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 لدى الفقه مقرر حتصيل يف التعليمية األلعاب استخدام فاعلية

  .ذات الصف الرابع االبتدائي بالعاصمة املقدسة تلمي
  
  

  إعداد 
  رقية بنت حسني بن حممد فالته

٤٢٥٨٠٠٢١  
  
   إشراف

  علياء بنت عبد اهللا اجلندي٠د/أ
  أستاذ الوسائل التعليمية وتكنولوجيا االتصال

  
   درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية متطلب تكميلي لنيل

  هـ١٤٢٨/١٤٢٩ لثاين عامراسي االفصل الد



 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  :قال اهللا تعالى 
  

?א
   

א? 
  )١٢، ١١يوسف اآليتان  سورة(                                              

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  ستخلص الدراسةم
  ات تلميذفاعلية استخدام األلعاب التعليمية في تحصيل مقرر الفقه لدى : عنوان الدراسة

  .الصف الرابع االبتدائي بالعاصمة المقدسة                 
ى    ة استخدام األلعاب التعليمية على التحصيل المعرفي الكشف عن فاعلي:  هدفت الدراسة إل

عند المسـتويات المعرفيـة الثالثـة    ، لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي في مقرر الفقه
  .مقارنة بالطريقة التقليدية) التطبيق،الفهم،التذكر(األولى من تصنيف بلوم 

مقرر الفقـه الفصـل    وتحقيقاً لهدف الدراسة قامت الباحثة باختيار خمس موضوعات من
وعمدت إلى اختيار مجموعة من األلعاب التعليميـة المناسـبة لعـرض    ، الدراسي األول

ثـم قامـت   ، ثم قامت ببناء اختبار تحصيلي تأكدت من صدقه وثباتـه  ،الموضوعات بها
على عينة بلغ ، لمجموعتين) البعدي/القبلي(بتطبيق دراسة شبه تجريبية قائمة على التصميم

بالفصـل الدراسـي   ، تلميذة من الصف الرابع االبتدائي بالعاصمة المقدسـة  )٤٢(حجمها
تلميـذة تـدرس   ) ٢١(قوامهـا ) ضـابطة (وزعت علـى مجمـوعتين   ، هـ١٤٢٨األول

تلميـذة تـدرس نفـس    ) ٢١(قوامهـا ) تجريبية(و، الموضوعات المختارة بطريقة تقليدية
الدراسة لالختبـار القبلـي   وبعد إخضاع عينة .  الموضوعات باستخدام األلعاب التعليمية

والنسـب  ، تم الحصول على النتائج تم معالجتها عن طريق المتوسطات الحسابية، والبعدي
وذلك الختبار صحة ،   ANCOVAوالتباين المصاحب، واالنحرافات المعيارية، المئوية

ـ  : فرضيات الدراسة والتي كانت تدور حول  دعدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عن
وتلميـذات  ، بين متوسطي درجات تلميـذات المجموعـة الضـابطة   ) ٠.٠٥( ≤مستوى 

عند ، بعد ضبط التحصيل القبلي ؛المجموعة التجريبية في التحصيل البعدي في مقرر الفقه
جميـع المسـتويات   : رابعاً، التطبيق: ثالثاً، الفهم: ثانياً، التذكر: أوالً(المستويات المعرفية

  )السابقة ككل
تفوق تلميذات المجموعة التجريبية علـى زمـيالتهن فـي    : ج الدراسة وقد أظهرت نتائ

المجموعة الضابطة في متوسط درجات التحصيل المعرفي البعدي في جميع المسـتويات  
وقبلـت  وبناءاً على ذلك رفضت الباحثة جميع فروضها الصفرية  ،المعرفية المراد قياسها

ة إحصائية عن     :  في ضوء هذه النتيجة على النحو التـالي  بديالتها روق ذات دالل  دتوجد ف
توى  ابطة     ) ٠.٠٥( ≤مس ة الض ذات المجموع ات تلمي طي درج ين متوس ذات  ، ب وتلمي

ي    د  ، المجموعة التجريبية في التحصيل البعدي في مقرر الفقه؛ بعد ضبط التحصيل القبل عن
ة ذآر: أوًال(المستويات المعرفي ًا، الت م: ثاني ًا، الفه ق: ثالث ًا، التطبي ع المستويات : رابع جمي

  .)السابقة آكل
  :في ضوء نتائج الدراسة ومحدداتها تمكنت الباحثة من الخروج بالتوصيات التالية 

وتطويرها بشكل يجعلها مقررات ، تعديل النظرة المستقبلية لمقررات التربية اإلسالمية -١
  .أكثر من كونها مقررات تحصيلية، وظيفية



 

في مقررات طرق التدريس بمرحلـة  ، ية المتنوعةتوظيف الطرق واألساليب التدريس -٢
أساسـياتها  ، والحرص على إكساب الملتحقين والملتحقات بهذه المرحلة، اإلعداد التربوي
واقترحت إجراء دراسات تطويرية تستهدف ابتكار ألعاب تعليمية متنوعة ، وفنون تطبيقها

  . جوة من تدريسهاتساهم في تحقيق األهداف المر، في مقررات التربية اإلسالمية
  

The study Abstract 

Title: Education games efficiency in achievement of doctrine course in elementary 
four female students in Holly Makkah. 

Objective:The study aimed at recovering the efficiency of using the educational games 
on recognition achievement in elementary four girls doctrine course, at the 
first three levels of plume's classification (remind, understand, apply) in 
comparison to the traditional method. 

For achieving the study goal, the graduator has chosen five subjects from first term 
doctrine course, she also used a group of educational games that suite for these subjects 
presentation then she constructed on achievement test and confirmed it's reliability and 
honesty, after that she has applied a semi experimental study based on (pre and meta) 
designation, for two groups, the sample was (٤٢) girls at elementary four in the Holly 
Capital, first term ١٤٢٨H, distributed into two groups, control group (٢١) that study the 
chosen subjects according to the traditional way, experimental group (٢١) study the 
same subjects using the educational games. After pre and meta test, results were 
obtained and processed using mathematical means, percentage, criterial deviations, 
ANCOVA test, to test the hypothesizes correctness that rounded about. 
 There weren’t statistically significant differences at level ≤ (٠.٠٥) between the 
marks mean in controlling and experimental groups in meta achievement at doctrine 
course after controlling of pre achievement, at the recognition levels (firstly: reminding, 
secondly: understanding, thirdly: application, fourthly: all previous levels as a whole). 
 The results also rivaled that: the experimental group girls were advanced more 
than the girls in the controlling group in mean of recognition marks (Meta) in all 
recognition levels that desired to be measured. According to that, the graduator refused 
all zero hypothesizes and rebuilt them as following: there are statistically significant 
differences at level ≤ (٠.٠٥) between the mean of marks for controlling and 
experimental groups in meta achievement in doctrine course achievement after 
controlling pre achievement at the recognition levels (firstly: reminding, secondly: 
understanding, thirdly: applications, fourthly: all previous levels) on the height of these 
results the graduator recommended the following: 

١- Arrangement of the future perspective toward Islamic education syllabus, 
development in a functional form more than achievement course. 



 

٢- Employment of various teaching methods and styles in teaching methods 
courses in the educational preparation stage, caring about the students at this 
stage to provide them all bases and application techniques. 

 
 

 

  
  
  
  

إلى من ربياني صغيرة وأحاطاني بدعائهما الصادق حفظهما اهللا ومتعهما بالصحة 
  .......والعافية

إلى من شد من عزيمتي ووفر لي المناخ المالئم للبحث والدراسة زوجي الحبيب 
  ....وفقه اهللا ورعاه

راعم أزهرت في حياتي عمر وشوق وإبراهيم وعمار وشيماء أنبتهم اهللا إلى خمس ب
  .....نباتاً حسناً

اهللا خير الجزاء وبلغها  اإلى من تحملت مسؤولية أبنائي عني أثناء انشغالي جزاه
  ........في أبنائها خيراً

إلى جميع إخواني وأخواتي وأزواجهم وذرياتهم حفظهم اهللا ووفقهم لكل ما يحبه 
  ............ضاهوير

إلـــــــــى روح أخي المرحوم تغمده اهللا تعالى برحمة واسعة منه وأسكنه 
  ..........فسيح جناته

إلى كل المقربين من قلبي الذين ساندوني في مسيرتي بالنصح والتوجيه سدد 
  .........اهللا خطاهم

م وغفر إلى جميع من حظيت منهم بدعوة صالحة في ظهر الغيب أجزل اهللا ثوابه
  .........لنا ولهم

 اإلهداء



 

الذي أرجو به من اهللا تعالى أن يكون خطوة ، أهدي هذا العمل، إليهم جميعاً
  .....وعلماً ينتفع به بعد انقطاع العمل، أولى في مشوار طويل

  رقية ... محبتكم                                                                             
                 

                                             

  
  
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا     
  .... محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحمده تعالى وأثني عليه أن من علي بإنهاء متطلبات هذه الدراسة؛ بتيسير منـه     
ن أظهرت الجميل وسترت القبيح أن تعفو عما كان فيهـا مـن   فأسألك يا م، وتوفيق

  .زلل أو تقصير
التي منحتني ، يطيب لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجامعة أم القرى    

والشكر موصـول  ، في حضن صرحها العلمي الكبير، فرصة إكمال دراستي العليا
كمـا أتقـدم   ، أعضائه ومنسـوبيه لكلية التربية وقسم المناهج وطرق التدريس بكافة 

بتفضـلها بقبـول   ، علياء بنت عبد اهللا الجنـدي / بالشكر لسعادة األستاذة الدكتورة 
كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل ، ومتابعتي أثناء التحضير لها، اإلشراف على دراستي

/ سعادة الدكتور (الشكر ألعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسة وتحكيم أداتها األفاضل 
سـعادة  ، مرضي بن غرم اهللا الزهراني / وسعادة الدكتور، براهيم بن محمود فالتهإ

و الشكر موصول ألعضاء لجنة مناقشـة  ) خديجة بنت محمد سعيد جان / الدكتورة
ة روسعادة الدكتو، عزيزة بنت عبد الرحمن العيدروس / سعادة الدكتورة ( الدراسة 

وعلى ما أمضيتا من ، ناقشة الرسالة على تفضلهما بم)حنان بنت سرحان النمري / 

 شكر وتقدير



 

ومما الشك فيه فإن توجيهاتهما ومالحظاتهما سيكون لها أثر ، وقت ثمين في قراءتها
  .كبير في إخراج الرسالة بالصورة المرجوة

محمد نصر الدين بن محمود على مـا  / كما يطيب لي أن أشكر األستاذ الفاضل    
بحث عنها في اإلنترنت؛ مما ساعد فـي دفـع   قام به من توفير للدراسات السابقة وال

  .عجلة الدراسة إلى األمام
محمد بلو بن محمد يعقوب الخياط على ما قام به مـن  / وأشكر األستاذ الفاضل     

  .تخريج األحاديث وتقديم النصح والتوجيه
على ما قاموا ،وأشكر أخوتي األحباء حسن  وعزيزة وخديجة  وابن األخت عماد    

وأخـص  ، ديم المساعدة لي من بداية إعداد هذه الرسالة وحتى االنتهاء منهابه من تق
بالشكر منهم األخ العزيز عثمان وابن األخت العزيز عبد الوهاب على ما قاما به من 

ومتابعة جامعـة   بدليل المعلمةالمساعدة في طباعة البحث وإعداد العروض الخاصة 
  .الملك سعود بالرياض

، ومعلمـات ، ر لكافة منسوبات المدرسة االبتدائية السـابعة إدارة كما أتقدم بالشك   
على ما أبدينه من تعاون وسعة صدر خالل التطبيـق العملـي   ،وعامالت، وتلميذات
  . للدراسة

وأخص بالشكر الجزيل صاحب األيادي البيضاء والصبر الجميل في تحمل مشاق   
ودفعـه  ، لي إلتمام هذه المرحلةوعناء السفر اليومي في سبيل توفير المناخ المالئم 

محمد بـن  / المستمر لي للتقدم في دروب العلم والمعرفة زوجي الحبيب الرقيب أول
  .عمر بن محمد فالته 

أو ، أو دعمني بفكـرة ،أو نبهني لزلة،والشكر موصول لكل من أسدى إلي توجيها   
اهللا عليـه  فقد قال صـلى  ، عسى اهللا أن يجزيهم خير الجزاء،تذكرني بدعوة صالحة

  ) ٢٠٢٠(رواه الترمذي في التحفة حديث " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس:" وسلم
ال يسعني إال أن أرجو من اهللا تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجعله في " .. وختاما    

وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ، ميزان حسناتنا 
  .وسلم

 



 

  ،،،،،الباحثة                                                         
  

        



 

  قائمة احملتويات
  رقم الصفحــــــــــــــــــــــة  املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ٢  مستخلص الدراسة
  ٤  اإلهداء

  ٥  شكر وتقدير
  ٧  قائمة احملتويات

  ١١  داولقائمة اجل
  ١٣  قائمة املالحق

  مشكلة الدراسة وأبعادها:  الفصل األول
  ١٥  املقدمة

  ٢١  حتديد مشكلة الدراسة
  ٢١  فروض الدراسة 
  ٢٢  أهداف الدراسة
  ٢٣  أمهية الدراسة 
  ٢٣  حدود الدراسة

  ٢٤  مصطلحات الدراسة
  ٢٧  متغريات الدراسة

  اخللفية النظرية للدراسة:  الفصل الثا�ي
  ٣٠  الفقه: املبحث األول  اإلطار النظري :الًوأ

  ٣٠  مفهوم الفقه 



 

  

  تابع قائمة احملتويات
  رقم الصفحـــــــــــــة  املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ٣١  أمهية تعلم الفقه اإلسالمي
  ٣٣  أهداف تدريس الفقه

  ٣٥  طرق وأساليب تدريس الفقه
ة وخصائص منو تلميذاهتا وا�عكاساهتا على تعليم املرحلة االبتدائي

  الفقه
٣٦  

  ٤١  األلعاب التعليمية: املبحث الثا�ي 
  ٤١  مفهوم اللعب التعليمي
  ٤٢  �شأة اللعب التعليمي

  ٤٣  األهداف اليت حتققها األلعاب التعليمية
  ٤٤  أمهية األلعاب التعليمية

  ٤٥  األلعاب التعليمية عتصنيفات وأ�وا
  ٥٠  أللعاب التعليميةوظائف ا

  ٥٠  دور املعلمة يف التدريس باأللعاب التعليمية
  ٥٢  الدراسات السابقة: ثا�ياً 

دراسات وصفية تناولت بعض جوا�ب النقص : احملور األول 
  والقصور يف تدريس مقررات الفقه

٥٢  

تناولت مقار�ة طرق وأساليب  ةدراسات شبه جتريبي: احملور الثا�ي 
  ثة يف مقررات الفقه بطريقة التدريس التقليديةالتدريس احلدي

٥٥  



 

  

  تابع قائمة احملتويات
  رقم الصفحـــــــــــــــــة  املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

فاعلية األلعاب التعليمية واثر  تدراسات تناول: احملور الثالث 
  ٦٠  استخدامها يف مقررات خمتلفة

  اءات الدراسة امليدا�يةإجر:الفصل الثالث 
  ٦٨  مقدمة
  ٦٨  منهج الدراسة: أوالً 
  ٦٩  إعداد دليل املعلمة: ثا�ياً 
  ٧٧  إعداد أداة الدراسة: ثالثاً 

  عرض وحتليل �تائج الدراسة :الفصل الرابع 
  ٩٤  مقدمة 

  ٩٤  اختبار فروض الدراسة: أوالً 
 تا بالدراسامناقشة وتفسري �تائج الدراسة وبيان عالقته: ثا�ياً 

  ١٠٦  السابقة

  الفصل اخلامس
  ١١٢  مقدمة

  ١١٢  ملخص الدراسة
  ١١٨  �تائج الدراسة

  ١١٩  توصيات الدراسة
  ١١٩  مقرتحات الدراسة



 

 

  تابع قائمة احملتويات
  رقم الصفحــــــــــــــــة  املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ١٢٢  قائمة املصادر واملراجع العلمية
  ١٣١  قائمة املالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

  قائمة اجلداول
  رقم الصفحة  اسم اجلدول  رقم اجلدول

    تصنيفات األلعاب التعليمية  ) ١( جدول 
    التصميم شبه التجرييب للدراسة ) ٢( جدول 
    ملخص األلعاب التعليمية املستخدمة يف املوضوعات املختارة ) ٣( جدول 

 ) ٤( جدول 
�تائج عملية حتليل احملتوي املعريف للموضوعات املختارة 

  واألمهية النسبية لكل موضوع
  

 ) ٥( جدول 
األوزان النسبية لألهداف املعرفية املراد قياسها من 
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والصالة والسالم على البشير ، علم اإلنسان ما لم يعلم، الحمد هللا  الذي علم بالقلم    
  : وبعد ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والسراج المنير، النذير
ذلك أنها تربيـة مسـتقلة   ، تعد التربية اإلسالمية أسلوبا مميزا في تربية األجيال    
لها أهدافها ومقوماتها وتصوراتها التي تميزها عن غيرهـا مـن األسـاليب    ، بذاتها

وليس ذلك لها إال لكونها تستمد تعاليمها من القرآن الكريم الـذي  ، التربوية األخرى
نَّا نَحـن نَزلْنَـا   ِإ ﴿ :فظه فقال في محكم تنزيله حين قالتكفل اهللا سبحانه وتعالى بح

ظُونافلَح ِإنَّا لَهو ذات  ، ومن السـنة النبويـة المطهـرة   ، ) ٩(﴾ الحجر آية  الذِّكْر
إمـا أن  )  " م١٩٩٦(فهي كما ذكر القطـان  ، األصول الخالدة خلود القرآن الكريم
أو موجبـة  ، وتفسيرا له نا لما أريد بالقرآأو بيان، تكون موافقة للقرآن من كل وجه

    ٦٧: ص ".لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه 
إن تربية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه كانـت  :وبلمحة سريعة يمكن القول

تربية عملية؛ حيث كان عليه الصالة والسالم يستخدم أسلوب الممارسة والتطبيق في 
صـلى  "فمما أورده البخاري أنه عليه الصالة والسالم ، الصحابة كيفية الصالةتعليم 

وهو على المنبر ليروا صالته كلهـم ويتعلموهـا مـن أفعالـه     ، مرة بالناس إماما
يا أيها الناس إنما صنعت هذا :" فلما أقبل الناس قال صلى اهللا عليه وسلم ، ومشاهدته

  .١٧٠:ص " لتأتموا بي ولتعلموا صالتي 
بهدف إيصـال  ، كما كان صلى اهللا عليه وسلم  يستخدم وسائل كثيرة غير الكالم    

فقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسـلم فـي   ، لمن يتحدث إليهم، فكرة معينة وتوضيحها
وقرن بـين السـبابة   )" كهاتين ( بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو :"البخاري قوله 

  . صاحبة والمالزمةفي إشارة منه إلى فكرة الم، والوسطى



 

والتربية اإلسالمية كونها أحد أهم مناهج التعليم العام اهتمت بطـرق التـدريس       
لم تكتف بطريقة واحـدة  :" بقوله إنها) م٢٠٠٥(أشار لذلك الخليفة وهاشم ، المختلفة

راعـت فيهـا خصـائص    ، وإنما اتخذت طرائق وأساليب عديـدة ، في تربية أبنائها
م والحوافز المؤثرة فيهم والدوافع التي يمكن أن تثير مشاعرهم المتعلمين ومستوياته

  . ٢٤: ص " وتهيئ نفوسهم للتلقي والتعلم 
والتي كان التركيز فيها ، ولقد تأثرت مقررات الفقه بالنظرة القديمة إلى المدرسة    

فأصـبحت  ، مع إغفال دور المتعلمة في العمليـة التعليميـة  ، على المقرر الدراسي
وهذا ما تؤكده الدراسة التـي  ، الفقه تقدم بشكل إلقائي تقليدي طوال الحصةمقررات 

معرفة أساليب تدريس مقرر الفقـه  : والتي كان هدفها) م١٩٩٩(أجراها آل سليمان 
والتي توصل فيها إلى عدد ، التي يستخدمها معلمو هذا المقرر في المرحلة المتوسطة

ن على أسلوب اإللقاء في تدريسهم بدرجـة  اعتماد المعلمي:"من النتائج كان من أهمها
ومن ، وذلك بإعطاء التلميذات مجموعة من المعلومات النظرية، ١٣٧: ص " كبيرة 

وأيضا عن طريق إهمـال النشـاط   ، ثم مطالبتهن بحفظها واستظهارها في االمتحان
وقدرة على تلبية حاجات ، مع ما تمتاز به هذه المقررات من مرونة، المتعلق بالمقرر

التـي تعيـنهن علـى الفهـم     ، وإكسابهن المعارف والمهارات األساسية، المتعلمات
  .الصحيح للعبادات وربطهن بالعقيدة و األخالق

عدم ممارسة ) :"م١٩٩٩(وقد كان من ضمن النتائج التي توصل إليها آل سليمان    
 وهـي نتيجـة  ،١٣٨:ص " المعلمين للجوانب التطبيقية أثناء تدريسهم مقرر الفقـه  

إهمال الجانـب  " والتي تنص على، )م١٩٩٩(أسفرت عنها نتائج دراسة هيا العتيبي
فمقـررات الفقـه ال تكتفـي     ١٥٤،:ص"العملي التطبيقي لنصوص األحكام الفقهية

ذلك أن موضوعاتها تتصل اتصاال مباشـرا  ، بالناحية النظرية بل هي عمل وتطبيق
  .بالطالبة المسلمة من حين تصبح إلى أن تمسي 

ونظرا لالنفجار المعرفي والتطور السريع في المفاهيم التربوية بدأت كمـا أورد      
 ٧٤: ص" أنظار التربويين تتجه نحو النمو الشامل للتلميذ) " م٢٠٠٥(الخليفة وهاشم 

وقد ظهرت كما ذكـر  ، فأصبحت المتعلمة هي محور العملية التعليمية وليس المعلمة
األخيرة أفكار ونظريات وأساليب حديثة فـي  في الفترة )" ٨٥:ص،م١٩٩٩(عليان  



 

مجال التعليم والتعلم تؤكد على أن أفضل أنواع التعليم هو الذي يـتم عـن طريـق    
السيما لو كان ذلك عن طريق تطبيق ، "وخلق الرغبة والدافعية لدى المتعلم ، الخبرة

إليـه  ) م٢٠٠٥(وهو أسلوب نبه نجـاتي  ، والتدريب العملي  مبدأ المشاركة الفعالة
واألخـالق  ، اتبعه القرآن الكريم في تعليم المسلمين الخصال النفسية الحميدة:" بقوله

وهـذا  ، ١٨٥: ص " والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العملي عليهـا 
ص ، م ٢٠٠٤،الجـالد  (وهو ما أكد عليه ، المبدأ يعد من أهم مبادئ تدريس الفقه 

كام اإلسالم وتشريعاته ال تتحقق بمعناها الكامـل إال  إن المعرفة بأح: "بقوله ) ٣٧٢:
أما االكتفاء بالمعرفـة النظريـة دون   ، إذا ترافق الفهم النظري مع التطبيق العملي 

تطبيقها عملياً فإنه يعد نوعاً من أنواع االنفصام بين النظرية والتطبيق التي تـورث  
صلى اهللا عليه وسلم علـى   وقد حرص النبي، " صاحبها التقصير في واجباته الدينية

تأصيل هذا األسلوب التعليمي عندما وجه صحابته رضي اهللا عنهم إلى االقتداء بـه  
صـلوا كمـا   :" في أداء العبادات فقال صلى اهللا عليه وسلم عند تعلـيمهم الصـالة   

  )  ٥٩٥(حديث رقم) م١٩٩٠(صحيح البخاري"  رأيتموني أصلي
ية اإلسالمية الحـرص علـى اسـتخدام    وعليه فإنه يتوجب على معلمة الترب  

أسلوب التطبيق العملي عند شرحها لألحكام العملية التي تحتـاج إلـى الممارسـة    
ثم تكلف عدداً مـنهن بتطبيـق   ، حيث تقوم بتأدية الوضوء أمام تلميذاتها ، والتطبيق

  .الوضوء عملياً أمام زميالتهن حتى تتأكد من صحة أداء مجموع التلميذات للوضوء
قامت عليه العديد من طرق ) المشاركة الفعالة والتدريب العملي( ا المبدأ وهذ  

