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أثر استراتيجيه القبعات الست في
تحصيل مادة التربية اإلسالمية
لدى طالب المرحلة اإلعدادية
د .خالد خليل إبراهيم العزاوي

كلية التربية االصمعي  /جامعة ديالى

مشكلة البحث :
على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال طرائق تدريس التربيةة اسالةيمية
وأالاليبها بقي التدريالي مقيداً بمفاهيم الادت الماضي ،إذ نجد الكثير من المدرالين ما
زالةةوا يركةةزون علةةى ا الةةاليد التقليديةةة بةةدالً مةةن تركيةةزهم علةةى تفعيةةل أثةةر الطالةةد
وإشراكه في العملية التعليمية.
لذا فقد اتجهت النظرة التربوية الحديثة إلى االهتمةام بةدور المةتعلم النشةط والفاعةل
والمشةةارأ أارانةةه بعمةةل جمةةاعي ،واةةد ركةةزت االهتمةةام باالالةةتيعاد المعرفةةي وبةةااي
العمليات العقلية العليا ،مبينة اآلثار الاللبية الناجمة عن ا اللود التلقيني واسلقةائي أو
التركيز على الذاكرة والحفظ فقط ،وذلأ ا اللود الروتيني التقليدي الذي بقةي محةدداً
دور الطالةةةةةد با الةةةةةتقبال المعلومةةةةةات والجهةةةةةود فةةةةةي مقعةةةةةد كمعيةةةةةار لينضةةةةةباط
(المدرس،7002،ص. )1
واد ُع ّد الوء اختيار طريقة التدريس من ا الباد المؤدية إلى ضةع التحصةيل
الدراالي لدى الطلبة الدارالين لمةادة التربيةة اسالةيمية فةالطرائق التقليديةة تةؤدي إلةى
تحويل الطالد إلى آلة حفظ الحقائق والمعلومةات مةن دون تعمةق ،وتفكيةر ممةا يةؤدي
إلى اللبية أثر المتعلم في العملية التعليمية ( العبيدي 7002،ص.)1
وإن العصر الذي نعيش فيه شهد حراكا ً فكريا ً كبيراً فةي مقدمتةه تحالةين طرائةق
التعليم وتطويرها ،واالتعمال التقنيات التربوية ،وا الاليد التعليمية على أفضل وجه،
فقةةد أصةةبف هةةد التربيةةة العةةام هةةو تعلةةيم المتعلمةةين كي ة يتعلمةةون ،والت لةةد علةةى
المشكيت التعليمية التي تواجهها التربية ،والتي ينب ي التصدي لها من خيل عمليتي
التعليم والتعلم وتحالين طرائقهما (حالين  7002 ،ص.)1
وأشةةارت دراالةةة (العةةزاوي )1111 ،إلةةى (إن ال البيةةة العظمةةى مةةن المعلمةةين،
والمدرالين يواجهون فةي المراحةل الدراالةية كافةة صةعوبات فةي طريقةة تةدريس هةذ
المادة ب ية الوصول إلى إنجاز جيةد فةي الحفةظ والتةذكر ،واالةتبقاء المعلومةات ،وفهةم
المادة التعليمية ،وتفاليرها ) (العزاوي ،1111 ،ص.)8-2

ويمكن أن نبين مشكلة البحث الحالي باسجابة عن الالؤال اآلتي-:
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هل هناأ أثر الالتعمال إالتراتيجية القبعات الالت في التحصةيل لةدى طةيد المرحلةة
اسعدادية في مادة التربية اساليمية .
أهمية البحث والحاجة إليه :
تعد التربية من أهم والائط المجتمعات اسنالانية في نقل تراث المجتمع وتوجيه
طاااته وتكيفه االجتماعي ،وهي بمعناها الشامل عملية إعداد الفرد إعداداً إنالانيا ً فةي
مجتمةع معةين وفةي مكةةان وزمةان معينةين لكةي يكتالةةد المهةارات والقةيم واالتجاهةةات
وأنمةةةاط الالةةةلوأ المختلفةةةة التةةةي تجعةةةل منةةةه مواطنةةةا ً صةةةالحا ً فةةةي المجتمع(مهةةةدي
وآخران،1111،ص.)2
وإن التربية أداة مهمة لتواصل أجيال المجتمع ،فهي تهتم بتنشئتهم ونقل الرالالة
إليهم لتحقيق التقدم واالزدهار ،وبهذا تعد التربية أداة مةن أدوات الت ييةر االجتمةاعي،
وعنصراً من عناصر الثقافة جزءاً مةن نتةاا المجتمةع ،لةذا أصةبحت التربيةة ضةرورة
ملحة بالنالبة إلى الفرد والمجتمع (كاظم ،7002،ص.)4
والتربية التقليدية ال تالير مع هذا الزخم المتكاثر مةن المعرفةة بةل تقة عةاجزة
أمام تحديات العصر لذا دعت الحاجة إلى ظهور االتجاهات التربوية المعاصرة إذ اام
التربويون في أغلد دول العالم بفحص نقدي شامل للنظم التربوية الالائدة فةي بلةدانهم
وأوصوا بصياغتها على أالس علمية الليمة وبضرورة تبني االتراتيجيه حديثة للتعليم
.
لذلأ اهتم التربويون بدراالة إمكانية تطوير طرائق التدريس التقليديةة لضةع
مقدرتها على مواجهة أزمةة التربيةة فةي العةالم المعاصةر واالالةتجابة لمطالةد التربيةة
(العبيدي،7002،ص. )2
وإن أهمية طريقة التدريس تتركز في كيفية االت يل محتوى المادة بشكل يمكن
الطلبة من الوصول إلى الهةد الةذي ترمةي إليةه فةي دراالةة مةادة مةن المةواد ،وعلةى
المدرس أن يأخذ بيد الطالد بعةد أن يلةم بةبعس والةائل النقةل التةي تحقةق هةذا الهةد
(عبد العزيز،1111،ص.)112-111
فالطريقة الناجحة تالاعد المدرس في الوصول إلى الهد في أال واةت وأيالةر
جهد مع إثارة اهتمام الطلبةة وتحفيةزهم علةى العمةل اسيجةابي والمشةاركة الفاعلةة فةي
الةةدرس وتثبيةةت فهمهةةم للمةةادة فهمةا ً الةةليما ً ال االةةتظهاراً للمةةادة فقةةط ،وتشةةجيعهم علةةى
التفكيةةر الحةةر وإصةةدار ا حكةةام الصةةائبة ،مةةع تشةةجيعهم علةةى المشةةاركة االجتماعيةةة
والعمل الجمةاعي مةن غيةر أن يالةأموا مةن الةدرس ،أو يحصةل لهةم شةرود ذهنةي فيةه
(العتابي،7001،ص. )8
لةةةذا شةةةهدت الالةةةنوات ا خيةةةرة اهتمةةةام البةةةاحثين بطرائةةةق التةةةدريس ،وحاولةةةت
مجموعات منهم الكش عن إمكانية إيجاد طرائق مفضلة تزيد التعلم إلى الحد ا على
.
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فأه ميةةة االةةتحداث طرائةةق وأالةةاليد متعةةددة للتدريالةةيين ضةةرورة ال بةةد منهةةا،
لتعطةةي فاعليةةة عاليةةة أكثةةر مةةن تلةةأ الطرائةةق وا الةةاليد التدريالةةية التةةي يكةةون فيهةةا
المدرس محور النشاط في العملية التعليمية،في حين تؤكد الطرائق وا الاليد الحديثة
على وجود مشاركة الطلبة في النشاط ،وعلى ضرورة اهتمةام المةدرس باالةتجاباتهم
وتشةةجيعهم بةةأن يكونةةوا إيجةةابيين فةةاعلين ،ال الةةلبيين غيةةر متفةةاعلين (مرالةةي1182،
ص.)181-180
والكيم عن أهمية طرائق التدريس واالتراتيجياته الحديثة يأخذنا إلى الكيم عن
إالتراتيجية القبعات الالت ،التي هةي إحةدى نظريةات المفكةر (إدوارد دي بونةو ) عةن
عملية التفكير،إذ يرى إن هناأ نماذا متعددة ومختلفة من التفكير ،وال يجوز الواو
عند أحد هذ النماذا ،واد أعطى لكل ابعة لونا ً يعكس طبيعة التفكير المالةتعمل (دي
بونو،7007،ص. )71
إن ارتداء القبعات الست يعني-:
القبعة البيضاء  ----------البحث عن المعلومات والحقائق
القبعة الحمراء  ----------التعبير عن المشاعر بهدوء وأمان
القبعة السوداء  ----------التحذير واالنتقاد وتحديد العيوب
القبعة الصفراء  ---------البحث عن المنافع اإليجابية
القبعة الخضراء  --------االبتكار واالقتراح واإلنتاج
القبعة الزرقاء  ---------التخطيط والتوجيه والتعضيد
وإن هذ أالالتراتيجيه تعطي المتعلم في وات اصير ادرة كبيرة على أن يكةون
متفواا ً وناجحا ً في المواا العلمية والشخصية حيث تحول المواا الجامةدة والالةلبية
إلى موااة مبدعةة وإنهةا تعلمنةا كية ننالةق العوامةل المختلفةة للوصةول إلةى اسبةدا
والنجاح (الخزرجي،7011،ص. )1
ويؤكد (دي بونو) على أهمية التفكير على وفق إالتراتيجية القبعات الالت بقوله
إنهةةا توجةةه االنتبةةا نحةةو منةةاح ل متعةةددة اللفظيةةة والشةةكلية ،وإن المتةةدرد علةةى هةةذ
أسالتراتيجية يكتالةد مهةارة التفكيةر فيمةا يواجةه مةن موااة  ،مةن عةدة زوايةا وأبعةاد
مختلفة وإن تبني هذ أالالتراتيجيه في التأمل في المواا أو المشكيت اد ينقل الفرد
من رفضها وابولها فقط إلى تواليعها وتوحيدها مع مواا أخرى ،وإضافة شيء لهةا
أو حذ جزء منها لتصبف أكثر فائدة ومنفعة مادية أو معنوية في الواةت نفالةه تالةهم
(الخزرجي،7011،ص. )10
في تخليص ا جيال من اللبيات التفكير الموجه
واختار الباحث المرحلة اسعدادية هميتها فهي آخر مراحل التعليم المدرالي
وهي المرحلة التي تالبق المرحلة الجامعية ،لذا ينب ي أن تنال هذ المرحلة عناية
الباحثين وذلأ بتدريد الطلبة على االتعمال ا الاليد والطرائق الحديثة بهد
إعدادهم إلى للمرحلة الجامعية وهم على درجة من الكفاية والجودة علميا ً وثقافيا ً .
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وتتجلى أهمية البحث الحالي باآلتي-:
 -1أهمية التربية اساليمية التي تتطلد منا المزيد من العناية واالهتمام في
اختيار ا الاليد التدريالية المناالبة .
 -7أهمية إالتراتيجية القبعات الالت كإالتراتيجية حديثة مالاعدة في تدريس
التربية اساليمية .
 -1أهمية المرحلة اسعدادية بوصفها المرحلة التي تالهم في إعداد الطيد
إعداداً اويا ً ومؤثراً على وفق ا الاليد التربوية الالليمة .
 -4إفادة الجهات المختصة في تطوير تدريس التربية اساليمية لدى المرحلة
اسعدادية بطرائق حديثة وتقنيات متطورة .
هدف البحث:
يهد البحث الحالي إلى:
تعر أثر إالتراتيجية القبعات الالت في تحصيل مادة التربية اساليمية لةدى
طيد المرحلة اسعدادية .
فرضية البحث:
ليس هناأ فرق ذو داللة إحصائية عند مالتوى ( )0002بين متوالط تحصيل
الطةةيد الةةذين يدرال ةون مةةادة التربيةةة اسالةةيمية باالةةتعمال القبعةةات الالةةت ومتوالةةط
تحصيل الطيد الذين يدرالون المادة نفالها بالطريقة التقليدية .
حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي باآلتي-:
 -1طيد الص الرابع ا دبي في إحدى اعداديات البنين فةي محافظةة ديةالى –
ناحية المنصورية .
 -7عدد من موضوعات كتاد التربيةة اسالةيمية المقةرر تدريالةه للصة الرابةع
ا دبي للعام . 7011-7010
 -1الفصل الدراالي ا ول من العام الدراالي . 7011-7010
تحديد المصطلحات:
* اإلستراتيجية:
 -1عرّ فها الحيلة ( )7001بأنها:
« مجموعةة إجةةراءات مةن القواعةةد التةي تنطةةوي علةى والةةائل تةؤدي إلةةى تحقيةةق
هد معين ،إنها خطة موجهة نحو هد معين» (الحيلة،7001 ،ص. )22
 -7عرّ فها الهاشمي والدليمي ( )7008بأنها:
ً
«مجموعة ا فكار والمبادئ التي تتناول مجاال من المجاالت المعرفية اسنالةانية
بصورة شاملة ومتكاملة ،تنطلق نحو تحقيق أهدا  ،ثم تضع أالاليد التقويم المناالةبة
-341-

