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 :ملخص البحث 

إثر استراتيجية النمذجه المفاهيمية لاليات القرآنية يهدف البحث إلى معرفة     

الووواردف فووا كتووار التوواريخ ودورهووا فووا اكتسووار المفوواهيب التاريخيووة ل البووات 

 الصف الثانا المتوسط

 : تيهدف البحث تم صياغة الفرض اال ومن أجل تحقيق

, بين متوسطي درجاات  0.0.عند مستوى التوجد فروق ذات داللة إحصائية   

 ياةاختبار طالبات المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية النمذجة المفاهيم

 لآليات القرآنية.

تحصااايل اءبااااي وتحصااايل ا مهاااات واساااتتدمت درجاااات التحصااايل الساااابق و 

والعماار النمنااي لبطالبااات لتاارض التقاااف  , ودااد تاام اسااتتداي الماانه  التجريبااي 

 :تية غير المتقافئة عبى النحو االتصميم المجموعة الضابطل

وحاادد مجتمااب البحااث وهااو يجمااب طالبااات الصااس الماااني المتوساا  لماادار   -

خاا ا الفصاال الدراسااي ا وا ( طالبااة  1033بعقوبااة المر,اان, البااالن عااددهن  

( طالبااة , تاام 05, وتقوناات عينااة البحااث ماان  ي 2.31/ 2.32لبعاااي الدراسااي 

( طالبااة , ومجموعااة 13تقساايمها إلااى مجمااوعتين ,مجموعااة تجريبيااة ببتاات  

 .( طالبة22ضابطة ببتت  

ولبتحقق من فرض البحث تم تحديد مفاهيم التااري  واساتترق تادريل الوحاد     

اسية حسب التطة الدراساية لبمانه , وتام تطبياق اختباار بعاد  أربب حصص در

عبااااى عينااااة البحث,وعماااال المعالجااااات اءحصااااائية باسااااتتداي المتوسااااطات 

 الحسابية,واالنحراف المعيار ,وتحبيل التباين المصاحب .

 توصل البحث إلى النتائج اآلتية :وقد 
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متوسطي بين  0.0.عـند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال -3

درجات اختبـار طالبات المجموعة التجريبية التي درست التاري  وفق االيات 

القرانية , وطالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحد  بالطريقة االعتيادية, 

القرآنية الوارد  فـي   ياتل ا  , مما ي ,د وجود أثر في التطبيق البعد  القبي

ا في ا,تساب المفاهيم التاريتية لبصس الماني ,تاب التاري  وبيئة الطالبة ودوره

 المتوس .                                                                           

The Effect Of The Conceptual Modeling Strategy Of The 

Quranic Verses  In The Historical Concepts Acquisition 

Of The Second Intermediate Schoolgirl Students In the 

Subject  Matter of "History" 

 

Asst.Inst. Mohammed Adnan 

Asst.Inst. Anwar Farooq Shakir 

Abstract : 

This study aims at identifying the effect of the conceptual 

modeling of the Quranic verses mentioned in the textbook of 

"history" and its impact on the acquisition of historical 

concepts of the second intermediate schoolgirl students. 

To achieve the study aim, the following hypotheses are set 

up: 

There are no statistical differences at the level 0.05 between 

the test score average of the experimental group students 

who followed the conceptual modeling strategy of the 

Quranic verses.  

To achieve the equivalence the beforehand students' scores 

achievement, the fathers' achievement and the mothers' 

achievement are used .The experimental approach has the 

nonequivalent control design as : 

the sample of the study is second intermediate schoolgirl 

students gathered from schools of  Baqubah center .The 

study community is (3511)schoolgirl students in 2012-2013 

from which the sample is selected to include about 

(31)students divided into two groups, the experimental 

group has (31)schoolgirl students whereas the control group 

has(28)ones. 
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To verify the study hypotheses, the concepts of the topic 

have been identified and taught in four lessons due the 

lesson plan followed .Later a posttest has been done on the 

study sample making the statistical processes by using the 

arithmetic means and the standard deviation. 

The results have been drawn are: 

1- There are no statistical differences at the level 0.05 

between the experimental group students' scores who 

study by using the Quranic verses and the scores of the 

control group students who follow the ordinary way. 

Depending on the entire post test results, it shows the 

effect of the Quranic verses mentioned in the book of 

history and also the student environment and its impact 

on the process of acquiring the historical concepts of 

the second intermediate stage. 

 

 المبحث األول

 مشكلة البحثأوال": 

حقاااائق اصااابع تعبااام المفهاااوي احاااد اهااام ا هاااداف التعبيمياااة فبااام يعاااد حفااا  ال    

ا  والمعبوماات هاادفا  لبااتعبم اذ ا  هااذئ الحقااائق والمعبومااات ساارعا  مااا تنسااى و

حصوا الطالبات عبى المعبومات هي المرحبة االولى ولن تاتمقن الطالباات مان 

ترتيبها ودمجها مب المعبومات السابقة ضامن البنااي المعرفاي لاديهن ماا لام تفعال 

ا بااادورئ يحتااااا الاااى اساااتيعاب تبااال المعبوماااات ليصااابع الاااتعبم ذا معناااى, وهاااذ

لقاي تاتمقن  ةالمفااهيم التاريتياة بصاور  صاحيح المعبومات من خا ا ا,تسااب

الطالبات من التعامل مب عصر المور  المعبوماتياة تعاام ي يمقانهن مان التقياس 

وا  تعاادد أنااواك تباال  العبمااي واالجتماااعي والمقااافي فااي بيئااة متتياار  االحاادا  ,

 المحسو  والمجرد(  والبساي  والمعقاد( أدى الاى وجاود  المفاهيم التي تتممل بـ

 فضا  عانوا,تساابها مان دبال الطالباات بعض الصعوبات في تعبم تبل المفااهيم 

ذلل ا  صعوبات تدريل التاري  ترجب الى طبيعة الماد  التاي تضام عادد واساب 

وي من المفاهيم التي تحتاا الى استراتيجيات تعمل عبى استيعاب الطالباات لبمفها

 . ية التي تعتمد أسبوب االلقاي فق بعيدا  عن الطرائق التقبيد

القرا  القريم, ذا النور المبين, والذ,ر الحقيم التاياة االسامى التاي ترماي ا  في 

إليهااا اءنسااانية, والوصااوا الااى هااذئ التايااة ال يقااو  اال بالننريااات والقااوانين 

ْحَمن  )العمبية , داا تعالى  ْنَسا َ 2ْلق ْرآََ  َعبََّم ا) 3  الرَّ (  َعبََّمه  اْلبَيَا َ  (1 ((َخبََق اْءِ

غيارئ مان القتاب ن عا, لذلل فاا  القارا  القاريم تميان (00سور  الرحمن االية  
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فادااه ال متناهيااة ومفاهيمااه الواسااعة التااي تتضاامنها االيااات والسااور, االسااماوية ب

الساتفاد  منهاا فاي خاصة المفاهيم التاريتية والقصص االسا مية التاي نساتطيب ا

( , لااااذا عبااااى المدرسااااين 3ص 5..2تاااادريل التاااااري   القريطااااي وال ااااي  ,

والمدرسات توظياس ايياات لتوصايل تبال المفااهيم لطالباتناا , ونارى ا  اغبابهم 

يبجأو  إلــى تعبيم هذئ المفاهيم با ساليب والطرائق التقبيديـــة , وبعضاهم يعماد 

بإيراد مماا أو ممالين عنها فق , ا مر الذ  إلى شرح بعض المفاهيم أو تعريفها 

ال يتاايع أماااي الطالبااات الفرصااة القافيااة لتميياان صاافات المفهااوي ا ساسااية, حيااث 

 يتجه انتباههن إلى المناهر المانوية أو غير المرتبطة بالمفهوي.

( ودراسااـة 0..2وهااـذا مااا أ,دتــااـه بعااض الدراسااـات مماال دراسااـة  العبيااد , 

ن فاي حصاص يأثناي النيارات اءشرافية لببااحمومن الم ح   (,0..2 السبيل,

التاري  لصافوف المرحباة المتوساطة... أ  بعاض المدرساات يست اهد  بايياات 

القرآنيااة ذات الع داااة بموضاااوعات التااااري  لتحقيااق هااادف وجاااداني أو لبتهيئاااة 

ر الذهنية لدى الطالبات في الصس, وهذا ال يقفاي مان أجال تحقياق التعقال والتادب

 .في آيات القرآ  القريم الذ  أمرنا هللا به

ن التأثير الواضاع لادى الطالباات مان خا ا إنصااتهن يم حنة الباحم فض  عن

 حادى ممااي تهن وهاي ترتاال القاارآ  عباى أسااماعهن فااي طاابور الصااباح, ممااا 

يتولد لدينا دناعة بأ  القارا  القاريم لاه دور اساا  باالتعبيم, وعباى هاذا ا ساا  

إثر اساتراتيجية النمذجاه المفاهيمياة لآلياات القرآنياة   اغة الس اا االتيتمت صي

الوارد  في ,تاب التاري  ودورها في ا,تساب المفاهيم التاريتية لطالبات الصس 

 الماني المتوس (.

