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األسانيب انتذريسيت نذي مذرسي انرتبيت اإلسالميت ومذرساتها يف
املزحهت املتىسطت وعالقتها بانتفكري االستذاليل نذي طهبتهم

(*)

د .أزهار طالل حايد عسيس انصفاوي

مهخص انبحث

ييدف البحث الحالي الى التعرف عن األساليب التدريسية لمدرسي التربية اإلسالمية
ومدرساتيا في المرحمة المتوسطة وعالقتيا بالتفكير االستداللي لدى طمبتيم وذلك من خالل
اإلجابة عن األسئمة اآلتية :

 .1ما مستوى األساليب التدريسية لدى مدرسي التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة؟
 .2ما مستوى األساليب التدريسية لدى مدرسات التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة؟

 .3ما مستوى التفكير االستداللي لدى طمبة مدرسي ومدرسات التربية االسالمية في المرحمة
المتوسطة؟

 .4ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائية عند مستوى ( ),0,5بين األساليب التدريسية

لمدرسي التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة ومستوى التفكير االستداللي لطالبيم؟

 .5ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائية عند مستوى ( ),0,5بين األساليب التدريسية

لمدرسات التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة ومستوى التفكير االستداللي لطالباتين؟

وتكونت عينة البحث من ( )2,مدرساً ومدرسة لمتربية اإلسالمية بواقع ( )1,مدرسين

و( )1,مدرسات ،اما عينة الطمبة فقد بمغت ( )4,,طالبا وطالبة بواقع ( )2,طالب وطالبة من
طمبة الصف الثاني المتوسط لكل مدرس ومدرسة لمعام الدراسي (.)2,18-2,17

(*) استاذ يساعد  ،جايعة انًىصم  ،قسى عهىو انقرآٌ وانتربية االساليية .
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ولغرض تحقيق ىدف البحث استخدمت الباحثة أداتين :األولى استمارة مالحظة تكمان لمكشف

عن األساليب التدريسية لدى مدرسي التربية اإلسالمية ومدرساتيا والثانية اختبار لمتفكير
االستداللي لقياس مستوى التفكير االستداللي لدى طمبة عينة البحث .

وبعد التأكد من صدق وثبات كال األداتين تم تطبيقيما عمى أفراد عينة البحث (المدرسين،

الطمبة) وجمع البيانات وتحميميا إحصائيا باستخدام معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي
الخاص بو  ،أظيرت النتائج األتي :

 .1وجود عالقة ارتباطيو قوية ودالة إحصائيا بين األساليب التدريسية لمدرسي التربية اإلسالمية

في ( اإلبداع ،القوة ،السموك المنظم ،الدفء والتقبل) والتفكير االستداللي لطالبيم.

 .2وجود عالقة ارتباطيو قوية ودالة إحصائيا بين األساليب التدريسية لمدرسات التربية

اإلسالمية في (القوة ،السموك المنظم ،الدفء والتقبل) في حين ال توجد عالقة ارتباطيو دالة
إحصائيا بين أسموب (اإلبداع والتفكير االستداللي).

Discovering teaching styles used by male and female Islamic
education teachers at intermediate stage and their relation
with inference thinking of their pupils
Dr. Azhar Talaal Hammed

ABSTRACT
The present research study aims at discovering teaching styles used by
male and female Islamic education teachers at intermediate stage and their
relation with inference thinking of their pupils throughout answering the
following questions :1.What is the level of teaching styles used by male and female Islamic
education teachers at intermediate stage
2.What is the level of inference thinking among intermediate pupils with
?reference to Islamic male and female teachers
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3. Is there statistically connecting relationship at the level of(.0.5)
between teaching styles used by male Islamic education teachers of
intermediate stage and inference thinking level of their pupils?
4. Is there statistically connecting relationship at the level of (.0.5)
between teaching styles used by female Islamic education teachers of
intermediate stage and inference thinking level of their pupils?
The teacher sample consists of( 2.) Islamic education teachers:(1.)
males and(1.) female. The pupils sample consists of 4.. pupils, (2.)
pupils for each teacher from second class intermediate for( 2.12-2.12).
in order to achieve the goal of the study, the researcher used two tools:
Tuckman note form tool to discover teaching styles used by Islamic
education male and female teachers, and the second tool a test of
inference thinking
for measurement inference thinking to sample
research pupils . Having confirmed the validity and reliability of the two
tools, they are administered to the research sample the data are collected
and are statistically analyzed by using Pearson correlation and (T- test) for
own it. The results showed: there is a strong relationship between teaching
styles to male Islamic education and inference thinking of their pupils.
1.There is astrong connecting relationship statistically between teaching
styles of male Islamic education(creativity, force ,organized behavior
,tenderness and acceptance ) and inference thinking for their pupils.
2. There is astrong connecting relationship statistically between teaching
styles of female Islamic education(creativity, force ,organized
behavior,tenderness and acceptance ) While there is no statistically
connecting relationship and between creativity style and inference
thinking.
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املـــقــذمـــــت :

يشيد العصر الحالي تقدما عمميا وتكنولوجيا ىائال في جميع المجاالت اذ نتج عنو تزايد في

حجم المعرفة اإلنسانية بدرجة كبيرة ،ونتيجة ليذا االنفجار المعرفي اليائل أصبحت التربية الفعالة
ىي التي تيتم بتعميم الطمبة قد ار مناسبا من المعرفة الوظيفية الذي يمثل أساسا لمزيد من التعمم

المثمر ،وأصبح لزاما عمى المدرسين والمدرسات مساعدة الطمبة عمى اكتساب الجديد من المعارف
واألفكار والنظريات حتى يتمكنوا من مواجية التغيرات العممية السريعة والمتالحقة

(الشربيني)91: 2,1,،

وتعد التربية أساس كل تقدم واصالح وعنوان كل تغيير ونيضة في المجتمع والطريق
الموصول الى تيذيب النفوس وتثقيف العقول وبناء األمم وىي العممية الواعية المقصودة إلحداث

نمو وتغيير وتكييف مستمر لمفرد من جميع جوانبو المعرفية والجسمية والعقمية والوجدانية

(المعاضيدي )3: 2,,9،

وتتطمب التربية المعاصرة من المدرس ادوا اًر متنوعة تتمثل في قدرتو عمى اختيار أساليب

تدريسية فعالة وأنشطة ووسائل تعميمية متنوعة وقدرة عمى إثارة دافعية الطمبة لممشاركة في العممية

التعميمية والتي ال تتحقق من خالل المنيج وحده  ،اذ ينبغي ان يصاحب تحديث المنيج عممية

تطوير وتنمية المدرس في البعدين األكاديمي والمسمكي  ،الن العممية التعميمية ال يمكن ان تتطور

وتحقق أىدافيا ميما تقدمت التقنيات الحديثة وميما تطورت المناىج وطرائق التدريس وأساليبيا
التعميمية دون االعتماد عمى نوع المدرس المعد إعدادا عمميا ومينيا وبمستوى عال من الكفاءة

تؤىمو لمقيام بالدور الممقى عمى عاتقو مربيا ومعمما بل وموجيا ومرشداً لطالبو(الجالد:2,11،

.)23

وتنبؤ التربية اإلسالمية مكانة ميمة في العممية التربوية من خالل ما تتضمنو من أبعاد روحية

وتربوية وعممية وأخالقية ،مستنبطة من القران الكريم والسنة النبوية المطيرة وىي تيدف إلى بناء
شخصية متكاممة ومتوازنة( الدليمي والشمري . )13 :2,,3،
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والتعمم في اإلسالم تزكية لمنفس وتنمية لروح الخير وتزويد العقل بالمعمومات وتأثير في

الوجدان واستقامة في السموك  ،فرسالة التيذيب التي ييدف إلييا اإلسالم ىي إحداث تغيير أو
تعديل في سموك األفراد ليكون ىذا السموك منسجما مع اإليمان بل مصدقا لو في الواقع والعمل.
(الساموك والشمري )19: 2,,3،

ولما كان المدرس والطالب ىما محور العممية التربوية وعمييما تقوم  ،من ىنا كان االىتمام

بيما حتى تنجح ىذه العممية التعميمية التعميمة ،وتصل الى تحقيق النتاجات التعميمية المنشودة

وبناء جيل قوي مسمح بالعمم والقيم واألخالق الفاضمة التي تؤىمو لمحياة الكريمة.