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

لتعةةةةر مةةةةدى نجاحهةةةةا وتحقيقهةةةةا لاهةةةةدا
والدليمي،7008،ص. )11

د .خالد خليل ابراهيم العزاوي

التةةةةي حةةةةددتها مةةةةن ابةةةةل» (الهاشةةةةمي

 -1عرفها عطية ( )7001بأنها:
« مجموعةةة اسجةةراءات والوالةةائل التةةي يالةةتخدمها المعلةةم لتمكةةين المةةتعلم مةةن
القدرات التعليمية المخططة وتحقيق ا هدا التربوية» (عطية،7001،ص. )141
التعريف اإلجرائي:
« هةةي مجموعةةة مةةن اسجةةراءات والممارالةةات التةةي يالةةتخدمها الباحةةث مةةع طةةيد
المجموعة التجريبية لتحقيق ا هدا المرجوة في مدة التجربة» .
* القبعات الست:
 -1عرّ فها دي بونو ( )7007بأنها:
«رموز عن نماذا في التفكير ،تالتعمل كل واحدة للتفكير بنمط معين حول موضو
مةةا ،ثةةم االنتقةةال إلةةى نمةةط آخةةر فةةي الموضةةو نفالةةه ،إذ إن التفكيةةر عمليةةة نظاميةةة
منضبطة» (.دي بونو،7007،ص. )11
 -7عرّ فها الهاشمي والدليمي ( )7008بأنها:
ً
ً
ً
«إالتراتيجية ذهنية تجعل التفكير واضحا ً وباليطا وأكثةر فاعليةة وإنتاجةا ،وبعيةدا عةن
التعقيد واسرباأ»( 0الهاشمي والدليمي،7008،ص. )28

التعريف اإلجرائي:
« هي إالتراتيجية تقوم على فكرة الت ابعةات لكةل ابعةة لةون معةين يالةتعملها الباحةث
مةةع طلبةةة المجموعةةة التجريبيةةة فةةي الص ة وكةةل ابعةةة مالةةؤولة عةةن نةةو معةةين مةةن
الاللوأ أو التفكير» .
* التحصيل:
 -1عرّ فه (عاال) بأنه:
«مالتوى يصل إليه المتعلم فةي تعلمةه المدرالةي ،أو الةوا مقةدراً بوالةاطة المعلةم ،أو
بوالاطة االختبارات المقننة» (عاال ،1188 ،ص)17
 -7عرّ فه (عيّم) بأنه:
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«درجة االكتالاد التي يحققها فرد ،أو مالتوى النجاح الذي يحرز  ،أو يصل إليه في
مادة دراالية ،أو مجال تعليمي ،أو تدريبي معين» (عيّم ،7000 ،ص. )102
التعريف اإلجرائي:
«متوالط الدرجات التي يحرزها الطيد الخاضعين للتجربة في االختبةار التحصةيلي
البعدي الذي أعد الباحث في موضوعات مادة التربية اساليمية» .
الفصل الثاني:
خلفية نظرية :
إستراتيجية القبعات الست:
إن ابعات التفكير الالت هي إحدى نظريات أو أفكار دي بونو عن عملية
التفكير إذ يرى إن هناأ نماذا مختلفة من التفكير وأعطى كل ابعة لونا ً يعكس طبيعة
التفكير المالتخدم وهي من ا الاليد الشائعة والشيقة لتنمية اسبدا وتحالين التفكير
عموما ً هي طريقة القبعات الالت للتفكير إذ أبد هذ الطريقة طبيد بريطاني (من
مالطا أصيً) االمه (إدوارد دي بونو) انتقل في تخصصه من جراحة المخ إلى
الفلالفة واالتعمل معلوماته الطبية عن المخ وأاالامه وعمله في تحليل أنماط الناس
وصار دي بونو أشهر االم في العالم في مجال التفكير وتحليله وأنماطه واختر عدة
نظريات في هذا المجال ومن أشهرها التفكير الجانبي والقبعات الالت (أبو
جادو،7002،ص. )41
تعريف القبعات الست:
أوالً  /القبعة البيضاء :
ترمز القبعة البيضاء إلى التفكير الحيادي ويتميز هذا النمط من التفكير
بالموضوعية وهو اائم على أالاس التالاؤل من اجل الحصول على الحقائق .
ثانيا ً  /القبعة الحمراء:
ترمز القبعة الحمراء إلى ما يكمن في العمق من عواط ومشاعر كذلأ
يقوم تركيز تفكير هذ القبعة على الحدس ومن خصائصها كما ذكر الجمعان ما يأتي:
 -1يتم الالؤال فيها عن المشاعر .
 -7يفكر الطالد فيها بمشاعر وعواطفه .
 -1يالأل المعلم الطيد أن يصفوا شعورهم نحو شي لء ما .
 -4يركز الطالد المفكر بهذا النمط من التفكير على الحدس ويالتبعد المنطق
والمبررات (الجمعان، 7004 ،ص. )4
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ثالثا ً  /القبعة السوداء:
ترمز هذ القبعة إلى الخو والحذر والتشاؤم والحيطة والتفكير في ا خطاء
أو الخالارة وهذا الشيء مطلود عند اتخاذ القرارات .
رابعا ً  /القبعة الصفراء:
يعد تفكير القبعة الصفراء إيجابيا ً وبناءاً واللون ا صفر يرمز إلى أشعة الشمس
والتفاؤل والوضوح وإن مرتدي القبعة الصفراء ال بد أن يركزوا على بعس
الخصائص اآلتية:
 -1يتم التركيز على النواحي اسيجابية .
 -7يشمل التفكير على ما هو منطقي وعملي من جهة وما هو أحيم وخياالت
وآمال من جهة أخرى .
 -1يبحث عن القيمة والفائدة ويشجعها كما يطرح مبدأ التفاؤل ولكنه ال يت ير به
.
 -4وكذلأ فإنه تأملي وتدبيري وينتهز الفرص ويبحث عنها ويالمف با حيم
والتصورات (الخزرجي، 7011،ص. )71