 

 أهمية البحث:  ثانيا

تسهم اييات القرآنية في توفير سبل اءدناك العقبي لبانفل الب ارية, مان خا ا    

ضااها لبمعاااني الذهنيااة والموضااوعات الدينيااة المجاارد  فااي دوالااب محسوسااة عر

دريبااة إلااى الااذهن وال ااعور وإضاافا ها الحيااا  والحر,ااة المتجاادد , فت اايب إلااى 

ع دات جديد  لها فاعبية من خ ا التداخل بين الحوا  والت اتيص  حريار , 

 (.12, ص0..2

اي والننر والتدبر في ومن هذئ اييات التي أ,دت وحمت عبى االستقر    

بتروا بنواميل ل وصوالتقوين ننر  استقرائية ,  الحواد  التاريتية من اجل

وا َ,ْيَس َ,اَ  َعادِبَة  وسنن ,ونية لبساحة التاريتية   وا فِي اْ َْرِض فَيَْنن ر  أَفَبَْم يَِسير 

َر هللاَّ  َعبَْيِهْم َولِْبَقافِِرينَ  َ َمْولَى الَِّذيَن .3أَْممَال هَا   الَِّذيَن ِمْن دَْببِِهْم َدمَّ ( َذلَِل بِأَ َّ هللاَّ

َ ي ْدِخل  الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمب وا 33آَمن وا َوأَ َّ اْلَقافِِريَن اَل َمْولَى لَه ْم   ( إِ َّ هللاَّ

وا يَتََمتَّ  الَِحاِت َجنَّاٍت تَْجِر  ِمْن تَْحتِهَا اْ َْنهَار  َوالَِّذيَن َ,فَر  ب وَ  َ,َما الصَّ ع وَ  َويَأْ, 

ى لَه ْم   ( َوَ,أَيِّْن ِمْن دَْريٍَة ِهَي أََشدُّ د وَّ   ِمْن دَْريَتَِل الَّتِي 32تَأْ, ل  اْ َْنَعاي  َوالنَّار  َمْمو 

 (31-.3 سور  محمد , االية( (31أَْخَرَجْتَل أَْهبَْقنَاه ْم فََ  نَاِصَر لَه ْم  
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لقريمة يتببور المفهوي القرآني الذ  أوضحنائ, وهو ومن مجموك هذئ اييات ا   

تأ,يد القرآ  عبى ا  الساحة التاريتية لها سنن ومفاهيم ولها ضواب  ,ما يقو  

وبما ا  المفاهيم .هناك سنن ومفاهيم وضواب  لقل الساحات القونية ا خرى

يات تعتبر محتوى التاري  وما لها من اهمية لبمعبم والمتعبم لذا فأ  دور اي

 القرآنية واضع حيث نوظفها من اجل تسهيل ا,تساب هذئ المفاهيم 

دنوك,                                                                            

 ( 4,ص2.31

حيث ا  ا,تساب المفاهيم بطريقة مناسبة يا د  الاى ربا  الحقاائق, وتوضايع    

الواحاد وفاي االننماة المعرفياة المتتبفاة, وهاذا الع دة بينها في النناي المعرفاي 

ي د  الى ايجاد منه  تقامبي لبمعرفة باين الواداب وباين القصاص التاريتياة مناذ 

 أالف السنين.      

 (3001,ص 2.33 المومني وآخرو ,     

وا  المفهوي القرآني يعتبر فتحا عنيما لبقرآ  القريم ...  ننا فاي حادود ماا نعبام 

تاب عرفه اءنسا  أ,د عبى هذا المفهوي , و, س عنه وأصر عبيه القرآ  أوا ,

وداوي بقل ما لديه من وسائل اءدنااك والتفهايم , دااوي الننار  العفوياة أو الننار  

التيبيااة االستساا مية بتفسااير ا حاادا  , اءنسااا  االعتياااد  ,ااا  يفساار أحاادا  

أسا  الصادفة تاار  التاري  بوصفها ,ومة مترا,مة من ا حدا  , يفسرها عبى 

وهاذا ماا , وعبى أسا  القضااي والقادر واالستسا ي  مار هللاح سابحانه وتعاالى , 

, وأ  الحقماة ي ( 3552(  و بنتاين, 3552الحباا و مقاداد,أ,دت عبيه دراسة  

ماان االست ااهاد االسااتداللي بليااات القاارآ  القااريم باييااات الدالااة عبااى تاريتنااا 

اصاد  التالياة :تعنيان أر,اا  اءيماا  , اءعجاام االس مي هو الوصاوا إلاى المق

 العبمي, التفسير التاريتي لألحدا  , إظهار عنمة التالق وبيا  نعمه. 

 أجمال أهمية البحث باآلتا: يمكنوعليه 

توجيه ننر مدرسي التاري  إلى تطوير تدريسهم باستعماا اييات القرآنية في -3

 المتوس . ا,تساب المفاهيم التاريتية لبصس الماني

مفاهيم أهمية  اييات القرآنية في تدريل التاري ( تساعدنا في ا,تساب ال-2

إِ َّ فِي َخْبِق )التاريتية, إذعانا  لقوله تعالى  صوصا  المطبوبة في حياتنا وخ

َماَواِت َواْ َْرِض َواْختَِ ِف البَّْيِل َوالنَّهَاِر َييَاٍت  ِّ ولِي اْ َْلبَابِ  الَِّذيَن  ﴾.35﴿ السَّ

َماَواِت َواْ َْرِض  وَ  فِي َخْبِق السَّ ن وبِِهْم َويَتَفَقَّر  ا َوَعبَٰى ج  ا َود ع ود  هَ دِيَام  وَ  البّـَ يَْذ, ر 

ْبَحانََل فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ  َربَّنَا َما َخبَْقتَ  َذا بَاِط   س  ـٰ     1اا عمرا , سور   ﴾( 353﴿ هَ

 

 هدف البحث  -:ثالثا

الااوارد  فااي س عاان إثاار إسااتراتيجية النمذجااة المفاهيميااة لآليااات القرآنيااة الق اا  

 في ا,تساب المفاهيم التاريتية لطالبات الصس الماني المتوس .,تاب التاري  
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 فرضية البحث -:رابعا

باين متوساطي درجاات  0.0.ال توجد فروق دالة إحصاائيا  عناد مساتوى  .3

اري  باسااااتراتيجية النمذجااااة طالبااااات المجموعااااة التجريبيااااة التااااي درساااات التاااا

ادياة فاي المفاهيمية, وطالبات المجموعة الضاابطة التاي درسات بالطريقاة االعتي

 لبعد .ااختبار ا,تساب المفاهيم 

 

 حدود البحث / يقتصر البحث الحالا على -:خامسا

طالبااات الصااس الماااني المتوساا  فااي ماادار  بعقوبااة -الحااد الب اار :  -3

 المر,ن.

, لبماااد  2.32/2.31ا وا لبعااااي الدراساااي  الفصااال-لنمااااني: االحاااد  -2

 .32/2.31/.3ولتاية  2.31/.7/3الوادعة بين 

الفصال ا وا والمااني مان مااد  التااري  لبصاس المااني -الحدود العبمياة:  -1

 المتوس .

 

 تحديد المص لحات -:سادسا 

 إستراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرانية  -5

 : لساعدياعرفتها  -

ريل وتعبااام ي ديهاااا المعبااام والماااتعبم وفاااق خطاااوات النمذجاااة هاااي خطاااة تاااد    

المفاهيمية لآليات القرآنية ذات الع دة ببعض المفاهيم والحقائق التاريتياة , ماب 

استتداي تممي ت أو أشقاا المحا,ا  بين ماجاي في هاذئ ايياات وباين ماجااي فاي 

تصور عقبي لدى مواضيب التاري  بالقبمة وبالصور  والرسم , بحيث ينت  عنها 

المتعبم حوا الع دات التي ترب  بين مواضيب التاري  الوارد  بالقتاب المنهجاي 

وبااين ا شاااياي و الناااواهر االجتماعياااة أو التاريتياااة , ذلااال مااان أجااال ا,تسااااب 

تحقيق المقاصد بعياد  المادى مان النمذجاة المفاهيمياة لهاذئ المفاهيم لدى المتعبم و

 اييات

                                                                     

 (.5,ص4..2ألساعد ,

 عرفها)الكري ا, والشيخ(:-

هو ا سبوب الذ  يساعد عباى رساوا المعبوماات فاي أذهاا  المتعبماين فاالقرا  

القريم اعجن ال عراي وليل ب عر, واعجن التطباي, وليل بتطبة   القريطاي, 

 ( 12,ص5..2وال ي , 

هاي االياات القرانياة التاي اشاارت الاى القصاص التاريتياة  -:االجرائواتعريف ال

 . الموجود  في ماد  التاري  لبصس الماني المتوس 

 المفاهيب -4
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 عرفها ) ب رس( 

بأنهااا فقاار  او تممياال لبعنصاار الم ااترك الااذ  يمقاان بواسااطته التميياان بااين    

ب او حالاة او المجموعات او التصنيفات, او أ  تصور عقبي عاي او مجارد لمودا

 موضب .

 (.2,ص4..2  بطر ,                                                                 

 

 التعريف اإلجرائا:

,بمـــة تطبـــق عبـــى ا شياي التـــي تجمعهاا سامات م تر,ـــاـة تعطاى معناى   

الم ثااة ا ولـااـى لفقــااـر  أو ظاهــااـر  تاريتيــااـة والمتضمنــااـة فـــااـي الفصـااـوا 

  والمانية مـــن ,تاب التاري  لبصس الماني المتوس  الم مولـــة بتجربـــة البحث.

 

 اكتسار المفاهيب -

 عرف ع ية عملية اكتسار المفاهيب بأنها: 

هاااااااي االحتفااااااااظ باااااااالمفهوي أو محاولاااااااة تعديباااااااه مااااااار  ثانياااااااة  عطياااااااة 

 (.23,ص2..2ومحسن,

ور  عقبيااة , ل اايي, او مودااس معااين, هااي فقاار  او صاا-التعريووف االجرائووا: -

 ي ترك بتصائص , وصفات يمقن تصنيفها عبى اسا  التقارب والت ابه.