وأساليب التدريس الحديثة ومن هذه األساليب؛ أسلوب التعليم باأللعاب التعليمية الذي 
أنه تقنية تعليمية تجعل المـتعلم   -)م٢٠٠٨(نقالً عن الشمري  -ذكرت عنه مدخنات

ق والمفاهيم والتعليمات ضـمن مواقـف تعليميـة    نشطاً وفعاالً أثناء اكتسابه الحقائ
أو ، وأن ذلك يحصل من خالل تفاعل المتعلمة مع المواد التعليمية ، مشابهة للواقع 

     ١٨: ص". مع غيرها من المتعلمات لتحقيق األهداف التي تسعى المعلمة إلى تحقيقها
ـ  ) م١٩٩٨(صنفه جان  وهذا األسلوب     اط ضمن الطرق التي تعتمد علـى نش

  ٥٤٣: ص . المتعلم وفاعليته



 

كثيرة أجريت حول أهمية وأثر األلعاب  اًبحوث" أن) م١٩٨٧( وقد بين صباريني    
وأظهرت هذه البحوث أن األلعاب التربوية وسائل تعليمية ، التربوية في تعليم الطلبة

وذلـك باكتسـابه معـارف    ، فعالة وقوية التأثير في تغيير سلوك المتعلم واتجاهـه 
ومن ثم في اتجاهه نحـو الهيئـات   ، رات دقيقة يواجهها في واقع حياته العمليةومها

الدراسة التي أجراهـا  ، ومن هذه البحوث، ١٢٥:ص ." والوسائل التي يتفاعل معها
نقـال   –على عدد من رياض األطفال والمدارس في بريطانيا ) م١٩٨٥( بيري سنة 

غالل أنشـطة اللعـب فـي    است:والتي كانت بهدف  –)م١٩٨٧( عن بلقيس ومرعي
. تقريب مبادئ العلم لألطفال وتوظيف هذه األنشطة في توسـيع آفـاقهم المعرفيـة   

  ١٥٩:ص
وما قامت به الدكتورة اإليطالية ماريا منتسوري في اعتمادها على مبدأ الـتعلم      

، باستخدام أجهزة تعليميـة معينـة   -) م١٩٩٨(نقال عن جان  –عن طريق اللعب 
  ٥٤٣: ص . فل العقلي وعمره الزمني تراعي تطور الط

هناك عدد من الدراسات التي أثبتت فاعلية اللعب في التعليم فـي الـوطن   و   
وكانت في تعليم قواعد اللغـة  ) م١٩٨٧(منها الدراسة التي أجراها الثبيتي ، العربي
وهما دراستان مطبقتـان  ، في تعليم الرياضيات) م٢٠٠٢(ودراسة الحكمي ، العربية
في الكويـت  ) م١٩٨٩(والدراسة التي قام فيها جابر ، لكة العربية السعوديةفي المم

ودراسـة  ، ببناء برنامج إرشادي عن طريق اللعب لعالج أطفال مضطربين سلوكيا
وكل هذه الدراسات أثبتت فاعلية ، في تدريس العلوم في مصر) م١٩٩٨(حنان رضا 

  . استخدام األلعاب التعليمية في التعليم 
الرغم من وجود هذه الدراسات والبحوث التي أثبتت فاعلية األلعاب فـي   وعلى    

التعليم إال أن الباحثة لم تقع على دراسة تثبت فاعليتها في تدريس مقررات التربيـة  
في مقـرر الفقـه   ) م٢٠٠٥(باستثناء الدراسة التي أجرتها آمنه جرادي ، اإلسالمية

  .أنواع الطرائف العلمية باعتبارها نوعا من، للصف السادس االبتدائي
وهذا أعطى باعثا للباحثة في تجريب التدريس باسـتخدام األلعـاب التعليميـة        

ومعرفة فاعليته على تحصيل مقرر الفقه لدى  تلميذات الصـف  ، كأسلوب تدريسي
  .   الرابع من المرحلة االبتدائية



 

ليمية التي وإن اعتبرها واستخدام األلعاب التعليمية في التدريس من األساليب التع    
المهتمون بالتربية والتعليم من األساليب الحديثة؛ إال أن هناك أدلة من القرآن الكريم 

قَالُواْ يا َأبانَا مـا  ﴿ : ورد فيها تصريفات لفظ اللعب في مواقف عدة منها قوله تعالى
ونحلَنَاص ِإنَّا لَهفَ ووسلَى ينَّا عالَ تَْأم لَك  *َأر   ِإنَّـا لَـهو بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم لْهس

ظُوناف١٢،١١﴾ سورة يوسف اآلية  لَح.  
وأحاديث السنة النبوية الشريفة تدل على استخدام الرسول صلى اهللا عليه وسـلم      

كإتاحة الفرصة لهـم  ، في تعليم أصحابه رضوان اهللا عليهم، ألسلوب التعليم باللعب
إن : " فمن ذلك ما ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه ، فكيرللتأمل والت

قال عبـد   –" من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ 
فاستحييت أن أجيب ،  فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة: اهللا 

ل اهللا  أخبرنا بها فقال عليه الصـالة  يا رسو: فقالوا  –لصغر سني بين الحاضرين 
فهنا استخدم ،  ١٢٦:  ص، ١٧ج ) م١٩٩٥(صحيح مسلم ". هي النخلة : "والسالم 

كما أن فيـه   ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسلوب اإلثارة والتشويق لمعرفة الشيء
فلم يكن صلى اهللا عليه وسلم يقدم المعلومـة لصـحابته   ، دعوة للتأمل وإعمال الفكر

  .      قبل أن يقدم اإلجابة لهم، بل كان يشوقهم إلى معرفتها، جاهزة
فقـد ورد  ، وأيضاً استخدامه صلى اهللا عليه وسلم المداعبة الهادفة بقصد التعليم    

التي أتـت  ،موقفه صلى اهللا عليه وسلم مع المرأة  العجوز الصالحة الصوامة القوامة
يا أم :" فقال عليه الصالة والسالم، يدخلني الجنةيا رسول اهللا أدع اهللا أن : إليه فقالت

: " فقـال عليـه الصـالة والسـالم     ، فولت تبكي" فالن إن الجنة ال تدخلها عجوزا
 *ِإنَّا َأنشَْأنَاهن ِإنشَـاء  ﴿ : أخبروها أنها ال تدخلها وهي عجوز  إن اهللا تعالى يقول 

جاء في تعليق ابن ) .  ٣٧ -٣٥( ﴾ الواقعة اآليات عربا َأتْرابا  *فَجعلْنَاهن َأبكَارا 
أن هذه مداعبة هادفة من الرسول صلى اهللا عليه :"على هذه اآليات) م ١٩٨٧( كثير 

  ٢٩٢: ص ". وسلم بغرض تعليم أمته وليس مخصوص بحال تلك العجوز
: وكسباقه صلى اهللا عليه وسلم للسيدة عائشة رضي اهللا عنها مجاراة لصغر سنها    
كانت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي سـفر   : (عن عائشة رضي اهللا عنها أنها ف

قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقـال هـذه بتلـك    



 

كتاب الجهاد بـاب فـي السـبق علـى      ٢٥٧٨سنن أبي داوود حديث رقم  ).السبقة
  .الرجل

: رضي اهللا عنها قالـت  هاعنف ،للعب بالبناتوكإقراره صلى اهللا عليه وسلم لها با    
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سـهوتها سـتر   (

 :قالت ؟ما هذا يا عائشة :فقال ،فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب
 ؟ما هذا الذي أرى وسـطهن  :فقال ،ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع .بناتي
 :قالت ؛فرس له جناحان :قال .جناحان :قالت ؟وما هذا الذي عليه :قال .فرس :قالت

سنن أبي  ).فضحك حتى رأيت نواجذه :قالت .أما سمعت أن لسليمان خيال لها أجنحة
 .كتاب األدب باب في اللعب بالبنات ٤٩٢٣داوود حديث رقم 

جية تهدف إلي زيـادة فهـم   فالتعليم بواسطة األلعاب التعليمية عبارة عن إستراتي    
أو من خالل استخدام بـرامج  ، التلميذات للمفاهيم النظرية؛ من خالل تجسيدها عمليا

، فاأللعاب التعليمية تطور مقدرة التلميذات على التفكيـر . الكمبيوتر؛ وبعض األلعاب
كما تـدعم  ، حيث تعتمد على قواعد وقوانين يمكن للتلميذات إتباعها، وتنظم تعلمهن

  .التلميذات الفردي وتزيد من ثقتهن بأنفسهنعمل 
واستخدام معلمة التربية اإلسالمية لأللعاب التعليمية قد يساعد في تحقيق أهداف     

ومعرفـة  ، وخاصة فيما يتعلق منها بالجوانب التطبيقية فـي العبـادات  ، مقرر الفقه
ا التلميـذات  والتي تعتمد فيه، خصوصا في هذه المرحلة من عمر التلميذات، األحكام

  .على حواسهن في التعلم بشكل كبير
وانطالقاً من مناداة المهتمين والكثير من الباحثين بضرورة تطبيق واسـتخدام      

استراتيجيات تدريسية حديثة، لمعرفة مدى فاعليتها ولالستفادة منها في إثراء العملية 
على ما أفـادت بـه    التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات، وبناءا

األبحاث التجريبية من أن استخدام األلعاب التعليمية له أثر إيجابي في رفع مسـتوى  
وإكساب التلميذات المهارات بشكل أفضل، لذا سيتم مـن  ، التحصيل للمفاهيم العلمية

في تدريس مقرر الفقه  ةخالل هذا البحث محاولة الكشف عن فعالية هذه اإلستراتجي
  .  الرابع االبتدائي لتلميذات الصف



 

، فمن خالل إشراف الباحثة على الطالبات المعلمات أثناء فترة التربيـة العمليـة      
الحظت أن معظم المعلمـات  ، ومن خالل معايشتها لبعض معلمات التربية اإلسالمية

يشتكين من عدم احتفاظ التلميذات لما سبق وأن تعلمنه من دروس التربية اإلسالمية 
ويؤكد ذلك ما لمسته الباحثة مـن التلميـذات   ، خصوصا مقرر الفقه، بقةفي فترة سا

، سواء على مستوى العائلة أو الصديقات، المحيطات بها باختالف مراحلهن التعليمية
وقد عللت معظم التلميذات السبب كون هذه الدروس تعطى لهن بطرق ال تعمل على 

وإنما االعتماد فيها يكون علـى  ، ىاستثارة دافعيتهن للتعلم مقارنة بالمقررات األخر
  .مع إغفال دور المتعلمة ، الحفظ واالستظهار بشكل كبير
@òaŠ‡Ûa@òÜØ“ß@‡í‡¥@@@Z@ @

  :  وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة  في اإلجابة عن السؤال التالي

ما فاعلية استخدام األلعاب التعليمية على تحصـيل تلميـذات الصـف الرابـع         
  ؟) التطبيق –الفهم  -التذكر(عند مستويات  هقرر الفقاالبتدائي في م
@òaŠ‡Ûa@ë‹ÏZ@ @

  :ولإلجابة عن سؤال مشكلة الدراسة تختبر الفروض الصفرية التالية      

بـين متوسـطي   )  ٠.٠٥( ≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    -١
وتلميـذات  ) الالتي درسن بطريقة تقليدية(درجات تلميذات المجموعة الضابطة

فـي التحصـيل   ) الالتي درسن باستخدام األلعاب التعليمية(المجموعة التجريبية
البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند مسـتوى التـذكر؛ بعـد    

  .ضبط التحصيل القبلي 
بـين متوسـطي   )  ٠.٠٥( ≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٢

وتلميـذات  )  الالتي درسن بطريقة تقليدية(ة الضابطةدرجات تلميذات المجموع
في التحصـيل  )  الالتي درسن باستخدام األلعاب التعليمية(المجموعة التجريبية

البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند مستوى الفهم؛ بعد ضبط 
 .التحصيل القبلي

بـين متوسـطي   )  ٠.٠٥( ≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -٣
وتلميـذات  )  الالتي درسن بطريقة تقليدية(درجات تلميذات المجموعة الضابطة



 

في التحصـيل  )   الالتي درسن باستخدام األلعاب التعليمية(المجموعة التجريبية
البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند مستوى التطبيـق؛ بعـد   

 .ضبط التحصيل القبلي

بـين متوسـطي   ) ٠.٠٥( ≤فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ال توجد   -٤
)   الالتـي درسـن بطريقـة تقليديـة    (درجات تلميذات المجموعـة الضـابطة  

في التحصيل البعدي في )   الالتي درسن باستخدام األلعاب التعليمية(والتجريبية
؛ )كليال( مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند المستويات الثالثة مجتمعة 

  .بعد ضبط التحصيل القبلي
@òaŠ‡Ûa@Òa‡çcZ@ @

@: تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي @
 ≤عما إذا كانت هناك فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       الكشف -١

الالتـي درسـن   (بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة)  ٠.٠٥(
استخدام األلعاب الالتي درسن ب(وتلميذات المجموعة التجريبية) بطريقة تقليدية

في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند ) التعليمية
تعزى إلـى اسـتخدام األلعـاب    ،مستوى التذكر؛ بعد ضبط التحصيل القبلي 

 .التعليمية

 ≤الكشف  عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى      -٢
الالتـي درسـن   (لمجموعة الضابطةبين متوسطي درجات تلميذات ا)  ٠.٠٥(

الالتي درسن باستخدام األلعاب (وتلميذات المجموعة التجريبية) بطريقة تقليدية
في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند ) التعليمية

تعـزى إلـى اسـتخدام األلعـاب     ، مستوى الفهم؛ بعد ضبط التحصيل القبلي 
 .التعليمية

 ≤إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى    الكشف  عما -٣
الالتـي درسـن   (بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة)  ٠.٠٥(

الالتي درسن باستخدام األلعاب (وتلميذات المجموعة التجريبية) بطريقة تقليدية
 في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند) التعليمية



 

تعزى  إلى اسـتخدام األلعـاب   ،مستوى التطبيق؛ بعد ضبط التحصيل القبلي 
 .التعليمية

 ≤الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى    -٤
الالتـي درسـن   (بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة)  ٠.٠٥(

استخدام األلعاب الالتي درسن ب(وتلميذات المجموعة التجريبية) بطريقة تقليدية
في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند ) التعليمية

تعزى  إلـى  ،؛ بعد ضبط التحصيل القبلي )الكلي ( المستويات الثالثة مجتمعة 
 .استخدام األلعاب التعليمية

@òaŠ‡Ûa@òîàçcZ@ @
  :تنبع أهمية الدراسة من كونها جاءت 

، التربوية التي تنادي بضـرورة تحقيـق ايجابيـة التلميـذة    استجابة لالتجاهات  -١
  .واستثمار نشاطها في المواقف التعليمية

محاولة الستخدام أساليب جديدة في تدريس التربية اإلسالمية تعتمد على نشـاط   -٢
 .التلميذة وفاعليتها 

بأهمية تعلـم الفقـه فـي      –التربوي واألسري  -قد تساهم في توعية المجتمع  -٣
لمرحلة االبتدائية بوصفها؛ القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئة للمراحـل  ا

واقتداء بنبي هذه األمة صـلى اهللا  ، وذلك مراعاة لخصائص نموهم، التي تليها
 .عليه وسلم

تدفع بمعلمات هذه المرحلة إلى ابتكار ألعاب تعليمية تساعد على إثارة دافعيـة   -٤
، ومقرر الفقه بصفة خاصة، ية اإلسالمية بصفة عامةالتلميذات لتعلم مواد الترب

 .ألنه منطلق العبادات والمعامالت واألخالق 
@ @

@òaŠ‡Ûa@†ë‡y@Z@ @
تم تطبيق الدراسة فـي  الفصـل الدراسـي األول مـن العـام       : حدود زمانية -أ

  .هـ ١٤٢٨



 

تم تطبيق الدراسة في مدرستين من مدارس العاصمة المقدسة :  حدود مكانية –ب 
، وتم فيها تطبق االختبار علـى العينـة االسـتطالعية   ) بتدائية الحادية عشراال(
؛ لكون المدرستان تقعان في نفـس  اوتم تطبيق التجربة فيه، )االبتدائية السابعة(و

@.المنطقة @
اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من تلميـذات الصـف    : حدود بشرية –ج 

: بعد تقسيمهن إلى مجمـوعتين ، )السابعة االبتدائية(الرابع االبتدائي من المدرسة
@. ضابطة وتجريبية @

تم اختيار وحدة الوضوء من مقرر الفقه للصـف الرابـع   :  حدود موضوعية -د
@.االبتدائي والمقرر تدريسها في الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية @

@òaŠ‡Ûa@pbzÜİ—ßZ@ @

    : تعريف الفاعلية/ ١
مدى األثر الـذي يمكـن أن   " أن الفاعلية هي : )م٢٠٠٣( شحاته والنجارذكر     

تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها متغيراً مستقالً فـي أحـد المتغيـرات التابعـة     
  ٢٠٣:ص".

بأنها المخرجات التعليمية التي تحققها األلعاب التعليميـة  :  وتعرفها الباحثة إجرائيا
) المجموعة التجريبيـة (ئي في تدريس وحدة الوضوء لتلميذات الصف الرابع االبتدا

  .التحصيلي المعد لهذا الغرض روتقاس باالختبا
    : األلعاب التعليمية/ ٢

واللعبة اسم مـن  ، جمع لعبة : األلعاب) ٤م المجلد١٩٩٣( ورد في ابن منظور    
  .               ضد الجد: واللعب ، اللعب 

نشـاط  :" ب بأنـه  اللع) م١٩٨٧(نقالً عن بلقيس ومرعي – Goodوعرف جود    
ويستغله الكبار ، موجه  أو غير موجه يقوم به الطفل من أجل تحقيق المتعة والتسلية

العقلية والجسـمية  ، ليساهم في تنمية سلوك الطفل وشخصيته بأبعادها المختلفة، عادة
  . ١٠:ص" والوجدانية 



 

فـاهيم  تجسـيد الم : أما التعريف اإلجرائي لأللعاب التعليمية فهو عبارة عـن      
وبعض األلعـاب التـي   ، النظرية بطرق عملية؛ من خالل استخدام برامج الكمبيوتر
فـي صـور فرديـة أو    ، تقوم بها التلميذات بمعاونة المعلمة داخل حجرة الصـف 

الخاصـة   -مخطط لها مسبقا من قبل المعلمة لتحقيق األهداف التعليميـة  ، جماعية
وتوظيفها فـي سـلوك التلميـذات     -بوحدة الوضوء من مقرر الفقه للصف الرابع 

  .كخبرات وظيفية
  :  الطريقة التقليدية /٣

الطريقة التي يقوم فيها المدرس بعـرض الـدرس   "بأنها ) م١٩٩٨(عرفها جان     
وشرحه وتوضيحه ثم يكلف الطلبة بحفظ الدرس واستظهاره ومن ثم اختبارهم فيمـا  

  .٤٤٤:ص" لدرسعلمهم لكي يتأكد من مدى إلمامهم وإحاطتهم بموضوع ا
مجموعة إجراءات تقـوم  : أما التعريف اإلجرائي للطريقة التقليدية فهو عبارة عن 

بها المعلمة لتنظيم تعلم تلميذاتها، بحيث يكون الدور الرئيس فيها للمعلمة، وتسـتخدم  
  . تعتمد على الشرح والمناقشة وإعطاء الواجبات، أساليب متنوعة فيها

    :  التحصيل المعرفي/٤
مقدار ما حققه المتعلم من أهداف معرفية في مـادة  " بأنه) م١٩٩٧(عرفه غانم     

   ٢٠:ص" نتيجة مروره بخبرات ومواقف تعليمية تعلمية، دراسية معينة
مقدار المعارف التـي اكتسـبتها    :وتعرف الباحثة التحصيل المعرفي إجرائيا بأنه 

وحدة الوضوء، مقاسـاً   التلميذات في مجموعتي الدراسة نتيجة تعلمهن لموضوعات
بمتوسط الدرجة التي تحصل عليها التلميذة في االختبار التحصيلي المعد فـي هـذه   

عنــد المســتويات المعرفيــة الثالثــة األولــى مــن تصــنيف بلــوم ، الدراســة
  .، متفرقة ومن ثم مجتمعة)التطبيق،الفهم،التذكر(
  :التذكر -١

على استرجاع المادة العلمية نصـاً   قدرة المتعلم"بأنه ) م١٩٩٨( يعرفه المحيسن    
عن ظهر قلب كما هي موجودة في الكتاب المدرسي أو الملخـص السـبوري دون   

  .٧٢ص" تغيير فيها



 

مقدار الدرجة التي تحصل عليها : وتعرفه الباحثة إجرائياً في هذه الدراسة بأنه    
لوضـوء  التلميذة من الدرجات الكلية المخصصة لمفردات مستوى التذكر لوحـدة ا 

    .المقررة في الفقه لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي
  :الفهم  -٢

القدرة على أدراك معاني المادة أو القدرة علـى  "بأنه ) م١٩٩٥( يعرفه األحمد     
  .٣١ص"استرجاع المعلومات وفهم معناها الحقيقي والتعبير عنها بلغته الخاصة

مقدار الدرجة التي تحصـل عليهـا   " بأنهوتعرفه الباحثة إجرائياً في هذه الدراسة 
التلميذة من الدرجات الكلية المخصصة لمفردات مستوى الفهـم لوحـدة الوضـوء    

  .المقررة في الفقه لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي
  :التطبيق  -٣

يعني قدرة المتعلم على استخدام ما تعلمه "بأنه ) م١٩٩٦( يعرفه السبحي وبنجر    
  .١٣١ص"دة متصلة بمواقف التعلم األصليةفي مواقف جدي

مقدار الدرجة التي تحصـل عليهـا   :  وتعرفه الباحثة إجرائياً في هذه الدراسة بأنه
التلميذة من الدرجات الكلية المخصصة لمفردات مستوى التطبيق لوحـدة الوضـوء   

  .المقررة في الفقه لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي
    : الفقه /٥

وغلب على علم الدين لشرفه ، العلم بالشيء والفهم له والفطنة: الفقه " لغة في ال    
  .   ١٦١٤: ص ) م١٩٨٦( الفيروز أبادي " 

والخليفـة  ، ) ٣٠: ص ، م١٩٩٧( أما في اصطالح الفقهاء فقد عرفه الزحيلي      
العلم باألحكام الشرعية العملية مـن أدلتهـا   :" بأنه ) ١٤٧: ص ،م٢٠٠٥( وهاشم 

إدراك األحكام الشرعية :" فعرفه بأنه) م١٩٨٦( و اتفق معهما البرديسي ".فصيلية الت
  . ٣٥:ص " العملية من أدلتها التفصيلية

مقرر الفقه المقرر على تلميذات  :  وتقصد به الباحثة إجرائياً في حدود دراستها    
ثـة وحـدة   واختارت الباح، الفصل الدراسي األول) بنات ( الصف الرابع االبتدائي 

  .الوضوء الوضوء التي تبتدئ بالوضوء وتنتهي بنواقض



 

   :الصف الرابع االبتدائي / ٦
تلـك  : " مفهوم المرحلة االبتدائية بأنها) ت . د (  حدد بامشموس و عبد الجواد    

  .          ٢١: ص " المدرسة التي تعالج التلميذ بالتربية من سن السادسة إلى اثني عشر 
السنة الرابعة من المرحلة االبتدائية :  صف الرابع في الدراسة الحاليةوالمقصود بال
والتي تتراوح فيها أعمار التلميذات بين تسع سنوات و إحدى عشر ، من التعليم العام

  .سنة  
@òaŠ‡Ûa@paÌnßZ@ @

  :  المتغير المستقل -أ
 العامل الذي يطبق بغرض معرفـة أثـره عـن   "بأنه ) م١٩٩٥(عرفه العساف     

والمتغير المستقل في هذه الدراسة يشمل طريقة التـدريس عـن   . ٣٠٦:ص" النتيجة
  : طريق

  . استخدام أسلوب األلعاب التعليمية مع تلميذات المجموعة التجريبية) أ(
  .الطريقة التقليدية المتبعة في التدريس مع تلميذات المجموعة الضابطة) ب(
  : المتغير التابع -ب

النتيجة التي يقاس أثر تطبيق المتغير المسـتقل  "بأنه ) م١٩٩٥(عرفه العساف     
. التحصيل البعدي لتلميذات عينة الدراسـة :وهو  في هذه الدراسة. ٣٠٦:ص"عليها

ويقاس بمتوسط الدرجات التي تحصل عليها تلميذات مجموعتي الدراسة في اختبـار  
أحدثـه المتغيـر   بهدف تحديد األثر الذي ، التحصيل المعرفي المعد في هذه الدراسة