خامسا ً  /القبعة الخضراء:
وترمز القبعة الخضراء إلى التفكير اسبداعي وا خضر رمز اسبدا
واالبتكار مثل نمو النبات الكبير من ال رالة الص يرة ويدل ذلأ على النمو والت يير
والخروا من ا فكار القديمة (أبو عبيد ، 7001،ص. )1
سادسا ً  /القبعة الزرقاء:
ترمز القبعة إلى التفكير الموجه (الشمولي) الذي ينظر إلى القضية نظرة
عامة والالبد في اختيار اللون ا زرق هو إن الالماء زرااء أو هي ت طي كل شيء
وتمثل تحتها كل شيء و ن اللون ا زرق يوحي باسحاطة والقوة كالبحر ونفكر من
خيله كي نوجه التفكير اليزم للوصول إلى أحالن نتيجة أي التحكم بعملية التفكير
وضبطها في االتجا المرغود فهي ابعة التفكير ،التحكم ،التقييم (الخزرجي ،
 ،7011ص. )72
* لماذا نستعمل القبعات الست ؟
 -1تحرير القيود :والمراد أن يتحرر المفكر من ايود العاطفة والذاتية وغير
الموضوعية فهذ القيود وغيرها تصيد عملية التفكير بالشلل أو التشويه .
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 -2تركيز االنتباه :وهنا تحدد للمفكر االتجا والطريق والواليلة مما يجعله ياللأ
في كل مرة الطريق المناالد دون العشوائية أو مشتتات االنتبا أو معواات
التفكير.
 -3مرونة االستخدام :فأنت تالتخدمها كعملية رمزية لتالهيل التفكير وتحليله
بعيداً عن ارتداء القبعات ونزعها ..مما يالهل العملية ويجعلها أكثر مرونة
والهولة وأالهل تنقيً بين أنوا التفكير المختلفة .
 -4تعميق االرتباط :من خيل ربط القبعات الملونة بنوعية التفكير الذي نحدد
أو نماراله فيجعلها أكثر تذكراً وفاعلية في االالتخدام .
 -5تقعيد القواعد :فكما إن لكل لعبة اواعدها التي يجد مراعاتها عند االتخدامها
فكذلأ هنا،كي تكون هذ بمثابة القاعدة لعمليات التفكير الالت مما يضبط
العملية من التخمين أو الجدل ونمو ومن يضع اواعد اللعبة هو الذي يكالد
النتيجة(.دي بونو،7002،ص. )82
دراسات سابقة :
* دراسات تتعلق بالقبعات الست:
 -1دراسة الساعدي 2002
تهد الدراالة إلى تعر أثر إالتراتيجية القبعات الالت في ا داء التعبيري
ومهارات ما بعد المعرفية عند طالبات الص الثالث معاهد إعداد المعلمات ولتحقيق
هد البحث اتبع الباحث التصميم التجريبي واالتعمل أداة موحدة لقياس ا داء
التعبيري والمهارات ما بعد المعرفية عند طالبات مجموعتي البحث ،إذ أع ّد اللاللة
اختبارات تحصيلية غراس بحثه لتطبيقه على مجموعتي البحث التجريبية
والضاغطة في نهاية كل موضو اعتماداً على محكات تصحيف الهاشمي ()1114
ومقياس جاهز لقياس المهارات ما بعد المعرفية أعدته الباحثة (الناء لطي عام
. )7001
بل ت حجم العينة ( )11طالبة من طالبات الص الثالث معهد إعداد
المعلمات،اُالِّمت إلى ( )11طالبة للمجموعة الضابطة و( )10طالبة للمجموعة
التجريبية وتم اختيارهم عشوائياً ،وكافأ الباحث بين المجموعتين في (الذكاء ،العمر
الزمني ،والتحصيل الدراالي لابوين ،ودرجة اواعد الل ة العربية للعام الالابق) ،
واد كتبت طالبات مجموعتي البحث في  1موضوعات مختارة درالها الباحث نفاله
في مدة التجربة التي االتمرت  17أالبوعا ً وصححها بنفاله ،االتخدم الباحث الوالائل
اسحصائية اآلتية (الوالط الحالابي ،االختبار التائي ،معامل ارتباط بيرالون ،معامل
مربع كاي ،ومعادلة كروبناخ) توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:
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أ -وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مالتوى داللة ( )0002إذ تفوات طالبات
المجموعة التجريبية اليئي درالن التعبير بإالتراتيجية القبعات الالت على
طالبات المجموعة الضابطة اليئي درالن التعبير بالطريقة التقليدية .
ب-وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مالتوى داللة ( )0002إذ تفوق متوالط

درجات ما بعد المعرفية لطالبات المجموعة التجريبية اليئي درالن التعبير
بإالتراتيجية القبعات الالت على متوالط درجات طالبات المجموعة الضابطة
اليئي درالن التعبير بالطريقة التقليدية (ألالاعدي ،7001،ص (ط  -ي) ) .
 -7دراسة الخزرجي 2011
رمت الدراالة إلى تعر أثر إالتراتيجية القبعات الالت في التحصيل لدى
طيد المرحلة المتوالطة في مادة التاريخ ،ولتحقيق هد البحث اتبع الباحث
التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي،بلغ عدد أفراد العينة ( )84طالبا ً بوااع
()41طالبا ً في المجموعة التجريبية و( )41طالباً) يمثلون المجموعة الضابطة وكافأ
الباحث بين المجموعتين في مت يرات (الذكاء ،العمر الزمني ،التحصيل الدراالي
لابوين ،درجات المعرفة الالابقة) .
أعّد الباحث اختباراً تحصيليا ً بعديا ً يتكون من ( )40فقرة من نو االختيار
المتعدد إذ غطى المحتوى وا هدا الاللوكية للمادة ،االتمرت مدة التجربة ()12
أالبوعاً ،واالتعمل الباحث بعس الوالائل اسحصائية منها( :االختبار التائي ،ومربع
كاي وفعالية البدائل ) لمعالجة بيانات البحث .
دلت نتائج البحث إلى وجود فرق في داللة إحصائية عند مالتوى ()0002
لصالف المجموعة التجريبية التي درالت التاريخ العربي اساليمي بإالتراتيجية
القبعات الالت على المجموعة الضابطة التي درالت المادة نفالها بالطريقة االعتيادية
(الخزرجي،7011،ص ط-ي) .
دراسات تناولت التربية اإلسالمية:
 -1دراسة العبيدو 2000م
رمت الدراالة إلى تعر أثر االتخدام التعلم التعاوني في تحصيل طيد الص
الثاني المتوالط في مادة التربية اساليمية .
ولتحقيق هد البحث االتعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط المحأ،بل ت
عينة البحث ( )21طالبا ً موزعين على مجموعتين ،ا ولى تجريبية تضم ( )12طالبا ً
تدرس باالتعمال ا اللود التعاوني ،وا خرى ضابطة تضم ( )11طالبا ً تدرس
بالطريقة التقليدية .
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واد كافأ الباحث بين طيد المجموعتين في مت يرات العمر الزمني للطالد،
ودرجات التربية اساليمية للص ا ول المتوالط ،وفي التحصيل الدراالي لابوين،
االتعمل الباحث الوالائل اسحصائية اآلتية(:االختبار التائي ،ومربع كاي ،ومعامل
ارتباط بيرالون) توصل الباحث إلى وجود فرق داللة إحصائية لمصلحة المجموعة
التجريبية عند مالتوى ( )0002وهذا يعني تفوق المجموعة التجريبية الذين درالوا
باالتعمال التعلم التعاوني على طيد المجموعة الضابطة الذين درالوا بالطريقة
التقليدية ( .العبيدو،7000 ،ص هـ-ط ) .
 -2دراسة الكبيسي 2005
رمت الدراالة إلى تعر أثر أاللوبي الندوة،والعص الذهني في تحصيل
طالبات الص الرابع العام في مادة التربية اساليمية واالتبقائه بل ت عينة البحث
( )11طالبة ،بوااع ()11طالبة في المجموعة التجريبية ا ولى التي درالت التربية
اساليمية باالتعمال العص الذهني ،و( )17طالبة في المجموعة التجريبية الثانية
التي درالت التربية اساليمية باالتعمال أاللود الندوة ،و( )10طالبة في المجموعة
الضابطة التي درالت بالطريقة التقليدية .
كافأت الباحثة بين مجموعات البحث الثيث في مت يرات (العمر الزمني،
درجات مادة التربية اساليمية للعام الالابق ،الذكاء ،التحصيل الدراالي لابوين) ولم
يكن هناأ فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعات الثيث في هذ المت يرات .
أع ّدت الباحثة اختباراً تحصيلياًًً بعديا ً مكونا ً من ( )10فقرة من نو االختيار
من متعدد ،والتكميل ،واسجابة القصيرة على ا الئلة المقالية .
وتوصلت الدراالة إلى النتائج اآلتية:
 -1عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مالتوى داللة ( )0002بين أاللوبي
العص الذهني ،وا اللود التقليدي في التحصيل واالتبقائه .
 -7وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مالتوى داللة ( )0002بين أاللود الندوة،
وا اللود التقليدي في التحصيل لمصلحة أاللود الندوة وعند مالتوى داللة
( )0001في االالتبقاء لمصلحة أاللود الندوة .
 -1عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مالتوى داللة ( )0002بين أاللوبي
الندوة ،والعص الذهني في التحصيل،واالتبقائه (الكبيالي ، 7002 ،ص ذ-
ر) .
* جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
 -1تحديد مجتمع البحث وعينته
 -7تحديد المصطلحات
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 -1تحديد منهج البحث
 -4اختيار الوالائل اسحصائية المناالبة
الفصل الثالث :
يتضمن هذا الفصل اسجراءات التي اتبعها الباحث لتحقيق أهدا البحث
وهي:
منهجية البحث:
اعتمد الباحث المنهج التجريبي في بحثه واتبع الخطوات اآلتية:
أوالً /التصميم التجريبي للبحث:
هو الخطة المفصلة لكيفية إدارة البحث ،وتصميم البحث الجيد ال يعني اتخاذ
ارارات عديدة أو جمع بيانات أو الالير في اسجراءات ،والتحليل وغيرها وإنما يهتم
أيضا ً با الس المنطقية لهذ اسجراءات (الضامن  ،7001 ،ص. )142
ويالتند تحديد نو التصميم التجريبي على طبيعة المشكلة ،وظرو
البحث الزمني (الزوبعي ، 1118 ،ص. )28