 

 المحور األول / جوانب نظرية -المبحث الثانا:

 النمذجة أسلور -:اوال
 ويعرف عبى انه اجراي يتضمن تعبم استجابات جديد  عن طريق م حنة 

و  ا  ينهر عبى الفرد استجابات متعبمة االنموذا او تقبيدئ ودد يحد  التعبم د

 بل دد تحد  الحقا(,  فورية

 أنواع النمذجة - أ
 .النمذجة الحية  -

 .المصور  النمذجة -

 .النمذجة غير المقصود   -

 .النمذجة المقصود   -

 .الفردية النمذجة  -

 (.13,ص3..2 صالع,   .النمذجة الجماعية  -

 

 أشكال التعلب بالنموذج:  -ر

 منها: يجيات النمذجة المفاهيمية المالئمة للتعلب االجتماعا فا التاريخاتاستر -
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 : تعطاي ننرياة الاتعبم االجتمااعي أهمياة   استراتيجية النمذجوة البشورية

لباادور الااذ  يبعبااه ا فااراد  أثناااي تفاااعبهم مااب بعضااهم الاابعض فااي عمبيااة الااتعبم 

ئ الننرياة فاي مناد اة بالنموذا . وغالبا  ما تساتتدي التفسايرات المساتمد  مان هاذ

نمو خصائص ال تصية , وتر,ن عبى اءطاار االجتمااعي مان خا ا ا فاراد , 

مماال تممياال دور دائااد او شتصااية تاريتيااة , فتقااوي  المدرسااة بتوجيااه المتعبمااات 

نحاااو شااارح المااااد  مااان خااا ا تمميااال دور الجماعاااة أو الفرياااق  فاااي الحاااراك  

يصاور  فقار  الادر  التااريتي  االجتماعي  , ي حسب موضوك الماد  وهقذا

المطروح اجتماعيا  ممل   ,يس ,ا  النبي اباراهيم يعايف فاي واد غيار ذ  مرك  

ي وحياااتهم ويصااورئ فااي الوداات الحااالي ,جماعااات الباادو التااي تعاايف بالصااحرا

 ببي ا  ,فقر  دريبة لبموضوك( قاالجتماعية وننامهم ال

 : ياد عنادما ينصاب االهتمااي يطبق عباى الاتعبم بالتقب استراتيجية المحاكاف

عبى نس  جوانب السابوك بدداة , وجوهرهاا التعاايف وصانب بيئاة شابيهة بالبيئاة 

المساااتهدفة الساااتتدامها فاااي المااانه   الدراساااي , حياااث تقاااوي المدرساااة بتوجياااه 

المتعبمات ,يفية تقبيد البيئة ا صبية , في بيئة اصطناعية تحقق أهداف الدر  , 

بارتاااداي م بااال دريباااة مااان م بااال ال تصااايات ويقاااو  دور المتعبماااة اماااا  

الموجااود  بالقصااة  , او عماال مجساام تقريبااي لبحادثااة التاريتيااة او تمميبهااا ممااا 

 ي د  الى تطوير مستوى الفهم لديهم.

          (.432,ص5..2  القريطي, ال ي ,

 خ وات النمذجة المفاهيمية  -جـ

 تقديب النموذج   -أوال":

تمهيد  لبماد  التعبيمية , بالتعاو  ماب طالباات الصاس  تقوي المدرسة بعرض    

من خ ا تمميبية عن القصة التاريتية في الهواي  بهدف تسهيل ا,تساب المفاهيم 

وا فقااار والتباارات والقضااايا المرتبطااة بهااا , وينبتااي أ  تراعااي المدرسااة فااي 

 تقديم النموذا ما يبي:

التسااا الت التااي تطرحهااا  تقااوين خريطااة لبمحتااوى المعرفااي ل جابااة عاان-3 

 الطالبة والتي تتقامل أجنائها لتتطي موضوك التعبم ا ساسي.

 تحديد ا هداف التي يسعى لتحقيقها من دراسة الموضوك.-2

طرح تسا الت ,يفية تحقيق ا هداف أو دراسة عناصر الموضوك من خ ا -1  

 عمبيات عصس ذهني لقيفية دراسة جوانب الموضوك. 

ايا مألوفااة لاادى المتعبمااة وي ااتمل عبااى توضاايحات وت ااابهات اسااتتداي دضاا-4

 متناسبة. 

: توضيع القصص التاريتية ب قبها الحقيقي من خ ا تمثيل النموذج -ثانيا":

 عرضها وتمميبها.
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ويهدف الى تدعيم التننيم المعرفي لبطالبة من خ ا  -:ت بيق النموذج -ثالثا":

مماا   تمميل المقا  الذ  عاش به مساعدتها في استتداي التمميل لبنموذا 

إبراهيم التبيل  ك( بالصحراي التي يعيف بها البدو الرحل( ,ما ننلت في ايية 

 القريمة  سور  إبراهيم(

التأ,د من فهم الطالبة لبمفاهيم الموجود  باييات تقويب النموذج :  -رابعا":

                                                                                                            (3, ص3551 العموش,    ب التاري .بقتا القرآنية الوارد 

 

 

 

 

 

 اكتسار المفاهيب -ثانيا":

 : كيف نتعلب المفهوم

 تعريف المفهوم :  -5

 أ,مر من مماا لقي يفهمه الطالب ويتضع لديه عن المفهوم: عدف امثلةاستخدام 

 وح .المفهوي المطر

: يتطبااب تعباام المفهااوي, التعاارف عبااى توضوويص صووفات المفهوووم العالئقيووة -4

  الصفات الع ئقية وإهماا الصفات ال ع ئقية.

ت ااير الاادالئل إلااى أ  تعباام المفهااوي  اسووتخدام الشووواهد السوولبية واإليجابيووة: -3

 باالدتصااار عبااى ال ااواهد اءيجابيااة وحاادها, هااو أداال فعاليااة ماان الااتعبم بمعالجااة

ال ااواهد اءيجابيااة والسااببية معااا , طالمااا أ  مهمااة تعباايم المفهااوي تتطبااب أساسااا  

 القدر  عبى التميين بين ال واهد اءيجابية وال واهد السببية.

  تشجيع ال الر على التفكير فا شواهد جديدف للمفهوم: -2

 ال بد من حث المتعبمين عباى التفقيار فاي أممباة جدياد  مان خاارا نطااق ا ممباة

التي تعرضوا لها أثنااي التادريل, وذلال لقاي ياتمقن المعبام مان مسااعد  الماتعبم 

 عبى دم  المفهوي في البنية المعرفية لديه.

 تشجيع المتعلمين على التفكير وحل المشكالت: -1

المفاهيم هاي أدوات الفقار الرئيساية, فا  باد مان ت اجيب المتعبماين عباى التفقيار 

بى نحو وثيق,    التفقير في جوهرئ ن اط معرفاي الذ  يرتب  بتعبم المفهوي ع

يتناوا معالجة الرماوم بأنواعهاا المتتبفاة, وربماا ,انات المفااهيم أحاد أ,مار هاذئ 

 الرموم أهمية في هذا الن اط.

 أخيراً ال بد من : -6

 تنويد المتعبمين بالتتذية الراجعة  نها تيسر عمبية نمو المفاهيم. -

 لمفاهيم ا خرى التي سبق تعبمها.رب  المفهوي الجديد با -

 ت جيب المتعبمين عبى تقويم المفاهيم التي تعبموها بأنفسهم ونقدها بموضوعية. -
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ن المتعبماااين عباااى ا,تسااااب المفااااهيم وجعبهاااا ذات معناااى بالنسااابة لهااام. ياااحفت -

 (.2.3 فتاحي,

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثانا/ الدراسات السابقة 

تتير المساااتقل   اساااتراتيجية النمذجاااة ل ياااات الدراساااات التاصاااة باااالم -اوالي:

 (القرانية
عنوا   ت

 الدراسة

اسم الباحث 

والببد وسنة 

 االنجام

مجتمب  أهداف الدراسة

 الدراسة

ت 
وا
أد

سة
را
لد
ا

 

الوسائل 

 اءحصائية

أهم نتائ  

 الدراسة

اثر النصاوص  3

القرآنياااااة فاااااي 

التااااااااااااااادريل 

وأثرهاااااا فاااااي 

تحصااااااااااااااااايل 

طالبااااااااااااااااااات 

 -الصس الرابب

 ايدسم الفيني

بيااااداي ,ااااااظم 

عااااااااااااااااااانوم 

القريطاااااي, و 

غااااد  شاااريس 

5..2ال ي ,

,باباااال, ,بيااااة 

 التربية

معرفاااااااة تاااااااأثير 

النصااااااااااااااااااوص 

القرآنيااااااااة فااااااااي 

تحساااين مساااتوى 

التحصيل طالبات 

 القبية

طااااااا ب 

دسااااااااااااام 

الفينياااااي 

,بيااااااااااااة 

التربيااااااة 

 3. )

 طالبة

اختباااار 

 بعد 

معامااااااااااال 

ارتباااااااااااط 

بيرساااااااو  

وسااااااااااايبر 

ماااااااااااااااااا  

ومربااااااااااب 

 ,ا 

تفااااااااااااااااااااااوق 

المجموعااااااااااة 

التااااي تاااادر  

نصااااااااوص بال

القرانيااة عبااى 

الطاااااااااااااااااارق 

 التقبيدية

التدريل  2

باييات 

القرآنية 

القونية واثرئ 

عبى التحصيل 

العبمي لوحد  

من مقرر 

العبوي بالصس 

الماني 

 المتوس 

محماااااااد بااااااان 

احمد التاماد  

, جامعااااااااة أي 

 3552القرى,

معرفااااااة أهميااااااة 

تااادريل الطااا ب 

بايياااات القرآنياااة 

القونيااااااة وبااااااين 

التحصايل العبمااي 

فااااااااي  لبطاااااااا ب

المساااااااااااااااااتويات 

المعرفيااااة لعينااااة 

 البحث

طااااااا ب 

الصااااااس 

المااااااااااني 

 المتوس 

اختباااار 

دببااااااااي 

 وبعد 

االختبااااااار 

التااااااااااااائي 

ءيجااااااااااااد 

المتوساااااا  

الحسااااااابي 

 والتباين

ال يوجااااااااااااااااد 

ع داااااااااة ذات 

داللاااااااااااااااااااااااة 

إحصااائية بااين 

تااااااااااااااااادريل 

الطاااااااااااااااا ب 

بايياااااااااااااااااات 

القرآنياااااااااااااااااة 

القونيااة وبااين 

التحصاااااااااااايل 

العبمااااااااااااااااااي 

لبطاااا ب فااااي 

المساااااااااتويات 

المعرفية لعينة 
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 لبحثا

 

 الدراسات الخاصة بالمتغير التابع ) أاكتسار المفاهيب( -ثانيا":
عنوا   ت

 الدراسة

اسم الباحث 

والببد وسنة 

 االنجام

مجتمب  أهداف الدراسة

 الدراسة

أدوات 

 الدراسة

الوسائل 

 اءحصائية

أهم نتائ  

 الدراسة

اثاااار اسااااتتداي  3

أنماااوذا هيبااادا 

تابااااااااااا فااااااااااي 

ا,تسااااااااااااااااااب 

المفااااااااااااااااااهيم 

الجترافيااااااااااااة 

االتجاااائ نحاااو و

الماااد  لطاا ب 

الصااس الماااني 

 المتوس 

ألعقبي,باسااااام 

عبااااد الجبااااار 

,اااااااااااااااااظم . 