(العياصرة)485: 2,1,،

لذلك يترتب عمى المدرسين والمدرسات ان يعتمدوا األساليب التدريسية التي تعود بمخرجات
أفضل ونتائج أكثر ايجابية وبخاصة اذا ما عممنا ان األسموب التدريسي الذي يستخدمو المدرس
يؤثر عمى مستوى تحصيل الطمبة فأسموبو التدريسي ينبغي ان يتصف (باإلبداع ،والسموك المنظم

والدفء والتقبل) وغيرىا من المميزات والصفات  ،وليذا تتجمى أىمية إعداد المدرسين وأىمية
األساليب التدريسية لمدرسييا اذ بات من الضروري تقويم األساليب التدريسية لممدرسين والمدرسات

(المولى .)98: 1992،

وكما تتنوع استراتيجيات التدريس وطرائق التدريس تتنوع أيضا أساليب التدريس ،ولكن ينبغي

ان نؤكد ان أساليب التدريس ليست محكمة الخطوات ،كما انيا ال تسير وفقا لشروط او معايير
محدودة  ،فأسموب التدريس يرتبط بصورة أساسية بشخصية المدرس وسماتو وخصائصو ،ومع

تسميمنا بأنو ال يوجد أسموب محدد يمكن تفضيمو عما سواه من األساليب عمى اعتبار ان مسالة

تفضيل أسموب تدريسي عن غيره تظل مرىونة بالمدرس نفسو وبما يفضمو ىو(نبيان:2,12،
. )24

لذا أعطت التربية الحديثة أىمية كبيرة ألساليب التدريس ،ونظرت الييا عمى انيا حجر

الزاوية في العممية التعميمية  ،ذلك لما ليا من أىمية كبيرة في تحقيق أىدافيا وترجمة أىداف

363

األسانيب انتدريسية ندي يدرسي انتربية اإلساليية ويدرساتها في انًرحهة انًتىسطة وعالقتها بانتفكير االستدالني ندي طهبتهى

د .أزهار طالل حايد عسيس انصفاوي

المنيج الى المفاىيم واالتجاىات والميول التي تتطمع المدرسة الى تحقيقيا،وليا تأثير واضح في

مواقف الطمبة واتجاىاتيم نحو المادة الدراسية ونحو مدرسييم (زاير و داخل .)147 :2,13،

وحتى تتحقق األىداف المنشودة لدى المتعممين البد من العناية بعممية التدريس وتحسينيا من

حيث تصميميا وتنفيذىا وتقويميا  ،وبيذا تصبح الحاجة ماسة إلى إعداد أساليب تدريسية فعالة
(الزغمول . )319 :2,,2،

فييي اتجيياه أخيير تعييد عممييية التفكييير عنييد الطمبيية ميين االتجاىييات التربوييية الحديثيية فييي وقتنييا

الحاضر وأصبحت تحضى بعنايية وتركييز مين قبيل التربيويين لميا لييا مين أثيار ايجابيية ودور فعيال
في تحسيين ميدارك الطمبية وتوسييع أفياقيم وايجياد جيو مين اإلبيداع اليذي يعيد األداة الرئيسية لمطاليب
فييي مواجييية المشييكالت الحياتييية المختمفيية وتحييديات المسييتقبل ،لييذلك فييان تطييوير تييدريس التربييية

اإلسي ييالمية يسي ييتدعي األخي ييذ باتجي يياه العنايي يية بتنميي يية التفكيي يير عني ييد الطمبي يية  ،وال سي يييما ان التربيي يية
اإلسالمية احترمت العقل اإلنساني وأعمت من مكانتو .

( ىندي )326 :2,,9 ،

وتتعدد أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى التفكر  ،فتكون الدعوة أحيانا مين خيالل التيذكير

بينعم ا واالئيو  ،فيكيون التفكيير والعبيرة مين خييالل الجيو الحياني مين صييفات الرحمية اليودودة  ،قييال
تعييالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (الييروم  :آييية  ) 21وفييي أحيييان أخييرى يييأتي الحييض عمييى التفكيير فييي
معرض بيان الغاية التي مين أجمييا يضيرب ا لمنياس األمثيال ويقيص القصيص ويمفيت النظير إليى
آيييات ا المبثوثيية فييي اآلفيياق وفييي أنفسيييم قييال تعييالى  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(الحش يير :آي يية  ) 21وقي ييال
تع ييالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (األعي يراف  :آي يية  )176وت ييارة أخ ييرى يك ييون األس ييموب
القرآنييي فييي الييدعوة إل يى التفكييير مقرونييا فييي بعييض األحيييان بالتيديييد والوعيييد  ،وىييذه ىييي اآليييات
الموجيية لييذوي القميوب القاسييية الكيافرة التييي تحتياج لمثييل ىيذا األسييموب وفيي مثييل ىيذه اآليييات تييأتي

الدعوة إلى التفكر بأسموب االستفيام اإلنكاري من مثل قولو تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

363

انًجهد انتاسع

يجهة كهية انعهىو االساليية
انعدد()7/71

7:93هـ8172-و

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ
(الروم  :آية .)8
والقرآن الكريم يييدف إليى أن يصيل اإلنسيان مين خيالل تفكيره إليى أحكيام صيائبة مبينية عميى

استدالل صحيح ( حنايشو .) 15 – 14: 2,,9 ،

ىذا وقد دعا القرآن الكريم إلى التفكر والتدبر زيادة عمى ما سمف في كتابو العزيز في

مواضع كثيرة السيما اآليات القرآنية التي تدعو اإلنسان إلى التفكر لتمييز الحق من الباطل

واآليات الكونية التي ال ندرك جماليا وتناسقيا إال بالتفكير ،بل القرآن نفسو ال ندرك
عمومو واعجازه إال بالتفكير لذلك جاءت االستعانة بالقران الكريم لمتعرف عمى المفاىيم واأللفاظ
التي أوردىا في آيات كريمة كما في قولو تعالى ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﭼ(األنعام  :آية  ( )5,عمي ) 36 – 35: 2,,5 ،
وفييي ىييذا السييياق تسييتطيع المؤسسيية التعميمييية أن تييؤدي دو اًر كبيي اًر فييي تنمييية التفكييير إذا مييا

أحسيينت توجيييو طمبتيييا واعييانتيم عمييى إدراك المشييكالت التييي تحيييط بيييم  ،والعمييل عمييى حميييا بكييل
طاقيياتيم ميين خييالل واحييد ميين أىييم أن يواع التفكييير أال وىييو التفكييير االسييتداللي  ،كونييو ضييرورة ميين

الضي ييرو ارت التي ييي تقي ييوم عمييي ييا أن ي يواع التفكيي يير األخي ييرى  ،ويكي يياد االتفي يياق قائم ي ياً عمي ييى أن التفكيي يير
االستداللي ىو العنصر المشترك بين أنواع التفكير األخرى كميا كالتفكير العمميي والتفكيير التيأممي
والتفكير الناقد وغيرىا ( ال عويد .)17 : 2,,8 ،

مشكمة البحث:

مما تقدم شخصت الباحثة ان ىناك توجيات حديثة نحو اعتماد الطرائق واالستراتيجيات

التدريسية الحديثة والتي توكد عمى االىتمام بالتفكير ومياراتو فضال عن التوجو نحو التركيز عمى
أساليب المدرسين والمدرسات في التعامل مع طمبتيم والتي من شانيا تحفزىم عمى التفكير السميم
والمنتج ،ومن ىذا المنطمق أجريت العديد من الدراسات األجنبية والمحمية التي تناولت األساليب

التدريسية لدى المدرسين والمدرسات لمتعرف عمى عالقتيا بعدد من المتغيرات المعرفية والميارية

والوجدانية ،ومن جية أخرى الحظت الباحثة من خالل األدبيات ونتائج تمك الدراسات ان
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التوجيات الحديثة تؤكد عمى االىتمام بجوانب الشخصية اإلنسانية المتكاممة المعرفية والميارية

والوجدانية  .إذ يالحظ عمى اغمب مناىج التربية اإلسالمية عند تطبيقيا اعتماد األساليب التقميدية
فضال عن التركيز عمى الجانب المعرفي فقط  .وقد أكد زاير وداخل (  ) 2,13انو ما زالت

البرامج واألساليب المستخدمة في المؤسسات التربوية والتعميمية في الغالب تركز عمى نقل

المعمومات والخبرات إلى الطمبية ،وان المدرسين يعيشون في اطر تقميدية  ،ويتخبطون في األداء
ويعالجون النصوص الدينية بطريقة تقميدية الن تعميمنا مازال ييتم بعمميات الحفظ واالستظيار

مما يودي الى خمود قوى اإلبداع واالبتكار ،وظل المتعمم يؤدي الدور السمبي في العممية

التعميمية ،مكتفياً بتمقي المادة الدراسية من الكتب المقررة ،ويكرر ما ُيطرح عميو ،ويقبمو دون نقيد
أو بحث(زاير و داخل  )79 :2,13 ،في حين يرى طعيمة ومناع ( )2,,,أن ىناك مشكمة
كثي اًر ما يعاني منيا مدرسو ومدرسات مواد التربية اإلسالمية وفروعيا ،إذ أن كثي اًر من مبادئيا
ومفاىيميا ىي من األمور المجردة التي يصعب عمى الطمبة فيميا واستيعابيا(طعيمة ومناع

. )223 :2,,,،

وعمييى الييرغم ميين وجييود كتييب ذات طبعييات حديثيية ودليييل ومشيياركة اغمييبيم فييي دورات تدريبييية

لكن ىناك قصور فيي اعتمياد المدرسيين والمدرسيات ط ارئيق وأسياليب تقميديية قائمية عميى المحاضيرة
ودور المييدرس أكثيير ميين دور الطمبيية فضييال عيين تركيييزىم عمييى الجانييب المعرفييي ميين تصيينيف بمييوم
والذي يشيجع عميى الحفيظ واالسيتظيار مميا يحفيز الطمبية المجيوء إليى الغيش .إضيافة اليى ذليك عيدم

االىتمام بجانب التفكير وخاصة التفكيير االسيتداللي مين قيبميم وعيدم تشيجيع طمبيتيم عميى ممارسية
مياراتيم والذي يعد من أنواع التفكير في مادة التربية اإلسالمية ،وبذلك يمكن تحديد مشكمة البحث

بالسؤال األتي:

ما طبيعة العالقة بين األسااليب الدرييساية لارد مريسات الديبياة اةساالمية تمريسااديا تالدفكياي

االسدراللت لرد طمبديم؟

أىمية البحث :
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مما تقدم تتضح أىمية التربية اإلسالمية مادة وطريقة لما ليا اثر في تربية الجيل والحفاظ

عمى كيان المجتمع اإلسالمي والمتمسك بمبادئو اإلنسانية وشريعتو السمحاء  ،ومن ىذا المنطمق
برز االىتمام بالتربية اإلسالمية بشكل واسع في المناىج الدراسية جميعاً ولمختمف المراحل

الدراسية .