  .المستقل



 

   :المتغير المصاحب -ج
لـه عالقـة بـالمتغير    ، متغير كمي مسـتقل " بأنه) م٢٠٠٠(عرفه نتر  وآخرون   

يضاف إلى الدراسة من خالل تحديد قيمته أو درجته قبـل إجـراء التطبيـق    ،التابع
ويستخدم للمساعدة في جعـل نتـائج التحليـل اإلحصـائي أكثـر      ، العملي للدراسة

. التحصيل القبلي لتلميذات مجموعتي الدراسة: وهو في هذه الدراسة. ٤٧٥:ص".دقة
ويقاس بمتوسط الدرجات التي تحصل عليها تلميذات مجموعتي الدراسة في اختبـار  

تلميذات  ىبهدف تحديد الخلفية العلمية لد، التحصيل المعرفي المعد في هذه الدراسة
 .عينة الدراسة عن المحتوى المعرفي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @

א: • .א
א • .א:א
א • א:א
.א
א: • א .א
א • .א
א • .א
א •  .א

 

 الخلفية النظرية للدراسة:  الثانيالفصل 



 

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

FאאאE 

 
@ĆüëcZ@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄aZ@ @
@ @@ ربطت الباحثـة فيمـا   ، تناولت الباحثة في اإلطار النظري للدراسة مبحثين @

الفقه واأللعـاب  : هما  وهذان المبحثان، بينهما للخروج بصورة شاملة عن دراستها 
  :وفيما يلي المبحثان بالتفصيل، التعليمية

@Þëþa@szj¾a@ZéÔÐÛa@ @
òß‡ÔßZ@ @

كما ، يعنى بدراسة العبادات والمعامالت، الفقه فرع من فروع التربية اإلسالمية    
وهـو  ، يعنى بدراسة األخالق الفردية واالجتماعية التي يجب أن يتخلق بها المسـلم 

ووجوب وندب وكراهـة  ، المكلفين وما يعرض لها من حل وحرمةيبحث في أفعال 
  .وهذا المبحث يتناول بعض القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الفقه. وإساءة وابتداع

  :تعريف الفقه  -١

العلـم بالشـيء   : الفقه بأنه ) م١٩٩٣(عرف ابن منظور  :الفقه في اللغة 
. وفضله على سائر أنواع العلـم   وغلب على علم  الدين لسيادته وشرفه، والفهم له

  ٥٢٢:ص 
الفقه العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم الدين ) :" م١٩٩٤(وقال زكريا 

  ١٦١٤: ص ". لشرفه 
: أي . ٩١﴾  سورة هود آية قَالُواْ يا شُعيب ما نَفْقَه كَثيرا مما تَقُوُل﴿ : قال تعالى 

  .ما نفهم 
   ٧٨﴾ سورة النساء آية  فَما ِلهُؤالء الْقَومِ الَ يكَادون يفْقَهون حديثًا ﴿:وقوله سبحانه 
  .٤٤﴾ سورة اإلسراء آية  ولَكن الَّ تَفْقَهون تَسبِيحهم﴿ : وقوله سبحانه 



 

ويتضح مما سبق عرضه عن تعريف الفقه في اللغة أن معظـم التعريفـات         
دون غيره من العلوم ، وصار به خاصاً، نه اختص بالدينوأ، اتفقت على معناه لغوياً
  . كما اتفقت على وصفه بالعلم والفهم معاً، األخرى لشرفه وفضله 
معرفة األحكـام  : " الفقه بأنه ) م ١٩٩١( عرف البهوتي :  الفقه في االصطالح

  ١٣: ص ". الشرعية العملية باالستدالل بالفعل أو القوة القريبة 
معرفة األحكام العمليـة  :" الفقه االصطالحي بأنه )  م ١٩٩٥( ين وعرف ابن عثيم
  ١٠:ص". بأدلتها التفصيلية

وقد مر تعريف الفقه بمراحل ثالث حتى وصـل إلـى المعنـى االصـطالحي         
فكان يطلق في بادئ األمر على الفهم والفطنة، ثم أطلق على األحكـام  : " الحاضر 

يعة اإلسالمية، سواء ما كـان منهـا متعلقـا    الشرعية جميعها التي جاءت بها الشر
بالعقائد أم األخالق أم بالعبادات والمعامالت، ثم طرأ تغيير على مفهوم الفقه فصار 
يطلق على األحكام الشرعية الثابتـة ألفعـال المكلفـين خاصـة، وبهـذا المعنـى       

.  ( "االصطالحي لمفهوم الفقه خرجت منه األحكام التي تتعلق بالعقيدة واألخـالق  
  ) ٤٦٧:ص ، م١٩٩٦،القضاة  

أنه عرف الفقه  –رحمه اهللا  –عن أبي حنيفة )  ٧:ص، م١٩٩٧(ونقل فيض اهللا    
  امل لألمور العقدية واألخالقية وهو تعريف ش، معرفة النفس ما لها وما عليها: بقوله 
العلـم باألحكـام   :" بأنـه  ) م ١٩٩٧( وعرف الشافعي الفقه نقالً عن الزحيلـي     
    ٣٠:ص". شرعية العملية من أدلتها التفصيليةال

ويتضح مما سبق بأن تعريفات الفقه متفقة في المعنى وإن اختلفت في الصـياغة،     
القـرآن  : فكلها تدور حول استنباط األحكام باالستدالل عليها من مصادرها وهـي  

  .والقياس الصحيح ، والسنة النبوية الشريفة، الكريم
  :ه اإلسالميأهمية تعلم الفق -٢

الفقه في الدين ركن أساس من أركان تشكيل ثقافة اإلنسان المسـلم التـي ال   
وهو دليل خيرية وتميز شهد به الرسول صلى اهللا عليه وسلم لمـن  ، يستغني عنها 

حازه واتسم به بدليل دعائه صلى اهللا عليه وسلم البن عباس رضي اهللا عنهما بقوله 
تظهـر أهميـة   و). ١٤٠(حديث رقم)م١٩٩٠(البخاريصحيح ". اللهم فقهه بالدين:" 



 

والنتائج ، أثر كبير على عمل الفردمقررات الفقه من خالل ما تقدمه من عبادات لها 
 يفكـر  العبادة تجعل اإلنسان"-)م١٩٨٢(النحالوي-التي تترتب على هذه األعمال حيث إن

مقـاييس  ليربط كل أعماله بهـذا المصـير ويقيسـها ب   ، وسلوكه ومصيره في حياته
   ٤٤:ص ".الشرع

م ٢٠٠٤(أورد الجـالد ، ويمكن إرجاع أهمية تعلم الفقـه لعـدد مـن األسـباب        
  :أهمها في التالي) ٣٦٤:ص،
وقاعدة راسخة تقوم عليها أفعال المسلم ، إن العمل باألحكام الشرعية أصل الزم -١

: فعبادة اهللا ال تتحقـق صـحتها إال بشـرطين همـا    ، من عبادات ومعامالت
َمن كَان يرجو ِلقَاء ربـه   ﴿: قال اهللا تعالى . وعبادته بما شرع، خالص هللاإل

  .  ١١٠:﴾ الكهف آيةفَلْيعمْل عملًا صاِلحا ولَا يشْرِك بِعبادة ربه َأحدا 
فـالحكم الشـرعي   ، إن تحديد منظومة القيم اإلسالمية مرتبط باألحكام الشرعية -٢

وما قبحه الشرع فهو ، إذ ما حسنه الشرع فهو حسن، على السلوك معيار للحكم
فيما يصدر ، وهذه هي القاعدة التي ينبغي أن تترسخ في عقول المتعلمين، قبيح

  .عنهم من أقوال وأفعال وسلوكيات
واإلسـالم  ، إن تمثل المسلم ألحكام الشـريعة هـو دليـل اإليمـان الصـادق      -٣

والمسلم ملزم بإتباع أحكـام  ، عقيدة وشريعة ،فاإلسالم دين علم وعمل،الحقيقي
: قال اهللا تعالى، وافق ذلك هواه أم خالفه، الشرع في كل شأن من شؤون حياته

الَ وربك الَ يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بيـنَهم ثُـم الَ يجِـدواْ فـي     فَ ﴿

يتَ ويا قَضما مجرح هِماَأنفُسيملواْ تَسلِّم٦٥:﴾ النساء آية س   
، تعمق دراسة الفقه ارتباط الطلبة بالقرآن الكريم والحـديث النبـوي الشـريف    -٤

وإعمال العقـل السـتنباط واسـتنتاج    ، وتعزز لديهم أهمية فهمها ودراستهما
  .األحكام الشرعية منهما

ألحكام الفقهية المتعلقـة  وقد احتوى مقرر الفقه للصف الرابع االبتدائي، على ا      
وهي تمثل جانبا من العبادات التي ، واألذان واإلقامة، والصالة، بالطهارة والوضوء

  .على كل مسلم مكلف أن يؤديها على الوجه المطلوب 
  



 

  
  
  :أهداف تدريس الفقه في المرحلة االبتدائية  -٣

واضـحة  الصياغة ال" بأنه) م١٩٨٤(Bloomعرفه بلوم  :تعريف الهدف التربوي
أي الطرق التي ، للطرق التي يتوقع أن تحدث تغييراً في الطلبة عن العملية التربوية

  .١١٧:ص"ستؤدي إلى التغيير في تفكيرهم ومشاعرهم وأعمالهم
العبارات التـي تصـف التغييـرات أو النـواتج     " بأنه) م١٩٩١(وعرفه عميرة   

و إذن وصف للتغيرات فه، ٨٢:ص"أو المرتقبة من خالل برنامج تربوي، المرغوبة
التي تطرأ على سلوك التلميذة نتيجة مرورها بخبرة تعليمية أثناء تدريسـها وحـدة   

  .الوضوء في مقرر الفقه
أنه )٢٧:ص، م٢٠٠٢(وضح يحي والمنوفي  :مستويات األهداف التربوية    

  :يمكن تقسيم األهداف التربوية إلى ثالث مستويات
وهي النتائج الكبـرى المقصـودة   )غايات(لعامةاألهداف التربوية ا: المستوى األول

تعريـف التلميـذة    -: مثالها، التي ترمي عملية التربية إلى تحقيقها لدى المتعلمات،
  .بخالقها وبناء العالقة بينهما على أساس من ربانية الخالق وعبودية المخلوق

  .سالميةتطوير سلوك التلميذة وتغيير اتجاهاتها بحيث تنسجم مع االتجاهات اإل  -
  .غرس العقيدة اإلسالمية في نفس التلميذة وتزويدها بالقيم والتعاليم اإلسالمية -

وهي التي تختص بالمراحل )األغراض(األهداف التربوية الوسطى: المستوى الثاني
استشـعار    -): المرحلـة االبتدائيـة  (مثالها ، الدراسية المختلفة وبالمواد الدراسية

  .عالى لكل أعمالهنالتلميذات مراقبة اهللا ت
  .تصحيح المفاهيم الخاطئة في أمور العبادات لدى التلميذات  -
تدريب التلميذات على بعض األفعال واألقوال التعبدية من خـالل تطبيقهـا    -

 .تطبيقا عمليا أمامهن 

األداء المتوقـع حدوثـه مـن    : وهي)اإلجرائية(األهداف السلوكية: المستوى الثالث
مقرر الفقه للصف (مثالها ، )حصة دراسية(ف تعليمي معين المتعلم بعد مروره بموق

  .أن تعين التلميذة محل التسمية في الوضوء -): وحدة الوضوء، الرابع االبتدائي 



 

  .أن تعدد التلميذة فروض الوضوء مرتبة خالل خمس دقائق  -
  .أن تردد التلميذة الدعاء المشروع بعد الوضوء  -

ن المهم في عملية التعليم أن تكـون األهـداف   م"أنه)م١٩٩٦(وذكر القضاة      
بكل  -اإلجرائية-كذلك البد من وضوح األهداف الخاصة، العامة واضحة أمام المعلم

درس، وال شك أن تحديد األهداف في مادة العلوم الشرعية أكثر أهمية من تحديـدها  
  ٤٧٢:ص ".في غيرها، ألن أهدافها تتصل بتكوين اإلنسان عقديا وسلوكيا وخلقيا

) م١٩٩٩(والفقه فرع من فروع العلوم الشرعية، وهو كما وصفه آل سليمان        
يعنى بتعليم الفرد أمور دينه ودنياه، ويعمل على تكييف سلوكه وفق أحكـام دينـه   " 

". طبيق الصحيح لألحكـام الشـرعية  قوال وفعال، وهذا يحتاج إلى الفهم السليم  والت
  ١٩: ص
وهي تمثل نتائج التعلم النهائية ، يسعى إلى تحقيقها فلكل مقرر دراسي أهداف     
ولقد عني القائمون على أمر المناهج في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة ، له

المتمثلة في اإلشراف التربوي بتحديد األهداف العامة لتدريس مقرر ، التربية والتعليم
  :ا ورد فيها والتي كان من أهم م، الفقه في المرحلة االبتدائية

  .وتعريفها بأحكامه الشرعية ، تفقيه التلميذة في أمور دينها  "-١
 .تصحيح المفاهيم الخاطئة في أمور العبادات لدى التلميذات  -٢

  .تعريف التلميذة بمدى أثر العادات التي يؤديها المسلم في تزكية األنفس وتطهيرها  -٣                        
تأكيد وجوب أخذ األمور التعبدية مما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون  -  ٤                        

 .أي تعديل أو إضافة 

تدريب التلميذات على بعض األفعال واألقوال التعبدية من خالل تطبيقها تطبيقا عمليا  -  ٥                      
 .أمامهن 

               ". وعدم تكليف المسلم إال في حدود طاقته ،سماحة اإلسالم ويسره في تشريعاته  الوقوف على مدى  -٦                  
  ١٦:ص

والذي يعنينا في هـذه الدراسـة هـو المسـتوى الثالـث مـن األهـداف            
األداء المتوقع حدوثه من التلميذة بعـد  : والتي يقصد بها)السلوكية اإلجرائية(التربوية

  . ليمي معينمرورها بموقف تع
أوردهـا  ، ظهرت لألهداف التربوية عدة تصنيفات: ةتصنيف األهداف التربوي  

  :يفي ثالث مجاالت ه)  ٤١:ص، م٢٠٠٢(يحي والمنوفي



 

وخاصة ، الذي يضم جميع أشكال النشاط الفكري لدى اإلنسان: المجال المعرفي/ ١"
  .من حفظ وفهم وتحليل، العمليات العقلية

 .ويتضمن االتجاهات والقيم والميول وما إلى ذلك :المجال االنفعالي/ ٢

واأللعاب ، واستخدام األجهزة، ويشمل المهارات اليدوية ):النفس حركي(المجال / ٣
   ".الرياضية

وهذه الدراسة سوف تختص بثالثة أقسام من األهداف التربوية فـي المجـال       
ارة إليها في الفصـل  وقد سبقت اإلش) والتطبيق، الفهم، التذكر(وهي ، المعرفي فقط

  .تحت مصطلحات الدراسة، األول
  : طرق وأساليب تدريس الفقه  -٤
على الرغم من أهمية مادة الفقه في تعليم الناشئة إال "أنه)م١٩٩٣( ذكر وزان     

أننا نالحظ أن هنالك فجوة في الواقع التربوي بين النظرية والتطبيـق فـي سـلوك    
". ر من الصعوبات في تعلم المفـاهيم الفقهيـة  فضال عن هذا وجود الكثي، المتعلمين

، ويرجع ذلك إلى األساليب التقليدية التي تطغى على تدريس مـادة الفقـه  ، ١٩: ص
والمعتمدة على المعلمة في نقل المعلومات إلى التلميذة بشكل تلقيني ال يثيـر فيهـا   

التلميذة كمحور وال يشركها في العملية التعليمية، وهذا يوجب االهتمام ب، رغبة التعلم
للعملية التعليمية، من خالل توفير بيئة تعليمية مناسبة تتوفر فيها أسـاليب تشـويق   

  . تؤدي إلى تحقيق حاجات التلميذات وتعديل سلوكياتهن، متنوعة
  :وقبل الحديث عن طرق وأساليب تدريس الفقه، سنتطرق للحديث عن     
عرفها حمـدان   يقة التدريسطر: الفرق بين طريقة التدريس وأسلوب التدريس  -
، وما يشمله من أهداف، مرحلة عملية تمم بواسطتها ترجمة المنهج:"بأنها ) م١٩٨٤(

  .٤٥: ص" إلى سلوك واقعي ملموس لدى التالميذ، ومعارف وأنشطة
نظام يسلكه المعلم لتوصيل المادة الدراسـية إلـى   :"بأنها ) م١٩٩٨(وعرفها جان   

وبأسرع ، وبأقل جهد، وبأقصر الطرق، بأجدى األساليبو، أذهان الطلبة بأيسر السبل
  .٤٢٤: ص " وبأدنى تكلفة ، وقت



 

مجموعة من األنشطة تتبعها المعلمة مع تلميذاتها داخل : وتعرفها الباحثة بأنها    
بهدف تحقيق هدف أو مجموعـة  ، بخطوات متسلسلة ومترابطة، الصف أو خارجه

  .  لمةأهداف تعليمية محددة مسبقاً من قبل المع
ويحـي  ) ١٢٤:ص، م١٩٨٨(عرفه سليمانفقد  سلوب التدريسأل ما بالنسبةأ    

مجموعة األنماط التدريسـية الخاصـة بـالمعلم    :" بأنه) ٨٥:ص، م٢٠٠٢(وآخرون
  ".والمفضلة لديه

األسلوب الذي يتبعـه المعلـم فـي    :" على أنه ) م١٩٩٨(ي حين عرفه جاملف    
عن غيره من المعلمين الـذين يسـتخدمون   طرق التدريس بفاعلية تميزه   توظيف 

  .١٥:ص" الطريقة نفسها
وترى أنه من األجدر الجمع بينهما على النحو ، ؤيد الباحثة  كال التعريفينوت      

مجموعة األنماط التدريسية التي تفضلها المعلمة وتتبعها في توظيف طـرق  : التالي
  . ي يستخدمن الطريقة نفسهاالتدريس بفاعلية تميزها عن غيرها من المعلمات اللوات

نظراً لطبيعة الموضوعات الفقهية التي تتسـم  "بأنه ) م٢٠٠٤(وقد ذكر الجالد      
: منهـا  ، بالعملية والتنوع فإنه يمكن توظيف العديد من طرق التـدريس لعرضـها  

: أسـاليب تـدريس المفـاهيم    ، تمثيـل األدوار ، حل المشكالت، الحوار والمناقشة
، العصـف الـذهني  ، التدريب العملي، الخرائط المفاهيمية، ستنتاجيةاالستقرائية واإل
 .٣٧٦: ص " التعليم التعاوني 

وعـدم  ، فإن على المعلمة اختيار أنسب الطرق واألساليب عند عرضها لدرسها     
مراعية في ذلك ما يتناسب وخصـائص نمـو   ، االقتصار على طريقة معينة للمقرر

إضـافة لـزمن   ، واألهداف التعليمية المرجو تحقيقهـا ، و دافعيتهن للتعلم، تلميذاتها
  .وإمكانات الدرس، الحصة

المرحلة االبتدائية وخصائص نمو تلميذاتها وانعكاساتها علـى تعلـيم    -  ٥

  :الفقه
، تشكل المرحلة االبتدائية األهمية القصوى ضمن المراحل التعليمية المختلفـة       

ألنهـا  ، تي ترتكز عليها بقية المراحل التعليميةفهي أساس السلم التعليمي وقاعدته ال
تتضمن غرس وتثبيت المعارف األولية والمهارات األساسية التـي تعتمـد عليهـا    



 

وفي هذا المبحث سـيتم تنـاول مفهـوم المرحلـة     ، المتعلمة طوال حياتها التعليمية
في تعليم  وأهميتها وخصائص النمو للتلميذات في هذه المرحلة وانعكاساتها، االبتدائية

  . الفقه
ذلك النوع من " بأنها ) م١٩٨٣( عرفها فالته  :مفهوم المرحلة االبتدائية     

فيتعهده ، التعليم الرسمي الذي يتناول التلميذ من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة 
على نحو يتفـق  ، واالجتماعية ، واالنفعالية ، بالرعاية الروحية والجسمية والفكرية 

فهـي إذن  ،  ١٣: ص ". ومع أهداف المجتمع الذي يعيش فيه ، كطفل مع طبيعته 
والتي تعـد  ، وفيها يكون التركيز على عموميات الثقافة، بداية التعليم الرسمي العام

  . موضوعات الدين والعقيدة وأحكامها من أبرزها
عن أهمية هذه المرحلـة  ) م١٩٧٨(نوه شفشق  :أهمية المرحلة االبتدائية   
تنبع أهمية المرحلة االبتدائية من كونها البداية الحقيقية لعملية التنمية الفكرية :" بقوله 

كمـا تتضـاعف   ، ...وإكسابهم الوسائل األولى لتحصيل المعرفة ، لمدارك األطفال
أهميتها من خالل إدراك أن البيئة المدرسية في تلك المرحلة تمثل كل شيء تقريبـا  

، ويحيطون بما يجري حـولهم  ، ن خاللها أنفسهم فهم يكتشفون م، بالنسبة لألطفال 
   ٢١: ص " وتقاليد ، وعاداته ، ويطلون منها على المجتمع الكبير بقيمه 

إضافةً إلى ذلك فإن التعليم االبتدائي في أي مجتمع يمثل قاعدة السلم التعليمـي      
فوقها أكثـر   وأساسه، ومن المسلم به أنه كلما كانت القاعدة سليمة وثابتة كان البناء

  . ثباتاً وأكثر رسوخاً
  :نمو التلميذات في المرحلة االبتدائية وانعكاساته على تعليم الفقه صخصائ-سادساً 

رأت الدارسـة أن  ، بعد اإلطالع على األدبيـات المتعلقـة بخصـائص النمـو        
  استعراض هذه الخصائص يساعد

فمـن أهـم   . ميـة للتلميـذات  ومراعاتها عند تقديم المادة العل، المعلمة على تفهمها
  :الخصائص التي تتميز بها تلميذات الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ما يلي 

  :من الناحية الجسمية/أ 



 

أنه يستمر النمو الجسمي في هـذه الفتـرة   )١٤٣: ص ، م١٩٨٠(ذكر إبراهيم     
تتميـز هـذه المرحلـة    )  ١٥٨:ص،م١٩٩٨(كما أضاف محمود.ولكنه يكون بطيئا

الصحة والنشاط الزائد وزيادة قوة العضالت والنشاط  الحركي لزيادة الطاقة الناتجة ب
  . عن بطء النمو الجسمي

  :ومن هنا كان لزاماً على الوالدين والمربيات في ميدان التربية والتعليم مراعاة اآلتي

 وإرشادها إلى العادات الصحية السـليمة فـي  ، العناية واالهتمام بصحة التلميذة  -
وتوضيح تأثير الوضوء النفسـي والفسـيولوجي   .العناية باألسنان والنظافة الشخصية

  .حيث يساعد على استرخاء عضالتها وتخفيف حدة توترها البدني والنفسي، لها
تنمية إمكانات التلميذة  الجسمية واستثمارها في تحقيق الصحة البدنية؛ عن طريق  -

 .عليها تدريبها على  ممارسة الصالة والمحافظة

وتقديم منـاهج تعليميـة   ، االهتمام بتعليم التلميذة  عن طريق الممارسة والتجريب -
  .وتعمل على تشويقها للتعلم، تقوم على أساس مشاركتها وفاعليتها

  : من الناحية العقلية / ب

، وتبدأ القوى العقلية من تفكير وتذكر وانتباه بالنضـوج ، ينمو الذكاء نموا مطردا  
، )١٦٦: ص ، م١٩٩٧، محمـود . (تخيل من اإليهام إلى الواقعية واالبتكاروينتقل ال

إن التعلم في هذه المرحلـة يعتمـد علـى    ) ٢١٦:ص،م١٩٨٦(ويضيف عبدالرحيم
  .السيما التفكير بواسطة الصور البصرية، الحواس

  :فعلى الوالدين والمربيات في ميدان التربية والتعليم مراعاة اآلتي
واستخدام اللعب في تنمية االبتكار ورعاية ، لمالئمة للنمو العقليإتاحة المثيرات ا -

  .التفكير 
ـ   - إلـى األشـياء    ةتهيئة الجو المناسب الذي ينقل التلميذة من األشـياء المحسوس

كـذلك  ، والتفريق بينهما، والطهارة المعنوية، المعنوية؛مثل تعريفها بالطهارة الحسية
 .الحال بالنسبة لفروض الوضوء