2..4 

العاااااااااااااراق, 

,بياااة ’ دياااالى

التربياااااااااااااااااة 

ا ساساااااااااااية 

,جامعاااااااااااااااة 

 ديالى

معرفاااااااااااة اثااااااااااار 

اسااااتتداي أنمااااوذا 

هيباااااادا تابااااااا فااااااي 

ا,تساااااب المفاااااهيم 

الجترافية واالتجائ 

نحااااو الماااااد  لاااادى 

طاااااا ب الصااااااس 

 الماني المتوس 

عينااااة ماااان 

 32) 

طالااااااااااااب, 

( فااااااي 13 

,ااااااااااااااااااااال 

 مجموعة 

اختباااااااااار 

يتألس من 

 4. )

فقاار  مااان 

ناااوك مااان 

 متعدد

إيجاااااااااااااااااااااد 

صااااااااااااااعوبة 

وتميياااااااااااااااان 

الفقاااااااااااااااااار  

بطريقااااااااااااااة 

التجنئااااااااااااااة 

النصااااااااااااافية 

باساااااااااااتتداي 

معاماااااااااااااااال 

ارتباااااااااااااااااط 

بيرسااااااااااااو  

ومعادلاااااااااااااة 

 -ساااااااابيرما 

 براو 

تفااااااااااااااااااااااااوق 

المجموعااااااااااااة 

التجريبيااة عبااى 

الضاااااااااابطة   

ا,تساااااااااااااااااااب 

المفااااهيم وفاااق 

أنماااوذا هيبااادا 

 تابا

 

سااااب مااادى ا,ت 2

الت ميااااااااااااااااااذ 

والتبميااااااااااذات 

لاااااااااااااااااااابعض 

المفااااااااااااااااااهيم 

التاريتيااااااااااااااة 

المتضاامنة فااي 

,تاب تااااااااري  

العااااااااااااااااااارب 

الحااااااااااااااااااديث 

والمعاصاااااااار( 

لبصااس التاسااب 

 ا ساسي 

 

طاااااااااااااااااااهر 

عبااااااااااااااااوى,

2..4 

محافنة أباين 

منجباااااااااااااااار 

 وخنفر

معرفاااااااااة مااااااااادى 

ا,تساااااب الت ميااااذ 

والتبميااذات لاابعض 

المفاااهيم التاريتيااة 

المضمنة في ,تاب 

ي تااااااري  العااااارب 

الحااااااااااااااااااااااااااااديث 

لمعاصاااااااااااااااااري وا

المقاااااارر لبصااااااس 

 التاسب ا ساسي

ودد تقونات 

عيناااااااااااااااااة 

الدراسااااااااااة 

( .13مااان 

تبمياااااااااااااااذا  

وتبميذ  مان 

ت ميااااااااااااااذ 

الصااااااااااااس 

التاساااااااااااااب 

ا ساساااااااي 

في محافنة 

 أبين

تحبياااااااال, 

 محتوى 

المفاااااااهيم 

المتضمنة 

( 33مااان 

 مفهوي 

معادلااااااااااااااة -

 هولساااااااتي( 

معادلااااااة بير

سو ( ءيجاد 

معاماااااااااااااااال 

 االرتباط 

معادلااااااااااااااة -

 - ساااااابيرما 

بااااااااااااااراو ( 

ديااد ثبااات لتح

 االختبار

عااااادي وجاااااود  

فاااااااااااروق ذات 

داللة إحصاائية 

فاااااي ا,تسااااااب 

الت مياااااااااااااااااااذ 

لبمفاااااااااااااااااااهيم 

التاريتياااااااااااااااة 

تعااانى لمتتيااار 

الجااااانل عباااااى 

مساااااااااااااااااااتوى 

االختباااار ,قااال 

وعناااد مساااتوى 

التااااااااااااااااااااااذ,ر 

 ومستوى الفهم.

 

 

  منهج البحث وإجراءاته /المبحث الثالث

 أوال: منهج البحث 

 طبيعة البحث الحاليوذلل لم يمته المنه  التجريبي  استتدي الباحما     

 إجراءات البحث:  -ثانيا"":

 التصميب التجريبا: -
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 داااي الباحمااا  باعتماااد ماانه  البحااث التجريبااي المقااو  ماان مجمااوعتين متقافئااة   

لم يمته  هداف البحث, ا ولى تجريبية والمانية ضابطة, إذ تادر  المجموعاة 

النمذجااة ل يااات القرانيااة ,والمجموعااة التجريبيااة ا ولااى باسااتتداي إسااتراتيجية 

 الضابطة بالطريقة االعتيادية.

,ما يضم هـذا التصميم درجات التحصيل البعد  لمجموعتي البحث , ويمقن     

 (.3توضيع هذا التصميم فـــي ال قل  

 ( التصميب التجريبا للبحث5الشكل )

 -مجتمع البحث وعينته:   -

  -مجتمع البحث :-5

يضم مجتمب البحث عدد طالبات الصس المااني المتوسا  فـاـي مر,ان دضااي      

( طالبة مومعاة عباى 1033ـن عددهن   بعقوبـــة فـــي محافنة ديالــى, والبالــ

 المدار   .

 -عينة البحث: - 4

وتم تقسيم عينة البحث عبى مجموعتين: مجموعاة تجريبياة وأخارى ضاابطة,    

  باإلجراءات اآلتية:و جل اختيار عينة البحث داي الباحما  

 (3 بمراجعة المديرية العاماة لبتربياة فاي محافناة دياالى/ البحاو  والدراساات  -

وذلاال لمعرفااة اسااماي الماادار  المتوسااطة لببنااات فااي محافنااة ديااالى وموادعهااا 

 ومعرفة ا فضل منها  جراي الدراسة وأعداد طالباتها.

الااادواي -اختاااار الباحمــاااـا  بصـــاااـور  ع وائيــاااـة مدرسـاااـة  الااادرر( لببناااات -

ن لبصس الصباحــي ءتماي التجربـــة, وجدير بالذ,ــر إ  المدرســـة تضم شعبتي

الماني المتوس , لذا فقد ببان العادد القباي لعيناة الطالباات الم اار,ات فاي البحاث 

( طالباة, 13( طالبة, إذ ببن عــــدد الطالبات لبمجموعاة التجريبياة ا ولاى  05 

لبطالباااات  (2 ( طالباااة, بعاااد اساااتبعاد22وعااادد الطالباااات لبمجموعاااة الضاااابطة  

 الراسبات.

 (.3,ما في جدوا  

                                                           
3)
( فــي 3325المردم  -,تاب المديرية العامة لتربية ديالى / التتطي  التربو / البحو  والدراسات  

33  /5  /2.31. 
  2)

,ا  االستبعاد من النتائ  وليل من التدريل بسبب ا,تساب التبميذات خبر  سابقة -تبعاد معنائ: االس 

 عن موضوعات التجربة.

 

 

 االدا  المتتير التابب المتتير المستقل المجموعات

إساااااتراتيجية النمذجاااااة  بيةالتجري

 ل يات القرانية

ا,تساااااب المفاااااهيم 

 التاريتية

اختبااااااااار ا,تساااااااااب 

 الضابطة المفاهيم البعد 
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 ( توزيع عينة البحث على مجموعتين5) الجدول

 عدد الطالبات المجموعة ت

 دبل االستبعاد

عااادد الطالباااات  الراسبات

 بعد االستبعاد

 13 4 10 المجموعة التجريبية  .3

 22 4 12 المجموعة الضابطة  .2

 05 2 37 المجموك 

 

 

 

 

 تكووافم مجموووعتا البحووث/ تووب إجووراء التكووافم للمتغيوورات علووى النحووو -ثالثووا" : 

 -اآلتا:

وهاو  2.31/.7/3تم حساب أعمار الطالباات با شاهر لتاياة  العمر الزمنا:-5

تاري  بدي التجربة, وحساب المتوس  الحسابي, واالنحاراف المعياار , ودرجاة 

 (.  2الحرية, ,ما مبين في جدوا  

 

 ( تكافم مجموعتا البحث فا متغير العمر الزمنا4جدول )
المتوساااا   العدد المجموعة

 بيالحسا

االنحراف 

 المعيار 

درجاااااة 

 الحرية

الداللاااااااااااة  القيمة التائية

 وليةالجد المحسوبة اءحصائية

 غير دالة 2 0072. 07 370.2 377003 13 التجريبية

 32055 370023 22 الضابطة

 

 م4154-4155التحصيل الدراسا السابق للفصل االول للعام -2

مجمااوعتي البحااث فااي التحصاايل الدراسااي الباحمااا  لتحقيااق التقاااف   اعتموود   

, مان 2.32-2.33لبفصل االوا عبى درجاات طالباات عيناة البحاث مان العااي 

سجل المدرسة, ودد أظهرت النتائ  تقااف  مجماوعتي البحاث , ,ماا فاي الجادوا 

 4. ) 

 4154-4155( تكافم مجموعتا البحث فا التحصيل السابق للعام 2جدول )
المتوساا   العدد المجموعة

 لحسابيا

االنحراف 

 المعيار 

درجااااااة 

 الحرية

الداللاااااااااااة  القيمة التائية

 وليةالجد المحسوبة اءحصائية

 غير دالة 2 30470 07 3.052 3.022 13 التجريبية

 .3203 03012 22 الضابطة
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 التحصيل الدراسا لآلباء:-2

ت المدرساية تم الحصوا عبى المعبوماات التاصاة بهاذا المتتيار مان البطاداا     

ومان االطالباات أنفساهن, وداد أظهارت النتاائ  تقااف  مجماوعتي البحاث ,ماا فااي 

 (.0الجدوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكرارات التحصيل الدراسا آلباء طالبات مجموعتا البحث وقيمة  (1جدول ) 

 كأي

 (5)) المحسوبة والجد ولية( ودرجة الحرية ومستوى الداللة. 