وتتجمى أىمية التفكير االستداللي بوصفو أساساً من أسس التطور المعرفي واالرتقاء الفكري

لما لو من أىمية في اكتساب المعرفة وحل المشكالت وصنع الق اررات  ،والرتباطو الموجب ببعض

المتغيرات النفسية والعقمية والتربوية كالذكاء والتحصيل واإلبداع والتكيف  ،فضال عن ىذا فانو
يساعد المعنيين عمى وضع المناىج الدراسية المناسبة واعداد المدرس المقتدر والذي يتمكن من

استخدام طرائق وأساليب تدريسية تعمل عمى تنميتو لدى الطمبة (سعيد.)56 :1999،

وتبرز أىمية التفكير االستداللي كون االستدالل أحد المكونات العقمية الالزمة في كثير من

التخصصات العممية واإلنسانية مع العمم أن القدرة االستداللية متداخمة مع القدرة المنطقية

(المعمم )3: 2,,, ،

فعممية التفكير االسيتداللي تتييم باسيتخدام حقيقية معينية عامية مين أجيل الي ييوصول إليى قاعيدة أو

نتيجية جي ي يزئية مجيولية ( )Robert, 2,,,, p.246تس ييتنبط م يين ى ييذه القاعيدة العي ييامة المي ييعروفة
ي ييمكننا م يين الوصول إلى حل أو نتيجة .

وعميو فالتفكير االستداللي يؤدي دو اًر بار اًز ومؤث اًر في توسيع المالحظة لدى الفرد ،

وتمكينو من أداء الفعاليات في مستوى رفيع من مستويات التنظيم المعرفي ألنو يستند إلى إدراك
العالقات ،ويرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط العممي لإلنسان(آل كنة . )178: 2,11 ،
تمن ىنا تبناء عمى ما دقرم دكمن أىمية البحث الحالت فت:
كون البحث سيسيم بالكشف عن األساليب التدريسية لدى مدرسي ومدرسات التربية االسالمية

ومدى فاعميتيا وفقا ألداة تكمان ومن ثم معرفة مدى عالقة ىذه األساليب وفاعميتيا في تنمية

مواىب الطمبة واكسابيم ميارات التفكير االستداللي  ،فضالً عن كونو يعد انطالقة لمباحثين
وطمبة الدراسات العميا لدراسة متغيراتو ،وما يزيد من أىمية البحث الحالي ايضاً عدم وجود دراسة
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سابقة عمى حد عمم الباحثة تطرقت إلى ىذا الموضوع وعالجت جوانبو ،مما شجع الباحثة إلجراء

مثل ىذه الدراسة لممشاركة في تطوير تدريس مادة التربية اإلسالمية وأساليب تقويميا في المراحل

الدراسية كافة.
ىرف البحث:

ييدف البحث الحالي التعرف عمى العالقة بين األساليب التدريسية لمدرسي التربية
االسالمية ومدرساتيا والتفكير االستداللي لدى طمبتيم  ،ولغرض تحقيق ذلك وضعت الباحثة

األسئمة الفرعية اآلتية:

 .1ما مستوى األساليب التدريسية لدى مدرسي التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة؟
 .2ما مستوى األساليب التدريسية لدى مدرسات التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة؟

 .3مي ييا مسي ييتوى التفكيي يير االسي ييتداللي لي ييدى طمبي يية مدرسي ييي ومدرسي ييات التربيي يية االسي ييالمية في ييي
المرحمة المتوسطة؟

 .4ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائية عند مستوى ( ),0,5بين األساليب التدريسية
لمدرسي التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة ومستوى التفكير االستداللي لطالبيم؟

 .5ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائية عند مستوى ( ),0,5بين األساليب التدريسية
لمدرسات التربية اإلسالمية في المرحمة المتوسطة ومستوى التفكير االستداللي لطالباتين؟

حذود انبحث :

يقتصر البحث عمى:

.1المدارس المتوسطة في الساحل األيسر لمدينة الموصل حص اًر.

.2مدرسي التربية االسالمية ومدرساتيا الذين يدرسون فعال في الثاني المتوسط لمعام الدراسي

()2,18-2,17

.3طالب وطالبات الصف الثاني المتوسط ليؤالء المدرسين والمدرسات لمعام الدراسي (-2,17
)2,18
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حتذيذ املصطهحاث:
ً
أوال :األسانيب انتذريسيت :عزفها كم مه :

 .1يتسف( )8002بأنيا ":فنيات واجراءات خاصة يتبعيا المدرس عند تنفيذه لعممية التدريس
بيدف تحقيق أىداف تعميمية محددة،وتميزه عن غيره من الطمبة"

(يوسف)24 :2,,8،

 .2الشيايعة ( )8022بأنيا" :إجراءات خاصة يقوم بيا المدرس ضمن اإلجراءات العامة التي
تجري في موقف تعميمي معين  ،فقد تكون طريقة المناقشة واحدة ،ولكن يستخدميا المدرسون
بأساليب متنوعة كاألسئمة واألجوبة او إعداد تقارير لمناقشتيا"

(الشرايعة)15 :2,11،

 .3زايي تراخل( )8023بأنيا" :نيج عام  ،ونظامي في العمل والسيما في محاولة التوصل الى
الحقائق" (زاير وداخل.)145 :2,13،
انتعزيف اإلجزائي نألسانيب انتذريسيت:

قدرة مدرس /مدرسة مادة التربية اإلسالمية لمصف الثاني المتوسط عمى ممارسة أنماط

السموك اليادف والمخطط لو من إثارة وجذب انتباه طمبتيم لموضوع الدرس والتحكم في تقديم
المادة العممية باستعمال التقنيات التربوية المتاحة ومعالجة وتكيف المواقف التعميمية اآلنية
والطارئة ألحداث تعمم منشود وفق معايير األىداف التربوية المرسومة عمى وفق أداة تكمان

لممجاالت اإلبداع والقوة والسموك المنظم فضال عن الدفء والتقبل.

ثاويا :انتفكري االستذاليل:عزفه كم مه :

 .1محمر ( )8002بأنو " :ىو ذلك النمط من التفكير الذي يتطمب استخدام اكبر مقدار من
المعمومات بيدف الوصول إلى حمول تقاربيو سواء كانت ىذه الحمول إنتاجية Productive
أو انتقائية ( " Selectiveمحمد .)219 : 2,,4 ،

333

األسانيب انتدريسية ندي يدرسي انتربية اإلساليية ويدرساتها في انًرحهة انًتىسطة وعالقتها بانتفكير االستدالني ندي طهبتهى

د .أزهار طالل حايد عسيس انصفاوي

 .2النجري تآخيتن ( )8002بأنو " نمط من أنماط التفكير الذي يستيدف حل مشكمة واتخاذ
قرار أو حل ذىني عن طريق الرموز  ،وىو عممية تتضمن الوصول إلى نتيجة من مقدمات

معمومة وىو يقتضي تدخل العمميات العقمية العميا كالتخيل واالستبصار والتجريد والتعميم
واالستنتاج والتمييز والتعميل والنقد وانو وثيق الصمة بالذكاء".

(النجدي وآخرون : 2,,5 ،

.)243

 .3القتاسمة تابت غزلة ( )8023بأنو" :إحدى عمميات التفكير التي تنطوي عمى التخريج
واستخالص النتائج وتشمل حل المشكالت بواسطة المبادئ العامة وتطبيقيا عمى القضايا

والواقع "(القواسمة وابو غزلة )128 :2,13،

الدعييف اةجيائت لمدفكيي االسدراللت  :ىو نمط من التفكير يمارسو طمبة الصف الثاني متوسط
(عينة البحث)  ،يستنتجون من خاللو معمومات تستقى من مقدمتين صغرى وكبرى تربطيما
عالقة منطقية  ،ويقاس من خالل أجابتيم عن فقرات اختبار التفكير االستداللي والذي بناه المولى

(.)2,12

دراساث سابقــــت :

اطمعت الباحثة عمى عدد من الدراسات ذات الصمة بمتغيرات البحث وارتأت عرضيا في محورين:

أتالً  :رياسات سابقة فت مجال األساليب الدرييسية:

 -1رياسة حمار()8002

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى (أساليب تدريس التربية اإلسالمية الشائعة التي
يستخدميا معممو التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة ومبررات

استخداميا ) .تكونت عينة البحث من ( )66معمما ومعممة ولتحقيق ىدف البحث اعد الباحث

أداتين األولى استبانو مكونة منن ( )23فقرة من اجل الكشف عن أىم األساليب التي يستخدميا
معممو التربية االسالمية والثانية استبانو مبررات استخدام أساليب التدريس اما الوسائل االحصائية
فقد استخدم معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي وقد أظيرت النتائج ما يأتي:
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعممين والمعممات تعزى إلى الخبرة والتخصص

وجية العمل وان مبررات استخدام المعممين ألساليب التدريس ترجع الى كثرة اعداد الطمبة وكمية
(حمار)8002

المادة وعدم معرفة المعمم ألساليب أخرى.
 -8رياسة الخالري()8023

ىييدفت ىييذه الد ارسيية التعييرف عمييى (مييدى ممارسيية معممييي ومعممييات التربييية االسييالمية لمبييادئ

التييدريس البنييائي واختيييار دالليية الفييروق بييين متوسييطات درجييات الممارسيية وفقييا لمتغي يرات الجيينس
والخب يرة والمؤىييل العممييي والمرحميية التعميمييية)  .ولتحقيييق ىييدف البح يث طبييق الباحييث اسييتبانو عمييى

عينة متكونة من ( )187معمما ومعممة من معممي التربية االسيالمية بمديريية عميان الخامسية ،اميا
الوسائل اإلحصائية فقد استخدم االختبار التائي وأظيرت النتائج ما يأتي:

وجييود فييروق دالليية احصييائية لمتغييير المؤىييل العممييي وذلييك لصييالح المؤىييل العممييي األعمييى،ولم

تظير فروق ذو داللة احصائية بين متوسيطات درجيات الممارسية لمتغيير الجينس والخبيرة والمرحمية
العممييية ،كمييا أشييارت النتييائج الييى ان درجيية ممارسيية معممييي ومعممييات التربييية االسييالمية لمتييدريس
(الخالري )8023

البنائي كانت متوسطة.