نتقال من المفاهيم البسيطة غير المتمايزة إلى المنظمة األكثر موضـوعية؛مثل  اال -
  .وفروضه، وشروطه، الواجبات في الوضوء



 

. من استخدام الوسائل التعليمية المشوقة والهادفـة  راالعتماد على الحواس باإلكثا -
 .مثل الصور وعروض الحاسب اآللي

  :من الناحية االنفعالية/ ج

يزيـد  ، كثيرة السؤال، قليلة المشكالت، هذه المرحلة ثابتة االنفعال تكون تلميذة     
  )١٧٩:ص ،م١٩٩٧، محمود.(لديها حب االستطالع

  :فعلى الوالدين والمربيات في ميدان التربية والتعليم مراعاة اآلتي

توفير الجو النفسي اآلمن للتلميذة عن طريق زرع الثقة بنفسها وتحقيق حاجياتهـا   -
  .حب وتقدير ونجاحالنفسية من 

  .إتاحة فرصة التنفيس للتلميذة والتعبير االنفعالي عن طريق اللعب والرسم -
  : من الناحية االجتماعية/ د

باكتسـاب معـايير الكبـار    ، تبدأ في هذه المرحلة مراعاة اآلداب االجتماعيـة      
ن زهـرا . وزيادة الشعور بالمسئولية والضبط فـي السـلوك   ، واتجاهاتهم وقيمهم 

  .    ٢٦١: ص ) م١٩٨٥(
فمن واجب  الوالدين والمربيات في ميدان التربية والتعليم فيما يخص هذا الجانـب  

  :مراعاة اآلتي
، التقـوى : غرس األصول النفسية التي تعد قواعد تربوية في نفس التلميذة مثـل  -

  .ومراعاة حقوق اآلخرين، والعفو، واإليثار، والرحمة، واألخوة
  : الدينية من الناحية/ هـ

، محمـود . (يبدأ في هذه المرحلة اكتساب المعايير الدينية كـالحالل والحـرام       
  ) ١٨٨:ص ،م ١٩٩٧

  :فعلى الوالدين والمربيات في ميدان التربية والتعليم 

وتعليمهـا  ، وتعريفها بأحكام الحالل والحرام، ربط التلميذة بأصول دينها وحقائقه -
  .أركان اإلسالم

بتربية التلميذة تربية إسالمية؛ من خالل القدوة الحسنة؛ ألنها تميل فـي  االهتمام   -
  .واتخاذ النماذج ذات المثل العليا، هذه المرحلة إلى التقليد والمحاكاة



 

فهـي  ، مما سبق يتضح أن هذه المرحلة تتميز بالنمو المستمر في جميع النواحي    
فترات التي تكتسب فيهـا التلميـذة   وهي أهم ال، مرحلة مرنة وقابلة للتشكيل والتربية

وهي الفترة التي تبدأ فيها عالمات بلـوغ  ، العادات واالتجاهات االجتماعية والنفسية
وذلك ، لذلك كانت هذه الفترة مهمة وحرجة في الوقت ذاته، معظم التلميذات بالظهور
 تلما يمكن أن يصيب الفرد إبانها من اضطرابا) "م ١٩٩٨( راجع كما برر محمود 

  .٢٤١:ص " نفسية أو مشكالت سلوكية 
وبما أن مقررات الفقه وثيقة الصلة بتصرفات التلميذة اليومية فإنها لـن تعطـي       

أو ، الجسـمي  ( أثرها إال إذا أحست التلميذة بحاجتها لها كمطلب من مطالب نموها 
بيـة  لذا كان علـى معلمـة التر  ، )أو الديني ، أو االجتماعي، أو االنفعالي، العقلي 

وما تتطلبه هذه المرحلة من ضـرورة اسـتخدام   ، اإلسالمية تفهم خصائص النمو 
والتـدرج  ، لتقريب األحكام الفقهية لذهن التلميذة ، التشويق واإلثارة الهادفة البسيطة 

ألنـه كلمـا    ،وتطبيقها في مواقف الحياة المختلفـة ، فيها لتحقق وظيفية المعلومات 
فره لها تعلم األحكام الفقهية من فهم وإدراك لحقيقـة  أحست التلميذة وشعرت بما يو

والعمـل  ، وإقبالها على تعلمـه  ، كلما زاد من شغفها به ، ذاتها والعالم من حولها 
وبما أن األلعاب التعليمية تعمل على إكساب التلميذة في هذه المرحلة هـذه  ، بهديه 

ستمثل خبرة مربية مباشرة  األحكام بطريقة عملية فيها طابع التشويق واإلثارة فإنها
  . لها تتطور معها بتطور نموها في بقية مراحل حياتها

  



 

      :األلعاب التعليمية: المبحث الثاني 

  :المقدمة
فهو كما وصفه ، اللعب نشاط سلوكي يقوم بدور بارز  في تكوين شخصية الطفل    

، سـلوكه  ومظهر من مظاهر، حاجة من حاجات الطفل األساسية):"م٢٠٠٢(العناني 
   ١٥: ص ". وضرورة من ضرورات حياته، كما أنه استعداد فطري لديه

إن اللعب ظاهرة طبيعية لها أبعادهـا  :" بقوله) م ٢٠٠٥( وأكد ذلك عبد المجيد     
وتأخذ أشكاال مختلفة باستمرار تتفق مع نمـو الطفـل   ، النفسية واالجتماعية المهمة

  ١٧: ص " . رى وانتقاله من مرحلة نمو إلى مرحلة نمو أخ
نظرا لما توفره األلعاب لألطفال من بيئة :"بأنه)١٩: ص ،م ٢٠٠٤(وأورد الحيلة    

وتحثهم على التفاعل النشط مع ما ، وتستثير دافعيتهم للتعلم، خصبة تساعد في نموهم
في جو واقعي قريب من مـداركهم  ، يتعلمون من حقائق ومفاهيم ومبادئ ومهارات

إقباال على التعلم فقد بدأ رجال التربية بالتركيز على األلعاب وتجعلهم أكثر ، الحسية
  ". بشكل عام وخاصة في مجال التفكير والتعلم 

 :مفهوم اللعب التعليمي  - ١ 
كل لعب يهدف إلى تحقيق "اللعب التعليمي بأنه)م٢٠٠٢(عرفت حنان العناني       

وتوسـيع  أفـاق   ، ويكون الغرض منه تنمية مواهب وقابليات الطفل، غرض خاص
إضافة إلـى  ، ومساعدته على استيعاب مواد البرامج التعليمية،معرفته بصورة عامة 
    ١٢٧ص".وخلق روح الجماعة بين المتعلمين ، تكوين االتجاهات الجيدة

نشاط هادف يتضمن أفعاال " اللعب التربوي بأنه ) م٢٠٠٢( وعرف الهويدي     
حقيق األهداف المرغوبة فـي مجاالتهـا   يقوم بها المعلم أو مجموعة من الطالب لت

  ٢٦: ص ". والوجدانية ، المعرفية والنفسحركية، المختلفة
 -نقال عن حمدي الطوبجي -األلعاب التعليمية) م٢٠٠٢( في حين عرف الحكمي    

، أنواع من األنشطة المحكمة اإلطار لها من القوانين التي تنظم سـير اللعـب  "بأنها 
" ى أهداف تعليمية سـبق تحديـدها   الدارسين للوصول إلويشارك فيها مجموعة من 

   ٦: ص



 

أسلوب يهدف إلي زيـادة  : وترى الباحثة أن األلعاب التعليمية هي عبارة عن       
أو من خـالل اسـتخدام   ، فهم التلميذات للمفاهيم النظرية؛ من خالل تجسيدها عمليا

ادة نشـاطهن دافعيـتهن   وزي، بقصد إثارة انتباههن نحو الموضوع، برامج الكمبيوتر
  .   والوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية المرجوة، لتعلمه وفهم محتواه

  :نشأة اللعب التعليمي   - ٢
عن نشأة اللعب التعليمي فـذكرت  ) ١٢٨:ص  م،٢٠٠٢(تحدثت حنان العناني      
 إذ صـمم لـه  ،فروبل يعد من أوائل المربين  الذين أكدوا على اللعب التعليمي " أن

وقـد أوضـحت أن    ،" أدوات ومستلزمات واستخدمها في روضته وسميت بالهدايا
وإكسابه المعرفة والمهارات التـي  ،  هدايا هو تدريب حواس الطفلال هذه الهدف من

، كـل   هذه الهدايا إلى عشرين هدية فروبل ، وقسم تناسب مرحلته العمرية والعقلية
  .حيث البساطة هدية منها تختلف عن الهدية التي تسبقها من

أن استعمال األلعاب يعود إلى مـا قبـل   ) " ٣٢: ص، م٢٠٠٥(وذكر الحيلة     
وأن استعمال األلعاب التربوية انتشر منذ فترة طويلـة فـي المجـال    ، سنة  ١٥٠٠

حيث كان المعلمون يتيحون لطلبتهم ، التربوي منذ أن بدأت المدارس تزاول نشاطها 
وفي الستينات مـن القـرن   ، و تقمص الشخصيات أ، فرصة القيام بتمثيل األدوار 

، العشرين شاع استعمال األلعاب التربوية في المدارس ومؤسسات التعلـيم العـالي   
      ".وفي مجاالت أكاديمية مختلفة

ــاني      ــا "أن ) ١٣٠:ص، م ٢٠٠٢(واســتطردت العن أجهــزة وأدوات ماري
ند إلـى مبـدأي   منتسوري أسهمت بنصيب وافر في وضع أسس بطريقة تربوية تست

، وبينت أن أدوات منتسوري تعمل على تدريب الحواس خصوصـا   "الحرية واللعب
  .حاسة اللمس

بـدليل ورود لفـظ   ،  ومع ذلك كله فإن التربية اإلسالمية هي السباقة دائماً          
وكذلك استخدام الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ألسـلوب   ،  اللعب في القرآن الكريم

  .يق والمداعبة الهادفة في تعليم أصحابه رضوان اهللا عليهماإلثارة والتشو
  

  



 

  :األهداف التي تحققها األلعاب التعليمية - ٣
مجموعة من األهداف التربوية والتي تحققها )٢٦:ص ،م٢٠٠٢(ذكر الهويدي      

وسوف يتم التعليق على كل هدف بما يتناسب مع تعليم التربيـة  ، األلعاب التعليمية 
  : هياإلسالمية و

  .أنها أداة تعلم  -أ

  . تنمي الجوانب المعرفية  -ب

  . تنمي الجوانب االجتماعية -ج

  .تنمي التفكير اإلبداعي  -د

  :إتاحة الفرصة أمام المتعلمة للتعرف على قدراتها -هـ

وقد الحظت الباحثة تحقق تلك األهداف من خالل تطبيـق أسـلوب األلعـاب         
دت الباحثة أن التلميذة استطاعت أن تتعـرف علـى   حيث وج،التعليمية عل تلميذاتها

قواعد اللعبة وأنظمتها كما تعرفـت علـى بعـض الحقـائق واكتسـبت المفـاهيم       
ألن التلميذة عندما كانت ، والخصائص والصفات لألشياء التي لها عالقة بتلك اللعبة
مثـل تركيـب الجمـل    (تمارس اللعبة كانت تستخدم فيها قدراتها علـى التركيـب  

ومن خـالل   ، وذلك حتى تلعبها بنجاح ) تطوير بعض األلعاب(واالبتكار) باراتوالع
استخدام الباحثة لمجموعة من األلعاب التي تتطلب التعاون بين أفـراد المجموعـة   

وبينها ،تحقق لها تنمية  مهارة االتصال بين التلميذة وبين بقية زميالتها في مجموعتها
كما جعلتها قادرة علـى تقبـل الفشـل أو    ، ىوبين زميالتها في المجموعات األخر

وبالنسـبة  ، الخسارة في اللعبة وبالتالي تتقبل تعديل الخطأ والتعلم منه بطريقة مسلية
لتنمية التفكير فقد لمست الباحثة أن عدداً من تلميذاتها شاركن  في تطوير بعض من 

مقـرر الفقـه    األلعاب القديمة التي  يملن إليها بما يتناسب مع وحدة الوضوء مـن 
وهذا تحقق عندما ،كتطوير لعبتي فتَحي ياوردة وجماد ونبات، للصف الرابع االبتدائي

تركت الباحثة الحرية المطلقة لتلميذاتها في اختيار اللعبة التي تتناسب مع قـدراتهن  
وبالتالي فإنهن عندما قمن بممارستها فـإنهن  ، ومستواهن العقلي في حصة المراجعة

  .اتهن وقدراتهن في تلك اللعبة بشكل طبيعي وواقعيتعرفن على مهار
  



 

وهذا يتحقق عندما يكون للمتعلمة الحرية المطلقة في اختيار اللعبة التي تتناسب      
وبالتالي فإنها عندما تمارسها تتعرف على مهاراتها وقدراتها ، مع قدراتها ومستواها

  .في تلك اللعبة بشكل طبيعي وواقعي
  :لتعليميةأهمية األلعاب ا -٤
األلعاب التعليمية تكسب أهميتها عن طريق الفوائد التي تجنيها المتعلمـة مـن        

  وقد. خالل ممارستها لها
، م١٩٩٣، عبده ( ، )٩٥: ص، م ١٩٩٣، أبو ريا(تناولها العديد من التربويين منهم 

الحيلة ( و)٨٧: ص، م٢٠٠٣، المساعيد(و)٤٤: ص، م١٩٩٨، الكرش( ، )٤٧: ص
  :ونجملها في اآلتي) ٩٥: ص، م٢٠٠٣،
وتهيئتها لمحاولة التفكير في ، توفر للمتعلمة فرصة التعرف إلى بعض المشكالت -١

مما يؤدي إلى الربط بين ما يجري داخـل  ، وإيجاد الحلول المناسبة لها، حلها
  .الصف وبين واقع حياة المتعلمة اليومية

المتعلمة ليصبح دور المعلمـة  تسهم في تغيير الدور التقليدي لكل من المعلمة و -٢
ميسرة ومرشده ومهيأة للبيئة التعليمية بشكل يضمن نجاح تنفيذ اللعبة وتحقيـق  

ويصبح دور المتعلمة إيجابياً مسـاهماً فـي العمليـة    ، األهداف المرجوة منها
التربوية بالتفكير والتحليل والمشاركة في اتخاذ القرار عوضـاً عـن التلقـي    

  . واالستماع فقط
تسهم في التطور العقلي واالجتماعي والعاطفي واإلبداعي عن طريـق تطـور    -٣

  . المفاهيم المكتسبة لدى المتعلمة لتتخذ اتجاهاً إيجابياً
  .تسهم في تطوير طرق تعامل المتعلمة مع اآلخرين -٤
تمثل األلعاب التعليمية تقنية مناسبة لمعالجة صعوبات التعلم حيث تلعـب دوراً   -٥

        .لعالجفعاالً في ا
وأخيراً فإن األهمية التي اكتسبتها األلعاب التعليمية نابعة من كون أن لها دور       

ومواكبة لتطـورات العصـر   ، بناء في بناء شخصية المتعلمة بصورة متوازنة
عن طريق السعي إليجاد أفضل ، كما أنها توفر البيئة المالئمة للتعليم، الحديث 

  . في رفع مستوى المتعلمة وتراعي قدراتها المختلفةطرائق التعليم التي تساهم 



 

  :تصنيفات وأنواع األلعاب التعليمية -٥
تعددت األدبيات التربوية التي ساهمت في تصنيف األلعاب التعليمية منها حنـان     

وعبــد ،)٧٨:ص،م٢٠٠٣(والخــرب وآخــرون ،)٣٨:ص،م٢٠٠٢(العنــاني
فت اللعب التعليمي إلـى  إذ صن)٥٥:ص، م٢٠٠٥(والحيلة، )٧٦:ص،م٢٠٠٥(المجيد

والشكل التـالي  ، وذلك الختالف األساس الذي يقوم عليه التصنيف، تصنيفات عديدة
  :يجمل هذه التصنيفات

Þë‡uIQH@ @
אא 

تصنيف 
  حسب

  إلى ألعاب

  يصممها المعلم  سابقة التجهيز  وجودها/ ١

المــواد / ٢
ــتخدمة  المس

  فيها
  البطاقات  اللوحات

  دالنر

األنشطة / ٣
المتضــمنة 

  فيها
  تخمينية  اجتماعية  عشوائية

ــدد / ٤ عـ
  المشتركين

  مسابقات
  فردية

  تعاونية  جماعية

أغراضها /٥
  التعليمية

  تهتم باكتساب
  المعرفة

  تهتم بتطبيق
  تهتم باألهداف الوجدانية  المعرفة

  ذات قواعد  طبيعتها/ ٦
  لعب
  الدور

البناء 
  والدور

  حركية  تركيبية

أهـــداف / ٧
التعلم المرجوة 

  منها

حل 
  األلغاز

  االكتشاف
البحث عن 
القواعــد 

  واألنماط

ــدريب  الت
ــى  علــ
  المهارات

تعلـــــم 
ــادئ  المبـ
  والمفاهيم

ــم  تعلــ
التقـــدير 
  والقياس

  :إلى) ٣٨: ص، م٢٠٠٢(وصنفها كورسيني  نقالً عن حنان العناني    
خـواص  وهو الذي يتطلب قدرات معينة على الترميز واإللمام ب، لعب ابتكاري -١

  .اللعبة
  .وهو عبارة عن تفاعل غير هادف مع البيئة لطرد الملل، لعب مسلي -٢



 

بهدف تحقيـق الكفـاءة   ، والذي يتسم بالتكرار والتنظيم والترميز، لعب المحاكاة -٣
  .والسيطرة والتحكم

يهـدف إلـى   ، وهو لعب رمزي بعيد عن المتعة الحقيقية، لعب عالجي تسهيلي -٤
  .تقليل التوترالتنفيس االنفعالي و

والحيلـة   )٦٤ -٣٨ص ، م٢٠٠٢(في حين صنف كل من حنـان العنـاني        
ينـدرج تحتهـا   ، األلعاب التعليمية إلى خمسة أنواع رئيسة) ٦٠-٥٥ص ، م٢٠٠٥(

مع بيان الكيفية التي ، وهذه األنواع سوف تقوم الباحثة بعرضها، العديد من األلعاب
  :طبقتها في هذه الدراسة كما يليفي األلعاب التي ، استخدمتها الباحثة

  :اللعب البدني  -أ 

ويتطور من اللعب الحسي الحركي ، وهو أكثر أنواع اللعب شيوعا عند األطفال     
ومع تقـدم  . وأخيراً اللعب الجماعي، ثم اللعب الخشن، إلى ألعاب السيطرة والتحكم

والتي تعرف ، تنافسيةالطفل في العمر يبدأ بالتحول من اللعب الفردي إلى األلعاب ال
  . واأللعاب الترويحية، بألعاب الفريق أو األلعاب الثنائية

وقد استخدمت الباحثة هذا النوع من األلعاب بصورة بسيطة جداً فـي حصـة        
وبث الحماسـة فـيهن   ، كان الهدف منها هو تجديد النشاط لدى التلميذات، المراجعة

الموضوعات التي تمت دراستها إلى أربع تقسيم : وهي عبارة عن، لمتابعة المراجعة
وتوزيعها علـى تلميـذات   ، و النواقض، و السنن،و الفروض،الشروط: محاور هي

 :                                      كل مجموعة تختص بموضوع واحد، المجموعة التجريبية
  
  
  
  
  
بعد ذلك تقوم الباحثة بذكر عدد مـن الكلمـات المتعلقـة بموضـوع مـن          

تطهير السـبيلين  ، غسل الوجه ، التيامن : مثالً ( الموضوعات التي سبقت دراستها 

  الموضوع الذي اختصت به المجموعة

 الشروط القانتات
 الفروض التائبات

 السنن لحورياتا
 النواقض العصفورات



 

وتطلب من المجموعة التي يرد شيء خاص بموضوعها أن تقف جميـع  ) اإلغماء،
. تحصل على نقطة لصالحها تدون على السبورة تحت اسم مجموعتهاتلميذاتها حتى 

  . والمجموعة الفائزة هي التي تجمع أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعبة
  :اللعب التمثيلي  -ب 

، حيث يقوم الطفل بتقمص شخصيات الكبار، ويرتبط بالقدرة على التفكير الرمزي   
ويعد اللعـب الرمـزي مـن    . ادية من حولهالحياة اإلنسانية والم ويعكس نماذج من

حيث يستخدم الطفل الدمى كرموز تمثل وتقوم مقام األشـياء  ، أشكال اللعب التمثيلي
وللعب التمثيلي فوائد عقلية تعـين الطفـل علـى التفكيـر     . والموضوعات األخرى

فسـية  إضافة إلى الفوائد الن، وفوائد اجتماعية تعلمه الدور واإلعداد للحياة، االبتكاري
  .المتمثلة في التعويض والعالج

وقد استخدمت الباحثة هذا النوع من األلعاب في التغذية الراجعة الخاصة بدرس      
وكانت بهدف  تمييز التلميذات لسنن الوضوء خاصة من بين أعمال ، سنن الوضوء

وتقوم المعلمة بتسليمها ورقة ،  الوضوء؛ عن طريق اختيار تلميذة من كل مجموعة
ها صفة الوضوء بها عدد اثنين إلى ثالثة من سنن الوضوء تختلـف مـن ورقـة    في

  . ألخرى
  .تطبيق صفة الوضوء حسب ما يرد في الورقة تطلب الباحثة من التلميذة األولى    
تطلب الباحثة من بقية التلميذات في مجموعاتهن بتدوين كـل سـنة مـن سـنن     ثم 

  .لميذة األولى تبدأ الثانية  بنفس الطريقة بعد انتهاء الت.الوضوء تقوم التلميذة بها
في نهاية اللعبة  يكون لدى كل مجموعة من مجموعات التلميذات أربع بطاقات     

  .كل بطاقة تخص تلميذة من التلميذات الالتي قمن بتطبيق صفة الوضوء
 .المجموعة الفائزة هي التي كانت بطاقاتها األربعة مكتملة وبدون أخطاء

هناك أكثر من بطاقة مكتملة وصحيحة فإن فوز المجموعـة يقـرره    في حال كانت
 .الزمن الذي استغرقته في اللعبة

  :اللعب التركيبي البنائي -ج 



 

ويتطـور  ، وجمـع األشـياء  ، ويركز هذا النوع من األلعاب على بناء النماذج     
ب األلعـا ، بنـاء الخيـام  : ومن مظاهر هذا النوع من األلعاب ، بتطور نمو الطفل

  .  عمل نماذج من الصلصال، المنزلية
وقد استخدمت الباحثة هذا النوع من األلعاب في حصة المراجعة وقد اختـارت       

وقامت بتعديلها بما يتناسب ومقرر ) ٣٥٠: ص، م٢٠٠٥(الحيلة" فتحي ياوردة" لعبة 
  .الفقه

ـ    : الهدف منها      وء تنمية قدرة التلميذات على التمييز فيمـا بـين شـروط الوض
  :وذلك عن طريق ما يلي، وفروض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء
نقوم بقص الورقة على شـكل  ثم ، نأخذ قطعة من الورق المقوى على شكل مستطيل

مع االحتفاظ بالقطعة الخاصـة  ، مفرغة من الوسط أفرع أو خمسة وردة ذات أربع
 )نشكل أربع وردات.( بالمنتصف

كـل  . كرتونية ثم نقوم بالكتابة على أفرع الـوردات  نلصق الوردات على قطعة    
الشـروط والفـروض والسـنن و    ( وردة نخصصها لدرس من الدروس األربعـة  

 .نكتب في الفرع شيئاً يرتبط بالدرس المراد وسط الوردة) النواقض

وعلى التلميذات تركيب الوسط ،يكون عنوان كل وردة مكتوباً في الوسط المفرغ     
 .بكل وردة بتثبيته بدبوس صغير  الصحيح الخاص

المجموعة الفائزة هي التي تستطيع تركيب الوردات األربعة بشكل صـحيح وفـي   
 .أسرع زمن

بحيث تعطى األجزاء الوسـطى  : ومن الممكن تنفيذ هذه اللعبة بطريقة أخرى       
مع مالحظة أن هذه ،ويطلب منهن تركيب األفرع المناسبة لكل وسط وردة، للتلميذات

  )أنظر دليل المعلمة(.لطريقة تتطلب وقتاً أطول من الطريقة األولىا
  :األلعاب الفنية  -د