عة
مو
ج
لم
ا

نة 
عي
 ال
جم
ح

 

 صيل الدراسيمستوى التح

ية
ر
ح
 ال
جة
ر
د

 

 2ديمة ,ا

مستو

ى 

 الداللة

 متوسطة ابتدائية
إعدادية 

 أو معهد

جامعة وما 

 فوق
 وليةالجد المحسوبة

غير 

 دالة

ية
يب
ر
ج
ت

 

13 33 3 7 7 

2 30123 7022 

طة
اب
ض

 

22 33 2 0 4 

 

                                                           
 3)

تم دم  التبيتين  إعداد  ومعهد( في خبية واحد   وجامعة وما فوق( فاي خبياة واحاد  ليقاو  التقارار  

 (.  2ة تساو  ( لذا تقو  درجة الحري4( ليصبع عدد الت يا  0ادل من  

  
 2)

( ليصبع عدد الت يا 0تم دم  التبيتين  إعداد  ومعهد( في خبية واحد  ليقو  التقرار ادل من   

 (.2( لذا تقو  درجة الحرية تساو  1 
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 التحصيل الدراسا لألمهات -5

مان البطاداات المدرساية تم الحصاوا عباى المعبوماات التاصاة بهاذا المتتيار     

جماوعتي البحاث, ,ماا فاي ومن الطالباات أنفساهن, وداد أظهارت النتاائ  تقااف  م

 ( 3الجدوا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تكرارات التحصيل الدراسا ألمهات طالبات مجموعتا البحث 6جدول رقب ) 

 وقيمة كأي

 (2  ) المحسوبة والجد ولية( ودرجة الحرية ومستوى الداللة. . 

عة
مو
ج
لم
ا

نة 
عي
 ال
جم
ح

 
 مستوى التحصيل الدراسي

ية
ر
ح
 ال
جة
ر
د

 

 2ديمة ,ا

ى 
تو
س
م

لة
ال
لد
ا

 

 الجد ولية المحسوبة معهد اعدادية متوسطة ابتدائية

غير 

 دالة

ية
يب
ر
ج
ت

 

13 2. 0 4 2 

2 103 0055 

طة
اب
ض

 

22 32 3. 3 . 

 

 : تييرات البحث بال قل االتم تحديد متت تحديد المتغيرات وضب ها / -رابعا":

المتتيااار المساااتقل لبمجموعاااة التجريبياااة اثااار إساااتراتيجية النمذجاااة ل ياااات  .أ 

 القرانية .

 المتتير التابب هو معرفة مدى ا,تساب المفاهيم التاريتية. .ب 
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المتتياارات غياار التجريبيااة التااي ماان الممقاان إ  تاا ثر فااي ساا مة التصااميم  .ا 

 التجريبي لببحث  الس مة الداخبية والتارجية(.

  -: باالتيا  ضب  تبل المتتيرات باحمحاوا ال

 -التحقق من الس مة الداخبية لبتصميم من خ ا: .3

 ظروف التجربة والعوامل المصاحبة. -

 . التتيرات المتعبقة بالنض  -

هو تتير بيولوجي وفسيولوجي يحد  في بنية القائن العضاوية ويحاد  لادى     

  عبااد الاارحمن  معناام اءفااراد فااي العماار نفسااه , وهااو عمبيااة مننمااة ومسااتمر 

 (.427,ص7..2والصافي, 

 أدوات القيا  من خ ا استتداي اختبار ا,تساب المفاهيم التاريتية. -

دياا  موحاد  لمجماوعتي البحاث وهاي اختباار ا,تسااب استعمل الباحماا  أدا     

 المفاهيم التاريتية وطبق عبى طالبات مجموعتي البحث في ودت واحد.

 ة , لترض التقاف .فروق االختبار في أفراد العين -

 التار,و  في التجربة .  -    

هااو تاارك بعااض الطالبااات التاضااعات لبتجربااة او انقطاااعهن عاان الاادواي ممااا    

يترتااب عبااى هااذا التاارك او االنقطاااك تااأثيرا فااي النتااائ    النوبعااي والتناااي , 

 (.52,ص3523

ت الداخبياة التحقق من الس مة الداخبية لبتصميم من السيطر  عباى المتتيارا-أ-2

 -ايتية:

يقصاد بهاا جمياب الحاواد  التاي يمقان  -ظروف التجربة والحواد  المصاحبة:-

وتاري  االختبار النهائي ونتائجه ,ما في  2.31/.7/3حدوثها إثناي التجربة من 

 (.1المبحق ردم  

 إجراي االختبار. -

 أدوات االختبار. -

 االنحدار اءحصائي. -

 التار,و  في التجربة . -

تتحقق الس مة التارجية لبعمل التجريبي, عندما تقاو   -الس مة التارجية: -ب

 -:تيةالتجربة خالية من ا خطاي اال

 تفاعل تأثير المتتير التجريبي مب تحينات االختبار -

 اثر اءجرايات التجريبية -

 الماد  الدراسية -

 .اثر االختبار البعد  في ا,تساب المفاهيم , 1
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رباااة , حااااوا الباحماااا  السااايطر  عباااى العامااال مااان خااا ا . اثااار إجاااراي التج4 

 -اءجرايات ايتية:

 الماد  الدراسية  -أ  

 ب. توميب الحصص . 

تاام االتفاااق مااب إدار  المدرسااة التاضااعة لتجربااة البحااث عبااى تنناايم جاادوا    

 (.2الدرو  ا سبوعي لماد  التاري  لبمجموعتين , و,ما موضع في ال قل  

 (4الشكل )

 جدول الدروس األسبوعا لمجموعتا البحثتوزيع 

 اليوي    

 الحصة

 الساعة االثنين ا حد

إلااااااى 5ماااااان الساااااااعة المجموعة الضابطة  ب( المجموعة التجريبية  أ( المانية

5,0. 

المجموعااااااة الضااااااابطة  المالمة

  ب(

إلااى .5,0ماان الساااعة المجموعة التجريبية  أ(

 .4,.3الساعة 

 

  -سرية البحث: -1

 الباحمـــا  عبى سرية البحث باالتفاق مب ادار  المدرسة.حرص     

 

 

 

 -المدف الزمنية : -4

واسااتترق  2.31/.7/3باادأ تطبيـااـق البحااث عبــــااـى المجمااوعتين فااي يااوي   

 ( حصص أسبوعيا ,مــا مبين في أع ئ.4ن, وبوادب  يتطبيق التجربة مد  شهر

 

  مستلزمات البحث -خامسا":

البحث وفرضياته ,ا  البد من تهيئة المستبنمات و,ماا  لترض تحقيق أهداف   

 -يأتي: 

تحديد الماد  وتتضمن الفصل ا وا والماني مـــن ,تاب التاري  لبصس الماني -3

 المتوس   

 ن ب قل دديق. ي ا االط ك عبيها من دبل الباحمدراسة محتوى الماد  من خ-2

وي بعد عرضها عبى عادد مان إعداد ا هداف السبو,ية عبـى وفق مستويات بب-1

 (.3التبراي ذو  االختصاص ,ما في المبحق ردم  

إعاااداد التطااا  التدريساااية عباااى وفــاااـق ,ااال طريقاااة مااان طرائاااق التااادريل -4

 المستتدمة فــــــي البحث.



 

533 

 

إعداد اختبار بعد  لبمفاهيم , لمعرفة مدى ا,تساب المفاهيم التاريتية ,ما في -0

 (2المبحق ردم  

 

 اف البحثاد-سادسا":

 -اعداد فقرات اختبار اكتسار المفاهيب , وكما يلا: - أ

  يقيل ددرات متنوعة ممال القادر  عباى التعارف وادراك اختبار من متعدد  -5 

(. .22,ص2.33الع دات اضافة عبى اناه ساهل  التصاحيع (   مايار وعااين, 

 (2,ما في المبحق ردم  

وضاايع الجاارايات التحبياال : وفيمااا يااأتي ت اجووراءات التحليوول االحصووائا -2  

 االحصائي لفقرات االختبار

يقصد بمعامل الصعوبة, نسبة المفحوصين الذين أجابوا  -معامل الصعوبة : -3  

عـن الس اا إجابة غير صحيحة, عبــى عدد المفحوصين, وتعــــد الفقرات جيد  

(   الروسااااااا  .02.-.02.إذ ,اناااااات معاماااااال صااااااعوبتها يتــااااااـراوح بااااااين  

(.وبعااد حساااب معاماال الصااعوبة لبفقاارات االختياريااة وجااد 24-21,ص3553,

 (وبذلل تعد الفقرات جيد  .072.-010.أنها تتراوح ما بين   

يقصد بمعامل الصعوبة, نسابة المفحوصاين الاذين أجاابوا  -معامل السهولة: -2

عـن الس اا إجابة صحيحة, عبــى عادد المفحوصاين, وتعـــاـد الفقارات جياد  إذ 

(   الروساااااااا  .02.-.02.ولتها يتــاااااااـراوح باااااااين  ,انااااااات معامااااااال ساااااااه

(.وبعااد حساااب معاماال الصااعوبة لبفقاارات االختياريااة وجااد 24-21,ص3553,

 (وبذلل ودعت الفقرات ضمن المدى المقبوا 030.-022.أنها تتراوح ما بين   

هااو النساابة المئويااة ل جابااات الصااحيحة فااي المجموعااة  -معامول التمييووز: -1

ة ل جابااااااات الصااااااحيحة فااااااي المجموعااااااة الاااااادنيا   النساااااابة المئوياااااا -العبيااااااا

 (. .30,ص0..2,وافحة,

يجب ا  يقاو  عادد االختباارات التاطئاة ا,مار  -فعالية البدائل الخاطئة:  -4

لدى المجموعة الدنيا مان المجموعاة العبياا, ,ماا ا  تومياب االختباارات التاطئاة 

 (.331,ص.355ينبتي ا  تتومك ب قل متوام او متقارب   االماي,

يعااد صاادق االختبااار  -دق االختبووار ) الظوواهري, وصوودق المحتوووى(:صوو - ب

شااارطاي اساسااايا مااان شاااروط ادوات القياااا  الفعالاااة فاااي دياااا  النااااهر    أباااو 

 (.155,ص2.32جادو,

عااارض الباحماااا  فقااارات االختباااار وا هاااداف السااابو,ية  -الصووودق الظووواهري:-

طرائااق , ومحتااوى الماااد  عبااى مجموعااة ماان التبااراي والمتتصااين فااي ماااد  ال

 % فا,مر من اتفاق المحقمين حوا ص حية الفقرات..2واعتمد الباحث نسبة 

يهاادف إلااى ديااا  فقاارات االختبااار وماادى تمميبهااا لبمجاااا  -صاادق المحتااوى: -

 السبو,ي او السمة المرغوب دياسها, وهل الفقر  مممبة لبمجاا اي ال. 
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ئ  نفسها أو نتائ  متقاربة يقصد ثبات االختبار إعطاي  النتا -ثبات االختبار: -ج 

 ( .33,ص3552إذا ما أعيد تطبيقه عبى ا فراد أنفسهم.  التولي ,

 

 -وقام الباحثان باستخراج ثبات االختبار ب ريقتين:  

اسااتتراا معامااـل المبااات  : إن (Test .Retest)طريقووة إعووادف االختبووار  -3

ياين متتبفاين وعباـى الطريقـــة أ  بإعـاد  تطبيـق االختبار مرتين فاـي ممنبهذئ 

المجموعـاااااااـة نفساااااااها ماااااااـن اءفاااااااراد يعطاااااااي ثباااااااات ذو دداااااااـة ,بياااااااـر    

(, إذ داي الباحما  بتطبياق االختباار عباى إفاراد عيناة 027,ص3555فير,سو ,

( طالبااة, وتاام إعاااد  تطبيقااه عبااى العينااة نفسااها بعااد ماارور ..3مقونااة ماان  

( إ  إعااااد  تطبياااق أسااابوعين مااان التطبياااق ا وا ل ختباااار , إذ يااارى   ادامااان

االختباااااااار لبتعااااااارف عباااااااى ثباتاااااااه يجاااااااب أ  ال تقااااااال عااااااان هاااااااذئ الماااااااد  

(Adams.1961.p58)  وبعااد ذلاال تاام حساااب معاماال ارتباااط بيرسااو  بااين .