 -3رياسة المالكت()8022

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى (مدى استخدم معممي ومعممات التربية االسالمية

الستراتيجيات التعمم الذاتي من وجية نظر مشرفي ومشرفات التربية االسالمية ) .تكونت عينة

البحث من ( )42مشرف ومشرفة ولتحقيق ىدف البحث اعد الباحث أداة واحدة وىي استبانو
مكونة من()7محاور تضم ( )4,فقرة من اجل الكشف عن أىم االستراتجيات واألساليب المتعمقة
بالتعمم الذاتي التي يستخدميا معممو التربية اإلسالمية ،اما الوسائل اإلحصائية فقد استخدم تحميل

التباين األحادي واالختبار التائي وقد أظيرت النتائج ما يأتي:

تدني استخدم معممي ومعممات التربية اإلسالمية بالطائف الستراتجيات وأساليب التعمم الذاتي
(المالكت )8022

من وجية نظر المشرفين والمشرفات.

ثاويا :دراساث سابقت يف جمال انتفــــكري االســــتذاليل:
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-2رياسة آل كنو (: )8022
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى (أثر اسيتخدام طريقية حيل المشيكالت فيي تنميية التفكيير

االسييتداللي فييي مييادة الفقييو لييدى طييالب الصييف السييادس فييي الثانويييات اإلسييالمية)  ،تكونييت عينيية
البحييث ميين ( )34طالبييا  ،ولتحقيييق ىييدف البحييث أعييد الباحييث اختبييا ار لقييياس التفكييير االسييتداللي
اتسييم بالصييدق والثبييات  ،وبعييد إنييياء التجربيية  ،طبييق الباحييث اختبييا ار بعييديا لمكشييف عيين التفكييير
االس ييتداللي ل ييدى أفي يراد المجموع يية  ،وبع ييد معالج يية البيان ييات إحص ييائيا باس ييتعمال االختب ييار الت ييائي
لعينتييين مت يرابطتين أظيييرت النتييائج وجييود فييرق ذو دالليية إحصييائية بييين متوسييط درجييات االختبييار

القبمي والبعدي في التفكير االستداللي ألفراد المجموعة التجريبية .
 -8رياسة المتلى ()8028

(آل كنو )8022 ،

ىييدفت ىييذه الد ارسيية التعييرف عمييى( أثيير المنحييى التكيياممي فييي حفييظ النصييوص القرآنييية وتفسيييرىا

وتنمية التفكير االستداللي لطالب الصف الثاني المتوسط) ؛ تكونيت عيدد العينية ( )62طالبيا  ،وبواقيع
( )3,طالبييا فييي المجموعيية التجريبييية  ،و( )32طالبييا فييي المجموعيية الضييابطة وقييد اعييد الباحييث ثييالث
ادوات لقي ي يياس حف ي ييظ وتفس ي ييير القي ي يرآن الكي ي يريم وتنمي ي يية التفكي ي يير االستداللي،اتص ي ييفت بالص ي ييدق والثب ي ييات

وخصيائص االختبييار الجييد ،ثييم طبيق الباحييث االختبيارات الثالثيية عميى طييالب مجميوعتي البحييث،وخرج
من ىذا التطبيق ببيانات عالجيا إحصائيا،باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين،وأظيرت النتيائج

ما يأتي:

تفييوق طييالب المجموعيية التجريبييية عمييى طييالب المجموعيية الضييابطة فييي حفييظ الق يرآن الك يريم وتفسيييره
(المتلى)8028

وتنمية التفكير االستداللي

 -2رياسة المعمتيي تالياسيي()8022

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى (أثر تدريس قواعد المغة العربية عمى وفق ميارات التفكير

االستداللي في التحصيل لدى طالبات الصف األول المتوسط)  ،تكونت عينة البحث ( )56طالبة
وبواقع ( )28طالبة في المجموعة التجريبية األولى و( )28طالبة في المجموعة الضابطة ،وقد
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اعد الباحثان اختبارا تحصٌلٌا لقٌاس التحصٌل لدى طالبات مجموعتً البحث ،ثم طبق الباحثان
االختبار التحصيمي عمى طالبات مجموعتي البحث ،وخرجا من ىذا التطبيق ببيانات عالجاىا

إحصائيا باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين ،وأظيرت النتائج

ما يأتي:

وجود فرق ذو احصائية بين المجموعتين التجريبية ،والضابطة ) في التحصيل ميارات التفكير
(المعمتيي تالياسيي )8022

االستداللي) ولصالح المجموعة التجريبية

مؤشزاث مه انذراساث انسابقت:

بعد عرض الدراسات السيابقة حاوليت الباحثية تشيخيص بعيض المؤشيرات المستخمصية مين تميك

الدراسات  ،وستتناول ىذه المؤشرات النواحي اآلتية :
( اليدف– العينة –األداة)

 -2اليرف -:

تباينت الدراسات السابقة من حييث الييدف اليذي أجرييت مين اجميو  ،ألن ىيدف البحيث تحيدده

أىمية البحث ومشكمتو  ،فالدراسات الوصفية منيا ىدفت اليى التعيرف عميى أسياليب تيدريس التربيية
االسييالمية الشييائعة التييي يسييتخدميا معممييو التربييية االسييالمية ومبييررات اسييتخداميا كد ارسيية حميياد

( )2,,4وفي ممارسة معمميي ومعمميات التربيية االسيالمية لمبيادئ التيدريس البنيائي واختييار داللية
الفييروق بييين متوسييطات درجييات الممارسيية وفقييا لمتغييرات الجيينس والخبيرة والمؤىييل العممييي والمرحميية

التعميمي ي ي يية كد ارس ي ي يية الخال ي ي ييدي ( )2,13وم ي ي ييدى اس ي ي ييتخدم معمم ي ي ييي ومعمم ي ي ييات التربي ي ي يية االس ي ي ييالمية
السيتراتيجيات الييتعمم الييذاتي ميين وجييية نظيير مشيرفي ومشيرفات التربييية االسييالمية كد ارسيية المييالكي(

 )2,16امييا الد ارسييات التجريبييية منيييا ىييدفت إلييى معرفيية أثيير اسييتخدام طريقيية حييل المشييكالت فييي
تنمييية التفكييير االسييتداللي فييي مييادة الفقييو كد ارسيية ال كنيية( )2,11وفييي أثيير المنحييى التكيياممي فييي

حفظ النصوص القرآنية وتفسيرىا وتنمية التفكير االستداللي كدراسة المولى ( ،)2,12وأثر تدريس

قواعد المغة العربية عمى وفق ميارات التفكير االستداللي في التحصيل كدراسة المعموري والياسري

(. )2,16
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أما الدراسة الحالية سيكون اليدف منييا الكشيف عين األسياليب التدريسيية ليدى مدرسيي التربيية

اإلسالمية ومدرساتيا في المرحمة المتوسطة وعالقتيا بالتفكير االستداللي لدى طمبتيم.

 -3العينة -:

تباينييت العينييات ميين حيييث نوعيييا وحجميييا اذ تكونييت فييي د ارسيية حميياد (  )2,,4ميين ()66

معمم ييا ومعمم يية ود ارس يية الخال ييدي( )2,13تكون ييت ( )187ود ارس يية الم ييالكي ()2,16تكون ييت()42
مش ي ي ييرف ومشيي ي يرفة معمم ي ي ييا ومعممي ي ي ية  ،ود ارس ي ي يية ال كن ي ي ييو( )2,11تكون ي ي ييت( )34طالب ي ي ييا  ،ود ارس ي ي يية

المولى()2,12تكونت( )62طالبا ودراسة المعموري والياسري( )2,16تكونت ( )56طالبة.

أمي ييا البحيييث الحي ييالي سيييتكون عينتيييو مييين المدرسيييين والمدرسي ييات ال ييذين يدرس ييون مي ييادة التربيي يية

اإلسالمية من طمبة الثاني متوسط في مدينة الموصل.

 -3األراة:

لق ي ييد تنوع ي ييت عين ي ييات الد ارس ي يية الس ي ييابقة مني ي ييا م ي ييا اس ي ييتخدمت االس ي ييتبيان أداة مث ي ييل دارس ي يية
حم يياد( )2,,4ود ارس يية الخال ييدي ( )2,13ود ارس يية الم ييالكي( ، )2,16ف ييي ح ييين اس ييتخدم ال
كنييو()2,11اختبييا ار لقييياس التفكييير االسييتداللي ،ود ارسيية المييولى( )2,12ثييالث أدوات لقييياس

حفظ وتفسير القرآن الكريم وتنمية التفكير االستداللي وفي د ارسية المعميوري والياسيري()2,16

اختبا ار تحصميا.

أما البحث الحالي سييعتمد عميى أداتيين األوليى أداة تكميان لمكشيف عين األسياليب التدريسيية

لييدى مدرسييي التربييية اإلسييالمية ومدرسيياتيا والثانييية اختبييا ار لقييياس مسييتوى التفكييير االسييتداللي
لدى طمبة المرحمة المتوسطة.