تتمثل األلعاب الفنية في النشاطات التعبيرية التي تنبع مـن الوجـدان والتـذوق        
التلـوين حنـان   : ومن أمثلة  هذا النوع من األلعـاب  . واإلحساس الفني، الجمالي
  ).٥٨: م ص٢٠٠٥( إكمال الرسم الحيلةو، ) ٧٨: ص، م٢٠٠٢(العناني 



 

قد استخدمت الباحثة التلوين في درس الوضوء الذي ورد عند حنان العنـاني  و     
بهدف تميز العبادات التي يشترط ) ٢٠٣: ص، م٢٠٠٣( والسيد)٧٨: ص، م٢٠٠٢(

  .لها الوضوء عن غيرها 
الشكل من :(وءلوني السحب التي تشتمل على العبادات التي يشترط لها الوض: مثاله

  )إعداد الباحثة
  

                     
  
  
  
  

    
 

  
  

  :األلعاب الثقافية  -هـ 
وتشبع حـب  ، والتي تلبي احتياجاته، ويقصد بها النشاطات المثيرة الهتمام الفرد   

وهـذه  . والمتمثلة في الرغبة في المعرفة واكتسـاب المعلومـات   ، االستطالع لديه
  .كون ذهنية أو كتابيةالنشاطات غالباً ما ت

: م ص٢٠٠٥الحيلـة  ( الكلمات المتقاطعة: ومن أمثلة ألعاب هذا النوع الكتابية      
الحيلـة  ( لغز الصورة ، )١٦١: ص،م  ٢٠٠٢، يحي والمنوفي(كلمة السر ، )٢٩٥
( جماد ونبـات  ، )٢٣٥:م ص٢٠٠٥الحيلة (( تكوين العبارات ، )٣٦٢:م ص٢٠٠٥

الحيلـة  ( دوالب المعرفـة  : أما الذهنيـة مثـل  ، )٢٨٩: م ص٢٠٠٢حنان العناني 
  )٢٢٥:م ص٢٠٠٥
  :                  لعبة الكلمات المتقاطعة : مثاله
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                                                                     :أفقي                                            : عمودي
  ).قول بسم اهللا(واجب الوضوء هو  -٣).    الوضوء(تحصل به طهارة المسلم  -١
  ).الصوم(ال يشترط لهذه العبادة وضوء  -٤   )الزكاة(ال يشترط لهذه العبادة وضوء  -٢
 ).الطواف(عبادة يشترط لها الوضوء  -٥

 :وظائف األلعاب التعليمية  -٦
، وفي تكـوين شخصـيته  ، را تربوية ونفسية مهمة في حياة الطفليمثل اللعب أدوا    

 :أهم الوظائف التربوية للعب في أنه ) ٥٣:ص، م٢٠٠٥(وقد لخص الحيلة 

  .أداة تربوية تساعد في تفاعل الطفل مع عناصر البيئة  -أ 
  .وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم إلى األطفال وتساعدهم في إدراك المعاني  -ب 
  .وتعليم األطفال وفقا لقدراتهم ، عالة لمواجهة الفروق الفرديةأداة ف -ج 
وسيلة اجتماعية تعلم األطفال قواعد السلوك وأساليب التواصـل وتمثـل القـيم    / د

  .االجتماعية
يمثل أداة تواصل بين األطفال بغض النظر عن االختالفات اللغوية والثقافيـة   -هـ 
  .بينهم

ر الفرص إلطالق القدرات الكامنـة واكتشـافها   يمثل أسلوب المجتمع في توفي -و 
  .ورعايتها وتوجيهها

  :دور المعلمة في التدريس باأللعاب التعليمية  - ٧ 
  : دور المعلمة في التعليم باللعب في النقاط التالية) م٢٠٠٥(أوضح عبد المجيد       
  .توضيح قواعد اللعبة للتلميذات" -١
  .لكل تلميذةترتيب المجموعات وتحديد األدوار  -٢
  .تقديم المساعدة والتدخل في الوقت المناسب -٣
وذلك لتحسينها وإثارة الدافعية إلنجاز ، التغذية الراجعة عن اللعبة كنظام متكامل -٤

 ٧٦:ص" أعمال أخرى ناجحة ناتجة عن تنفيذ اللعبة

على المعلمة أيضا الحفاظ على ضبط الفصل حتـى ال يكـون هنـاك إزعـاج     و   
، وفي نفس الوقت دون منـع حريـة التلميـذات   ، خرى وقت تنفيذ اللعبةللفصول األ



 

تستطيع أن تحفز الطالبات علـى  " بأن المعلمة ) م١٩٨٧(وذكر فريدريك وآخرون 
  . ١١٠:ص ."اكتشاف أو ابتكار ألعاب جديدة مرتبطة بالمقرر

السيئ  وعلى الرغم مما تحمله األلعاب التعليمية من فوائد عديدة إال أن التخطيط    
لذلك يقع علـى  . قد يفسد فاعلية هذه الطريقة، للدرس أو تنفيذه بطريقة غير منظمة

مـن خـالل اسـتغاللها    ، عاتق المعلمة الدور األكبر في نجاح تطبيق هذه الطريقة
  .وتوظيفها في العملية التعليمية بطريقة دقيقة ومفيدة، لأللعاب

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :لدراسات السابقة ا:ثانياً 
يجـد كثـرة   ، إن المتتبع للبحوث والدراسات التربوية في مجال التربية والتعليم    

غير محدودة من البحوث والدراسات التي تناولت طرق وأساليب التدريس  الحديثـة  
،  وفاعليتها أو اثر استخدامها مقارنة بالطريقة التقليدية،  باختالف أنواعها وتصنيفاتها

وث تربوية تناولت لم تعثر على  دراسات أو بح -على حد علمها – الباحثة غير أن
في مقرر الفقه؛ باستثناء دراسة آمنه جـرادي  ) األلعاب التعليمية(موضوع دراستها 

التي تناولت فيها بعض األلعاب  التعليمية على اعتبار أنها نوع من أنواع الطرائف 
استعراض الدراسات السابقة  في ثالث محاور لذلك ارتأت الباحثة أن تقوم ب، العلمية
  :على النحو التالي ، رئيسة

دراسات وصفية تناولت بعض جوانب النقص والقصور في تدريس :  المحور األول
  .مقررات الفقه
دراسات شبه تجريبية تناولت مقارنة طرق و أسـاليب التـدريس   :  المحور الثاني

  .س التقليديةالحديثة في مقررات الفقه بطريقة  التدري
دراسات تناولت فاعلية األلعاب التعليمية وأثـر اسـتخدامها علـى    :  المحور الثالث

  .التحصيل في مقررات مختلفة
  :وفيما يلي تفصيل  ذلك 

دراسات وصفية تناولت بعض جوانب النقص والقصـور فـي   : المحور األول

  :تدريس مقررات الفقه
ة فيمـا يخـص هـذا المحـور؛     تعددت الدراسات التي اطلعت عليها الباحث  

والتي تجاوزت العشر دراسـات فـي   ) دراسات وصفية في تدريس مقررات الفقه(
ورغبـة مـن   ، ودراستان من المملكة األردنية الهاشمية ، المملكة العربية السعودية

والتي تتناول  -بشكل مخصوص–الباحثة في تناول بعض جوانب النقص والقصور 
تدريس مقررات الفقه؛ استخلصت الباحثة من مجمـوع   إهمال الجانب التطبيقي  في

  :  تلك الدراسات الدراستين التاليتين
  



 

  ):م ١٩٩٤(دراسة هيا العتيبي  -١

الصعوبات الواردة في كتب الفقه للمرحلة المتوسطة من وجهة نظـر  ( عنوانها     
 التعرف علـى أهـم  : وهدفت إلى).معلمي ومعلمات العلوم الشرعية بمدينة الرياض

من وجهة نظـر  ) بنين وبنات(الصعوبات الواردة في كتب الفقه للمرحلة المتوسطة 
وذلك لمساعدة القائمين على أمر المنـاهج بوضـع الحلـول    ، المعلمين والمعلمات

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الباحثة ببناء . االمناسبة لهذه الصعوبات وتالشيه
األنشـطة  ، المـتعلم ، المحتـوى (محاورها  واشتقت، إستبانة  لجمع بيانات الدراسة

أراء األسـاتذة  ، أراء المعلمين والمعلمات: من ثالثة مصادر) والتدريبات، والوسائل
وقد تم تطبيق ،ومن الدراسات السابقة، المختصين في الفقه والمناهج وطرق التدريس
ـ  ) ١٩٨(معلمـاً و ) ١٤٩(االستبانة على عينة الدراسة التي تكونت من  ن معلمـة م

ثم تمت معالجة البيانات التي توصلت إليها الدراسـة باسـتخدام   ، المرحلة المتوسطة
  ".ت"واالنحرافات المعيارية و اختبار، والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية

  : وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها 
: أن أعلى الصعوبات التي نالت أعلى استجابات من وجهة نظر المعلمين هـي  -١

عدم عرض الموضوعات المرئية عرضاً تصويرياً مثل مناسك الحج والعمرة 
  . والصالة والوضوء

عـدم  : أن الصعوبات التي نالت أعلى استجابات من وجهة نظر المعلمات هـي  -٢
  .توفر صور فوتوغرافية في توضيح موضوعات الفقه

  .ام الفقهيةأسفرت النتائج عن إهمال الجانب العملي التطبيقي لنصوص األحك -٣
  ):م ١٩٩٩(دراسة آل سليمان  -٢

أساليب تدريس مقرر الفقه التي يستخدمها معلمو هـذا المقـرر فـي    ( عنوانها    
معرفة أساليب تـدريس مقـرر الفقـه التـي     : وهدفت إلى ) . المرحلة المتوسطة

وفـي  ، يستخدمها معلمو هذا المقرر في المرحلة المتوسطة للبنين بمحافظة الخـرج 
تم ، تحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء بطاقة مالحظة تأكد من صدقها وثباتهاسبيل 

والذي تمثل في جميع معلمي مقرر الفقه للصف الثالث ، تطبيقها على مجتمع الدراسة



 

وقد تمت معالجة البيانات التي ،معلماً) ٣٤(المتوسط بمحافظة الخرج والبالغ عددهم 
إضافة للمتوسطات الحسـابية والنسـب   ، "ت"بارتوصلت إليها الدراسة باستخدام اخت

  .المئوية واالنحرافات المعيارية
  : وتوصلت الدراسة إلى

  . اعتماد المعلمين على أسلوب اإللقاء في تدريسهم بدرجة كبيرة  -١         

 . ضعف استخدام المعلمين للوسائل التعليمية  -٢         

 .نب التطبيقية أثناء تدريسهم مقرر الفقه عدم ممارسة المعلمين للجوا  -٣         

  :منهما ةالتعليق على الدراستين  ومدى استفادة الباحث
استخدام المنهج الوصـفي والمقـرر   : اتفقت الدراستان مع الدراسة الحالية في - ١

  .الدراسي والمعالجة اإلحصائية وبعض النتائج
راسة والعينـة التـي تـم    اختلفت الدراستان عن الدراسة الحالية في هدف الد - ٢

  .التطبيق عليها
  :استفادت الدراسة الحالية من الدراستين السابقتين في  - ٣

وحاجة هذا الواقع ، التعرف على واقع تدريس مقررات الفقه في البيئة الصفية -
إلى التطوير والتحسين؛من أجل مواكبة التطورات التربويـة الحديثـة فـي    

  .الميدان التربوي
 .ساليب وطرق التدريس المستخدمة عند تدريس هذا المقررالتعرف على األ - 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

دراسات شبه تجريبية تناولـت مقارنـة طـرق  و أسـاليب     : المحور الثاني 

  :التدريس الحديثة في مقررات الفقه بطريقة  التدريس التقليدية

  ):م ١٩٩٤(دراسة سهى الشويع  -١

الفقه ودراسة أثر اسـتخدامه فـي    إعداد مرجع لوحدة الصالة في مادة( عنوانها    
إعداد مرجع لوحدة الصالة : وهدفت إلى).تحصيل طالبات الصف السادس االبتدائي 

والتعرف على أثر استخدامه فـي تحصـيل طالبـات    ، في الصف السادس االبتدائي
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الباحثة ، الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض

تحصيلي في الوحدة المقترحة لقياس مستوى تحصيل التلميـذات قبـل    ببناء اختبار
تلميذة من الصف السادس ) ٥٨(وقد تمثلت عينة الدراسة في ، تجريب الوحدة وبعده

تلميذة فـي  ) ٣٥: (توزعت كالتالي ، االبتدائي بمدرستين من مدارس مدينة الرياض
تلميـذة فـي   ) ٢٣(و، وحدةالمجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام مرجع ال

ثم تمت معالجة ، والتي تم تدريسها نفس الوحدة بطريقة تقليدية، المجموعة الضابطة
  ".ت"نتائج الدراسة باستخدام اختبار

  : وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل تلميذات المجموعة التجريبية قبـل   -١
  . ها؛ لصالح النتائج  البعدية التجربة وبعد

وجود فروق ذات داللة إحصائية بعد التجربة بين نتـائج تحصـيل المجموعـة     -٢
  .التجريبية والمجموعة الضابطة؛ لصالح التجريبية 

 ):م ١٩٩٥(دراسة العنزي  -٢
أثر استخدام مراكز مصادر التعلم في مستوى التحصـيل الدراسـي   ( عنوانها     

التعرف علـى أثـر   : وهدفت إلى).تالميذ الصف الثاني المتوسط  لمقرر الفقه لدى
استخدام مراكز مصادر التعلم في مستوى التحصيل الدراسي لمقرر الفقه لدى تالميذ 

وفـي سـبيل   ، الصف الثاني المتوسط بمجمع الملك سعود التعليمي بمدينة الرياض
وتمثلت ، ات الدراسةتحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في موضوع

تلميذ في المجموعة ) ٢٨: (تلميذ من الصف الثاني متوسط ) ٥٦(عينة الدراسة في 
تلميـذ فـي   ) ٢٨(و، التجريبية التي تم تدريسها باستخدام مراكز مصـادر الـتعلم  



 

وقد تمـت  ، المجموعة الضابطة والتي تم تدريسها نفس الموضوعات بطريقة تقليدية
  ".ت"استخدام اختبار معالجة نتائج الدراسة ب

  : وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها 

فاعلية استخدام مراكز مصادر التعلم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمقرر  -١
  . مقارنة بالطريقة التقليدية، الفقه؛ لدى تالميذ الصف الثاني متوسط

لمجموعـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بعد التجربة بين نتـائج تحصـيل ا   -٢
  .التجريبية والمجموعة الضابطة؛ لصالح التجريبية

  ):م٢٠٠٤(دراسة الرواحي  -٣
برنامج تعليمي محوسب لتدريس الفقه وأثره فـي تحصـيل طـالب    ( عنوانها     

وهدفت إلى الكشف عن مدى فاعلية برنـامج  ). الصف العاشر واتجاههم نحو المادة
طالب الصف العاشر بمعاهد العلوم تعليمي محوسب في تدريس الفقه على تحصيل 

وفي سبيل تحقيـق هـذا   ، واتجاههم نحو المادة ، اإلسالمية بمسقط في سلطنة عمان
و بناء اختبار تحصيلي فـي الوحـدة   ،الهدف قام الباحث بإعداد البرنامج المحوسب 
وقـد تـم   ، طبق قبل التجربة وبعـدها ، المقررة للدراسة و مقياس اتجاه نحو المادة

ضابطة : طالباً انقسموا إلى مجموعتين) ٤٦(على عينة الدراسة التي بلغت  التطبيق
ثم تمت معالجة نتـائج الدراسـة باسـتخدام تحليـل التبـاين      ، )٢١(وتجريبية)٢٥(

 .المصاحب

  : وبعد تطبيق التجربة توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها 

ات درجات الطالب في وجود فروق ذات داللة إحصائية بعد التجربة بين متوسط -
المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل واالتجـاه نحـو المـادة؛ لصـالح     

 .  المجموعة التجريبية

  ):م٢٠٠٥(دراسة جرادي  -٤
أثر استخدام طرائف التدريس العلمية على تحصيل طالبات مقرر الفقه ( عنوانها     

طرائـف العلميـة كأسـلوب    معرفة أثر ال: وهدفت إلى). للصف السادس االبتدائي
لتدريس مقرر الفقه على التحصيل الدراسي لتلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد دليل للمعلمة أثرتـه  ، مكة المكرمة



 

ثـم قامـت ببنـاء اختبـار     ،بالطرائف العلمية لتدريس طالبات المجموعة التجريبية
لقياس مسـتوى تحصـيل التلميـذات عنـد     ، لوحدة المقررة للدراسةتحصيلي في ا

ثـم تـم   ، قبل التجربة وبعـدها ، )الفهم والتطبيق، التذكر(المستويات المعرفية الدنيا
تلميـذة انقسـمن بالتسـاوي علـى     ) ٤٨(التطبيق على عينة الدراسة التي بلغـت  

سـتخدام تحليـل   وقد تمت معالجة نتائج الدراسـة با ، ضابطة وتجريبية: مجموعتين
 .التباين المصاحب

  : وبعد تطبيق التجربة توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بعد التجربة بين متوسـط نتـائج التحصـيل     -١
المعرفي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة؛ لصالح التجريبيـة عنـد   

، فهـم ، تذكر(وعند المستويات المعرفية  ،)التطبيق(ومستوى ) التذكر(مستوى 
  .مجتمعة) وتطبيق 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بعد التجربة بين متوسط نتائج التحصـيل   -٢
 ).  الفهم(المعرفي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند مستوى 

  ) :م٢٠٠٧(دراسة المفدى -٥
في تحصيل طالب الصف الثاني الثـانوي   أثر استخدام التعلم التعاوني( عنوانها    

استقصاء أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الفقه في : وهدفت إلى). لمادة الفقه
و . التحصيل لدى طالب الصف الثاني الثانوي مقارنة بطريقة التـدريس المعتـادة  
ب لتحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي لقياس مستوى تحصيل الطال

وقـد تـم   ، )التذكر، الفهم،  التطبيق، التحليـل :  (عند المستويات المعرفية األربعة
فـي التجريبيـة درسـوا    )٤٦(طالبا ) ٩٢(التطبيق على عينة الدراسة  التي بلغت 

في الضـابطة درسـوا بطريقـة التـدريس     ) ٤٦(باستخدام طريقة التعلم التعاوني، 
التـي   النتـائج  ثم تمت  معالجة ، الرياضبمدينة " عرقه"من طالب ثانوية ، المعتادة

  ).ت(عن طريق اختبار  توصلت إليها الدراسة 
  -:وقد توصل الباحث إلى النتيجة التالية

بين متوسطي درجـات  ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     
طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 



 

التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل؛ : التحصيلي؛ عند كٍل من المستويات األربعة التالية
   .لصالح المجموعة الضابطة

  ) :ت.د(دراسة الخروصي -٦
أثر استخدام طريقـة حل المشكالت على التحصيل واالحتفاظ بـالتعلّم  ( عنوانها    

ى فاعليـة طريقـة حـل    التعرف عل : هدفت هذه الدراسة إلى، ) في تدريس الفقه
واحتفـاظهم   ،المشكالت في تدريس الفقه على تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي

وذلك من خالل اإلجابة عن مقارنة بطريقة التدريس الشائعة في سلطنة عمان؛ بالتعلم
  :السؤالين التاليين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الفوري في وحـدتين مـن    - ١
فقه للصف الثاني الثانوي بين الطلبة الذين يدرسـون بطريقـة حـل    مقرر ال

  .المشكالت، والطلبة الذين يدرسون بالطريقة الشائعة ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المؤجل في وحـدتين مـن    - ٢

مقرر الفقه للصف الثاني الثانوي بين الطلبة الذين يدرسـون بطريقـة حـل    
  .الشائعة ؟  الذين يدرسون بالطريقة المشكالت والطلبة

دليل للمعلم  ادعدقام الباحث بإ، ولتحقيق  هدف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها    
فقـرة مـن   ) ٥٠(تكون من   اًيأعد اختباراً تحصيلثم ، وفق خطوات حل المشكالت

ـ ) ٦٢(وقد تم التطبيق على عينة الدراسة  التي بلغـت  ،نوع اختيار من متعدد اً طالب
طالباً في الضابطة درسوا ) ٢١(في التجريبية درسوا بطريقة حل المشكالت، و)٤١(

يدرسون في معهد العلوم اإلسالمية بمسقط التابع لمركز السلطان ، بالطريقة الشائعة
تم تطبيق االختبار الفوري لقياس التحصيل بعد الدراسة ثم ، قابوس للثقافة اإلسالمية
بـدء   الختبار لقياس االحتفاظ بالتعلم بعد شهر ونصف منمباشرة، بينما تم تطبيق ا

  ).ت(النتائج عن طريق اختبار  ؛ وبعدها تمت معالجة تطبيق الدراسة
  :ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة

تفوق المجموعة التجريبية التي درست بطريقة حل المشكالت في التحصـيل     
  .تي درست بالطريقة الشائعةالفوري والمؤجل على المجموعة الضابطة ال

  :منها ةاستفادة الباحث ىومد السابقة التعليق على الدراسات



 

  :من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة في مجال الفقه تبين لها اآلتي
  :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يلي

  ).الفقه(المقرر التعليمي  -أ
والتصـميم القبلـي والبعـدي للمجمـوعتين     ، لتجريبي استخدام المنهج شبه ا -ب

  ).التجريبية والضابطة(
استخدام اختبار تحصيلي معد ليقيس تحصيل أفراد عينة الدراسة في المحتـوى   -ج

  . المعرفي للموضوعات المختارة
فـي  )م٢٠٠٧(والمفدى)  م٢٠٠٥(اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة آمنة جرادي -د

التحصيل إلى المستويات الثالثة األولى مـن المجـال    تصنيف مفردات اختبار
وزاد المفدى عليها المستوى الرابع ) التذكر والفهم والتطبيق: (المعرفي وهي 

  ).التحليل( 
)  م٢٠٠٥(وآمنة جـرادي )م٢٠٠٤(اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الرواحي -هـ

  .(ANCOVA)في استخدام تحليل التباين المصاحب  
ئج المستخلصة من الدراسات والمتمثلة تفوق المجموعة التجريبية علـى  في النتا -و

  ).تفوق الضابطة(الضابطة؛ باستثناء دراسة المفدى التي أثبتت
  :اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يلي

  .الموضوعات المختارة لتطبيق الدراسة عليها - أ
  . لتي تم التطبيق عليهاالمرحلة التعليمية الختيار العينة ا - ب

  :وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه  الدراسات السابقة في 

التعرف على أثر بعض الطرائق واألساليب التدريسية الحديثة في تحصـيل   -
  .مقارنة بالطريقة التقليدية، مقرر الفقه

بناء أداة الدراسة وتحليـل  : تكوين نظرة عامة عن الدراسة الحالية من حيث  - 
 .تائج وتفسيرهاالن

  
 



 

دراسات تناولت فاعلية األلعاب التعليمية وأثر استخدامها على : المحور الثالث

  :التحصيل في مقررات مختلفة

  ) :م١٩٨٦( دراسة  آمال أحمد   -١
مدى فاعلية األلعاب التعليمية في تنمية بعض المفاهيم والميول العلمية ( عنوانها     

اللعـب   -معرفة أثر األلعاب التعليميـة :وهدفت إلى . )لدى تالميذ التعليم األساسي
في تنمية بعض المفاهيم والميول العلمية لدى تالميـذ الصـف الخـامس     -التمثيلي

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الباحثـة  ، بمصر ةاالبتدائي بمحافظة اإلسماعيلي
الميذ قبل وبعد ببناء اختبار تحصيلي  للوحدة التعليمية المستخدمة لقياس تحصيل الت

وقد عدلت مقياس االتجاه لقياس ميـولهم العلميـة نحـو    ، تجريب الدروس المختارة
مقسـمين إلـى   ، تلميـذاً )٥٨(وقد تم التطبيق على عينة بلغ عـدد أفرادهـا  ، العلوم

وتجريبيـة  ، تلميذ يدرسون بالطريقة التقليديـة ) ٢٨(ضابطة مكونة من: مجموعتين
  . ستخدام األلعاب التعليميةون باستلميذ يدر) ٣٠(مكونة من

  : وبعد تطبيق التجربة توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها 

فـي  ، تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أقرانهم في المجموعـة الضـابطة   -١
  .التطبيق البعدي الختبار التحصيل ومقياس الميل نحو العلوم

درجات التالميـذ فـي التطبيـق     وجود ارتباط لصالح المجموعة التجريبية بين -٢
  .البعدي الختبار التحصيل ومقياس الميل نحو العلوم