عينة

وهذا ما دفع الباحث إلى اعتماد واحد من التصاميم التجريبية ذي الضبط
الجزئي فوجد ميئما ً لظرو بحثه فجاء التصميم على ما في الشكل اآلتي:
المت ير التابع
المت ير المالتقل
المجموعة
التحصيل
إالتراتيجية القبعات الالت
التجريبية
التحصيل
الطريقة التقليدية
الضابطة
ثانياً /مجتمع البحث:
يشمل مجتمع البحث المدارس الثانوية واسعدادية التابعة للمديرية العامة في
تربية ديالى للعام الدراالي()7011-7010
ثالثاً /عينة البحث:
ااتصرت عينة البحث على طيد الص الرابع اسعدادي في ثانوية النهروان
في محافظة ديالى /ناحية المنصورية ،وتتكون المرحلة من شعبتين ( أ  ،د ) ويبلغ
مجمو الطيد ( )41طالبا ً موزعين على الشعبتين فتم اختيار الشعبة ( أ ) عشوائيا ً
لتكون المجموعة التجريبية والبالغ عددها ()72طالبا ً التي تدرس بإالتراتيجية القبعات
الالت والشعبة (د) المجموعة الضابطة والبالغ عددها ( )74طالبا ً وتدرس بالطريقة
االعتيادية .
تكافؤ مجموعتي البحث:
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حرص الباحث من ابل بدء التجربة على إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحةث
(التجريبية والضابطة ) للحد من العوامل التي اد تؤثر على اليمة التجربةة واةد كافةأ
الباحث بين مجموعتي البحث في مت يرات الذكاء والعمةر الزمنةي واختبةار تحصةيلي
ابلي .
 -1الذكاء:
نظراً همية هذا المت ير فقد تم إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحةث باالةتعمال
اختبار (رافن) للمصفوفات وكانت درجات الطيد كما في ملحق ( )1وبعةد تصةحيف
اسجابةةات بإعطةةاء درجةةة واحةةدة لكةةل إجابةةة صةةحيحة وصةةفر ل جابةةة الخاطئةةة أو
المتروكة ،وأحصيت درجات الطيد فكان متوالةط المجموعةة التجريبيةة () 14017
وبةةةانحرا معيةةةاري (  )10121ومتوالةةةط درجةةةات طةةةيد المجموعةةةة الضةةةابطة (
 ) 120111وبانحرا معياري ( )80111كما في جدول ()1
جدول ()1
المتوالط الحالابي واالنحرا المعياري والقيمة التائية المحالوبة والجدولية في مت ير
الذكاء
الداللة
القيمة التائية
المجموعة العدد المتوالط االنحرا
الحالابي المعياري المحالوبة الجدولية اسحصائية
غير دالة
7
000118 10121
14017
التجريبية 72
عند مالتوى
80111 120111 74
الضابطة
0002
وبعد اختبار الفةروق باالةتعمال  T-Testلعينتةين مالةتقلتين ظهةر إن الفةرق لةم
يكن ذو داللة إحصائية أن القيمة التائية المحالوبة (  )00118أص ر من القيمة التائية
الجدولية عند مالتوى داللة ( )0002ودرجة حرية ( )42وهذا يعنةي أن المجمةوعتين
متكافئة في مت ير الذكاء .
 -2العمر الزمني:
كافأ الباحث بين مجموعتي البحث في مت ير العمر الزمني بالشةهور ملحةق ()4
وبعةةد أن تةةم حالةةابها بلةةغ متوالةةط أعمةةار طةةيد المجموعةةة التجريبيةةة ( )114014
وبةةةانحرا معيةةةاري (  ) 170411ومتوالةةةط أعمةةةار طةةةيد المجموعةةةة الضةةةابطة
( )1110172وبانحرا معياري ( ) 20202كما في جدول (. )7
جدول ()7
المتوالط الحالابي واالنحرا المعياري والقيمة التائية المحالوبة والجدولية في مت ير
العمر الزمني
الداللة
القيمة التائية
المجموعة العدد المتوالط االنحرا
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المعياري المحالوبة الجدولية اسحصائية
غير دالة
7
000111 170411
عند مالتوى
20202
0002

وتم حالاد الفرق بين المجموعتين باالتعمال  T-Testلعينيتين مالةتعملتين ظهةر
إن القيمة التائية المحالوبة (  )000111أص ر من القيمة التائية الجدولية عند مالتوى
داللةة ( )0002ودرجةة حريةة ( )42وهةذا يعنةي إن المجمةوعتين متكافئةة فةي مت يةةر
العمر الزمني .
 -3االختبار التحصيلي القبلي:
إن معرفة ما يمتلكه طيد مجموعتي البحث من معرفة الابقة ذات صلة
بموضوعات البحث أمراً ،لذلأ أع ّد الباحث اختباراً مكونا ً من ( )70فقرة ملحق ()7
كان متوالط درجات طيد المجموعة التجريبية ( )1017وانحرا معياري
( )10114ومتوالط درجات طيد المجموعة الضابطة ( ) 10122وانحرا
معياري ( )17011 1كما في جدول (. )1
المتوالط الحالابي واالنحرا
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

72
74

المتوالط
الحالابي
1017
1012

جدول ()1
المعياري والقيمة التائية المحالوبة والجدولية في
مت ير التحصيل القبلي
الداللة
القيمة التائية
االنحرا
المعياري المحالوبة الجدولية اسحصائية
غير دالة
7
000714 10114
عند مالتوى
70111
0002

وبعد اختبار الفروق باالتعمال T-Testلعينيتين مالتعملتين ظهر أن القيمة
التائية المحالوبة أص ر من الجدولية عند مالتوى داللة ( )0002ودرجة حرية ()42
وهذا يعني إن المجموعتين متكافئة في اختبار التحصيل القبلي .
تحديد المادة العلمية:
حد ّد الباحث المادة العلمية التي التدرس للطيد عينة البحث أثناء مدة التجربة،
وشملت تالعة أحاديث من الكتاد المنهجي المقرر تدرياله .
الخطط التدريسية:
-311-

د .خالد خليل ابراهيم العزاوي

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

أع ّد الباحث ( )18خطة تدريالية بوااع ( )1خطط لكل مجموعة ملحق ( )7وتم
عرضها على الخبراء .
أداة البحث:
اتبع الباحث الخطوات اآلتية في بناء االختيار:
 -1إعداد الخريطة االختبارية:
إن االختبارات التحصيلية تتطلد وضع خريطة اختباريه تضمن توزيع فقرات
االختبار على ا فكار الرئيالة للمادة ،وا هدا الاللوكية التي يالعى االختبار إلى
اياالها (.(chisell , 1974 ,p244
و جل ذلأ أعد الباحث خريطة اختباريه للموضوعات التي التدرس في
التجربة وا هدا الاللوكية ،وحدد عدد الفقرات بـ ( )10فقرة موضوعية في التجربة
وا هدا الاللوكية .
الخريطة االختبارية
عدد
ا هدا

الموضو

الزمن
بالداائق

المالؤولية
الجماعية

10

من صفات
المؤمنين

10

الناجون يوم
القيامة
طرق النجاة

11،11
11،11
11،11

10

11،11

7

7

1

1

4

1

1

1

1

1

1
-

1

1

7

1

1

4

-

1
1

1

1

7

1

7

2

1

1

1

-

10

معرفة

فهم

تطبيق

تحليل

تركيد

معرفة

فهم

تطبيق

تحليل
1

1
1
1
1
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المجمو

4

4

1

1

7

1

1

1

ت
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10
حق
الصديق
والجار

11،11

أكبر الكبائر

10

11،11

رعاية اليتيم

10

11،11

حالن الخلق

10

11،11

810

100

المفلس في
اآلخرة

10

11،11

1

18

10

2

18

2

1

7

1

-

1

1

1
8

7

1

1

-

4

1

1

2

1

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

1

1

1

-

1
1
1
1
1

11

1

1

1

4

1

-

1

-

1

1
4
4

المجمو

1

1

1

8

1

10

2

2

د .خالد خليل ابراهيم العزاوي

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها:
يتضمن هذا الفصل عرس النتائج التي توصل إليها البحث وتفاليرها في
طوق هد البحث وفرضيته .
عرض النتائج:
بعد تطبيق االختبار ألبعدي الذي أع ّد الباحث على عينة البحث ملحق ( ،)1ثم
حالاد درجات الطيد فكانت درجات طيد المجموعة التجريبية بمتوالط حالابي (
 )11044وانحرا معياري ( )710121ودرجات طيد المجموعة الضابطة
بمتوالط حالابي ( )80111وانحرا معياري ( )117071كما في الجدول اآلتي:
المجموعة

العدد

المتوالط

االنحرا

التباين
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الحالابي

المعياري

التجريبية

72

11،44

40101

710121

الضابطة

74

8،111

71،117

71،728

د .خالد خليل ابراهيم العزاوي
الحرية

المحالوبة

الجدولية

42
1011

7

دالة عند
مالتوى
0002

تفسير النتائج:
أظهرت النتائج تفوق طيد المجموعة التجريبية التي تدرس بإالتراتيجية
القبعات الالت على طيد المجموعة الضابطة الذين درالوا بالطريقة التقليدية ،ويرى
الباحث إن البد ذلأ يعود إلى:
 -1إن إالتراتيجية القبعات الالت أكثر فعالية من الطريقة التقليدية في تدريس
التربية اساليمية .
 -7إن االتعمال إالتراتيجية القبعات الالت ،والحرص على جودة ا داء والفهم
الالليم في أثناء االنتقال من ابعة إلى أخرى وتمثيل المعاني واالتنباط ا حكام
الالامية ،ينعكس إيجابيا ً على فهم الطيد لتلأ الموضوعات .
 -1اد تكون المرحلة اسعدادية من المراحل الدراالية التي يصلف تدريالها على
وفق إالتراتيجية القبعات الالت .
االستنتاجات:
في ضوء النتائج التي أالفر عنها البحث الحالي يمكن االتنتاا ما يأتي:
 -1إن إالتراتيجية القبعات الالت تمكن الطيد من فهم موضوعات التربية
اساليمية وتحالن تحصيل الطيد .
 -7إن إالتراتيجية القبعات الالت توالع من خيال وفكر الطيد وتالاعد على نمو
.