إجــــــزاءاث انبــحث:

أوال  :جمتمع انبحث -:

تكييون مجتمييع البحييث ميين مدرسييي التربييية اإلسييالمية ومدرسيياتيا لمصييف الثيياني المتوسييط فييي

المييدارس النيارييية لمبنييين والبنييات  /الجانييب األيسيير لمعييام الد ارسييي(  )2,18- 2,17فييي مدينيية
الموص ييل وطمبتيم.وق ييد حص ييمت الباحث يية عم ييى المعموم ييات الخاص يية بمجتم ييع البح ييث م يين المديري يية
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العام يية لمتربي يية ف ييي محافظ يية نينوى/قس ييم اإلحص يياء عم ييى أس ييماء وأم يياكن الم ييدارس المتوس ييطة ف ييي

الجانب األيسر والتي بمغ عيددىا ( )48مدرسية بواقيع ()25متوسيطة لمبنيين و()23متوسيطة لمبنيات
،وبمغ عدد مدرسيي ومدرسيات التربيية االسيالمية فيي ىيذه الميدارس (  )116مدرسياً ومدرسية فضيال
عن طالبتيم البالغ عددىم( )45,طالبا وطالبة موزعين عمى مدارس مجتمع البحث.

ثانيا :عينة البحث :

تتكون العينة من المدرسين والطمبة وكاالتي:

أ-عينة المريسين تالمريسات:اختارت الباحثة ( )2,مدرسة متوسطة لمبنين والبنات بواقع()1,
مدارس لمبنين و( )1,لمبنات وتم اختيار مدرس ومدرسة من كل مدرسة عشوائياً مما يدرسون

الصف الثاني المتوسط ،وبمغ عدد المدرسين()61مدرسا في حين كان عدد المدرسات()55مدرسة

ب-عينة الطمبة  :تتألف عينة الطمبة من ( )4,,طالب /طالبة وبواقع ( )2,,طالب و()2,,
طالبة تم اختيارىم عشوائيا من صفوف مرحمة الثاني المتوسط والتي يدرسيا أفراد عينة المدرسين
والمدرسات بواقع ( )2,طالب وطالبة لكل مدرس ومدرسة ممن قامت الباحثة بمالحظة أسموبيم

التدريسي بموجب أداة تكمان.

ً
ثانثا :أداتا انبـــحث:

األداة األوىل :أداة تكمان :

لمتعرف عمى أساليب التدريس اعتمدت الباحثة أداة تكمان وىي استمارة مالحظة جاىزة لتقويم

األساليب التدريسية لمدرسي التربية االسالمية ومدرساتيا ولكونيا أداة فاعمة وموضوعية تتالءم مع
البيئة العراقية (محمد وفاضل االزيرجاوي  )14, : 1989،وتضم ىذه األداة ( )28مقياسا من
نوع التمايز الداللي ممحق( )1مقسمة عمى أربعة محاور ىي(اإلبداع ،القوة ،السموك المنظم

،الدفء والتقبل) بواقع ( )7مقاييس لكل محور الن كل مقياس يتألف من صفتين متضادتين في
المعنى احدىما ايجابية واألخرى سمبية وقسمت المسافة بينيما الى سبع درجات متساوية تمثل
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الدرجة( )1أقصى درجات السمبية والدرجة ( )7تمثل أقصى درجات االيجابية في حين تمثل درجة
( )4متوسط المقياس او الدرجة الحيادية.

صذق األداة:

لغرض التحقق من صدق األداة اعتمدت الباحثة الصدق الظاىري أساسا في ذلك اذ قامت

بعرض األداة عمى لجنة محكمة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العموم التربوية والنفسية
وطرائق التدريس وقد اتخذت الباحثة نسبة اتفاق المحكمين(  ) %8,فأكثر معيا ار لقبول الفقرة من

عدميا  .وقد حصمت جميع الفقرات عمى ىذه النسبة فضال عن تعديل صياغة بعض الفقرات وقد

أخذت الباحثة بيا وبذلك عدت األداة صالحة وجاىزة ألغراض البحث.

ثـــباث األداة:

ولغرض التحقق من ثبات األداة اعتمدت الباحثة عمى أسموب االتفاق بين المالحظين ،فقد

اتفقت الباحثة مع راصد أخر لو اطالع عمى ىذه األداة وكيفية استخداميا وذلك برصد ( )7من

المدرسين والمدرسات من الذين يدرسون مادة التربية االسالمية لمصف الثاني المتوسط من خارج
أفراد العينة األساسية ،وقد تم جمع الراصدات وتحميميا احصائيا باستخدام معادلة كوبر إليجاد

المطابقة لكل (مدرس /مدرسة) وقد بمغ متوسط االتفاق ( )%86وتعد ىذه النسبة عالية كما أشار

الى ىذا (المفتي )61 :1984،وبذلك أصبحت األداة جاىزة لمتطبيق عمى أفراد العينة األساسية
من المدرسين والمدرسات.

ثاويا :األداة انثاويت :اختبار انتفكري االستذاليل

اعتمدت الباحثة اختبا ار جاى از لقياس التفكير االستداللي لدى أفراد عينة البحث من

الطمبة والمعد من قبل المولى( )2,12لقياس التفكير االستداللي لدى طمبة المرحمة المتوسطة
ممحق ( )2ولمالئمتو لمبحث ومناسباتو لممرحمة الدراسية  ،وما يمتاز من الوضوح وسيولة
التصحيح لذا استخدمتو الباحثة  ،وقد صيغت فقرات ىذا االختبار من ( )22فقرة عمى شكل
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مقدمتين  ،ولكل مقدمة ( )3بدائل لإلجابة  ،واحد من ىذه البدائل صحيح واالثنان مغموطان ،
والبديل الصحيح ىو الذي يرتبط ارتباطا منطقيا من غير مغالطات عقمية مع المقدمتين لمفقرة .

صذق األداة:

ومن أجل تحقيق صدق ىذه األداة اتجيت الباحثة إلى استخراج الصدق الظاىري من خالل

عرض ىذا االختبار عمى مجموعة عمى لجنة محكمة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال

العموم التربوية والنفسية وطرائق التدريس وقد اتخذت الباحثة نسبة اتفاق المحكمين( )% 8,فأكثر

معيا ار لقبول الفقرة من عدميا  ،وقد حصمت جميع الفقرات عمى ىذه النسبة فضال عن تعديل

صياغة بعض الفقرات وقد أخذت الباحثة بيا وبذلك يعد االختبار صادقا.

ثباث األداة:

استخرجت الباحثة ثبات االختبار باستخدام معادلة ( كودر – ريتشاردسون  )2,-عمى

درجات أفراد العينة االستطالعية والبالغ عددىا ( )4,طالبا وطالبة  ،وقد بمغ معامل الثبات

( ),086وىذا يدل عمى إن االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية ومقبولة( سمارة وآخرون :1989 ،
 )12,وبذلك أصبح االختبار جاى اًز لمتطبيق عمى العينة األساسية من الطمبة ممحق (.)2

دطبيق األرادان:
قامت الباحثة بزيارة المدارس المتوسطة والتي تم تحديدىا مسبقا بدءا من يوم
( ) 2,17/ 11/15اذ كانت الباحثة تقوم برصد كل مدرس ومدرسة لحصة دراسية كاممة بعد ان

تبين ليم ان البحث ألغراض عممية بحتة ،اذ كانت الباحثة تجمس عمى احد المقاعد الخمفية لكي

تتمكن من رصد جميع أنواع األساليب التدريسية بصورة دقيقة قدر المستطاع ثم تحول التك اررات

الى درجات وبذلك تراوحت الدرجة الكمية (.)196-28
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طبقت الباحثة األداة بصيغتيا النيائية والمكونة من( )22فقرة عمى الطمبة بتاريخ

( ) 2,17/11/25وبمساعدة بعض المدرسين والمدرسات وقد استغرقت إجراءات التطبيق عشرة
أيام وتراوحت الدرجة (صفر.)22-

انىسائم اإلحصائيت :

استخدمت الباحثة في تحميل بيانات البحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 .1االختبار التائي لعينة واحدة

 .4النسبة المئوية

 .2معامل االرتباط بيرسون

.5معادلة كوبر

.3االختبار التائي لداللة معامل االرتباط

( عالم ) 2,2 : 2,,5 ،

عزض انىتائج وتفسريها:

بعد جمع البيانات سيتم عرض النتائج التي توصمت إلييا الباحثة من خالل تحميمييا لمبيانات

المستخمصة من أفراد عينة البحث من المدرسين والمدرسات وطمبتيم ومن ثم مناقشتيا وفقا ألسئمة
البحث وعمى النحو االتي :

أوال:انىتائج املتعهقت بانسؤال األول انذي وصه:

"ما مسدتد األساليب الدرييسية لرد مريست الديبية اةسالمية فت الميحمة المدتسطة ؟

ولغرض اإلجابة عمى ىذا السؤال استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية لألساليب

التدريسية لدى مدرسي التربية اإلسالمية ومن ثم حساب النسب المئوية ليا وأدرجت البيانات في

جدول (.)1

جرتل ()2
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يتضح المدتسطات الحسابية تالنسب المئتية ليا لألساليب الدرييسية لمريست الديبية
اةسالمية

ت

األساليب الدرييسية

العرر

المدتسط الحسابت

النسب المئتية

1

اإلبداع

1,

36,4

%74,29

2

القوة

1,

36,8

%75,1,

3

السموك المنظم

1,

38,4

%78,37

4

الدفء والتقبل

1,

36

%73,47

الكمي

1,

147,6

%75,31

لممريسين

يتضح من جدول ( )1ان النسب المئوية لممتوسطات الحسابية كانت متقاربة عند األساليب
التدريسية األربعة اي متوسط عام( )14706ونسبة ( )%75,31وىذا يدل عمى امتالك مدرسي