  ) :م١٩٨٧( دراسة  الثبيتي  -٢

أثر استخدام األلعاب التعليمية على تالميذ الصف الرابع االبتدائي في ( عنوانها     
ـ  :وهدفت إلى "). الفعل المضارع " تعليم قواعد اللغة العربية  اب معرفة أثـر األلع

لتالميذ الصـف الرابـع   ) الفعل المضارع ( التعليمية في تعليم قواعد اللغة العربية 
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث ببنـاء وحـدة   ، االبتدائي بمحافظة الطائف

وبنـاء اختبـار   ،بوساطة اللعـب ) الفعل المضارع( تعليمية في قواعد اللغة العربية
خدمة لقياس تحصيل الطالب قبـل وبعـد تجريـب    تحصيلي  للوحدة التعليمية المست

تلميذ مقسـمة علـى ثـالث    ) ٨١(ثم تم تطبيق التجربة على عينة  قوامها ، الوحدة
وضـابطة  ) ٢٧(وضابطة أولى ،درست بواسطة األلعاب)٢٧(تجريبية: مجموعات 



 

وقد تمت معالجة النتائج التي توصلت إليهـا  ، درست بالطريقة االستقرائية)٢٧(ثانية
 ".ت"سة باستخدام اختبارالدرا

  : وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية في االختبار  -١
السابق واالختبار الالحق بعد دراستهم لموضوعات الوحدة باستخدام األلعـاب  

لعاب التعليمية للوحـدة  ألمما يعني استفادتهم من التدريس باستخدام ا، التعليمية
  المقررة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية والمجموعتين  -٢
الضابطة األولى والثانية في تعليم موضوعات الوحدة التعليمية المقـررة فـي   
االختبار الالحق؛ لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام األلعـاب  

  . التعليمية
  نقال عن الحكمي):م ١٩٩٨( دراسة حنان  رضا   -٣

فعالية استخدام األلعاب التعليمية والعروض العملية االستقصائية فـي  ( عنوانها     
تدريس العلوم على تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة 

التعليمية والعـروض   معرفة مدى فعالية استخدام األلعاب: وهدفت إلى ). االبتدائية
العملية االستقصائية في تدريس العلوم لتنمية التفكير االبتكـاري والتحصـيل لـدى    

بمحافظة المنوفيـة بجمهوريـة مصـر    ، تالميذ الصف الرابع من التعليم األساسي
  .العربية

، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيلي في الوحدة المختـارة    
تيار عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع االبتـدائي بمدرسـة السـالم    وقد تم اخ
( تجـريبيتين : قسمتهم لثالث مجموعات ، بشبين الكوم ومحافظة المنوفية، االبتدائية

وضـابطة تـدرس بالطريقـة    ) واحدة تدرس باأللعاب واألخرى بالعروض العملية
يق التجربة وتدريس الموضوعات ثم تم تطبيق االختبار القبلي ثم قامت بتطب، المعتادة

ثم  تمت معالجة النتائج التي ، ومن ثم تطبيق االختبار البعدي، المختارة للمجموعات
 ".ت"توصلت إليها الدراسة باستخدام اختبار

  :وكان من أهم نتائجها  



 

والعروض العملية في عملية التعليم   ةالتأكيد على األثر االيجابي لأللعاب التعليمي -١
  .المجموعتين التجريبيتين على المجموعة  الضابطة بتفوق

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من متوسطات درجات تالميذ المجموعتين  -٢
  .  التجريبيتين األولى والثانية

  ) :م٢٠٠٠(دراسة  مطاوع  -٤
) الدسلكسيين( ةفعالية األلعاب الكمبيوترية في تحصيل معسري القراء( عنوانها      
وهدفت إلى ). مفاهيم العلوم بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية  لبعض

التحقق من مدى الفعالية الوظيفيـة لأللعـاب الكمبيوتريـة فـي تحصـيل التلميـذ       
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحـث  . لمفاهيم العلوم) معسر القراءة(الدسلكسي

ثم بناء اختبار تحصيلي في ،ميذ الدسلكسيببناء بطاقة مالحظة للتشخيص األولي للتل
وقد تـم  اسـتخدام   ،ثم بناء اختبار شطب الكلمات واألشكال،الوحدة المقررة للدراسة

و اسـتخدام  ،مقاييس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم إعداد الزيات
 ثم تم تطبيق األدوات التشخيصـية علـى عينـة   ،اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن

وقد أظهرت النتائج عن وجـود  ، تلميذ من مدرسة تحفيظ القرآن بأبها) ٦٠(قوامها 
وقد طبقت مواد المعالجـة  ،تالميذ منهم يعانون صعوبات مثلوا العينة التجريبية) ٥(

على تالميذ العينة التجريبيـة  ) األلعاب الكمبيوترية واالختبار التحصيلي( التجريبية 
ائج التي توصلت إليها الدراسـة باسـتخدام األسـاليب    وبعد تحليل النت،الخمسة فقط

والكسـب المعـدل   ، واختبـار ولكوكسـون  ، اإلحصائية المتمثلة في النسب المئوية
زيادة فعالية تحصيل الدسلكسيين لبعض مفاهيم العلـوم  : وأسفرت الدراسة عن،لبليك

  .مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة
  شمريعن ال" نقال): م٢٠٠١(دراسة فهمي  -٥

فاعلية استخدام لعب الدور في تحصيل تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ( عنوانها     
وهدفت إلى التعرف على فاعلية لعـب األدوار  ). للقواعد النحوية واتجاهاتهم حولها

واتجاهاتهم نحوها في ، على تحصيل تالميذ الصف الثالث اإلعدادي للقواعد النحوية
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اختبـار  . الجمهورية العربية المصرية
  . وإعداد مقياس لالتجاه نحو القواعد النحوية، تحصيلي في القواعد النحوية



 

وقد طبق الباحث األدوات ، إلستراتيجية لعب األدوار" صياغة الوحدة النحوية وفقا -
وتـم تقسـيم   . وائية تلميذاً وتلميذة تم اختيارهم بطريقة عش) ٨٠(على عينة قوامها 

تلميذاً وتلميـذة فـي   ) ٤٠(تلميذاً وتلميذة في المجموعة الضابطة و) ٤٠(العينة إلى 
  .المجموعة الضابطة في التجريبية

وجود فروق ذات داللـة  : وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج كان من أهمها    
  .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية

  ) :م ٢٠٠٢( دراسة الحكمي   -٦
أثر استخدام األلعاب التعليمية على التحصيل في عملية الضرب لـدى  ( عنوانها    

التعرف على أثر استخدام : وهدفت إلى ). تالميذ الصف الثالث بالمرحلة االبتدائية 
األلعاب التعليمية في تدريس عملية الضرب لتالميـذ الصـف الثالـث بالمرحلـة     

مقارنة بنظـرائهم الدارسـين الـذين يدرسـون     ، ميةبمنطقة جازان التعلي، االبتدائية
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اختبار تحصـيلي  . بالطريقة المعتادة 

في الوحدة المقررة للدراسة لقياس مستوى تحصيل الطالب عند المستويات المعرفية 
وقد طبق االختبار ،قبل التجربة وبعدها) والتحليل ، التطبيق، الفهم، التذكر( األربعة 

 اتلميذ درسو) ٣٠(تجريبية، مقسمين على مجموعتين ، تلميذ) ٦٠(على عينة قوامها 
وقد حلـل الباحـث   ،تقليدية ةتلميذ درسوا بطريق) ٣٠(وضابطة ، باستخدام األلعاب

وتوصلت  الدراسة إلى عدد ،"ت"النتائج التي توصل إليها عن طريق استخدام اختبار
  :أهمها من النتائج كان من 

  ) .التذكر والفهم(ارتفاع مستوى تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية عند مستويات   -١
  ).التطبيق(انخفاض مستوى التحصيل لدى تالميذ المجموعة التجريبية عند مستوى   -٢
  ) . التحليل(عدم وجود فروق واضحة بين المجموعتين عند مستوى   -٣
 ):م٢٠٠٨(دراسة الشمري -٧

فاعلية التدريس بإستراتيجية لعب األدوار في تنمية مهارات النحو لدى ( انها عنو    
التعـرف علـى فاعليـة التـدريس     : وهدفت إلى ). تالميذ الصف األول المتوسط

بإستراتيجية لعب األدوار في تنمية مهارات النحـو لـدى تالميـذ الصـف األول     
مقارنـة بنظـرائهم   ، السعوديةفي منطقة حائل التعليمية بالمملكة العربية ، المتوسط



 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعـداد  . الذين يدرسون بالطريقة المعتادة 
و بناء اختبار تحصيلي في الوحدة المقررة للدراسة لقيـاس  ،قائمة المهارات النحوية

، التطبيـق ، الفهم، التعرف( مستوى تحصيل الطالب عند المهارات النحوية التالية 
و إعـداد دليـل المعلـم    ،قبـل التجربـة وبعـدها   ) والتصويب ، التكوين ، ليلالتح

، مقسمين على مجموعتين ، تلميذ) ٦٠(وقد طُبق االختبار على عينة قوامها ،والمتعلم
، تلميذ) ٣٠(وضابطة ، باستخدام إستراتيجية لعب األدوار اتلميذ درسو) ٣٠(تجريبية

ج التي توصل إليها عـن طريـق اسـتخدام    وبعد تحليل النتائ،تقليدية ةدرسوا بطريق
  :توصل الباحث إلى النتيجة التالية ،ANCOVA)   (تحليل التباين المصاحب

تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على قرنائهم في المجموعة الضابطة؛ مما يعني  -
  .فاعلية التدريس باستخدام إستراتيجية لعب األدوار

  :التعليق على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة في مجال األلعاب التعليمية تبـين      

  :اآلتي لها 
اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في المقرر التعليمي المطبق عليـه   -١

) م١٩٩٨(وحنان رضا) م١٩٨٦(استخدام األلعاب التعليمية فدراسة  آمال أحمد
فهمـي   و)م١٩٨٧(أما دراسة الثبيتي، )لعلوما(اختصت في ) م٢٠٠٠(ومطاوع

بينمـا  ،)  قواعد اللغة العربية والنحو(فكانت في)م٢٠٠٨(و الشمري)م٢٠٠١(
في حين اختصت الدراسـة  ، )الرياضيات(في )م٢٠٠٢(كانت دراسة  الحكمي

  ).الفقه(الحالية بمقرر 
يقوم علـى   اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في هدف الدراسة الذي  -٢

مقارنة استخدام األلعاب التعليمية بالطريقة التقليدية المتبعة في تـدريس كـل   
  . مقرر

، تناولت جميع الدراسات السابقة نوعين أو ثالثة من أنواع األلعـاب التعليميـة   -٣
  .بينما اشتملت الدراسة الحالية على جميع األنواع



 

في استخدام اختبار تحصيلي معـد  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  -٤
ليقيس تحصيل أفراد عينة الدراسة فـي المحتـوى المعرفـي للموضـوعات     

  . المختارة
فـي  ) م٢٠٠٨(والشـمري  )م٢٠٠٢(اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الحكمـي  -٥

تصنيف مفردات اختبار التحصيل إلى المستويات الثالثة األولى مـن المجـال   
وزاد الحكمي عليها المستوى الرابع ) الفهم والتطبيقالتذكر و: (المعرفي وهي 

  ).والتصويب، التكوين ، التحليل(أما الشمري فزاد عليها ،)التحليل( 
مـع  ، وذلك التفاقه مع طبيعتها، اعتمدت جميع الدراسات المنهج شبه التجريبي -٦

حيث تشابهت كل من دراسة . االختالف  في اختيار التصميم اإلجرائي للتنفيذ
و ) م٢٠٠٢(والحكمـــي )م٢٠٠١(وفهمـــي ) م١٩٨٦(مـــال أحمـــد آ

) البعـدي / القبلي(مع الدراسة الحالية في استخدام التصميم ) م٢٠٠٨(الشمري
/ القبلـي (في دراسته التصميم ) م٢٠٠٠(في حين استخدم مطاوع،لمجموعتين

فقـد  ) م١٩٩٨(وحنان رضـا  ) م١٩٨٧(أما الثبيتي، لمجموعة واحدة) البعدي
  .لثالث مجموعات) البعدي/ القبلي(دراستهما التصميم استخدما في 

) م٢٠٠٢(والحكمي ) م١٩٩٨(وحنان رضا) م١٩٨٧(استخدمت دراسة الثبيتي  -٧
وكان األنسب لهم استخدام تحليل ، كأسلوب لمعالجة بيانات دراساتهم" ت"اختبار

) م٢٠٠٨(المستخدم في دراسة الشـمري  (ANCOVA) التباين المصاحب  
  .في الدراسة الحالية لدقته في ذلك" ستخدامه أيضاوالذي تم ا

ويتضح مما سبق أن األلعاب التعليمية قد تم تطبيقهـا فـي المملكـة العربيـة         
على عينات مختلفة ،السعودية في مقررات العلوم والرياضيات وقواعد اللغة العربية

 –لعربية السعودية أما بالنسبة لمقررات التربية اإلسالمية  في المملكة ا، من الذكور
فلم يتم إفراد دراسة تختص بالكشف عن فاعليـة األلعـاب    -على حد علم الباحثة 

رغم تأكيد كل الدراسـات علـى نجـاح    ، التعليمية في التحصيل المعرفي لمقرراتها
للمساعدة في زيادة فاعلية عملية التدريس بمختلف ، استخدام أسلوب األلعاب التعليمية

وعليه فإن هذه الدراسة تعد من أوائل الدراسـات فـي مجـال    .ةالمقررات التعليمي



 

استخدام األلعاب التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي تم تطبيقها في مقـرر  
  . من مقررات التربية اإلسالمية وعلى عينة من اإلناث
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إجراءات الدراسة الميدانية:  الثالثالفصل 
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@ @
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

FאאאאאאE 
òß‡ÔßZ@ @
والتصميم شـبه التجريبـي   ، في هذا الفصل تستعرض الباحثة منهج الدراسة   

ثم تنتقل بعد ذلك للدليل الخاص بتدريس تلميذات المجموعة التجريبية ، الذي يناسبها
وبعدها تأتي خطـوات  ،داده بهاالذي أعدته الباحثة مستعرضة الخطوات التي مر إع

  . وأخيراً خطوات تطبيق التصميم شبه التجريبي للدراسة، إعداد أداة الدراسة
@üëc@Z@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @

وذلـك  ، (Quasi Experimental Design)اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي    
عنـدما  )"م١٩٩٥(إذ يتم تطبيقه كما يرى العساف ، ألنه أكثر مالئمة لطبيعة البحث

التنبؤ بالمستقبل حول أي تغيير  إصالحي يتم تطبيقه على ، يكون الهدف من البحث
  .٣٢٤: ص " تغييرا عالجيا أو وقائيا، الظاهرة المدروسة

ألنه يقـوم بقيـاس فاعليـة األلعـاب     ، هذا المنهج مناسب لطبيعة هذه الدراسة     
، التذكر( مستويات المعرفية الدنيا التعليمية على التحصيل المعرفي للتلميذات ؛عند ال

  ).والتطبيق ،الفهم
ومالحظة النتـائج  ، فالتجريب يمكن أن يغير بشكل متعمد في بعض المتغيرات    

  .  التي توصل إليها ومن ثم تفسيرها 
وفيـه  ، )البعدي/ القبلي (وأيضا اتبعت الباحثة تصميم المجموعتين ذات االختبار    

يتم تعيين األفراد على المجموعتين تعيينا عشـوائيا  ) " م١٩٩٥(كما وصفه العساف 
وبعد ذلك تخضع المجموعة التجريبية ، ثم تختبر كال المجموعتين اختبارا قبليا، أوال

وبعد نهاية مـدة التجربـة يـتم    . ويحجب عن المجموعة الضابطة، للمتغير المستقل
" تطبيق المتغير المسـتقل   اختبار المجموعتين اختبارا بعديا لقياس األثر الذي أحدثه

وذلك يكون عن طريق مقارنة نتـائج التحليـل اإلحصـائي لبيانـات     ،  ٣١٧:ص



 

وبالتالي يمكن معرفة التغير الذي أحدثه ، مجموعتي الدراسة الناتجة عن االختبارين 
  ) . التحصيل المعرفي (على المتغير التابع ) األلعاب التعليمية ( المتغير المستقل 

إحـداهما تمثـل المجموعـة    ، ه الدراسة تم تقسيم العينة إلى مجموعتينوفي هذ    
واألخرى ، تدرس باستخدام األلعاب التعليمية  (Experimental Group)التجريبية

  . تدرس بالطريقة التقليدية (Controlled Group)المجموعة الضابطة
  :ةوالجدول التالي يمثل التصميم شبه التجريبي لعينة الدراسة الحالي

@Þë‡uIR@H@ @
òaŠ‡ÜÛ@í‹vnÛa@éj’@áîà—nÛa@ @

@ @

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة
 .االختبار القبلي -

ــة   - ــطة الطريق ــدريس بواس الت
 .التقليدية

للتلميذات كمجموعة  ستم التدري -
 .واحدة

جميع الحصص تم أخـذها فـي    -
ــاص   ــي الخ ــف الدراس الص

 ).٤/١(ب

  .االختبار البعدي -

  .القبلياالختبار -
  .باستخدام األلعاب التعليمية -
  
) ٤(تم تقسيم تلميذات الصف إلـى   -

 .مجموعات ثابتة طوال فترة التجربة

أخذت الدروس في نـادي التربيـة    -
اإلسالمية من إعداد معلمـات التربيـة   

 .اإلسالمية  بالمدرسة

  .االختبار البعدي -
@ @
bîãbq@ZòàÜÈ¾a@ÝîÛ†@†a‡ÇgZ@ @

  : الدراسة اختيار موضوعات) أ(

لجميع ، وبخاصة مقرر الفقه، أطلعت الباحثة على مقررات التربية اإلسالمية
وما يتم تدريسه في كل ، لتكوين خلفية كاملة عن المناهج، صفوف المرحلة االبتدائية

وقد وقع االختيار على موضوعات وحدة الوضوء من مقرر الفقـه للصـف   ، صف



 

موضوعات تدرس في الفصـل الدراسـي    وهي عبارة عن خمسة، الرابع االبتدائي
، سـنن الوضـوء  ، فـروض الوضـوء  ، شروط الوضوء، الوضوء: وهي ، األول

  .ونواقض الوضوء
بالتحديد ألن التلميذة في هذه الفتـرة  ولقد وقع االختيار على هذه الموضوعات      

فعندما تـتعلم التلميـذة   ، تكون قد شارفت على مرحلة حساسة وهي مرحلة البلوغ 
وبطريقة مشوقة وجذابة؛ ، ية الوضوء بطريقة تعمل على استثارة دافعيتها للتعلم كيف

، فإن جميع عباداتها المبنية على صحة وضوئها ستكون صحيحة بـإذن اهللا تعـالى   
يضاف إلى ذلك أن هذه الموضوعات تحتوي على بعض المفاهيم المجردة التي ترى 

يساهم بشكل مـا فـي اسـتيعاب هـذه     الباحثة أن استخدام األلعاب في تدريسها قد 
وأبقـى أثـراً فـي أذهـان     ، الدروس من قبل التلميذات وجعلها أكثر متعة وإثارة 

  .التلميذات
  :تحديد الخطة الزمنية الالزمة لتدريس الموضوعات المختارة) ب(

بعد اإلطالع على جدول الخطط الزمنية الالزمة لتدريس موضوعات الفقـه  
والمقرر مـن وزارة التربيـة والتعلـيم تبـين للباحثـة أن      للصف الرابع االبتدائي 
مـن  ، تدرس في الفصل الدراسـي األول  -وحدة الوضوء -الموضوعات المختارة

باستثناء ، بواقع حصة دراسية واحدة لكل منها، هـ١٤٢٩/هـ١٤٢٨السنة الدراسية 
 وعليه أصبح عدد. الذي يستلزم تدريسه حصتين دراسيتين) الطهارة(درس الوضوء

فـي  ، الحصص الكلية الالزمة لتدريس الموضوعات المختارة ست حصص متتالية
فيكون مجموع الحصـص  ، باإلضافة إلى حصة واحدة للمراجعة، كل أسبوع حصة

بواقع حصة واحدة في كل أسـبوع باسـتثناء   ، في ستة أسابيع ، الكلية سبع حصص
  . يةالضابطة والتجريب: األسبوع األخير حصتان؛ لكال المجموعتين

  :إثراء الموضوعات المختارة باأللعاب التعليمية المناسبة) ج(  

بعد استعراض الباحثة لعدد من األدبيات التربوية المتعلقة باأللعاب التعليميـة  
، ) م٢٠٠٥(والحيلة، ) م٢٠٠٣(والعناني، ) م٢٠٠٣(والسيد، )م٢٠٠٢(الهويدي:مثل 

لعاب التي يمكن االستفادة منها وجدت عددا ال بأس به من األ) م٢٠٠٥(وعبد الحميد
بعد إجراء تعديالت بسيطة عليها حتى توائم دروس ، في موضوعات الدراسة الحالية



 

وقد قامت الباحثة بتلخـيص األلعـاب التـي قامـت     ، الفقه للصف الرابع االبتدائي
  : باستخدامها في الجدول التالي



 

@áÓŠ@Þë‡uISH@ @

אאאאא 

  عنوان

الموضوع

 الحصص

  الالزمة

 اب التعليميةاأللع

  المستخدمة

  نوع

  اللعبة التعليمية
  مصدر اللعبة

  الوضوء
  نشاط فني  التلوين  حصة

  )٧٨ص ،م٢٠٠٢(العناني
  )٢٠٣ص ، م٢٠٠٣(السيد

 حصة
  

  )٢٩٥ص ، م٢٠٠٥(الحيلة  نشاط ثقافي الكلمات المتقاطعة

شروط 
  الوضوء

  حصة
  

  )٣٣٩ص ، م٢٠٠٥(الحيلة  نشاط ثقافي  لعبة الحروف

يحي   نشاط  ثقافي  كلمة السر
  )١٦١ص،م٢٠٠٢(المنوفي

فروض 
  الوضوء

  حصة
  

  )٣٦٢ص، م٢٠٠٥(الحيلة  نشاط ذهني  لغز الصورة

  )٥٨ص، م٢٠٠٥(الحيلة  نشاط فني  إكمال الرسم

سنن 
  الوضوء

  حصة
  

 )٢٤٦ص ،  م٢٠٠٢(العناني  نشاط تمثيلي  تمثيل القصة

نشاط   تكوين عبارات
  )التركيب(ثقافي

  )٢٧٤ص ، م ٢٠٠٥(الحيلة

نواقض 
  الوضوء

  حصة
  نشاط ثقافي  تكوين عبارة  

 السادسقواعد الصف 
  االبتدائي

  مراجعة
  للدروس

حصة  
  واحدة
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  :إعداد الخطط التدريسية لتدريس الموضوعات المختارة) د( 

بعد اإلطالع على بعض األدبيات التربوية التي تحدثت عن الخطط التدريسية 
ــل ــا: مثــ ــون) ٢٣١:ص، م١٩٩٦(عطــ و ) ١٧٥:ص،م١٩٩٧(وزيتــ

استخلصـت الباحثـة أن   ) ١٦٠:ص، م٢٠٠٤( والفرج) ٣٧٤:ص،م٢٠٠٤(الجالد
  : بعض الخطط التي يتم بها تدريس مقرر الفقه تسير وفق التسلسالت التالية

  . والتطبيق، االستنتاج، المناقشة، العرض، التمهيد/ ١
  )  خاص بالمفاهيم.(واإلغالق، التقويم، العرض، التمهيد/ ٢
خـاص  .(والتقويم، استنتاج خطوات العبادة، أداء التلميذات، أداء المعلمة، التمهيد/ ٣

  )بالعبادات
، المناقشـة ، العـرض ، المقدمـة ، )األهـداف العامـة والخاصـة   ( الموضوع/ ٤

  .والتطبيق،االستنتاج
وقد اعتمدت الباحثة في إعداد موضوعات دراستها الخطة التالية المستقاة من   

  :ةالسابقعناصر الخطط التدريسية 
Q@OÊìšìàÜÛ@òßbÇ@òîÛëc@pbßìÜÈßZ@ @

مكـان  ، زمن الالزم لتدريس المحتوى المعرفـي ، موضوع الدرس:( وتشتمل على 
  ).والمفاهيم الجديدة، الوسائل واألدوات المستخدمة، عرض الموضوع

R@OÀ‹È¾a@ôìnaZ@ @
لعام  ةوالتي وردت في المقرر الدراسي للتلميذ، وتتضمن المعارف العلمية للموضوع