التوصيات:
في ضوء النتائج واالالتنتاجات التي توص إليها الباحث يمكن الخروا بالتوصيات
اآلتية:
 -1اعتماد إالتراتيجية القبعات الالت عند تدريس مادة التربية اساليمية في
المرحلة اسعدادية نها تنمي القدرات العقلية عند الطيد .
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 -7إعداد المدرالين اسعداد الذي يجعلهم اادرين على االتعمال إالتراتيجية جديدة
مختلفة .
 -1عدم لجوء مدرالي التربية اساليمية إلى االتعمال طرائق تقليدية أثناء
التدريس بل يجد عليهم أن يتواصلوا مع العلم الحديث الذي يعتمد على إثارة
تفكير المتعلم وتواليع خياله العلمي في المواد الدراالية كافة .
المقترحات:
االتكماالً لما توصلت إليه الدراالة الحالية ،يقترح الباحث ما يأتي:
 -1إجراء دراالة مماثلة للدراالة الحالية ،على مواد دراالية أخرى .
 -7إجراء دراالة مماثلة للدراالة الحالية على طلبة معاهد إعداد المعلمين .
 -1إجراء دراالة مقارنة بين إالتراتيجية القبعات الالت مع إالتراتيجيات أخرى.
المصادر :
 -1أبو جادو ،محمود محمد علي :نظرية الذكاء الناجف – الذكاء التحليلي واسبداعي
والعلمي  ،برنامج تطبيقي 7002 ،م .
 -7الجمعان ،عبد الرحيم :التفكير بطريقة القبعات الالت ،مركز رعاية الموهوبين
7004م .
 -1حالين  ،ن م علي :أثر خطة كلير في تحصيل طالبات الص الرابع العام في
مادة التربية اساليمية رالالة ماجالتير غير منشورة ،كلية التربية  /ابن رشد /
جامعة ب داد . 7002
 -4الخزرجي ،مثنى إبراهيم محمد :أثر إالتراتيجية القبعات الالت في التحصيل لدى
طيد المرحلة المتوالطة في مادة التاريخ  ،جامعة ديالى  ،كلية التربية
ا صمعي( 7011 ،رالالة ماجالتير غير منشورة) .
 -2دي بونو  ،ادوارد :اسبدا الجاد االتخدام اوة التفكير الجانبي لخلق أفكار
جديدة ،ترجمة باالمه ألنوري  ،الالعودية 7002 ،م .
 -1دي بونو ،ادوارد :التفكير بطريقة القبعات الالت  ،ترجمة عبد اللطي خياط ،
دار اسعيم  ،عمان 7007 ،م .
 -2الالاعدي ،عمار جبار عيالى :أثر القبعات الالت في ا داء التعبيري ومهارات ما
بعد المعرفية عند طالبات معاهد أعداد المعلمات ،جامعة ب داد  ،كلية التربية ،
ابن رشد( ،رالالة ماجالتير غير منشورة . )7001 ،
 -8الصاوي ،محمد وجيه دراالات في الفكر التربوي اساليمي ،ط ، 1الكويت ،
مكتبة الفيح1111 ،م .
 -1عاال ،فاخر :معجم العلوم النفالية ،ط ،1بيروت – لبنان ،دار الرائد العربي،
1188م .
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 -10عبد العزيز ،صالف :التربية الحديثة  ،مادتها – مبادئها – تطبيقاتها العلمية ،
ط ،4ا ، 1القاهرة دار المعار المصرية 1111 ،م .
 -11العبيدو ،عثمان عبد المنعم :أثر أاللود التعلم التعاوني في تحصيل طيد
الص الثاني المتوالط في مادة التربية اساليمية ،جامعة ب داد  ،كلية التربية ،
ابن رشد  ( ،رالالة ماجالتير غير منشورة7000 ،م ).
 -17العبيدي ،بشرى رعد إبراهيم خضير :أثر أاللوبي التقارير القصيرة
والملخصات العامة في تحصيل طالبات الص الرابع العام في مادة التربية
اساليمية ،رالالة ماجالتير غير منشورة ،كلية التربية  /ابن رشد  /جامعة ب داد،
. 7002
 -11العبيدي ،ثمينة مهدي محمود :أثر االتعمال الحقيبة التعليمية في تحصيل
طالبات الص الرابع اسعدادي في مادة التربية اساليمية  ،جامعة ب داد  /كلية
التربية ابن رشد ( ،7002 ،رالالة ماجالتير غير منشورة) .
 -14العتابي ،فراس حربي هاشم :أثر طريقتي االالتقصاء والحوار في تحصيل
مادة أصول الدين اساليمي واالحتفاظ به لطلبة أاالام طرائق تدريس القرآن
الكريم والتربية اساليمية  ،جامعة ب داد  ،كلية التربية ابن رشد ،
7001م(.رالالة دكتورا غير منشورة) .
 -12العزاوي ،وفاء تركي عطية :أثر االتخدام أالئلة التحضير القبلية في تحصيل
طالبات الص الخامس ا دبي في مادة التربية اساليمية ،جامعة ب داد  /كلية
التربية ابن رشد ( 1111 ،رالالة ماجالتير غير منشورة) .
 -11عـيّم ،صيح الدين محمود :القياس والتقويم التربوي والنفالي أالاالياته
وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة ،ط ،1القاهرة ،دار الفكر العربي7000 ،م .
 -12كاظم ،رغد إالماعيل جواد :أثر االختبارات الموضوعية والمقالية في
تحصيل طالبات الص الثاني المتوالط في مادة التربية اساليمية  ،جامعة ب داد
 /كلية التربية  /ابن رشد  7002 ،م (رالالة ماجالتير غير منشورة) .
 -18الكبيالي ،زينة مجيد ذياد :أثر أاللوبي الندوة والعص الذهني في تحصيل
طالبات الص الرابع العام في مادة التربية اساليمية واالتبقائه ،جامعة ب داد ،
كلية التربية  /ابن رشد ( ،أطروحة دكتورا غير منشورة. ) 7002 ،
 -11المدرس ،نور نظم الدين نجم الدين :أثر إالتراتيجية التعلم التعاوني االتقاني في
تحصيل طالبات الص الرابع العام في مادة التربية اساليمية ،رالالة
ماجالتيرغير منشورة ،كلية التربية  /ابن رشد  /جامعة ب داد.)7002( ،
 -70مرالي ،محمد عبد المنعم :المعلم والمناهج وطرق التدريس  ،ط، 1دار عالم
الكتد للنشر والتوزيع  ،الرياس 1182م .
 -71مهدي ،عباس عيد وآخران :أالس التربية  ،جامعة ب داد  ،مديرية دار الكتد
للطباعة والنشر  1111 ،م .
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 -77موالى ،عبد المعطي نمر  ،وآخرون  :أالاليد تدريس الشريعة اساليمية منهج
وتطبيق  ،ط ، 1أربد – ا ردن  ،دار الكندي 1117 ،م .
 -71الهاشمي ،عبد الرحمن وطه علي حالين الدليمي  ،المناهج بين التفكير
والتجديد تخطيطا ً وتقويما ً وتطويراً ،ط ، 1دار أالامة للنشر والتوزيع  ،عمان ،
ا ردن 7008 ،م .
ملحق ()1
أعمار الطيد بالشهور واختبار الذكاء واختبار التحصيل القبلي و ألبعدي
أعمار الطيد
بالشهور

اختبار الذكاء

االختبار القبلي

االختبار ألبعدي

ت

المجموعة
التجريبية

المجموعة
الضابطة

المجموعة
التجريبية

المجموعة
الضابطة

المجموعة
التجريبية

المجموعة
الضابطة

المجموعة
التجريبية

المجموعة
الضابطة

1
7
1
4
2
1
2
8
1
10
11
17
11
14
12
11
12
18
11

112
112
142
118
124
111
111
120
121
111
111
124
112
112
112
122
127
121
110

111
117
114
112
110
110
111
120
121
121
120
127
122
118
122
142
127
111
120

12
41
40
27
41
42
71
77
41
41
77
10
12
70
12
47
12
10
17

27
42
44
77
10
71
17
72
78
42
11
10
78
41
42
42
48
11
72

2
1
2
4
1
2
7
4
7
0
1
7
2
1
1
7
1
2
7

2
4
7
0
1
1
1
2
1
1
1
4
8
2
1
4
0
4
2

77
11
18
70
12
12
11
8
70
77
71
71
18
70
71
11
14
1
2

2
11
11
1
2
1
7
8
10
2
1
8
11
11
2
11
1
8
2
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70
71
77
71
74
72

120
121
122
121
120
182

120
121
117
111
121
-

78
17
74
74
41
17

14
12
47
17
10
-
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1
0
4
1
7
4

7
1
7
1
1
-

11
12
18
12
14
11

1
8
71
11
17
-

ملحق ( ) 7
االختبار القبلي في صي ته النهائية
بالم هللا الرحمن الرحيم
االم الطالد :
الص والشعبة :
ميحظة  :االجابة على الوراة نفالها وعن االالئلة جميعها
الزمن  42 :دايقة
* الالؤال االول  :ضع دائرة حول االجابة الصحيحة
((مثال توضيحي توفي الرالول ( )النة)) :
12هـ  ،د70 .هـ  ،جـ1 .هـ  ،د11 .هـ
اسمام العادل هو :
د .من يأمر بالعدل فقط .
أ .من يعدل بين رعيته فقط .
د .الذي يطبق الكتاد الالنة في االمور كلها.
ا .الذي يعدل مع ارابته فقط .
مالؤولية المرأة ال تتعدى :
أ .تربية االوالد .
ا .المحافظة على مال زوجها.