ال تربية االسالمية في المرحمة المتوسطة مستوى جيد من األساليب التدريسية  ،وتعزي الباحثة ذلك
الى الخبرة والتدريب الذي مارسوه خالل فترة تدريسيم لمادة التربية اإلسالمية واإللمام بيا فضال
عن إعداد قسم منيم في كميات التربية مما سيل حالة التكيف النفسي لمدرسي التربية االسالمية
حول كيفية التعامل مع طالبيم بالسموك المنظم ،وقد يكون ذلك حاصل نتيجة اىتمام المدرسين

بتدريب ىذه المادة وتنظيميا واثارة الطالب حول موضوعات التربية االسالمية.
ثانياً:الندائج المدعمقة بالسؤال الثانت الذي نصو:

"ما مسدتد األساليب الدرييسية لرد مريسات الديبية اةسالمية فت الميحمة المدتسطة" ؟
ولغرض اإلجابة عمى ىذا السؤال استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية لألساليب

التدريسية لدى مدرسات التربية اإلسالمية ومن ثم حساب النسب المئوية ليا وأدرجت البيانات في

جدول (.)2

جرتل ()8
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يتضح المدتسطات الحسابية تالنسب المئتية ليا لألساليب الدرييسية لمريسات الديبية
اةسالمية

ت

األساليب الدرييسية

العرر

المدتسط

1

اإلبداع

1,

36

%73,47

2

القوة

1,

36,4

%74,29

3

السموك المنظم

1,

35,6

%72,65

4

الدفء والتقبل

1,

36,8

%75,1,

الكمي

1,

144,8

%73,88

لممريسات

الحسابت

النسب المئتية

يتضح من جدول ( )2ان النسب المئوية لممتوسطات الحسابية كانت متقاربة عند األساليب
التدريسية األربعة اي متوسط عام ( )144، 8ونسبة ( )%73,88وىذا يدل عمى امتالك مدرسات
التربية االسالمية في المرحمة المتوسطة أنماط متعددة من األساليب التدريسية  ،وتعزي الباحثة

ذلك الى الخبرة والتدريب والدراية وسعة األفق في مجال التدريب فضال عن تزودىم بأصول التربية
وطرائق التدريس الحديثة والتفنن في استخدام األساليب التدريسية مع طالباتين وخاصة في

(الدفء والتقبل) سواء في فترة التدريب او اإلعداد .
ثالثاً:الندائج المدعمقة بالسؤال الثالث الذي نصو:

"ما مسدتد الدفكيي االسدراللت لرد طمبة الميحمة المدتسطة"

ولغرض اإلجابة عمى ىذا السؤال استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
لمتفكير االستداللي لدى طالب وطالبات الصف الثاني (أفراد عينة البحث)ثم طبقت االختبار

الت ائي لعينة واحدة بين المتوسطات الحسابية والمحك الفرضي وأدرجت البيانات والنتائج في جدول
(.)3

جرتل ()3
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يتضح المدتسط الحسابت تاالنحياف المعيايي لمدفكيي االسدراللت لرد الطمبة
عينة

العدد

الطمبة
طالب

المتوسط

المتوسط

االنحراف

الحسابي

الفرضي

المعياري

13,,,,, 2,,

طالبات 130,2,, 2,,

11

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية

110159 2053461

202424

الداللة

1096

(),0,5

120739

يوجد فرق
دال

يوجد فرق
دال

يتضح من الجدول ( )3ان القيمتين التائيتين المحسوبتين قد بمغتا ( )120739،110159عمى
التوالي عند الطالب والطالبات  ،وىما اكبر من القيمة التائية الجدولية ()1096عند مستوى داللة

( ),0,5وىذا يعني انو يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي التفكير االستداللي لدى
الطالب والطالبات مقارنة بالمتوسط النظري ولصالح المتوسطين كال عمى حدا.

ومن مالحظة الجدولين السابقين ان افراد عينة البحث من الطمبة كان لدييم مستوى مقبول

من التفكير االستداللي كما أظيرت الطالبات لدييم فارقا قميال قياسا مع الطالب وتعزو الباحثة
ذلك الى تكون نضج واتساع فكري لدى ىذه الفئة العمرية فضال عن المواد الدراسية الحديثة التي

يدرسيا الطمبة خالل دراستيم ومن خالل الحديث المفتوح والحرية المتبادلة مع المدرسين
والمدرسات وطبيعة اآلراء واألفكار عزز ذلك في الطمبة المرونة العممية وتصحيح أفكارىم

الخاطئة عن الموضوعات المتكونة بصورة خاطئة في ذىنيم مما ساعد عمى تكوين أرضية عممية

لالنطالق في االستدالل المنطقي لألحكام والتشريعات اإلسالمية في ضوء القران الكريم والسنة
النبوية الشريفة .

ً
رابعا:انىتائج املتعهقت بانسؤال انزابع انذي وصه:
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"هم هىاك عالقت ارتباطيه دانت إحصائيت بني األسانيب انتذريسيت

ملذرسي انرتبيت اإلسالميت يف املزحهت املتىسطت وانتفكري االستذاليل

نطالبهم"؟

ولغرض اإلجابة عمى ىذا السؤال طبقت الباحثة معامل ارتباط بيرسون بين األساليب

التدريسية لدى مدرسي التربية االسالمية في المرحمة المتوسطة والتفكير االستداللي لطالبيم ثم

اختبر ىذا االرتباط باستخدام االختبار التائي الخاص بذلك وأدرجت النتائج في جدول (. )4
جرتل ()2

يبين معامل االيدباط تالقيمة الدائية المحستبة بين األساليب الدرييسية لمريست الديبية
االسالمية تالدفكيي االسدراللت لطالبيم

ت

األساليب

التدريسية

العدد معامل االرتباط

الداللة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

1

اإلبداع

1,

,,641

2,365

2,31

2

القوة

1,

,,8,5

3 ,851

3

السموك المنظم

1,

,,8,9

3,9,8

4

الدفء والتقبل

1,

,,728

30,,8

,,,5
8

توجد داللة
توجد داللة
توجد داللة
توجد داللة

يتضح من جدول ( )4ان القيمة التائية المحسوبة بمغت ()30,,8،309,8،30851،20365
عمى التوالي وىم اكبر من القيمة التائية الجدولية ( )2031عند مستوى داللة ( ),0,5ودرجة حرية

( ) 8وىذا يعني ان ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين األساليب التدريسية األربعة (اإلبداع
،القوة ،السموك المنظم ،الدفء والتقبل) لممدرسين ومستوى التفكير االستداللي لدى طالبيم.

وتعزي الباحثة ىذه النتائج الى امتالك المدرسين قدر مناسب من األساليب التدريسية المشار

الييا أعاله والتي أثرت بدورىا في امتالك الطالب مستوى مناسب من التفكير االستداللي؛ وذلك
الن المدرس الذي يمتمك ميارات االتصال والتواصل مع طمبتو وقدرتو عمى تنويع المثيرات داخل
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الصف فضال عن تشجيعو ليم عمى المشاركة والتفكير وتنوعو في أساليب عرض المادة والتفاعل
مع الطمبة يكون مدرسا ناجحا ومؤث ار في سموك طمبتو ويزرع فييم حسب االستطالع وميارات

التفكير االستداللي .ومن جية أخرى ترى الباحثة ان مدرسي مادة التربية االسالمية الذين وحدت

أساليبيم كانت لدييم القدرة عمى التفاعل مع طمبتيم داخل الصف فضال ان طبيعة المادة تتطمب

من المدرس ان يييئ ليا ويعتمد عمى مصادر خارجية فضال انو عميو ان ينوع من استراتيجيات

تدريسية وأساليب تعميمية حتى يحقق تدريس ناجح ليذه المادة.

ً
خامسا:انىتائج املتعهقت بانسؤال اخلامس انذي وصه:

"هم هىاك عالقت ارتباطيه دانت إحصائيت بني األسانيب انتذريسيت

ملذرساث انرتبيت اإلسالميت يف املزحهت املتىسطت وانتفكري االستذاليل

نطانباتهه"؟

ولغرض اإلجابة عمى ىذا السؤال انتيجت الباحثة اإلجراءات نفسيا في السؤال الرابع وأدرجت

النتائج في جدول (. )5

جرتل ()2

معامل االيدباط القيمة الدائية المحستبة بين األساليب الدرييسية لمريسات الديبية اةسالمية
تالدفكيي االسدراللت لطالبادين

ت

األساليب

العدد

التدريسية

القيمة التائية

معامل

الداللة

االرتباط

المحسوبة

الجدولية

1

اإلبداع

1,

,,612

20193

2031

توجد دالة

2

القوة

1,

,,824

4012

8

توجد دالة

3

السموك المنظم

1,

,,773

3045,
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توجد دالة
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4

الدفء والتقبل

1,

40,98

,,823

توجد دالة

يتضح من جدول ( )5ان القيم التائية المحسوبة عند األساليب (القوة ،السموك المنظم ،الدفء
والتقبل) لممدرسات قد بمغت (  )40,98،3045,،4012عمى التوالي وىي اكبر من القيمة التائية

الجدولية ( )2031عند مستوى داللة ( ),0,5ودرجة حرية ( )8وىذا يعني انو توجد عالقة
ارتباطيو دالة إحصائيا بين ىذه األساليب التدريسية لممدرسات ومستوى التفكير االستداللي لدى
طالباتين في حين بمغت القيمة التائية عند أسموب اإلبداع ( )20193وىي اقل من القيمة التائية
الجدولية وىذا يعني انو ال توجد عالقة ارتباطيو دالة بين ىذا األسموب ومستوى التفكير

االستداللي لمتفكير.