  ).م٢٠٠٧(
S@OÊìšìàÜÛ@òîÏ‹È¾a@Òa‡çþa@Z@ @

صاغتها الباحثة عنـد المسـتويات المعرفيـة    ، وتتضمن األهداف السلوكية المعرفية
  ).والتطبيق، الفهم، التذكر( الثالثة

T@O‡îèànÛaZ 
 .بأساليب مختلفة، ويتم خالله تهيئة أذهان التلميذات للموضوع المراد تدريسه

U@O@‹ÈÛa@Iug@òÔí‹ òjÈÜÛa@õa‹Z@H@ @



 

في تقديم المحتوى المعرفـي  ، ويتضمن الوصف التفصيلي الذي سارت عليه الباحثة
باإلضافة إلى عـدد مـن األنشـطة    ، للموضوعات؛ باستخدام طرق تدريسية مختلفة

  . المناسبة للموضوع
V@OÊìšì¾a@ÖýËgZ@ @

خيص ثم تل، وفيه يتم استعراض الموضوع؛ عن طريق قراءته من الكتاب المدرسي 
  . النقاط الرئيسة في محتواه المعرفي

W@OáíìÔnÛaZ@ @
ويستخدم لعبـة تعليميـة تختلـف    ،وهو تقويم ختامي يهتم بنتاجات التعلم المعرفية 

  . باختالف موضوعات الدراسة
X@O@ïÛä¾a@kuaìÛaZ@ @

، عبارة عن نشاطات كتابية تقوم بها التلميذات خارج نطاق المدرسة بشـكل فـردي  
مع إضافة القليل منها من قبل الباحثة ، غلبها من الكتاب المدرسي وهذه النشاطات أ

  .بهدف زيادة تمكن التلميذات من المحتوى المعرفي للموضوع ، 
Y@O@Êìšì¾a@Éua‹ßZ@ @

  .أعد منها المحتوى المعرفي للموضوع، وتتضمن مراجع متنوعة 
وقــد راعــت الباحثــة بعــض األمــور المتعلقــة بإعــداد الــدليل والتــي      
وفيمـا  ، )٩٣:ص، م٢٠٠٦،الدويش والخضير(و) ٨٨:ص، م٢٠٠٤،اليحي(وردهاأ

  :يلي نماذج منها من الدليل الذي أعدته الباحثة للدراسة الحالية
üëc@Z@ÝîÛ‡Ûa@åà›ní@æc@‡iü@òîàîÜÈnÛa@ÝöbìÛbi@ÕÜÈní@bàîÏZ@ @
  .عدد من الوسائل التعليمية المفيدة في شرح الدرس -
 .لفكري للتلميذاتوسائل مناسبة للمستوى ا -

 .وسائل منسجمة مع األهداف التربوية -

  :التي تراعي األمور السابقة مثل،من الوسائل التعليمية" وقد استخدمت الباحثة عددا
فـروض  : وقد استخدمتها في إغالق بعـض الـدروس مثـل    : الشفافيات  -١

  .الوضوء
عن وقد كان استخدامها في عرض جميع الدروس : عروض الحاسب اآللي  -٢

 .  (Flash)وال  (Power Point)طريق برنامجي 



 

أو لشرح بعـض  ، لتدوين عناصر الموضوعات : السبورة واألقالم الملونة  -٣
 .النقاط التي قد يصعب على التلميذات فهمها

عن طريق استخدام النماذج الحقيقيـة للمـاء الطـاهر    : النماذج المحسوسة  -٤
 .و المسواك ،و العجين ،والطين ، والطهور 

وقد تم استخدامها بعد االنتهـاء مـن عـرض جميـع     : لخرائط المفاهيمية ا -٥
 .كملخص للموضوعات التي تمت دراستها، الدروس

bîãbq@Z@ÝîÛ‡Ûa@ðìn±@æc@‡iü@À‹È¾a@ôìnbi@ÕÜÈní@bàîÏZ@ @
  .على شرح بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في بعض الدروس -
 .على معلومات إضافية تتعلق بموضوع الدرس -

 .على شواهد وأدلة من الكتاب والسنة -

  :من ذلك ، وقد راعت الباحثة هذه األمور في المحتوى المعرفي عند إعدادها للدليل 
  .السنة، الفرض ، شرح المقصود من النية  -١
 .العلوم: ربط موضوع الدرس بعدد من المقررات األخرى مثل  -٢

ـ  -٣ ن الكتـاب  إيراد بعض األدلة المتعلقة بموضوعات الوضوء والطهارة م
 .والسنة

brÛbq@Za‡çþbi@ÕÜÈní@bàîÏÒ@òî×ìÜÛaZ@ @
  .أن يتضمن الدليل األهداف المعرفية لكل درس -
 .أن تكون األهداف واضحة ومفهومة -

 .أن تكون واقعية قابلة للتطبيق -

 .أن تكون متكاملة وغير متعارضة مع بعضها البعض -

 .أن تكون مصاغة صياغة سلوكية صحيحة -

، المعايير عند صياغتها لألهداف المعرفية الخاصة بكل درس وقد راعت الباحثة هذه
وللتأكد من ذلك قامت بعرضها على مجموعة من المعلمات المتخصصات بتـدريس  

أو بإجراء بعض التعـديالت  ، وأبدين مالحظاتهن عليها سواء بالموافقة، هذا المقرر
  .عليها
bÈiaŠ@Z@æc@‡iü@‡îèànÛbi@ÕÜÈní@bàîÏZ@ @



 

  .هيداً مناسباً لموضوعات الكتاب حسب اإلمكانيقترح الدليل تم -
 .يكون التمهيد مشوقاً ومحفزاً وشاداً النتباه التالميذ -

 .يكون التمهيد متنوعاً ومتجدداً من درس آلخر -

 .دقائق) ٥-٣(يكون وقت التمهيد المقترح في حدود -

 وهذا مثـال تمهيـد درس  ، في تمهيدها للدروس روقد راعت الباحثة هذه المعايي    
  :  شروط الوضوء

وترسم علـى  ، ٢٩ -١تحضر المعلمة لوحة عليها الحروف الهجائية مرقمة من     
ى قسمين عرضا وعشرة أقسام طوال؛ لنحصل علـى  السبورة مستطيل كبير مقسم إل

، المربعات التي في األعلى تحتوي علـى أرقـام معينـة   ، عشرة مربعات متساوية
وتطلب المعلمة من التلميذات أن يطابقن ما بين األرقام الموجودة في المربع األعلى 

لحـرف  وبعد ذلك تكلف المعلمة التلميذة التي تجد ا، والحروف الموجودة في اللوحة
بعد ذلك ، المطابق للرقم بكتابته في المستطيل على السبورة إلى أن تكتمل المربعات

تقوم التلميذات بالربط فيما بين الحروف في المربعات السفلى؛ الستنتاج موضـوع  
  . والرسم التالي يوضح ذلك، ومن ثم تدوينه على السبورة ، الدرس

  
  
  
  
  

شروط الوضوء ويقصد بها األشياء التـي البـد مـن    : إذاً عنوان درسنا اليوم هو 
  .توفرها قبل البدء في الوضوء 

@ @
bßb‚@Zòjyb—¾a@òİ“ãþaë@íŠ‡nÛa@kîÛbcë@Ö‹İi@ÕÜÈní@bàîÏZ@ @

 خ/٧ ح/٦ ج/٥ ث/٤ ت/٣ ب/٢ أ/١

 ص/١٤ ش/١٣ س/١٢ ز/١١ ر/١٠ ذ/٩ د/٨

 ق/٢١ ف/٢٠ غ/١٩ ع/١٨ ظ/١٧ ط/١٦ ض/١٥

 ء/٢٨ و/٢٧ هـ/٢٦ ن/٢٥ م/٢٤ ل/٢٣ ك/٢٢

  ي/٢٩

٢٨ ٢٧ ١٥ ٢٧ ٢٣ ١ ١٦ ٢٧ ١٠ ١٣ 
          



 

  .أن يحتوي الدليل على طرق تدريسية متنوعة -
 . أن يتضمن إشارة إلى األحداث الجارية -

 .إشارة إلى بيئة التلميذةأن يتضمن  -

حيث استخدمت عـددا مـن   ، وقد راعت الباحثة هذه المعايير في عرضها للدروس
و ،و الـتعلم التعـاوني  ،و حل المشـكالت ،الحوار والمناقشة: الطرق واألساليب مثل

وفيما يلي مثال لطريقـة االكتشـاف الموجـه    . و االكتشاف الموجه،العرض العملي
  :ريس نواقض الوضوء بالخطوات التاليةاتبعتها الباحثة عند تد

( مفهـوم : المراد تعليمه للتلميذات مثل) المفهوم(قامت الباحثة بتحديد المصطلح - ١
  ).نواقض

وأمثلـة غيـر منتميـة    ، قامت الباحثة بذكر عدد من األمثلة التي تنتمي للمفهوم -٢
اإلغمـاء   ،تخليل أصابع اليدين والرجلين، السواك، الخارج من السبيلين:( مثل

 ).أكل لحم اإلبل، الدعاء بعد الوضوء، والنوم المستغرق

، سـنن الوضـوء  ( طلبت الباحثة من التلميذات تصنيف األمثلة في مجمـوعتين  -٣
 .وتحديد خصائص كل مجموعة، )نواقض الوضوء

 .لكل مجموعة) مصطلح(طلبت الباحثة من التلميذات إعطاء وصف واحد -٤

 .ذات ذكر تعريف لكل مصطلحطلبت الباحثة من التلمي -٥

 .قامت الباحثة بتهذيب التعريف الذي توصلت إليه التلميذات للمصطلح -٦

هي األمور أو األشياء التي يأتي بها المسلم في أثنـاء تأديتـه   : سنن الوضوء      
وقد سبقت دراسته قبل هـذا  .( بالرسول صلى اهللا عليه وسلم" للوضوء إقتداء
  )الدرس مباشرة

هي األمور التي تفسد على المسلم وضوئه إذا أتى بهـا أو  : واقض الوضوءن      
  .بواحد منها

حيث قامت الباحثة بتقويم فهم التلميذات عن طريق طلب ، وهي الخطوة األخيرة -٧
  .أمثلة أخرى منتمية وغير منتمية لمصطلح نواقض الوضوء

b†b@ZæìØí@æc@áíìÔnÛbi@ÕÜÈní@bàîÏZ@ @
  .متنوعاً  - 



 

  .أسئلة متصلة باألهداف فيه  -
 .فيه أسئلة تقيس الجانب المعرفي  -

وقد اتبعت الباحثة في هذه األمور في استخدام األساليب المتنوعة التي تساعد في     
  :مثل، تقويم التلميذات

نشاطات تعليمية تقوم بها التلميذات بشكل جماعي داخل النادي الخاص بمـواد   -١
وسؤال التلميذات ، لعبة الكلمات المتقاطعة: مثل، سةالتربية اإلسالمية في المدر

استخرجي الكلمات الموجودة في الشكل التالي عمودياً ثم أفقياً مع :السؤال التالي
  لتكملي العبارات أسفل الشكل ؟، إمكان استخدام الحرف أكثر من مرة 

بتـدوين   في حين تقوم بقية التلميذات، نشاطات تمثيلية تقوم بها بعض التلميذات -٢
طلبت الباحثة ، بعد االنتهاء من تدريس سنن الوضوء: مثل، بعض المالحظات

ثم ، الواحدة تلو األخرى، من بعض التلميذات أن يقمن بالوضوء أمام زميالتهن
، وترتيبهـا ، طلبت من بقية التلميذات تسجيل األعمال التي قامت بها زميالتهن

  :ابة على األسئلة التاليةمن خالل اإلج، ومن ثم استنتاج سنن الوضوء
  سجلي في ورقة خارجية األعمال التي تقوم بها زميلتك بالترتيب؟ -١س 
  .ما لم تفعله، ما فعلته. سجلي مالحظاتك على وضوء زميلتك -٢س
  ..............و.......و: .........من سنن الوضوء: أكملي الفراغات التالية -٣س

  :ين القوسيناختاري اإلجابة الصحيحة مما ب -٤س 
  ).تطهير السبيلين، التيامن ،النية ( من سنن الوضوء  -
، المبالغة في المضمضـة واالستنشـاق  (من سنن الوضوء التي ال يفعلها الصائم  -

 ).السواك، تخليل األصابع

  :مثل، نشاطات كتابية ضمن الواجب المنزلي تقوم بها التلميذات بشكل فردي -٣
  . شاة األسنانقارني بين السواك  وفر  -س 
brÛbq@ZòaŠ‡Ûa@ña†c@†a‡ÇgZ@ @

وذلـك  ، اعتمدت الدارسة على االختبار التحصيلي كأداة رئيسـة للدراسـة               
اختبـارات التحصـيل   ) م١٩٩٥(فقد عرف العساف ، لمناسبته لموضوع الدراسة

ـ : "بأنها  ي تقدير ما حصل عليه التلميذ من المعلومات التي تعلمها أو المهارات الت



 

من ) م٢٠٠٤(يضاف إلى ذلك ما ذكره الجالد . ٤٣٣:ص "تدرب عليها بالدرجات
ألنها تساعد على ، االختبارات التحصيلية أهم أدوات التقويم للجانب المعرفي" أن 

توحيد أسس تقدير الدرجات التحصيلية للطلبة مما يساعد على تحقيق العدالة عنـد  
  .٤٠٧: ص "المقارنة بين أدائهم

االختبار تم االطالع على مجموعة من األدبيات التربوية الخاصة ببناء  ولبناء     
، )٧٠:ص،م ١٩٩٧(وغـانم ، )٤٢٥:ص،م ١٩٩٥(العسـاف  : االختبارات مثـل 

ــون  ــالد ،)٥٠٤:ص،م١٩٩٧(وزيتـ ــي ،)٤٠٧:ص، م٢٠٠٤(والجـ ويحـ
وفيمـا يلـي عـرض    . وذلك لبيان كيفية إعـداده ) ٢٣٨:ص، م٢٠٠٢(والمنوفي

  :ها بناء االختبارللخطوات التي سار وفق
  :تحديد الهدف من االختبار) أ(

يهدف اختبار التحصيل في الدراسة الحالية إلى قياس تحصيل تلميذات عينة               
عنـد  ، الدراسة للمعارف العلمية الواردة في الموضوعات المختارة قيد الدراسـة 

  :وهي، (Bloom)مستويات المجال المعرفي الثالثة األولى من تصنيف بلوم 
  : Recallالتذكر -١

ويعبر عن قدرة المتعلمة على استرجاع المادة العلمية التي تحفظها عندما      
  .القدرة العقلية توهو أدنى مستويا. يطلب منها ذلك

  : Comprehensionالفهم -٢
ويعبر عن قدرة المتعلمة على استيعاب معاني المادة التي حفظتها والتعبيـر      

  . ويتضمن القدرة عليه، وهو أعلى درجة من مستوى التذكر. اصةعنها بلغتها الخ
  : Applicationالتطبيق -٣
ويعبر عن قدرة المتعلمة على توظيف ما تعلمته في مواقف جديدة لم تتعرض     

ولكنه يتضمن ، وهو أعلى درجة من مستوى الفهم. ولكنها متصلة بها، " لها مسبقا
  ". القدرة على التذكر والفهم معا

  :تحديد أبعاد االختبار) ب(
، ٥٠٤:ص"بالهـدف منـه  ) "م١٩٩٧(ترتبط أبعاد االختبار كما أشار زيتـون     

  :ويتعلق هدف االختبار ببعدين رئيسين هما



 

  
  :بعد المحتوى -١
والمتوقـع أن  ، ويمثل المعارف العلمية الواردة في الموضوعات المختـارة      

  .تتكتسبها التلميذات بعد دراستهن لتلك الموضوعا
  : بعد السلوك -٢

ويقتصـر فـي هـذه    . ويشير إلى نوع السلوك الذي يهدف االختبار إلى قياسه       
على تذكر وفهم وتطبيـق المعـارف العلميـة    ، الدراسة على قياس قدرة التلميذات
  .  الواردة في الموضوعات المختارة

  :قامت الباحثة بالخطوات التالية ، ىولتحديد بعدي المحتو  

  .وذلك بهدف تحديد ما تم قياسه في الجانب المعرفي: لمحتوى تحليل ا -
عن طريق تحليل الدارسة للمحتوى المعرفي للموضوعات : قياس ثبات التحليل  -  

 .وبعد مرور فترة قامت الباحثة بتحليله مرة أخرى، المختارة

وذلك بعرضه على مجموعة مـن معلمـات االبتدائيـة    : قياس صدق التحليل  -  
ثم إيجاد األهمية والوزن النسـبي  ، عشر المتخصصات في تدريس المقررالحادية 

  : كما هو موضح بالجدول التالي.للموضوعات
@ @
@áÓŠ@Þë‡uITH@ @

אאאאא 
  

  عنوان

  الموضوع
 مفاهيم حقائق

 تعميمات
  نظريات قوانين

  ليالمجموع الك
  الترتيب

  النسبة العدد مبادئ قواعد

  ٢%٢١.٨٨  ٧  ٠ ٠ ٠ ٢ ٣ ٢  الوضوء - ١
  ٣%١٨.٧٥  ٦  ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢  شروط الوضوء - ٢
  ١  %٢٥  ٨  ٠ ٠ ٠ ٣ ٤ ١  فروض الوضوء -٣
  ٤%١٨.٧٥  ٦  ٠ ٠ ٠ ٢ ٣ ١  سنن الوضوء -٤
  ٥%١٥.٦٢  ٥  ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ١  نواقض الوضوء -٥



 

  %١٠٠ ٣٢  ٠  ٠  ٠  ١٢  ١٣  ٧  المجموع
 
في ضوء تحليل المحتوى قامت الباحثة بتحديد البعد السلوكي عـن طريـق   و   

، فهم، تذكر(عرفية الثالثةصياغة األهداف المعرفية المراد قياسها عند المستويات الم
  :أنظر الجدول التالي ). وتطبيق

@áÓŠ@Þë‡uIU@H@ @

@ ات المختارة األوزان النسبية لألهداف المعرفية المراد قياسها من الموضوع @

    

  عنوان الموضوع

الوزن النسبي       
  للمعارف العلمية

  المجموع الكلي  التطبيق  الفهم  التذكر

  العدد
  النسبة
  المئوية

  ع
  النسبة
  المئوية

  ع
  النسبة
  المئوية

  ع
  النسبة
  المئوية

العد
  د

  النسبة
  المئوية

            

  ٢  %٢١.٨٨  ٧  الوضوء - ١
٦.٢٥
%  ٤  

١٢.٥
%  ٢١.٨٨  ٧  %٣.١٢ ١% 

  ١  %١٨.٧٥  ٦  شروط الوضوء - ٢
٣.١٢
%  

٤  
١٢.٥
%  

١٨.٧٥  ٦  %٣.١٢ ١% 

  ١  %٢٥  ٨ فروض الوضوء - ٣
٣.١٢
%  ٥  

١٥.٦٢
%  ٢٥  ٨  %٦.٢٥ ٢%  

٦.٢٥  ٢  %١٨.٧٥  ٦  سنن الوضوء - ٤
%  

١٨.٧٥  ٦  %٣.١٢ ١  %١٠  ٣% 

٦.٢٥  ٢  %١٥.٦٢  ٥ نواقض الوضوء -٥
%  

٦.٢٥  ٢
%  

١٥.٦٢  ٥  %٣.١٢ ١% 

٥٦.٣ ١٨  %٢٥  ٨  %١٠٠  ٣٢  المجموع
%  

١٠٠ ٣٢  %١٨.٧٥ ٦%  



 

ويتضح من الجدول السابق أن األهداف المعرفية السلوكية المراد تحقيقها   
قد شملت جميع المعارف العلمية التي أسفرت عنها عملية تحليـل  ، من كل موضوع

  .المحتوى
  
  :إعداد المخطط التحليلي لجدول مواصفات اختبار التحصيل) ج(

استشـارت الباحثـة   ، لجدول مواصفات االختبار قبل إعداد المخطط التحليلي     
والالتـي نصـحنها بـالرجوع إلـى ثورنـدايك      ، لعض األستاذات في قسم المناهج

لمعرفة بعض األمور المتعلقة بجـدول مواصـفات   ، )١٩٩: ص، م١٩٨٩(وهيجن
وبالرجوع إليه تبين للباحثة أن عدد المفردات التي سـيتكون منهـا   ،اختبار التحصيل

نوع العمليات ، نوع المفردات: محكوم بعدة عوامل منها، معد قبل وضعهاالختبار ال
  :لذا قامت الباحثة باآلتي. الزمن المتاح لتطبيقه، العقلية المراد قياسها من االختبار

 :تحديد نوع مفردات االختبار -١

المتيـازه بعـدد مـن    ، وقع اختيار الباحثة على أن يكون االختبار موضـوعياً    
وعـدم  ، سهولة تصحيحه، تغطيته معظم جوانب المحتوى المعرفي: مثل االيجابيات

، وقد كان من نوع االختيـار مـن متعـدد   ، تأثره بذاتية المصحح في إعطاء النتيجة
االختبارات التي تتكون من أسئلة مغلقة إجاباتها )" م٢٠٠٠( والتي يقصد بها فتح اهللا 

االختيار على أسئلة االختيار وقد وقع ، ٢٦٤: ص"الصحيحة محددة ال خالف حولها
وذلك المتيازها بعدد من المزايا منها كما ورد فـي الجـالد   ، "من متعدد خصوصا

 ):م٢٠٠٤(

    تعد أسئلة تعليمية بسبب وجود عدد من البدائل المحتملة التي تثير التفكير "   –
  .وتحفز للتعلم     

  .يسهل تصحيحها وتحليل نتائجها إحصائيا   –
  .بدرجة مناسبة من الصدق والثبات تتمتع    -
. ٤١٨: ص ".تساعد على تشخيص أخطاء الطلبة ووضع الحلول المناسبة لها   - 

  .  فقرة) ٢٠(وقد بلغت فقرات االختبار في صورته النهائية 
 : صياغة عدد من مفردات االختبار -٢



 

تتـألف كـٌل   ، فقرة من نوع االختيار من متعدد) ٣٢(قامت الباحثة بصياغة 
  : من جزأين) م٢٠٠(منها كما ذكر يحي والمنوفي

  .وهي الجزء الذي نطرح المشكلة من خالله: عبارة أو جملة  - ١
وهي التي تختار التلميذة إحداها إلتمام معنى الجملـة  : بدائل أو إجابات محتملة - ٢

كما يجب مراعاة أال يكون ترتيـب  ، على أال يقل عددها عن أربع بدائل، أو العبارة
وأال تحتوي على إشـارة تـدل علـى    ، في جميع األسئلة" جابة الصحيحة واحدااإل

    ٢٤٢:ص".اإلجابة الصحيحة مع مراعاة صحة اللغة والنحو فيها

  : مراجعة المفردات وتنقيح صياغتها -٣

قامت الباحثة بمراجعة فقرات االختبار بعد فترة من الصياغة األولية؛ بهدف 
بعد ذلك قامت بإعداد المفردات بصـورة  . د أو الغموضالتأكد من خلوها من التعقي

مبدئية لعرضها على المحكمين المتخصصين في الفقه وفي مجال تـدريس العلـوم   
ومن ثم تم األخذ بآرائهم ومقترحاتهم في تنقـيح وصـياغة   ). ٣(الشرعية ملحق رقم

  .بعض فقرات االختبار
  :تحديد العدد النهائي لمفردات االختبار -٤

اعتمدت ، اء على المقترحات التي أخذت بها الباحثة من قبل محكمي األداةبن      
  . وذلك لمالئمتها للتلميذات ولقياسها ما وضعت ألجله، فقرة من الفقرات ) ٢٠(

  

  

  

  

  
  
  



 

u@áÓŠ@Þë‡IVH@ @
אאאאאאא 

  :الصورة األولية الختبار التحصيل) د(

لألوزان النسبية في المخطـط  بعد التأكد من تمثيل مفردات اختبار التحصيل   
أعدت الباحثـة الصـورة األوليـة لكراسـة اختبـار      ، التحليلي لجدول المواصفات

  :على النحو التالي، التحصيل
  :مستوى التذكر وتمثله الفقرات ذوات األرقام التالية  -
  فقرات ٧=  ١٨/ ١٧/ ١١/ ٩/ ٥/ ٣/ ١
 : مستوى الفهم وتمثله الفقرات ذوات األرقام التالية -

  فقرات ٩= ٢٠/ ١٩/ ١٥/ ١٤/ ١٣/ ١٢/ ٨/ ٧/ ٢
 :مستوى التطبيق وتمثله الفقرات ذوات األرقام التالية  -