د .شؤون البيت .
د .الخط الزوا ومعصيته .

إن عماد ال ِّدين اساليمي هو :
د .الزكاة .
أ .الصية .
د .الصوم .
ا .الحج .
إن كلمة التقوى في الحديث النبوي الشري معناها :
د .مخافة هللا في الالر والعلن .
أ .عدم مخافة هللا .
د .مخافة هللا في الالر فقط .
ا .مخافة هللا في العلن فقط
إن كلمة الحالد الواردة في الحديث النبوي الشري معناها :
د .أن يحد ما يحبه أخو الماللم.
أ .أن ي تم لما يفرح اخو الماللم.
د .أن ال يتمنى زوال نعمة أخيه .
ا .أن يتمنى زوال نعمة أخيه.
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أكمل اآلية القرآنية بكلمة واحدة ((انما المؤمنون ……………)):
د .إخوة
أ .أحبة
د .متعاونون
ا .متباغضون
ما هي أاصر الورة في القرآن الكريم :
د .العصر
أ .البقرة
د .الفيل
ا .الكوثر
أذكر االم أول معركة في اساليم :
د .تبوأ
أ .الخندق
د .بدر
ا .أحد
أكمل الحكمة القائلة ((الحكمة مخافة ……)) :
د .الناس
أ .هللا
ا .هللا ثم الناس د .النفس والناس
إن كلمة البر الواردة في الحديث النبوي الشري تعني :
د .االحالان إلى الوالدين
أ .خصال الخير كافة
ا .لين الخطاد مع ال ير د .العط على الناس
المفلس يوم القيامة هو :
د .من ال يملأ درهما ً وال متاعا ً
أ .من له متا الدنيا واالخرة
ا .يطبق أحكام اساليم ويؤذي ال ير د .المالر على نفاله فقط .
إن كلمة الصاحد الواردة في الحديث معناها :
د .ال ريد
أ .العدو
د .الصديق
ا .القريد
الشرأ معنا في شريعة اساليم :
د .جعل إله آخر مع هللا تعالى
أ .تأخير الصية عن واتها
د .توحيد هللا في العبادة
ا .عقوق الوالدين
* الالؤال الثاني  :ضع عيمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعيمة(×) أمام العبارة
الخاطئة لكل من الفقرات االتية :
أكبر الكبائر هي – اسشراأ باهلل وعقوق الوالدين واول الزور .
البعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله منهم تارأ الصية والعاق لوالديه.
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طلد العلم فريضة على كل ماللم فقط .
كان عمر الرالول محمد ( 11 )النة .
االبناء واجبهم طاعة الوالدين في كل البل الخير .
النجش هو أن يزيد أحد في ثمن الاللعة .
الحالد نوعان :مذموم ،ومحمود.
مع دعائي لكم بالموفقية والنجاح
مدرس المادة
ملحق ( ) 7
ا هدا العامة لتدريس الحديث النبوي الشري في المرحلة الثانوية
 معرفة أحكام القرآن الكريم  ،إذ جاء الحديث في ال الد شرحا وتفاليرا آليات
القرآن الكريم  ،وتفصيي لما أجمل فيه * .تأكيد طاعة هللا بطاعة النبي (، )
اال تعالى َ ( :منْ يُطِ ع الرَّ الُو َل َف َق ْد أَ َطا َ َّ
هللا) الورة النالاء . 80
ِ
 معرفة ا دد النبوي واالطي على جواند من اليرته ( )تحفيزا للشباد
في االهتداء بهديه وااتداء باليرته باالمور كلها .
الحديث النبوي الشري نص من النصوص الصحيحة  ،فقراءة الحديث واتقانه
وحفظه يزيد الفرد المتعلم الملكة الل وية .
 اليمة الفهم لمعاني الحديث  ،باالعتماد على اواعد الل ة العربية  ،وعلى آي
القرآن الكريم  ،ومعرفة االحاديث النبوية الشري االخرى  ،واالتيان
بالقصص الدينية  ،والحكايات االدبية  ،في توضيف الصورة الذهنية للحديث
المشروح  ،وتحديد ابعادها  ،وتوضيف غايتها المنشودة .
 اظهار االرار الحديث البيغية والل وية معا ً
(وزارة التربية)
ملحق ( ) 1
االختبار التحصيلي بصي ته النهائية
بالم هللا الرحمن الرحيم
االم الطالد :

الشعبة :

الزمن  42دايقة

عزيزي الطالد :
فيما يأتي مجموعة من االالئلة المتنوعة  ،تضم ( )10فقرة تمثل محتوى المادة التي
درالتها خيل االشهر الماضية  ،تمعن في اراءة كل الؤال  ،ثم اجد عن فقراته بما
ترا صحيحا  ،وال تترأ أي فقرة بي اجابة وتكون االجابة على وراة االالئلة .
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اوال  :في الالؤال الذي امامأ ( )12فقرة لكل فقرة منها اربع اجابات  ،اجابة واحدة
منها صحيحة  ،المطلود منأ اراءة كل فقرة بداة  ،ثم ضع عيمة ( √ ) حول
حر االجابة التي تراها صحيحة مما يأتي :
* مثال  :الخفاء الراشدون هل هم :
أ .ثيثة  ،د .اثنان  ،ت .أربعة  ،ث .خمالة ( 12درجة) .
 .1كلمة الراعي في الحديث جاءت بمعنى :
أ .راعي االالرة  ،د .غير ا مين  ،ت .المؤتمن واسمام  ،ث .الحاكم الظالم
.7ما المقصود بـ(اسمام) في الحديث النبوي الشري :
أ .الرجل فقط  ،د .المرأة فقط  ،ت.الحاكم العادل  ،ث .الخادم ا مين
 .1الحالد معنا في الشر اساليمي هو :
أ .تمني النعمة لل ير  ،د .تمني الخير لل ير  ،ت .تمني الحد لل ير ث .تمني زوال
نعمة ال ير .
 .4الحالد نوعان هما :
أ .جميل وابيف  ،د .محمود ومذموم  ،ت .خير وشر  ،ث .كبير وص ير
 .2الذين يظلهم هللا في ظله يوم القيامة عددهم هو :
أ .البعة  ،د .عشرة  ،ت .التة  ،ث .خمالة .
 .1أكمل العبارة اآلتية (رأس الحكمة …: ).
أ .طاعة هللا  ،د .خو هللا  ،ت .تقوى هللا  ،ث.مخافة هللا
.2جاءت كلمة (البر) في الحديث فما معناها ؟
أ .هي الشر كله  ،د.هي الخير كله  ،ت.هي الخير والشر  ،ث .هي المنكر
 .8من هو الصاحد في الحديث النبوي الشري :
أ .الحبيد الوحيد  ،د .العدو اللدود  ،ت.الصديق فقط  ،ث .الصديق والخليل
.1أكمل الحديث الشري – خير الجيران عند هللا تعالى خيرهم ……
أ .لنفاله  ،د .ااربه  ،ت .لجار  ،ث .لدار .
 .10يوضف الحديث النبوي الشري

معنى كبر الكبائر  ،هو :
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أ.الذنود الص يرة  ،د .الذنود الكبيرة  ،ت .الذنود الكبيرة والص يرة  ،ث.الذنود
القديمة والجديدة
 .11أكمل الحديث النبوي الشري (الظلم ظلمات يوم …) .
أ .الدنيا  ،د .واحد  ،ت .القيامة  ،ث .الدنيا واآلخرة .
 .17اال رالول هللا (( )أنا وكافل اليتيم في الجنة ……)
أ.هكذا  ،د .هنا  ،ت .معا  ،ث .دائما
 .11اال (( )رفقا بالقوارير) فما معنى القوارير :
أ .الماس  ،د .الذهد  ،ت .الزجاا  ،ث .الفضة .
 .14أكمل الحديث النبوي الشري (ال ِّدين ……)..
أ .عبادة  ،د .طاعة  ،ت .تجارة  ،ث .معاملة
 .12ما هو اب س الحيل إلى هللا :
أ.الزواا  ،د .الطيق  ،ت .الشقاق  ،ث .الشراد
( 10درجات)
ثانيا  :أما الفراغات اآلتية :
مثال  :اال (( )أول ما يحاالد عليه العب ُد يوم القيامة ……))..
المالؤولية تنمي روح التعاون في …………………………… .
اال (( )الماللم …………………………… الماللم .
الصية هي عماد ………………………… وبها صيح الفرد .
جاء في معنى الحديث الشري (الماللمون الواالية كأالنان ……………….
اال ((( )الباد الماللم فالوق  ،واتاله ……………………………)).
من واجبات الماللم احترام …………………………… والتقرد له .
اكبر الكبائر هي الشرأ باهلل وعقوق الوالدين و……………………… .
اال هللا تعالى (فأما ………………………… ..في تقهر) الورة الضحى1/
اكد اساليم أهمية دور …………………………………… في المجتمع .
اال (( )أكمل المؤمنين إيمانا أحالنهم ……………………… ) .
ثالثا :انالد الكلمات في القائمة ا ولى إلى ما يناالبها في القاعة الثانية (2درجات)
 .1اسمام