ونظره موضوعية الى معامالت االرتباط في الجدول يتضح ان ىناك عالقات ارتباطيو قوية

بين األساليب التدريسية لممدرسات وتأثير ذلك عمى امتالك طالبتين لميارات التفكير االستداللي ،
وترى الباحثة ان ىذه العالقات الجيدة تأتي من خالل تنوع المدرسات أساليب تدريسين مادة
التربية اإلسالمية فضال عن تشجيع طالبتين عمى التحمي بقيم اإلسالم السمحاء وطرد األفكار

العدوانية والدخيمة؛ ىذا كمو ولد حماسة ودافعية لدى مدرسات ىذه المادة الى بذل أقصى الجيود
وتطبيق أفضل األساليب التدريسية في توجيو طالباتين ألوجيو الصحيحة .

االستىتاجاث:

في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث الحالي يمكن استنتاج ما يأتي:

 01حاز استخدم مدرسي التربية االسالمية ومدرستيا لممرحمة المتوسطة لألساليب التدريسية
مستوى جيد.

 .2امتالك طلبة الصف الثاني المتوسط قدر مناسب ومقبول من التفكير االستداللي ولدى كال
الجنسين.

 .3األساليب التدريسية الناجحة والمتنوعة لمدرسي التربية االسالمية ومدرساتيا ساىمت في
امتالك طمبتيم مستوى جيد لمتفكير االستداللي.
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انتىصياث :

في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث الحالي  ،توصي الباحثة بما يمي:

 .1قيام وحدة اإلعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية نينوى بتدريب مدرسي ومدرسات مادة
التربية اإلسالمية عمى األساليب التدريسية وميارات التفكير االستداللي .

 .2اعتماد مدرسو التربية اإلسالمية ومدرساتيا ألساليب تدريسية متنوعة مع طمبتيم في الصف
الثاني المتوسط .

 .3اإليعاز الى مخططي المناىج لممرحمة المتوسطة التركيز عمى المواد التدريسية التي تودي
الى اتساع أفاق التفكير االستداللي في مادة التربية اإلسالمية.

املقرتحاث :

استكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء البحوث المستقبمية اآلتية :

 .1أنماط التفاعل الصفي لمدرسي التربية االسالمية ومدرساتيا وأثرىا في إكساب طمبتيم
المفاىيم وتنمية دافعيتيم لتعمميا.

 .2األساليب التدريسية لدى تدريسي كمية العموم االسالمية وأثرىا في التحصيل الدراسي .

 .3التفكير االستداللي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية وعالقتو بتحصيميم لمادة التربية اإلسالمية
في ضوء بعض المتغيرات.

املصادر واملزاجع:

انقزان انكزيم

 .1آل عويد  ،وصفي خمف حسين  "، )2,,8(،أثي إسدياديجية العصف الذىنت فت دنمية

الدفكيي االسدراللت لرد طالب الصف اليابع اةعراري عنر درييس مارة الجغيافية"  ،الجامعة

المستنصرية  /كمية التربية األساسية ،العراق  -بغداد(،رسالة ماجستير غير منشورة )
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 .2آل كنو  ،محمود محمد عبد الكريم " ، )2,11(،أثر استخدام طريقة حل المشكالت في
تنمية التفكير االستداللي في مادة الفقو لدى طالب الصف السادس في الثانويات اإلسالمية" ،

مجمة أبحاث كمية الديبية األساسية  ،المجمد  ، 1, :العدد ، 3 :ص.193-168

 .3الجالد،ماجد زكيي( ،)2,11ميايات درييس القيان الكييم ،ط ،2دار المسييرة لمنشير والتوزييع
والترجمة.عمان – األردن.

 .4حماد،شريف ( ،)2,,4أساليب تدريس التربية اإلسالمية الشائعة التي يستخدميا

معممو

التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة ومبررات استخداميا (،دراسة

مسحية(

،

مجمة

الجامعة

اةسالمية

سمسمة

الرياسات

اةنسانية،

المجمد

،12العدد،2ص.529-5,3:

 .5حنايشة ،عبد الوىاب محمود إبراىيم،)2,,9(،الدفكيي تدنميدو فت ضتء القيآن الكييم ،
جامعة النجاح الوطنية  ،فمسطين  -نابمس ( ،رسالة ماجستير غير منشورة)
 .6الخالدي  ،جمال خميل محمد ( ،)2,13درجة ممارسة معممي التربية االسالمية ومعمماتيا

لمتدريس البنائي  ،مجمة جامعة بابل لمعمتم اةنسانية ،مج -21عدد.1

 .7الدلٌمً  ,طه علً حسٌن  ,وزٌنب حسن نجم ألشمري( )3333أساليب تدريس التربية
اإلسالمية  ,الطبعة األولى  ,اإلصدار األول  ,دار الشروق للنشر ,األردن .
 .8زايي،سعد عمي وسماء تركي داخل( )2,13ادجاىات حريثة فت درييس المغة العيبية ،
الجزء األول ،دار الكتب والوثائق ،العراق – بغداد.

 .9ألزغمييول ،عميياد عبييد الييرحيم ( )2,,2مباااارئ عمااام الااانفس الديباااتي ،الطبعيية الثانييية  ،دار
الكتاب الجامعي  ،اإلمارات العربية المتحدة -العين

 .1,المولى ،زياد عبد اإللو عبد الرزاق حسين ( )2,12اثي المنحى الدكاممت فت حفظ
النصتص القيآنية تدفسييىا تدنمية الدفكيي االسدراللت لطالب الصف الثانت المدتسط ،جامعة

الموصل  /كمية التربية (،أطروحة دكتوراه غير منشورة)

 .22السياموك  ،سيعدون محميود وىييدى عميى جيواد ألشيمري( )2,,3مناااىج الديبياة اةسااالمية
تأساليب دطتييىا  ،الطبعة األولى  ،دار المناىج لمنشر والتوزيع .
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 .12سعيد  ،عدنان حكمت عبد  "، )1999( ،أثي اسدخرام نمتذجين من نماذج الدعمم
الدعاتنت فت الكيمياء فت الدحصيل تدنمية الدفكيي االسدراللت لرد طمبة الصف األتل قسم

الكيمياء كمية الديبية ابن الييثم " ،أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية  /ابن الييثم  ،جامعة بغداد

 .13سمارة  ،عزييز  ،وآخيرون  ، )1989( ،مباارئ القيااس الديباتي فات الديبياة  ،دار الفكير

،عمان  -األردن

 .14الشراٌعة ,عمار شفٌق( ,)3333التوجيه النفسي في أساليب التدريس ,ط ،1دار البدايية
ناشرون وموزعون  ،عمان – األردن.

 .15الشربيني ،فوزي عبد السالم (، )2,1,طيق تاسدياديجيات الدعميم تالدعمم لدنمية

الذكاءات المدعررة بالدعميم ما قبل الجامعت تالدعميم الجامعت،ط ، 1مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة
– مصر.

 .16طعيميية ،رشييدي أحمييد ،ومنيياع ،محمييد السيييد ( )2,,,دعماايم العيبيااة تالاارين بااين العماام

تالفن ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة  -مصر.

 .17ع ييالم  ،ص ييالح ال ييدين محم ييود(، )2,,5األسااااليب اةحصاااائية االسااادرال لية فااات دحميااال

بيانااات البحااتث النفسااية تالديبتيااة تاالجدماعيااة ( البايامدييااة تالالبايامدييااة)  ،ط ،1دار الفكيير
العربي  ،القاىرة -مصر.
 .18عمي  ،خشمان حسن  ، )2,,5(،األلفاظ الدالة عمى معاني التفكير في القرآن الكريم ،
مجمة أبحاث كمية الديبية األساسية  ،المجمد  ، 2:العدد  ، 2:ص.52-33

 .19العياصرة ،وليد رفيق( )2,1,الديبية االسالمية تاسدياديجيات درييسيا تدطبيقاديا
العممية ،ط 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.عمان -األردن.

 .2,القواسمة،احمد حسن ومحمد احمد ابو غزلة(،)2,13دنمية ميايات الدعمم تالدفكيي

تالبحث ،ط ،1دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان -االردن.
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 .21المالكي،مسفر عضيو مسفر( )2,16مدى استخدم معممي ومعممات التربية االسالمية
الستراتيجيات التعمم الذاتي من وجية نظر مشرفي ومشرفات التربية االسالمية ،مجمة العمتم

الديبتية ،المجمد  ، 1العدد،2ص .35, -315

 .22محمد  ،محمد جاسم ( . )2,,4عمم النفس الديبتي تدطبيقادو  ،ط ، 1اإلصدار األول
 ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عمان .

 .23المعاضيدي ،عمر فالح عبد المطيف ( )2,,9اثي اسدخرام أسمتب المجمعات الدعميمية
فت اكدساب احكام الدالتة تاالحدفاظ بيا لرد طمبة قسم القيان الكييم تالديبية االسالمية بكمية

الديبية تمفيتم الذات لرييم ،جامعة الموصل  /كمية التربية األساسية (رسالة ماجستير غير
منشورة) .

 .24المعمم  ،قيس محمد عمي " ،)2,,,( ،قياس الدفكيي االسدراللت لرد دالميذ الصف
السارس االبدرائت فت محافظة نينتد" ،جامعة الموصل /كمية التربية (،رسالة ماجستير غير

منشورة) .