درجااات طالبااات فااي التطبيااق ا وا ودرجااات التطبيااق الماااني , ودااد بباان المبااات 

 ( وهو معامل ثبات عالي.027.بهذئ الطريقة  

 

 Kuder -Richardson Formula) 41شارد سون معادلة كودر ريت -2

-20) 
لحساااب المبااات ويعااود الساابب فااي اختيااار الباحمااا  هااذئ المعادلااة إلااى إ  ماان     

الممقان تطبيقهااا فاي االختبااارات التاي تقااو  درجااة اءجاباة عاان الفقار  فيهااا إمااا 

,ص  3520صااحيحة فتأخااذ درجااة واحااد  أو خاطئااة فتأخااذ صاافرا   دورا  , 

( وهو معامل ثبات عاا  إذ إ  معامل المبات 023.ن معامل المبات   (. وبب330

 .  (Gronlund.1987.p.125)( .05.-.07.يقو  عالي إذا ,ا  بين  

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث: -سابعا":

( لعينتاااين مساااتقبتين غيااار متسااااويتين لحسااااب التقااااف  T-Testاختباااار   -

 والنتائ  النهائية

 ( لبتقاف  في التحصيل الدراسي لبوالدين2مربب ,أ  ,ا -

 ( لحساب المبات.2ريت اردسو    –معادلة ,ورد  -

 

 المبحث الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها:

 عرض النتائج  -أوال":

تاام اسااتتداي االختبااار التااائي لعينتااين -النتيجااة المتعبقااة بالفرضااية الصاافرية:    

فااة ماادى داللااة الفاارق بااين مسااتقبتين غياار متساااويتين ,وساايبة إحصااائية لمعر

متوسااطات درجااات اختبااار اال,تساااب ألبعااد  لبمفاااهيم التاريتيااة لبصااس الماااني 



 

533 

 

 إحصائيا عند مستوى معنوية المتوس , لمجموعتي البحث, فتبين أ  الفــرق داال  

(, أ,بر 200.4( إذ ,انت القيمة التائية المحسوبة  07( وبدرجة حريـة  0.0. 

(, لصاالع المجموعاة التجريبياة, و,ماا فاي جادوا 2دولياة  من القيماة التائياة الج

 7.) 

 

( المتوسط الحسابا واالنحراف المعياري لدرجات مجموعتا 7جدول رقب )

 البحث

 فا اختبار االكتسار ألبعدي للمفاهيب التاريخية

المتوس   العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

درجاااااة 

 الحرية

الداللااااااااااااة  القيمة التائية

 وليةالجد المحسوبة حصائيةاء

 دالةي 2 200.4 07 10207 33033 13 التجريبية

 40.22 33007 22 الضابطة

 

 

 تفسير النتائج:-ثانيا": 

 -: انها من خالل عرض النتائج فا الجدول السابق يتضص  

عن رفض الفرضاية الصافرية, واساتتدمت الفرضاية البديباة, وهاذا  أسفرت     

وق طالبااات المجموعااة التجريبيااة التااي درساات عبااى وفااق إسااتراتيجية يعنااي تفاا

النمذجة ل يات القرانية عبى طالبات المجموعة الضابطة التي درسات بالطريقاة 

 االعتيادية في ا,تساب المفاهيم التاريتية.

الباحمااا  هااذئ النتااائ  إلااى إ  اسااتتداي إسااتراتيجية النمذجااة ل يااات  عااناودااد   

ريل المفاااهيم التاريتيااة, أدى إلااى تحساان واضااع فااي مسااتوى القرانيااة فااي تااد

ا,تساااب المفاااهيم التاريتيااة لطالباااات المجموعااة التجريبيااة مقارنـااـة بمساااتوى 

طالبااات المجموعااة الضااابطة, التااـي لاام تسااتتدي النمذجااة فـااـي دراسااة الماااد  

ياااة التاريتيااة نفساااها وتباااين ذلااال ماااـن خااا ا الداللــاااـة اءحصاااائية  القيماااة التائ

 (.7المحسوبة والجدولية( و,ما في جدوا  

ذلاال إلااى اسااتتداي خطااوات النمذجااة ل يااات القرانيااة التااي أوجاادت  رجاابوي     

مناخاي مناسبا لبتعاو  والن اط المتنايد بين الطالبات حيث أعطت فرصاا ,ميار  

ووافيااة لبطالبااات لمعرفااة الت ااابه بااين المفاااهيم التاريتيااة الجديااد  وربطهااا مااب 

معرفااة االخاات ف  فضاا  عااننيااتهن المعرفيااة السااابقة فاااهيم الموجااود  فااي أبالم

بينهما, ورب  المفهوي بوادب الطالبات واستت صها من البيئة المحيطة بهن وهذا 

 اءجراي أدى إلى سرعة ا,تسابهن لبمفاهيم التاريتية.

اءبداعي ,ل ذلل أدى إلى تحفين الطالبات نحو التفقير ا فضل , وهو التفقير    

إذ بدو  ذلال ال يتحقاق اساتقرار المفااهيم ب اقل جباي فاي المااد  المدرساة,  ,ماا 

جعبتهن أ,مر اساتعدادا لتبقاي المعبوماات إذ أتاحات لهان الفرصاة لباتعبم بأنفساهن 
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وتننيم خبراتهن وترمينها وإدخالها إلى متنو  الذا,ر  وذلل بنقل دورهن من 

ل الن ي  ,ما مادت مان مارونتهن الذهنياة دور المتبقي المستجيب إلى دور الفاع

   , ودراسااااااة(5..2وهااااااذا مااااااا ا,دتااااااه دراسااااااة   القريطااااااي , وال ااااااي ,

يااة,  ودااد و,ااذلل ادت الااى ساارعة ا,تساااب المفاااهيم التاريت (.3552التامااد ,

عبى الارغم مان اخات ف طبيعاة المااد  والمرحباة الدراساية  –النتائ   جايت هذئ

( ودراسااااة   ...2سااااة ,اااال ماااان    احمااااد,متفقااااة مااااب درا -والجاااانل والبيئااااة

 (.7..2 ا غا,

 

 المبحث الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات :-أوال":

الساااتراتيجية النمذجاااة المفاهيمياااة لآلياااات القرآنياااة واضاااع وجاااود إثااار  -3

المرتبطة بماد  التاري  في ا,تسااب المفااهيم التاريتياة, حياث اساتدلت الطالباات 

ات القرانياة نمااذا مان القصاص التاريتياة التاي نساتطيب االساتفاد  منهاا من ايي

 وربطها ,ت بيه مناسب بحيا  الطببة.  

ا,تساب طالباات المجموعاة التجريبياة المفااهيم التاريتياة, نتيجاة تعبمهان  -2

 النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية المرتبطة بالتاري .

 

 التوصيات :-ثانيا":

ة النمذجة ل يات القرانية عند تدريل ا  ماد  من القتب ا خذ باستراتيجي -3

 المقرر  بالمنه .  

توجياااه اهتمااااي مدرساااي ومدرساااات التااااري  نحاااو اساااتتداي اساااتراتيجية  -2

 النمذجة لتنمية المفاهيم التاريتية.

 

 المقترحات:-ثالثا":

اسووتكماال" للبحووث الحووالا يقتوورا الباحثووان إجووراء دراسووات مماثلووة للدراسووة 

 ل:تتناو

المفاهيمياااة لآلياااات القرآنياااة فاااي ا,تسااااب  النمذجوووةدراساااة إساااتراتيجية  -3

 المفاهيم التاريتية في مراحل دراسية متتبفة ولمستويات تعبيمية متتبفة.

المفاهيميااة لآليااات القرآنيااة وأثرهااا فااـي  النمذجووةدراســااـة إسااتراتيجية  -2

 بداعي(.تنمية أنواك متتبفــة مــن التفقير  العبمي, االستداللي, اء

إجراي دراسة وصفية لمعرفة مدى ادتراب أو ابتعاد أساليب التدريل فاي  -1

 المفاهيمية لآليات القرآنية. النمذجةالمراحل المتوسطة عن إستراتيجية 

 

 : المصادر
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 القرآن الكريب

, دار 5ط ,  عباام الاانفل التربااو (, 2.32* أبااو جااادو, صااالع محمااد عبااي, 

 , االرد .المسير  لبن ر والتوميب, عما 

 فعاليااة اسااتتداي إسااتراتيجية المت ااابهات فااي ا,تساااب ,  ...2* احمااد. ساامية,
عاالم  بعض المفاهيم العبمية والتفقير أالبتقاار  لادى أطفااا ماا دبال المدرساة( .

التربياااة. سبسااابة أبحاااا  لجناااة مساااتقب ت التربياااة ضااابرابطة التربياااة الحديماااة. 

 جامعة المنصورية. مصر..,بية التربية. 2( ط3( . السنة 3العدد 

 * البوطي, محمد

,  تنميااة المفاااهيم والمهااارات العبميااة  طفاااا مااا دباال 4..2* بطاار , حاااف  ,
 , عما , دار المقافة لبن ر والتوميب.3, طالمدرسة(

فعالية إستراتيجية النمذجة المفاهيمية  , 2.33* بنتين , هناي عبد المبل م,ريا ,
مبيااات العباام فااي تاادريل الننريااة الذريااة الحديمااة لآليااات القرآنيااة عبااى تنميااة ع

, جامعااة أي القاارى بمقااة, م اارفة التربيااة بماانه  القيمياااي لبصااس ا وا ثااانو (

 الممبقة العربية السعودية.–العمبية بقبية التربية 

  العبوي فاي القارآ  (,, 3552* الحباا, محمد جميل و مقداد مرعي الجوار , 

 دار النفائل , بيروت.