أ .الصديق والخليل
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د .مخافة هللا
ت .هي ميزان التفاضل في اساليم
ث .نص المجتمع
ا .هي أالمى أنوا الصحبة
ح .الحاكم العادل
خ .طاعة وعبادة
مع دعائي لكم بالموفقية والنجاح الدائم
مدرس المادة
بالم هللا الرحمن الرحيم

خطة أنموذجية لتدريس الحديث النبوي الشري
طريقة القبعات الالت
الص والشعبة :الرابع اسعدادي
اليوم والتاريخ:

(أكبر الكبائر) على وفق

المادة:
الحصة:

الموضو  :الحديث النبوي الشري ( أكبر الكبائر) .
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث ( )اال :اال رالول هللا (( : )أال أنبئكم بأكبر
الكبائر؟ ثيثاً ،النا :بلى يا رالول هللا ،...اال :اسشراأ باهلل ،عقوق الوالدين ،وكان
متكئا ً فجلس ،فقال :أال واول الزور ،شهادة الزور ...فما زال يكررها حتى النا ليته
الكت) .
صدق رالول هللا ()
ا هدا

العامة( -:الملحق)4

ا هدا
-1
-7
-1
-4
-2
-1
-2

الاللوكية :جعل الطالد بعد إنهاء تقديم الدرس اادراً على أن:
يحفظ حديثا ً نبويا ً شريفا ً في أكبر الكبائر .
يعر معاني الكلمات الواردة في الحديث .
يبين البد عد اسشراأ باهلل من أكبر الكبائر .
يعطي مثاالً يدل على وحدانية هللا عز وجل .
يعر صور الشرأ باهلل .
يبين واجبات الماللم نحو والديه .
يبين المنزلة التي جعلها الرالول  لبر الوالدين .
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 -8يعطي مثاالً يبين وجود اسحالان إلى الوالدين .
 -1يعطي مثاالً يبين عاابة من عوااد شهادة الزور .
 -10يلخص بأاللوبه الخاص أثر شهادة الزور على المجتمع .
َ
ُ
ون ذل َِأ لِ َمنْ
هللا ال َي ْ ِف ُر أَنْ ُي ْش َر َأ ِب ِه َو َي ْ فِرُ َما د َ
 -11يوازن بين اوله تعالى(:إِنَّ َّ َ
َي َشاءُ) (النالاء :من اآلية )48وحديث الرالول  في أكبر الكبائر .
الوالائل التعليمية ( :الكتاد المقرر ،الالبورة ،الطباشير) .
خطوات الدرس:
التمهيد ( 1داائق)
يحيي المدرس طيبه بتحية اساليم ،ثم يمهد لدراله من خيل ربط الحديث الالابق
بموضو الدرس فيقول:
ً
ً
ً
تناولنا في الدرس الالابق حديثا نبويا شريفا يبين حق الصديق ،والجار ،وعرفنا
إن رعاية هذ الحقوق يؤل القلود ،ويعمق وشائج الترابط بين الناس ،فيالود
الصفاء ،ويصبف المجتمع أالرة واحدة متكاتفة متضامنة يشد بعضها بعضا ً .
واليوم أعزائي الطلبة نتناول حديثا ً آخر ،لنتعر معا ً على ا مور التي يحذرنا
النبي  من ارتكابها ،نها تتنااس مع الفطرة اسنالانية ،ولما لها من ا ضرار
الكبيرة على الفرد والمجتمع .
ثم يعلن المدرس عن موضو الدرس ويكتبه على الالبورة
عرس القاعدة
نتناول الموضو على وفق الخطوات الفرعية سالتراتيجية القبعات الالت،
وعلى النحو اآلتي :من أكبر الكبائر-:
 -1اسشراأ باهلل .
 -7عقوق الوالدين .
 -1شهادة الزور .
القبعة البيضاء:
وفيها أعرس المعلومات والحقائق على الالبورة ومنها:
 -1أكبر الكبائر :اسشراأ باهلل  ،وعقوق الوالدين  ،وشهادة الزور .
 -7حذر النبي صلى هللا عليه وآله واللم  .من ارتكاد الذنود ص يرها وكبيرها.
 -1حذر النبي صلى هللا عليه وآله واللم .من عقوق الوالدين .
 -4وفي هذا الحديث بيان لعاابة شهادة الزور ،وخطورة هذ الشهادة .
 -1تفاصيل القاعدة
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بعد كتابة بعس المعلومات عن حديث أكبر الكبائر أبدأ بعد ذلأ بتفاصيل
الحديث .
على الرغم من تحذير الباري عز وجل ،وتنبيه الرالول الكريم لكننا نجد من يدعو
ويتوكل على غير هللا عز وجل ،فضيً على أن كثيراً من ا بناء من يتهاون في
معاملة والديه ،ن الشيطان يزين لهم ذلأ ،وهو يوحي إن عقوق الوالدين هين ،وهو
عند هللا عظيم ،زيادة على أن هناأ من يشهد زوراً ظلماً ،وبهتاناً ،وشهادة الزور ال
تقل خطراً لما يعقبها من آثار اللبية ،وتعقيدات اجتماعية ،وهم في ذلأ كله ال ينتبهون
إلى خطورة ذلأ إال بعد أن تصدر (المحكمة اسلهية حكمها) .
ون ِب ْال َمعْ رُ و ِ َو َي ْن َه ْو َن َع ِن
ُون إِلَى ْال َخي ِْر َو َيأْمُرُ َ
(و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أُم ٌَّة َي ْدع َ
اال تعالىَ :
ْ
ْ
ُون) (آل عمران. )104:
أ ُه ُم ال ُمفلِح َ
ْال ُم ْن َك ِر َوأُولَ ِئ َ
أ َل ُه
ِينال َش ِري َ
هلل َردِّ ْال َعالَم َ
اي َو َم َماتِي ِ َّ ِ
صيتِي َو ُن ُالكِي َو َمحْ َي َ
واال تعالى( :اُ ْل إِنَّ َ
ْ
َو ِب َذل َِأ أُمِرْ ُ
ِين) (ا نعام. )111 -117:
ت َوأَ َنا أَ َّو ُل ال ُمالْ لِم َ
لذا عند الالما لمنكر ،في نكتفي بالتضجر منه فقط ،بل البد من التفكير في دوافع
هذا ا مر ،فقد يكون ا مر مخططا ً له ،واد يكون مجرد تالاهل واد يكون االتجابة
لض ط الوااع .
القبعة الحمراء:
يالأل المدرس الطيد عن مشاعرهم حول ما يأتي:
 -1مشاعرهم عن هذ الطريقة الجديدة في التدريس .
أجاد طالد :إنها طريقة جيدة وممتعة .
المدرس :أحالنت وبارأ هللا فيأ .
 -7مشاعرهم عن ارتداء القبعات الواحدة تلو ا خرى وبألوانها المختلفة .
أجاد طالد :نحن فرحين بهذ الطريقة نها ممتعة .
المدرس :أحالنت وبارأ هللا فيأ .
 -1مشاعرهم حول موضو الدرس هل يصلف أن يدرس بهذ اسالتراتيجية
الجديدة أم ال .
 -4مشاعرهم عن توايت الدرس ا فضل أن يكون في بداية الدوام أم في
منتصفه أم آخر وات الدوام .
وهنا أترأ الطيد مدة اصيرة من الوات لكي يعبروا عما في داخلهم وبعدها نقلع
القبعة الحمراء وننتقل إلى نموذا القبعة الالوداء .
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القبعة الالوداء:
وفيها أطلد من الطيد إصدار أحكام تتعلق بعيود واللبيات الدرس ،يقوم
المدرس بعرس مشكلة أو يثير اضية التي تمثل موضو البحث والتي توضف بشكل
الؤال يحتاا إلى إجابة أو مشكلة تحتاا إلى حل تفالر به .
المدرس :ما صور الشرأ باهلل تعالى؟ ولماذا عد اسشراأ باهلل من أكبر الكبائر؟
أجاد طالد :أن يجعل المشرأ مع هللا الها ً آخر .
المدرس :أحالنت وبارأ هللا فيأ .
المدرس :ماذا لو بقينا نتبع الطرائق التقليدية في التدريس وال نالاير التقدم المعرفي
في العملية التعليمية .
أجاد طالد :اد يصبف الدرس مميً
المدرس :ما هو رأيكم في موضو الدرس؟ هل هو مناالد لهذ اسالتراتيجية؟
ثم أطلد من الطيد خلع القبعة الالوداء وارتداء القبعة الصفراء .
القبعة الصفراء:
وفيها أطلد من الطيد إيجاد منافع وايجابيات الدرس .وأالأل :ما النتائج
وااليجابيات التي حصلوا عليها من هذ اسالتراتيجية في موضو الدرس ،فيجيد
أحد الطلبة:
 -1إنها طريقة جديدة لتنمية القدرات الفعلية لدى الطيد .
 -7ويضي طالد آخر إنها تزيد من رغبة الطيد بمادة التربية اساليمية .
 -1ويضي طالد آخر إنها تزيد من حيوية الطيد ونشاطهم في مادة التربية
اساليمية .
ثم أطلد من الطيد خلع القبعة الصفراء وارتداء القبعة الخضراء .
القبعة الخضراء:
وفيها أطلد من الطيد تقديم أفكار ومقترحات واالتنتاجات وذلأ باالتشارة أفكارهم
عن طريق مجموعة أالئلة مثل:
فرو التربية اساليمية أو حتى في