 .25المعموري ،عمران عبد صكب وفيو جبار محمد الياسري ( )2,16اثر تدريس قواعد المغة
العربية عمى وفق ميارات التفكير االستداللي في التحصيل لدى طالبات الصف االول المتوسط

،مجمة جامعة بابل لمعمتم اةنسانية ،مج-24عدد،4ص 2369-2334:

 .26المفتي ،محمد امين( )1984سمتك الدرييس  ،مطبعة النيضة – مصر

 .27المناوي،محمد طو عبد المعين ( )2,,4األساليب الدرييسية لرد مريست تمريسات

المغة العيبية فت الميحمة االعرارية تعالقديا بالدفكيي الناقر لرد طمبديم فت ميكز محافظة

نينتد  ،جامعة الموصل  /كمية التربية (شيادة دبموم غير منشورة)

 .28المولى،فارس محمد حياوي( )1989دقتيم األساليب الدرييسية لمريست الجغيافية فت
الميحمة المدتسطة مع دحصيل الطمبة ،جامعة الموصل /كمية التربية(،رسالة ماجستير غير

منشورة)

 .29نبيان يحي محمد ( )2,12مياية الدرييس  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع
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عمان -األردن

 .3,النجدي  ،احمد واخرون (  ) 2,,5ادجاىات حريثة لدعميم العمتم فت ضتء المعاييي
العالمية تدنمية الدفكيي تالنظيية البنائية  ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .31ىن ييدي  ،ص ييالح ذي يياب ( ،)2,,9طيائاااق دااارييس الديبياااة اةساااالمية،ط ،1دار الفك يير ،
عمان -األردن.

 .32يوسف،ماىر إسماعيل صبري( )2,,8الدرييس مبارؤه تميايادو،ط،1مكتبة الرشد-
ناشرون ،المممكة العربية السعودية -الرياض.
33.Robert

, J.strenbery (3333) path ways to psychology edition U
.S.A. Harcourt collage publishers .
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صيغة فقيات اخدباي الدفكيي االسدراللت بصتيدو النيائية

اسم الطالب---------

مدتسطة-----------

الداييخ------------

اليتم-------------
عزيزي الطالب :

ىذا االخدباي الذي بين يريك يدكتن من ( )88سؤاال؛ تلكل سؤال ثالث إجابات ،إجابة

تاحرة صحيحة ،تاجابدان خاطئدان ،اق أي كل سؤال برقة تامعان ثم أجب عميو باخدياي اةجابة

الدت دياىا صحيحة تذلك بيسم رائية حتل الحيف الذي يرل عمييا.

-2نبينا محمر صمى اهلل عميو تسمم خادم األنبياء تالميسمين من عنر اهلل (عز تجل ) فإذا

أرعى شخص فت زماننا اليتم أنو نبت ميسل من عنر اهلل (عز تجل) فإننا أذن:
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ج -ال نصدقو و ال نكذبو

-8حيم اةسالم كل شتء فيو ضيي عمى النفس تالبرن فإذا تجرنا شخصا يحثنا عمى دناتل

المخريات إذن :

ب يجوز أن نوافقو عمى قولو ورأيو .

أ -يجب أن نوافقو عمى قولو ورأيو .

ج -ال يجوز أن نوافقو عمى رأيو وقولو .

-3حيم اةسالم أن يقتل التلر ألبيو أت أمو كممة "أف " دضج ايً منيما فإذا شاىرنا زيرا يصيخ
فت تجو أمو إذاً فعل زير :

أ -مستحب

ب -حرام .

ج -مباح .

-2تصى اهلل (عز تجل) بأن نعامل الييتر تالنصايد الذين ىم فت حمايدنا بالحسنى  .فإذا
طمب منك صريقك النصيانت أن دساعره فت ريتسو إذن :

أ -ال تساعده وتتركو

ب -وشأنو تصرخ عميو وتضربو

ج -تقدم لو المساعدة

 -4الحمف بغيي اهلل (عز تجل) حيام فاذا سمعت شخصاً يحمف بقتلو (تدياب أبت) فقتلو إذاً:
ح -مباح.
ب -مكروه
أ -حرام
-2العصمة ىت حفظ اهلل دعالى لألنبياء (عمييم السالم) من الدمبس بمنيت عنو سالم ليس
نبياً إذاً ىت :

.

أ-ال يفعل شيئاً

.ب-يفعل منيياً عنو

ج-ال يفعل منيياً عنو

-7األمي بالمعيتف يكتن بمين تلطف فإذا سمعنا خطيباً يتم الجمعة ينصح بألفاظ غيي الئقة

تقاسية .إذن :

ٍ
بألفاظ غير الئقة وقاسية
ب -نأخذ بنصحو وننصح اآلخرين
أ -ال نأخذ بنصحو
ٍ
بألفاظ الئقة ومناسبة.
ج -نأخذ بنصحو وننصح اآلخرين
-2نيى الشيع عن الدطيي تىت الدشاؤم بمييء أت مسمتع أت غييىما فإذاً سمعنا صتت غياب

أت يأينا بتمة فإننا أذن :
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أ-نتطير .

ج-نفرح .

ب-كان ام اًر عادياً .

-9حض اةسالم عمى نشي العمم لمناس تعرم كدمانو فإذا الحظت زميالك فت الرياسة ال
يسدطيع حل مسالة فت اليياضيات إذن:

أ -يجب عميك أن تعممو حل ىذه المسالة بصورة صحيحة .
ج -تخدعو وتعممو بصورة غير صحيحة.

ب -تتركو وشأنو .

.20إذا لم يسدطع المسمم اسدعمال الماء ألي سبب  ،فيجب عميو الديمم برال عن التضتء .
فإذا انكسيت ير زير تلم يسدطيع غسل يره إذاً عميو :

أ -أن يصمي بعد أن يتيمم.

ب -أن يصمي بدون تيمم .

ج -أن يصمي بوضوء بعد أن يشفى من كسره.

-22يفع األذد عن طييق الناس من عالمات اةيمان فإذا كنت ماشيا تتجرت فت طييقك
حجية ممقاة فت تسط الطييق إذن :

ب-تمضي وال شأن وال دخل لك بيا .

أ -ترفعيا وتزيميا من الطريق

ج -تمنع من يرفعيا ويزيميا من الطريق .

-28الحسر من الصفات المذمتمة الدت نيى عنيا الشيع فإذا حاز صريقك ريجة أعمى منك
فت االمدحان إذن :

ب .تتشاجر معو و ال تتكمم معو

أ -تحسده وتحقد عميو

ج -تينئو وتتمنى أن تكون مثمو

-23ايضاء اهلل (عز تجل) مقرم عمى ايضاء الناس فمت طمب منك صريقك أن دسيق من
نقتر تالرك إذن:

أ -يجب عميك أن تطمب من صديقك أن يسرق ىو أوال ثم تسرق أنت بعده .

ب -يجوز أن تسرق من نقود والدك كما طمب منك صديقك .

ج -يجب أن ال تسرق من نقود والدك وأن تنصح صديقك أن ال يفعل ذلك ىو أيضا.
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-22الغش حيام  ،تصاحبو آثم  ،تمعاقب فت اآلخية .فإذا طمب زميمك فت االمدحان أن
دساعره فت حل سؤال إذن:

ب-ال يجوز أن تساعده في حل السؤال .

أ -يجوز أن تساعده في حل السؤال

ج -يجب أن تحل السؤال أنت بدال عنو .

-22الصرق فت الحريث (الكالم) من صفات المؤمنين فإذا تقفت مع صريقك تىت يدكمم بكالم
غيي صارق فيو إذن:

ب -تسكت وال تقول شيئا .

أ -تنصحو بان يكون صادقا في كالمو

ج -تشجعو وتسانده وتؤيده .

-22من آراب األكل تالشيب المسدحبة األكل بالير اليمنى .فمت أكل شخص إمامك بالير
اليسيد.

إذاً عميك :

أ -أن تصرخ في وجيو وتطمب منو ترك األكل

ب -أن تسكت وال تنصحو بأي شيء

ج-أن تنصحو بمطف وتطمب منو األكل باليد اليمنى .

-27الدقيب إلى اهلل (عز تجل) يكتن بفعل المأمتيات تديك المحيمات خالر يحافظ عمى

صالدو فت المسجر إذاً خالر :

أ-يترك مأمو اًر .

ج-يفعل مأمو اًر .

ب-ال يفعل مأمو اًر .

-22االلدزام بحرتر السيعة فت قيارة السياية من أخالقيات المسمم فإذا شاىرت من يقتر
السياية بسيعة كبيية إذن:

أ -تنصحو بتقميل السرعة

.ب تتركو وال شأن لك بو .

ج -تشجعو عمى زيادة السرعة .

-29قميل المسكي ت كثييه حيام عمى المسممين فإذا ميض محمر بميض الكمية تتصف لو
طبيب غيي مسمم بشيب المسكي كعالج إذاً عمى محمر أن :

أ -يتقيد بتوجييات الطبيب

ج -يشربو مع عصير طبيعي .
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.ب يرفض توجييات الطبيب .
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-80يجتز لممسمم المسافي اةفطاي فت نياي يمضان تبعره القضاء فإذا سافي محمر من
المتصل إلى بغرار إذن :

.ب -يجب ان يستمر في الصيام .

أ -يجوز لمحمد اإلفطار و القضاء

ج -اإلفطار ودفع الفدية .

-82ييفع اهلل (عز تجل) شأن أىل العمم فت الرنيا تاآلخية .جاسم ياسب فت مريسدو .
إذن  :اهلل عز تجل :
أ -يرفع شأن جاسم

ب -يخفض شأن جاسم .

ج -يتركو وشأنو .

-88اليياء ىت أن دفعل أت دقتل شيئا ديير بو الدفاخي أمام الناس .سميم يدفاخي أمام الناس
بأنو يصمت إذاً سميم :

أ -خائن .

ج -أمين .

ب مرائي .
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