,  التصاوير القرآناي فاي جاني عام  دراساة ير  , أناهيد عبدالحميد جماا * حر
 .3..2, جد : مقتبة روائب المعرفة.,3, ا أدبية تحبيبية(

, بياروت , دار العبام  3, ط   دامو  التربياة(, 3552* التولي , محمد عبي ,

 لبم يين .

وتطبيقاتاه  مبااد  القياا  والتقاويم , 3553* الروسا  ,سبيم س مة وآخارو , 
 ,جمعية عماا المطابب التعاونية ,عما  ,االرد  . التربوية واءنسانية(

 مناااه  البتااة العربيااة , 2.33* ماياار, سااعد عبااي وعاااين, إيمااا  إسااماعيل ,
 م سسة مصرمرتضى لبقتاب العربي, بتداد ,  العراق.ومناه  تدريسها(,

 مناه  البحث التربو (,  * النوبعي, عبد الجبيل إبراهيم ومحمد احمد التناي , 

 .3523مطبعة العاني, بتداد, 

 اثاار اسااتتداي ,اال ماان دور  الااتعبم ونمااوذا جانيااه فااي  0..2* الساابيل, محااي,
رسااالة د,تااورائ,  ا,تساااب تبميااذات الصااس المالااث االبتاادائي لبمفاااهيم العبميااة(,

 (, السعودية.53مقتبة القبية,العدد 

  اثر القصص القرانية واالممااا , 4..2* ألساعد , ابتساي موسى جاسم عنيد,
 في التحصيل العاجل واالجل لدى طالبات الصس الرابب في ماد  القرا  القريم (

 ,بية التربية, ابن رشد, جامعة بتداد, أطروحة د,تورائ.

,  فعاليااة برنااام  مقتاارح فااي التتيياار المفاااهيمي فااي 3..2* صااالع, , محمااد, 
, الما تمر العبماي العاشار , التربياة العبمياة,  القيمياي لادى طا ب ,بياة التربياة(

 تحديات الحاضر, الجمعية المصرية,القاهر , جامعة عين شمل.
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 ماادى ا,تساااب الت ميااذ والتبميااذات لاابعض المفاااهيم , 4..2* طاااهر, عبااوى,
التاريتيااة المتضاامنة فااي ,تاااب   تاااري  العاارب الحااديث والمعاصاار( المقاارر 

 اجستير,المر,ن الوطني لبمعبومات,اليمن.,رسالة ملبصس التاسب ا ساسي

 ماادى ا,تساااب ت مااذ  الصااس الساااد  , 3..2ألعتبااي, إيمااا  خبااس مهااد ,  *
االبتاادائي فااي محافنااة ديااالى لبمفاااهيم العبميااة وع دتهااا باتجاهاااتهم نحااو ماااد  

 , رسالة ماجستير , العراق.العبوي( 

يقة االستقصاي الموجه  اثر استتداي طر ,0..2* ألعبيد , ثائر سبما  طامي, 
 في ا,تساب المفاهيم العبمية لت ميذ الصس التاامل االبتادائي فاي مااد  العباوي(,

 رسالة ماجستير غير من ور , ,بية التربية , جامعة ديالى,العراق.

 بحث من ور.   أساليب تدريل المعودين(, ,3551* العموش, صفاي,

 ماااة فاااي التااادريل الفعااااا(, اءساااتراتيجية الحدي, 2..2* عطية,محساان عباااي,

 عما  . ا رد  ,دار صفاي لبن ر والتوميب.

 طرائااق تاادريل * عبااد الاارحمن, أنااور حسااين وفاا ح محمااد حساان الصااافي , 
 .7..2دار التأميم, بتداد,العراق, العبوي التربوية والنفسية(,

 اثر التدريل باييات القرآنية  ,3552* التامد , محمد بن احمد العجي,
, عبى التحصيل العبمي لوحد  من مقرر العبوي بالصس الماني المتوس  ( القونية

.حامعة اي القرى,, بحث غير من ور.     

  التحبيل اءحصائي في التربية وعبام الانفل(,, 3553*  فير,سو ,جورا أ ,

 ترجمة هناي محسن العقيبي, بتداد, دار الحقمة.

, مقالاااة .2.3,  فااااهيم( تطبيقاااات تربوياااة عباااى تعبااام المفتاااحي,: ضاااحى ,  *

 من ور .

 اثاارر محتااوى منهاااا الجترافيااة بااليااات , 2.31* دنااوك,مريم جباار يوسااس, 
القرانية القونية واثرئ في تنمية المفاهيم الحترافية واالتجائ لدى طالباات الصاس 

 , فبسطين ,,بية التربية.التامل االساسي بتن  (

, توظياااس  5..2شاااريس,* القريطاااي , بياااداي ,ااااظم عااانوم و ال اااي , غااااد  
النصااوص وااليااات القرانيااة فااي التاادريل واثرهااا فااي تحصاايل طالبااات الصااس 

 ,بية التربية في عبم القبل , مجبة بابل. -دسم البفينياي الرابب(,

 القياا  والتقاويم واسااليب القياا  والت اتيص , 0..2* ,وافحة, تيسير مفباع,
لطباعااة والتوميااب, عمااا  , , دار المسااير  لبن اار وا2ط, فااي التربيااة التاصااة(

 االرد .

 اثر استتداي إستراتيجية المت ابهات في ا,تساب , 7..2* ا غا, إيما  اسحق,
,الجامعاة  المفاهيم العبمية واالحتفاظ بهاا لادى طالباات الصاس التاساب ا ساساي(

  .اءس مية,غن 

 أ
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عاالي, , ومار  التعبايم ال  التقاويم والقياا (, .355* اءماي , مصطفى محمود,

 بتداد.

,  اثاار اسااتتداي باارام  رسااوي متحر,ااة 2.33* المااومني, مااأمو  وآخاارو , 
, جامعاااة  عبمياااة فاااي تااادريل العباااوي فاااي ا,تسااااب الت مياااذ لبمفااااهيم العبمياااة(

 اليرموك, االرد .

* Adams .Dennlsm m :& Hamm .Mary E. cooperative 

learning critical thinking and collaboration across the 

curriculum. Charles .C Thomas publisher 

speingfield.llinois.USA.1961. 

* Gronlund, N.E. Measurement and Evaluation in teaching,   

Fourth edition, collier Macmillan Canada Ltd U.S.A. 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (5ملحق رقب )

 أسماء السادف الخبراء المحكمين

 أسماي المحقمين ت
البقب 

 العبمي
 مقا  الوظيفة االختصاص

 طبيعة اءشار 

 

3 2 1 4 

 تاري  أس مي أ.د تحسين حميد مجيد  .3
 -جامعة ديالى

 ,بية التربية
# #  # 
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2.  
عاصم إسماعيل 

 ,نعا 
 تاري  أس مي أ.د

 -جامعة ديالى

 ,بية التربية
# #  # 

1.  
سميعة عنين 

 محمود
 #  # # = تاري  أس مي أ.د

4.  
شا,ر جاسم 

 ألعبيد 
 أ.د

طرائق 

تدريل 

 التاري 

 -جامعة بتداد

,بية التربية 

 لببنات

# # # # 

 أ. د سعد عبي ماير  .0

طرائق 

تدريل البتة 

 العربية

 -جامعة ابن رشد

 ,بية التربية
# # # # 

 أ.د دصي محمد لطيس  .3

طرائق 

تدريل 

 التاري 

 -جامعة تقريت

 ,بية التربية
# # # # 

7.  
عبوا   ممنى

 الج عمي
 أ.د

طرائق 

تدريل البتة 

 العربية

 -جامعة ديالى

 ,بية التربية
 # # # 

 تاري  أس مي أ.ي.د ندى موسى عبا   .2
 -جامعة ديالى

 ,بية التربية
# #  # 

 أ.ي.د ثناي داسم الحسو  .5

طرائق 

تدريل 

 الجترافية

 -جامعة ابن رشد

 ,بية التربية
# # # # 

 أ.ي.د خالد جماا حمد   ..3

 طرائق

تدريل 

 التاري 

 -جامعة ديالى

 ,بية التربية
# # # # 

التطاا  التدريسااية 1.ا هااداف الساابو,ية   -2المفاااهيم  -3طبيعااة االست ااار  :   

 االختبار ألتحصيبي ألبعد   4.

 

 

 

 

 (4لحق رقب )م

 االختبار ألتحصيلا ألبعدي وبصورته النهائية     

 عنينتي الطالبة: 

 .دبل اءجابة عن االختبار اطبعي عبى التعبيمات بددة 

( فقر  نوك االختيار من متعدد  ولقل فقار  اختبارياه 24يتقو  االختبار من      

أرباب إجاباات محتمباة , ادارأ  ,اال سا اا واءجاباات ا رباب الماذ,ور  وبعااد أ  
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تتتار  اءجابة التي تعتقدين أنها صحيحة ضعي دائر  حوا الحرف الذ  يسبق 

 تي اخترتها وال تتر,ي أ  فقر  من دو  أجابه .اءجابة الصحيحة ال

 تمنياتـــــي لقم بالنجاح                                        

 مدرس المادف                                                                              

                                                                     

ضعا         حول الحرف الصحيص الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل مما  

 -يأتا:

 
داا تعالى  -3

يَّتِي ِمنْ  أَْسَقْنت   َربَّنَا ِنِّي  يِ  بَْيتِلَ  ِعْندَ  َمْركٍ  َغْيِرِذ  بَِوادٍ  ذ رِّ َحرَّ وا َربَّنَا اْلم  َ  َ  لِي قِيم   الصَّ

ْده مْ  إِلَْيِهمْ  تَْهِو  ا ِ النَّ  ِمنَ  أَْفئَِد    فَاْجَعلْ  و َ  المََّمَراتِ  ِمنَ  َواْرم   . ﴾17﴿ لََعبَّه ْم يَْ ق ر 

 ك( سقن بواد  غير ذ  مرك في شبه ---------ت ير ايية القريمة إلى ا  نبي هللا  

 الجنير  العربية.