المدرس :ماذا لو أتبع هذ الطريقة في مختل
مواد دراالية أخرى .
الدرس :هل لهذ الطريقة تأثير اللبي أم ايجابي على التربية اساليمية؟
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المدرس :هل ألوان القبعات الالت مطابقة على ما تحمله من عناوين؟
القبعة الزرااء:
وفيها أطلد من الطيد ما يأتي:
 -1كتابة خيصة عن موضو الدرس (أكبر الكبائر)
 -7وضع خطة تالاعد الص على الوصول إلى فهم الموضو بأاصر وات من
خيل تحديد ااعدة الموضو .
 -1تعزيز ثقة الطيد بأنفالهم .
 -4تقبل الرأي اآلخر .
بالم هللا الرحمن الرحيم
خطة أنموذجية لتدريس الحديث النبوي الشري
التقليدية
الص والشعبة :الرابع اسعدادي
اليوم والتاريخ:

(أكبر الكبائر) على وفق الطريقة
المادة:
الحصة:

الموضو  :الحديث النبوي الشري ( أكبر الكبائر)0
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث ( )اال :اال رالول هللا (( : )أال أنبئكم بأكبر
الكبائر؟ ثيثاً ،النا :بلى يا رالول هللا ،...اال :اسشراأ باهلل ،عقوق الوالدين ،وكان
متكئا ً فجلس ،فقال :أال واول الزور ،شهادة الزور ...فما زال يكررها حتى النا ليته
الكت) .
صدق رالول هللا ()
ا هدا
-1
-7
-1
-4
-2
-1
-2
-8
-1

الاللوكية :جعل الطالد بعد إنها تقديم الدرس اادراً على أن:
يحفظ حديثا ً نبويا ً شريفا ً في أكبر الكبائر .
يعر معاني الكلمات الواردة في الحديث .
يبين البد عد اسشراأ باهلل من أكبر الكبائر .
يعطي مثاالً يدل على وحدانية هللا عز وجل .
يعر صور الشرأ باهلل .
يبين واجبات الماللم نحو والديه .
يبين المنزلة التي جعلها الرالول  لبر الوالدين .
يعطي مثاالً يبين وجود اسحالان إلى الوالدين .
يعطي مثاالً يبين عاابة من عوااد شهادة الزور .
-313-

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

د .خالد خليل ابراهيم العزاوي

 -10يلخص بأاللوبه الخاص أثر شهادة الزور على المجتمع .
ون َذل َِأ ِل َمنْ
أ ِب ِه َو َي ْ فِرُ َما ُد َ
هللا ال َي ْ ِف ُر أَنْ ُي ْش َر َ
 -11يوازن بين اوله تعالى(:إِنَّ َّ َ
َي َشاء)
(النالاء :من اآلية )48وحديث الرالول  في أكبر الكبائر .
 -17يبدي رأيه في الشخص الذي يكذد .
الوالائل التعليمية ( :الكتاد المقرر ،الالبورة ،الطباشير) .
خطوات الدرس:
التمهيد ( 1داائق)
يحيي المدرس طيبه بتحية اساليم ،ثم يمهد لدراله من خيل ربط الحديث الالابق
بموضو الدرس فيقول:
تناولنا في الدرس الالابق حديثا ً نبويا ً شريفا ً يبين حق الصديق ،والجار ،وعرفنا
إن رعاية هذ الحقوق يؤل القلود ،ويعمق وشائج الترابط بين الناس ،فيالود
الصفاء ،ويصبف المجتمع أالرة واحدة متكاتفة متضامنة يشد بعضها بعضا ً .
واليوم أعزائي الطلبة نتناول حديثا ً آخر ،لنتعر معا ً على ا مور التي يحذرنا
النبي  من ارتكابها ،نها تتنااس مع الفطرة اسنالانية ،ولما لها من ا ضرار
الكبيرة على الفرد والمجتمع .
ثم يعلن المدرس عن موضو الدرس ويكتبه على الالبورة .
العرس 12( :دايقة)
الخطوة ا ولى (اراءة الحديث):
يقرأ المدرس الحديث الشري اراءة جهورية أنموذجية ،ثم يالأل الطيد عن
المفردات التي وردت في نص الحديث الشري  ،ويوضف ال امس منه ويثبته على
الالبورة ،ثم يتيف لعدد من الطيد اراءة الحديث اراءة تطبيقية مع ميحظة اراءتهم.
الخطوة الثانية (الشرح):
يقالم المدرس الحديث إلى ثيث وحدات موافقة كبر الكبائر التي وردت في
الحديث ،ثم يقرأ الوحدة ا ولى وهي:
(أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثيثاً ،النا :بلى يا رالول هللا ،..اال :اسشراأ باهلل) ،ويقول:
يحذرنا النبي  من ارتكةاد الةذنود صة يرها ،وكبيرهةا ،فقةد ذكةر رالةول هللا  فةي
هذا الحديث ذنوبا ً كباراً ،وحذر من ارتكابها ،وأولها( :اسشراأ بةاهلل) ،والمقصةود بةه
أن يجعل اسنالان مع هللا إلهةا ً آخةر ،وهةذا ذنةد كبيةر ،ومعصةية ال ت تفةر ،ن شةعار
اساليم ،وأحد أهم أركانه :الشهادة بـ (ال إله إال هللا وأن محمداً رالةول هللا) ،وعقةاد
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ون َذل َِأ ِل َمةنْ
هللا ال َي ْ فِرُ أَنْ ُي ْش َر َأ ِب ِه َو َي ْ فِرُ َما ُد َ
المشرأ باهلل :النار ،اال تعالى( :إِنَّ َّ َ
َي َشا ُء ) (النالاء :من اآلية)48
ثم يالأل الطيد عن أدلة أخةرى علةى وحدانيةة هللا عةز وجةل ،ويعقةد علةى كةل
إجابة مباشر ًة ،لبيان الصواد من الخطأ ،ويبين النظام الدايق الذي يالير عليه الكون،
وإن اساليم الحنية يةدعونا إلةى التأمةل ،والنظةر فةي مخلواةات هللا عةز وجةل ،ومةن
ينالبها إلى غير تعالى يعد مشركاً ،ثم يالأل الطيد عن صةور الشةرأ بةاهلل  .بعةدها
ينتقل المدرس إلى الوحدة الثانية وهي عقةوق الوالةدين ،ويقةول :فكمةا أن الكفةر إنكةار
للفطرة اسنالانية ،والطبيعة البشرية المؤمنة بخالقها فكذلأ
عقوق الوالدين إنكار سحالان الوالدين ،وحقهما في الرعايةة ،والكفالةة مةن ا بنةاء .ثةم
يالأل الطيد عن واجبات الماللم نحو والديه.
بعدها يالوق المدرس مجموعة من ا دلة التي تةأمر المالةلم ببةر والديةه ،ويبةين
أهمية طاعة الوالدين .
ثم ينتقل المدرس إلةى الوحةدة الثالثةة ،وهةي :شةهادة الةزور ،ويالةأل الطةيد عةن
معنى شهادة الزور ،ويبين عاابة شاهد الزور ،وخطورة هذ الشهادة حتى إن رالةول
هللا  لما االها اعتدل في جلالته بعد أن كان متكئاً ،وكررها مراراً أمام صحابته فهي
مقرونة بالشرأ باهلل ،وعقوق الوالدين .
ثم يالأل المدرس إلى أي شيء تؤدي شهادة الزور؟
هللاَّ
وبع االنتهاء منها يختم كيمه بنصوص تنهى عن الظلم ،منها اوله عز وجل (:إِنَّ َ
ْ
ان َوإِي َتا ِء ذِي ْالقُرْ َبى َو َي ْن َهى َع ِن ْال َفحْ َشا ِء َو ْال ُم ْن َكر َو ْال َب ْ ةي َيع ُ
ِظ ُكة ْم
َيأمُرُ ِب ْال َع ْد ِل َوا ْ ِحْ َال ِ
ِ
ِ
ون) (النحةل ، )10:واولةه ( : الظلةم ظلمةات يةوم القيامةة)( .البخةاري،
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّكرُ َ
ا1182 ،7م ،ص ،)814ثم يالأل عن أهم ما يرشد إليه الحديث .
التقويم الختامي 2(:داائق)
ً
بعد االنتهاء من عةرس موضةو الحةديث يوجةه المةدرس عةددا مةن ا الةئلة للطةيد
لمعرفة مدى فهمه ،واالتيعابهم لموضو الدرس ،ومن أهمها:
 -1لماذا ع ّد اسشراأ باهلل من أكبر الكبائر؟
 -7ما صور الشرأ باهلل تعالى؟
 -1ما المنزلة التي جعلها الرالول  لبر الوالدين؟
 -4ما أثر شهادة الزور على المجتمع؟
 -2ما رأيأ في الشخص الذي يكذد؟
الواجد ألبيتي:
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حفظ الحديث الشري

مع حل أالئلة المنااشة .
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