, محمد موسى  ك(          ,        عيسى  ك(      ,       إبراهيم التبيل  ك(         

  ص(   

 

وِف َوتَْنهَْوَ  َعِن  -2 وَ  بِاْلَمْعر  ر  ٍة أ ْخِرَجْت لِبنَّاِ  تَأْم  ْنت ْم َخْيَر أ مَّ داا تعالى  , 

ْ ِمن وَ  َوأَْ,مَ  ا لَه ْم ۚ ِمْنه م  اْلم  ِ ۗ َولَْو آَمَن أَْهل  اْلِقتَاِب لََقاَ  َخْير  ْنَقِر َوت ْ ِمن وَ  بِاَّللَّ ه م  اْلم  ر 

 ﴾(.33ق وَ  ﴿اْلفَاسِ 

 ---------------------في ايية القريمة هنالل وصس واضع َّلل تعالى  لبـ

 اليهود   ,            ا مة العربية ,        دوي إبراهيم التبيل   ,  ا نصار         

 -----------------داومت منوبيا مبقة تدمر -1

 ,    التساسنة    الفر       ,   ا حباش          ,    الروي      

 ا  موطن العرب ا صبي هوــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 مقه المقرمة ,             ال اي  ,       الجنير  العربية      ,       اليمن   

 ----------سقن التساسنة في -0

  ايب د اليمن  ,      ب د العراق     ,    وس  الجنير  العربية  ,   ب د ال   

ْيِس  3داا تعالى    -3 تَاِي َوالصَّ ( فَْبيَْعب د وا َربَّ هََذا اْلبَْيِت 2( إِيَ فِِهْم ِرْحبَةَ ال ِّ

وٍك َوآََمنَه ْم ِمْن َخْوٍف  1   ( (4( الَِّذ  أَْطَعَمه ْم ِمْن ج 

 -------------------------------ة القريمة عن دبيبة تتقبم ايي

 دريف     ,             تميم          ,      المناذر    خناعة    ,             

 

نَساَ  ِمْن َعبَقٍ  )3(اْدَرْأ بِاْسِم َربَِّل الَِّذ  َخبَقَ داا تعالى   -7 اْدَرأْ  )2(َخَل رَق اْءِ

نَساَ  َما لَْم يَْعبَمْ  )4(الَِّذ  َعبََّم بِاْلقَبَمِ  )1(َوَربَُّل اْ َْ,َري   العبق اية سور   )0(َعبََّم اْءِ

35 .) 

 ننلت ايية عبى النبي محمد  ص( وهو يتعبد في ــــــــــــــــــــــــــ
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 غار حراي    ,     بيت النبي     ,    عند جدئ ابي طالب ,    المدينة المنور 

 

ْم فِااي ( أَلَاْم يَْجَعاْل َ,ْياَده  3أَلَاْم تَاَر َ,ْيااَس فََعاَل َربُّاَل بِأَْصاَحاِب اْلفِيااِل  دااا تعاالى   -2

ا أَبَابِياَل  2تَْضبِيٍل   يٍل  1( َوأَْرَسَل َعبَاْيِهْم طَْيار  ( فََجَعبَه اْم 4( تَاْرِميِهْم بِِحَجااَرٍ  ِماْن ِساجِّ

 ( (0 َ,َعْصٍس َمأْ, واٍ 

 -----------ننلت ايية القريمة في 

 عاي الهجر     ,           عاي الفيل ,      ربيب الماني ,         محري 

َواْخفِاْض َجنَاَحاَل لَِماِن اتَّبََعاَل ِماَن ( 234َوأَنِذْر َعِ يَرتََل اْ َْداَربِيَن  الى  داا تع -5

ااْ ِمنِينَ  ااا تَْعَمب ااو َ ( 230  اْلم  مَّ ااْل َعبَااى ( 233  فَااإِْ  َعَصااْوَك فَق ااْل إِنِّااي بَااِر يع مِّ َوتََو,َّ

ِحيمِ   ( (237  اْلَعِنيِن الرَّ

 هذئ ايية

 --------------,انت توجيه هللا تعالى لبنبي محمد  ص( لن ر  

 ق فق            , الدعو  المحمدية  ,   العدا فق    الدعو  اءس مية    ,  الح

 ---------------,ا  المسبمين ا وائل يجتمعو  في  -.3

)رضوا دار ا ردم بن أبي ا ردم  , أبو بقر الصديق , عباي بان أباي طالاب , خديجاة 

 هللا عنهب أجمعين(
------عندما امداد أذى الم ر,ين لبمسبمين أمرهم هللا عن وجل لبهجار  الاى   -33

-------- 

 يمرب    , مقة         , الحب ة             ,   ب د ال اي

 هي ا  ال تبيب دريف لبمسبمين وال ي تروا منهم وال يتالطوهم. -------- -32

 المقاطعة   ,      البيعة    ,       االتفادية           ,  الصحيفة

 

وئ  فَقَْد نََصَرئ  هللاَّ   -31 ر  وا ثَانَِي اْثنَْيِن إِْذ ه َما داا تعالى إاِلَّ تَنص   إِْذ أَْخَرَجه  الَِّذيَن َ,فَر 

َ َمَعنَا ۖ فَأَنَنَا هللاَّ  َسِقينَتَه  َعبَْيِه َوأَيََّدئ   ن وٍد لَّْم  فِي اْلَتاِر إِْذ يَق وا  لَِصاِحبِِه اَل تَْحَنْ  إِ َّ هللاَّ بِج 

وا ْبيَا ۗ َوهللاَّ  َعِنينع َحِقيمع   تََرْوهَا َوَجَعَل َ,بَِمةَ الَِّذيَن َ,فَر  ِ ِهَي اْلع  ْفبَٰى ۗ َوَ,بَِمة  هللاَّ  ((.4السُّ

 ----------ننلت ايية عبى النبي محمد  ص( وأبو بقر عندما ,انا في 

 السفر      ,   المدينة       , غار جراي    , الح    

رسوا الهجر  حد  مهم في تاري  اءس ي وسميت ,ذلل بسبب هجر  ال -34

 الحب ة        ,    يمرب      , الطائس     ,    ب د ال اي ------------ ص( الى

 -------------بعد الهجر   سميت يمرب بـ -30

 --------------مقة     ,     الطائس    , المدينة  ص( في المدينة المنور  هو 

 المدار بناي المسجد    , إن اي بيت النبي   ,  النراعة ,        بناي 

 

ِا يَْوٍي أََحقُّ أَ  تَق وَي  -33 َل َعبَى التَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ ا ۚ لََّمْسِجدع أ سِّ داا تعالى  اَل تَق ْم فِيِه أَبَد 

طَّهِِّريَن   واۚ  َوهللاَّ  ي ِحبُّ اْلم   سور  التوبة (3.2فِيِه ۚ فِيِه ِرَجااع ي ِحبُّوَ  أَ  يَتََطهَّر 

 -------------عند ننلت هذئ ايية عبى النبي 

 الهجر  إلى الحب ة    ,    الهجر  إلى يمرب  , أوا يوي في الح  ,    البيعة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya215.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya215.html
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http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya215.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya216.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya216.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya217.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya217.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya217.html
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ْم  -37 َ لََعبَّق  ْم ۚ َواتَّق وا هللاَّ وا بَْيَن أََخَوْيق  ْ ِمن وَ  إِْخَو ع فَأَْصبِح  داا تعالى  إِنََّما اْلم 

وَ     ( سور  الحجرات( .3ت ْرَحم 

 ----------------ي محمد  ص( أخا بين ت ير ايية إلى إ  النب

 المسبمين   ,   اليهود    ,  الفر            , المهاجرين وا نصار 

اصدر النبي محمد  ص( وثيقة نصت عبى تننيم الحيا  في المدينة المنور   -32

 --------سميت

     الصحيفة    ,    العهد        ,  الدستور        , القانو 

ا َعْن داا تع -35 ونا ما د تِب وا د ْل فَاْدَر   ْخوانِِهْم َودََعد وا لَْو أَطاع  الى  الَِّذيَن دال وا ِءِ

ْنت ْم صاِددِيَن   م  اْلَمْوَت إِْ  ,   ( سور  اا عمرا 332أَْنف ِسق 

 --------------ننلت هذئ ايية القريمة لبحث عبى 

 الح     الجهاد     ,  الصددة    ,     الن,ا      ,    

 -------------ن أت نوا  الدولة العربية اءس مية بقياد  الرسوا  ص( في -.2

 ال اي       ,  اليمن     , المدينة المنور        . تدمر

 هي أوا غنو  ودعت بين المسبمين والم ر,ين. ----------------غنو   -23

 أحد            , التندق          ,  بدر   ,       الحديبية

 ح  الرسوا ص( مب أصحابه حجة الوداك.  --------------في السنة -22

 هـ2هـ            , .3هـ           , 0هـ    ,        5 

 ----------------نقضت دريف شروط صبع الحديبية في السنة -21

 هـ2هـ     , 7هـ        , 32هـ    ,        4 

 عبى أصحابه. أخر حجة يبقيها الرسوا  ص( ------------------ -24

 حجة الوداك    ,     ,بمة الوداك     , خطاب الوداك,   دستور الوداك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3ملحق رقب )  

درجات ال البات فا مجموعتا البحث فا االختبار ألبعدي الكتسار المفاهيب 

 التاريخية

 المجموعة التجريبية                                   المجموعة الضاب ة
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ة درجااااااااااااا ت

 الطالب

درجاااااااة  ت

 الطالب

درجااااااااااااااااة  ت

 الطالب

درجااااااااااااااة  ت

 الطالب

3 32 35 33 3 31 35 33 

2 33 2. 2. 2 31 2. 37 

1 32 23 31 1 31 23 33 

4 33 22 37 4 7 22 30 

0 23 21 34 0 33 21 32 

3 33 24 2 3 31 24 32 

7 33 20 37 7 5 20 33 

2 31 23 24 2 5 23 31 

5 37 27 32 5 37 27 22 

3. 37 22 34 3. 30 22 22 

33 33 25 37 33 31   

32 24 1. 37 32 32   

31 33 13 2. 31 7   

34 30   34 31   

30 37   30 30   

33 24   33 32   

37 32   37 7   

32 34   32 33   

 