  
عنوان 
  الموضوع

الوزن النسبي لألهداف 
اسة في المعرفية المق
 االختبار

  
  التذكر

 الفهم
  

 
  التطبيق

 
  المجموع الكلي

  النسبة العدد
  المئوية

  النسبة  العدد
  النسبة  العدد  المئوية

  النسبة  العدد  المئوية
  النسبة العدد  المئوية

  المئوية

                

  %٢٠  ٤  ٠  ٠  %١٠  ٢  %١٠  ٢  %٢٠  ٤  الوضوء -١

  %٢٠  ٤  %٥  ١  %١٠  ٢  %٥  ١  %٢٠  ٤  شروط الوضوء -٢

  %٢٥  ٥  %٥  ١  %١٠  ٢  %١٠  ٢  %٢٥  ٥ فروض الوضوء -٣

  %٢٠  ٤  %٥  ١  %١٠  ٢  %٥  ١  %٢٠  ٤  سنن الوضوء -٤

  %١٥  ٣  %٥  ١  %٥  ١  %٥  ١  %١٥  ٣ نواقض الوضوء -٥

  %٢٠١٠٠  %٢٠  ٤  %٤٥  ٩  %٣٥  ٧  %١٠٠  ٢٠  المجموع



 

 فقرات ٤=  ١٦/ ١٠/ ٦/ ٤

تسـير التلميـذات   ، تم وضع بيانات وتعليمات خاصة بتطبيق االختبار للتلميذات - 
  :كالتالي، وفقها لإلجابة عليه

  :جربة االستطالعية الختبار التحصيلالت)هـ(

قامت الباحثة بتطبيقه علـى  ، بعد إخراج الصورة المبدئية الختبار التحصيل  
، من تلميذات الصف الخـامس االبتـدائي  ، تلميذة ) ٣٠(عينة استطالعية مكونة من

مـن  " وكان لهذا التطبيـق عـددا  ، اللواتي سبق لهن دراسة الموضوعات المختارة
  :األهداف هي

  :تحديد زمن اختبار التحصيل -١

  :نحصل الزمن المناسب لالختبار من خالل تطبيق العالقة التالية  
  ٤٠ =  ٨٠=  ٤٥+ ٣٥=  )الزمن الذي استغرقته أبطأ تلميذة+ الزمن الذي استغرقته أسرع تلميذة = (زمن اختبار التحصيل

                                     ٢        ٢                             ٢  
  . دقيقة) ٤٠(وعليه وجدت الباحثة أن الزمن الالزم لتطبيق االختبار هو 

  :ثبات االختبار -٢
أن يعطي االختبار نتائج متقاربة أو النتائج نفسها )" م٢٠٠٤(ويقصد به عبيدات     

بعد تطبيق االختبار علـى  . ١٦٩: ص " إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة
بحيث أعطت ، قامت الباحثة بتصحيح استجاباتهن على مفرداته، نة االستطالعيةالعي

             
  :يرجى من الطالبة الفاضلة إتباع التعليمات التالية 

 :قومي بتعبئة البيانات التالية   -        

  :الفصل              :                         عيا االسم ربا                    
  .اإلجابة تكون في الورقة الخاصة  بالجدول  -        
 .اقرئي السؤال جيدا قبل اختيار اإلجابة   -        

 )د،ج،ب،أ( أما اإلجابات فيرمز لها ب) ٤,٣,٢,١( يرمز لألسئلة ب  -        

تحت  الحرف الذي يشير إليها أمام ) صح(بوضع  إشارة  اختاري اإلجابة الصحيحة  -        
وتعتبر اإلجابة ملغية إذا تم اختيار أكثـر مـن   ، رقم السؤال في الجدول  المخصص  لإلجابة

 .إجابة واحدة 



 

ثم تمت معالجة النتـائج  ، وصفر لكل إجابة خاطئة، درجة واحدة لكل إجابة صحيحة
عن طريق حسـاب ثبـات   (SPSS)باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ويقدم على أنه ، ختبار إلى نصفينيقسم اال"حيث ، االختبار بطريقة التجزئة النصفية
ثم يضع المصحح لكل مفحوص درجة عن النصف األول ودرجة عن ، اختبار واحد

ثم يحسب معامل االرتباط بين درجات المفحوصين علـى نصـفي   ، النصف الثاني
وقد بلغت . ١٧٠:ص " ويكون االختبار ثابتا إذا كان معامل االرتباط عاليا ، االختبار

 -وسـبيرمان (ALPHA)تبار باستخراج كٍل مـن معـامالت ألفـا   قيمة ثبات االخ
كما هو موضـح بالجـدول    (Guttmann)و جوتمان(Spearman-Brown)براون
" واعتبر هذا العامل كافيا، وهي نسب تدل على ارتفاع معامل ثبات االختبار) ٧(رقم

  .ألغراض االختبار
@áÓŠ@Þë‡uIWH@ @

א 
  ثبات جوتمان  ثبات سبيرمان  ثبات ألفا   

٠.٨٣ ٠.٨٣ ٠.٧٧  

  :صدق االختبار -٣

االختبـار الـذي   " بأنه) م٢٠٠٤(االختبار الصادق هو الذي وصفه عبيدات 
وتأكدت الباحثة مـن صـدق   ، ١٦٨: ص " يقيس ما وضع االختبار من أجل قياسه 

  :من خالل الطرق التالية، االختبار
  :الصدق الذاتي: أ 

صـدق الـدرجات التجريبيـة    " تي يدل علىالصدق الذا) م١٩٩٧(أكد زيتون
ويمكن ، ٥٠٨:ص"لالختبار بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من أخطاء القياس

إمكانيـة  "إلـى ) م١٩٩٩(فقد أشار الطبيب، حساب صدق االختبار عن طريق الثبات
استخراج الصدق الظاهري من الثبات وذلك لوجود ارتباط قوي بين صدق االختبار 

  ٢٩٣:ص"أن االختبار الصادق يكون دائما ثابتاو، وثباته

  الثبات \/= الذاتي  الصدق



 

  .                 وهو معامل صدق مرتفع ميكن االعتماد عليه٠.٩١=             ٠.٨٣ \=  /                          
  :صدق المحتوى أو الصدق الداخلي: ب 

تم حسـاب معـامالت الصـدق    ، بعد التأكد من الصدق الذاتي ألداة الدراسة
وذلك بحسـاب معامـل ارتبـاط    ) صدق االتساق الداخلي(الداخلي لفقرات االختبار 

وقد كانت . لالتساق الداخلي بين فقرات االختبار واالختبار ككل (Pearson)بيرسون
يميـل  )٠.٢٧٠(و)٠.٨١٩(النتيجة أن قيم معامالت االرتباط كانت تتراوح ما بـين  

ممـا يعكـس    ؛)٠.٠١(وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى ، طاألغلب منها للمتوس
  .    أي قياسها لما صممت لقياسه أصالً، صدق أداة الدراسة

  :صدق المحكمين: ج 

أنظر  -ثم على مجموعة من المحكمين، تم ذلك بعرضه على سعادة المشرفة
وذلك للتحقق من أن كل سـؤال  ، من ذوي الخبرة واالختصاص -) ٣(الملحق  رقم

من أسئلة االختبار يقيس المستوى المعرفي الذي وضع من أجله، والتأكد من مـدى  
مناسبته لمستوى عينة الدراسة، ومدى وضوح صياغة األسـئلة، إضـافةً إلـى أي    

واعتمـاد  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك كلـه ، مقترحات أخرى تحقق صدق محتواه
  . فقرة)٣٢(بين نفقرة لالختبار م) ٢٠(
  :بار التحصيل بالصورة النهائيةإخراج اخت -٤

عمدت الباحثة إلى إخـراج الصـورة   ، بعد التأكد من صدق وثبات االختبار
واحتـوت  . التي ستطبق على تلميذات مجموعتي الدراسة، النهائية لكراسة االختبار

  : هذه الصورة على
  : صفحة التعليمات/ ١

  .فقها لإلجابة عليهتسير التلميذات و، وهي بيانات وتعليمات خاصة باالختبار
 :يرجى من الطالبة الفاضلة إتباع التعليمات التالية

 :قومي بتعبئة البيانات التالية   -        

  :الفصل :                                      االسم رباعيا                     
  .اإلجابة تكون في الورقة الخاصة  بالجدول  -        
 .ئي السؤال جيدا قبل اختيار اإلجابة اقر  -        

 )د،ج،ب،أ( أما اإلجابات فيرمز لها ب) ٤,٣,٢,١( يرمز لألسئلة ب  -        

تحت  الحرف الذي يشير إليها أمام رقـم السـؤال فـي الجـدول ) صح(اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع  إشارة   -        
  .اختيار أكثر من إجابة واحدة  وتعتبر اإلجابة ملغية إذا تم، المخصص  لإلجابة



 

  :صفحات مفردات االختبار/ ٢
، فقرة من نوع االختيار من متعدد) ٢٠(تضمنت ، صفحات) ٦(وهي عبارة عن    

وكل فقـرة  ،التي حددت لكل فقرة بشكل صحيح درجة واحدة فقط، ذو البدائل األربع
على النحو ، ياسهامنها تتبع مستوى معرفي من مستويات األهداف المعرفية المراد ق

  :التالي
  :مستوى التذكر وتمثله الفقرات ذوات األرقام التالية  -

  فقرات٧=١٨/ ١٧/ ١١/ ٩/ ٥/ ٣/ ١   
 :مستوى الفهم وتمثله الفقرات ذوات األرقام التالية  -

  فقرات٩=٢٠/ ١٩/ ١٥/ ١٤/ ١٣/ ١٢/ ٨/ ٧/ ٢   
 : مستوى التطبيق وتمثله الفقرات ذوات األرقام التالية -

 فقرات٤=١٦/ ١٠/ ٦/ ٤     

حتى ال تتداخل فيما بينها فتخـتلط  ، يفصل بين كل فقرة من فقراته مسافة معقولة   
  )٤(أنظر الملحق. على التلميذات

  :تنفيذ التصميم شبه التجريبي للدراسة": رابعا
  :قامت الباحثة بما يلي، لتنفيذ التصميم شبه التجريبي للدراسة

  :راسة وعينتهاتحديد مجتمع الد) ١(

  : مجتمع الدراسة/ أ

يشمل مجتمع الدراسة جميع تلميذات الصف الرابع االبتـدائي فـي المـدارس       
للفصل الدراسي األول ، الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

  . هـ١٤٢٩/ ١٤٢٨لعام 
  :عينة الدراسة/ ب

ـ   ، تم اختيارهـا بطريقـة عشـوائية    ترط فيهـا عبيـدات   وهـي التـي اش
أن يتوفر لدى كل فرد من أفراد المجتمع األصلي الفرصـة  ):" م ٢٠٠٤(وآخرون

المكافئة لكل فرد آخر في أن يتم اختياره للعينة دون أي تحيز أو تدخل من قبـل  
  . ١٠٣:ص" الباحث 



 

  : قامت الباحثة باآلتي ، ولكي تتحقق العشوائية في اختيار العينة    

ن من مدارس مكة المكرمة بطريقة عشوائية بسيطة كما جاء عند اختيار مدرستي -١
وذلك بإعطاء كل مدرسة من مدارس مجتمع )  ٩٧: ص ، م١٩٩٥" (العساف

ثم سحب أرقام بعدد حجم العينة المراد ليتم ، البحث رقما ثم خلط األرقام جيدا 
  ". تطبيق الدراسة عليهم

، الواقعـة بحـي الهنداويـة   ، السابعة وقد وقع االختيار على المدرسة االبتدائية -٢
  .بالعاصمة المقدسة، رالواقعة بحي بالحفاي، والمدرسة االبتدائية الحادية عشر

حصلت الباحثة على الموافقة الرسمية بتطبيق اإلجراء العملي بالمدرستين اللتين  -٣
وحـدة   -بنـات -من قبل اإلدارة العامة للتربية والتعليم ، وقع االختيار عليها

  .تخطيط والتطوير التربوي بالعاصمة المقدسةال
لم يتسن للباحثة تطبيق التجربة ، ونظراً لظروف خاصة باالبتدائية الحادية عشر -٤

والتي تم تطبيقها قبـل  ، فاقتصرت على نتائج اختبار العينة االستطالعية، فيها
 .  تغير الظروف في المدرسة

بين الصفوف األربعة الموجودة فـي   قامت الباحثة باختيار صفين دراسيين من  -٥
وقـد وقـع   ، ليمثال عينة الدراسة، بطريقة عشوائية بسيطة، االبتدائية السابعة

 .٤/٢و  ٤/١االختيار على الصفين 

ليمثـل  ، تم تقسيم العينة إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية بطريقة القرعة -٦
 .جريبيةالمجموعة الت ٤/٢المجموعة الضابطة، والصف  ٤/١الصف 

 . تلميذة) ٢٣(في كل صف ، تلميذة) ٤٦(وقد بلغ عدد تلميذات العينة 

  : ضبط عينة الدراسة)٢(
حددت الباحثة عددا من المتغيـرات المرتبطـة بخصـائص عينـة التجربـة          

  :لضبطها استنادا على بعض الدراسات السابقة على النحو التالي ، وإجراءاتها
  :  تعلقة بأفراد العينة في المجموعتينضبط بعض المتغيرات الم: أوالً

نظرا لدخول جميع التلميذات المدرسة االبتدائية في سن موحـد  : العمر الزمني -١
وقد وجـدت الباحثـة أن   . تقريبا فإن أعمارهن تكون متقاربة إلى درجة كبيرة

متوسط العمر الزمني لتلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة تراوح ما بين 



 

وذلك بعـد اإلطـالع علـى السـجالت     ، سنوات عند تطبيق التجربة) ١٠-٩(
  .سنوات تقريباً) ٩( الخاصة بهن؛ فبلغ متوسط أعمار التلميذات في المجموعتين

تم استبعاد التلميذات المعيدات من كلتا المجمـوعتين عنـد    :الخبرات السابقة -٢
 ٤/١واحـدة فـي صـف   ، تلميذات) ٣(وقد بلغ عددهن، المعالجة اإلحصائية
وبذلك تكون الدراسة اقتصـرت علـى التلميـذات    ، ٤/٢واألخرتان في صف

فـي المجموعـة   ) ٢٢(، تلميـذة ) ٤٣(والالتي بلغ عـددهن ، المستجدات فقط
 .٤/٢في المجموعة التجريبية في صف ) ٢١(و، ٤/١الضابطة في صف

  :  ضبط بعض المتغيرات المتعلقة بإجراءات التجربة: ثانياً

 :الواردة في الموضوعات المختارة للتدريس المعارف العلمية -١

تم تدريس تلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية نفـس المعـارف العلميـة       
بيد أن المجموعة الضابطة كانت تدرس بطريقة تقليديـة  ، الخاصة بوحدة الوضوء

، والمجموعة التجريبية درست باستخدام األلعاب التعليمية في ناد خاص، في الصف
  .  دته معلمات التربية اإلسالمية باالبتدائية السابعةأع
 :الخطة الزمنية الالزمة لتدريس الموضوعات المختارة -٢

بواقع حصة ، حصص دراسية) ٧(استغرق تدريس موضوعات وحدة الوضوء      
التجريبيـة  : واحدة في األسبوع ما عدا األسبوع األخير حصـتين للمجمـوعتين   

  .حثة بالتدريس بنفسها لهماوقامت البا، والضابطة
 :أداة الدراسة المستخدمة وزمن تطبيقها -٣

وقد كان تطبيقـه فـي   ، استخدمت الباحثة اختبار التحصيل الذي قامت بإعداده     
  .  في التطبيقين القبلي والبعدي، زمن موحد لكلتا المجموعتين

  : التطبيق القبلي الختبار التحصيل) ٣(

بتدريس موضوعات الوحدة المختارة قامت بتطبيق اختبـار   قبل أن تبدأ الباحثة   
التحصيل المعرفي في صورته النهائية علـى تلميـذات المجمـوعتين الضـابطة     

وذلك بهـدف التعـرف علـى    ، هـ٩/١٠/١٤٢٨:الموافق، يوم األحد، والتجريبية
الخلفية العلمية لتلميذات المجموعتين في المحتوى المعرفي للموضوعات المختـارة  



 

ورصـدت  ، ومن ثم قامت بتصحيح كراسات االختبار. بل إدخال المتغير المستقلق
  .     درجاتها

  : تدريس الموضوعات المختارة لمجموعتي الدراسة) ٤(

بدأ تدريس الوحدة المختارة للمجمـوعتين  ، بعد التطبيق القبلي الختبار التحصيل   
ة بتـدريس تلميـذات   حيث قامت الباحث، هـ١٢/١٠/١٤٢٨:يوم األربعاء الموافق

وبما أن تدريس الموضوعات المختارة قد . المجموعتين الضابطة والتجريبية بنفسها
بواقع حصة كل أسبوع ما عدا األسـبوع األخيـر   ، حصص دراسية) ٧(استغرق 
فقد تم االنتهاء من تدريس المجمـوعتين  ، دقيقة) ٤٥(مدة كل حصة منها ، حصتان

  . هـ١٨/١١/١٤٢٨يوم األربعاء الموافق 
  : التطبيق البعدي الختبار التحصيل) ٥(

بعد االنتهاء من تدريس الموضوعات المختارة قامت الباحثة بإعـادة تطبيـق       
يـوم األربعـاء الموافـق    ، على تلميذات المجمـوعتين ، اختبار التحصيل المعرفي

، األلعاب التعليميـة ( وذلك بهدف معرفة أثر المتغير المستقل ، هـ٢٥/١١/١٤٢٨
ثم قامت الباحثة ). التحصيل المعرفي البعدي(على المتغير التابع ) طريقة التقليديةال

  . ورصدت درجاتها، بتصحيح كراسات االختبار
  : جمع البيانات وتنظيمها) ٦(

بعد االنتهاء من التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل قامت الباحثة بجمع     
وقد تبين للباحثة أن إحدى . للمعالجة اإلحصائية بهدف إخضاعها، البيانات وتنظيمها

قد تغيبت عـن اختبـار التحصـيل    ، ٤/١تلميذات المجموعة الضابطة في الفصل 
ولم تخضع درجتها فيه ، وعليه تم استبعاد نتيجة اختبارها التحصيلي القبلي، البعدي

ـ  ) ٢١(وبذلك أصبح لدى الباحثة عينـة عـددها   ، للمعالجة اإلحصائية ي تلميـذة ف
وبذلك تكون الباحثة قد . تلميذة في المجموعة التجريبية) ٢١(و، المجموعة الضابطة

و ، والخبـرات السـابقة  ، العمر الزمني( من حيث ، توصلت لتجانس المجموعتين
  ).    التحصيل القبلي

  

  



 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة ) ٧(

باسـتخدام الحزمـة   تم استخدام العديد من األسـاليب اإلحصـائية المناسـبة       
 (Statistical Package for Social Sciences)اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة 

وفيما يلـي  ، عن طريق مركز الحاسب اآللي بجامعة أم القرى  (SPSS)برنامج
  :مجموعة هذه األساليب 

 :معامالت االرتباط) أ

 ونوسبيرمان برا (ALPHA)تم استخدام كال من معامالت ارتباط ألفا   -

(Spearman-Brown)        و جوتمان(Guttmann) لقياس ثبات األداة             . 

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االختبار واالختبار   - 
  .لتقدير االتساق الداخلي ألداة الدراسة ، ككل

  :المتوسط الحسابي) ب

عمليـات المقارنـة بـين درجـات     إلجـراء  ، تم استخدام المتوسط الحسابي    
، التـذكر (عند المستويات الثالثة، مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل المعرفي

  .   المراد قياسها) التطبيق، الفهم
  :االنحراف المعياري) ج

للكشف عن مدى التباين أو التشتت الموجـود  ، تم استخدام االنحراف المعياري     
  .والذي يعجز المتوسط الحسابي عن كشفه، لدراسةبين درجات تلميذات مجموعتي ا

  :تحليل التغاير أو التباين المصاحب) د

الختبـار  ، أحادي المتغيـر  (ANCOVA)تم استخدام تحليل التباين المصاحب     
في اختبار التحصـيل البعـدي عنـد    ، داللة الفرق بين درجات مجموعتي الدراسة

ضبط التحصيل القبلي للمجموعتين كمتغيـر  بعد ، المستويات المعرفية المراد قياسها
  . مصاحب

  : حساب حجم األثر) هـ
لحساب بعد متوسط المجموعة التجريبية عن الضـابطة   ) دلتا(تم استخدام حساب حجم األثر 

  س ض –   -س ت –=        ∆        :      بوحدات معيارية باستخدام  العالقة التالية 
                                                 

  ع د                                                                       



 

  .وهو حجم األثر المراد قياسه، تعني دلتا:  ∆حيث 
  . وتعني المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية: س ت –
  .وتعني المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة:  س ض–

عــودة . النحــراف المعيــاري للمشــاهدات فــي المجتمــع وتعنــي ا: ع د     
  ) ٢٣٠: ص، م٢٠٠٠(والخليلي

  :ويحسب من خالل العالقة التالية
  ٢ )٢ع)( ١ – ٢ن+ ( ٢ )١ع ) ( ١ – ١ن= ( ٢ع د

   ٢ –) ٢ن+  ١ن(                    
االنحراف المعياري الكلي للمجموعة التجريبية في االختبـار  : تعني  ١حيث ع    
  . ٣.٤٢عدي والذي بلغت قيمته الب
االنحراف المعياري الكلي للمجموعة الضابطة فـي االختبـار البعـدي    : تعني  ٢ع

  . ١.٩٣والذي بلغت قيمته 
عدد أفـراد  : تعني  ٢ن، تلميذة  ٢١= عدد أفراد المجموعة التجريبية : تعني  ١ن

  .تلميذة  ٢١= المجموعة الضابطة 
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FאאE 
  :مقدمة

لية األلعاب التعليميـة فـي   التعرف على فاع: لما كان الهدف من هذا البحث هو     
فقد اعتمدت الباحثة أسـلوب  ، تحصيل مقرر الفقه لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي

علـى عينـة الدراسـة؛      (Quasi Experiment Design)األبحاث شبه التجريبيـة 
ومن ثم تم معالجة بياناتها التي توصلت ، باعتباره أفضل أسلوب لقياس األثر التجريبي

لإلجابة علـى   (ANCOVA)احثة إحصائيا باستخدام تحليل التباين المصاحب إليها الب
وذلك لصعوبة الضبط التجريبي ،تساؤالت الدراسة عن طريق اختبار فرضيات الدراسة
حيث تقوم فكرة تحليل التباين ، لبعض المتغيرات التي قد تكون مؤثرة في عينة الدراسة

لى إزالة ذلك الجزء من المشـاهدة أو  ع)"م٢٠٠٠(المصاحب كما يذكر عودة والخليلي
بمعنى ضـبط  ، العالمة في المتغير التابع والذي يمكن التنبؤ به من المتغير المصاحب

تأثير المتغير المصاحب بطريقة إحصائية خاصة تتلخص في دمج فكرة تحليل التبـاين  
د إن وجو:" بقوله) م٢٠٠٠(وهو ما أكده نتر وآخرون، )٥١٢(ص. "مع فكرة االنحدار

المتغير المصاحب في التحليل يساعد في تخفيض تباين حدود الخطأ فـي المشـاهدات   
  .  أي أنه يجعل التحليل أكثر دقة، ٤٧٤:ص"تخفيضاً كبيراً 

وعليه فقد استخدمت الباحثة تحليل التباين المصاحب على اعتبار التحصيل القبلي    
مهما كانـت داللتـه    وإزالة أي تأثير، يمكن ضبطه (Covariate)كمتغير مصاحب

  :     وفيما يلي تفصيل ذلك. وإرجاعه للمتغير المستقل، على نتائج الدراسة
@üëc@Z@òaŠ‡Ûa@ë‹Ï@Šbjn‚aZ@ @

، بل الشروع في اختبار فروض الدراسة تورد الباحثة قيم المتوسطات الحسابيةق    
عـدي الختبـار   واالنحرافات المعيارية ؛ لمجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي والب

والجـدول  ، )التطبيـق  ، الفهم، التذكر( التحصيل؛ عند المستويات المعرفية الثالثة 
  .التالي يوضح ذلك
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  العدد المجموعة  المستوى
  االختبار البعدي  الختبار القبليا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التذكر
  ٧= د 

  ١.٣٧  ٥  ١.٢٠  ٤.٠٥  ٢١  الضابطة
  ٠.٧٣  ٦.٣٣  ٠.٨٧  ٤.٤٧  ٢١  التجريبية

  الفهم
  ٩=د 

  ١.٦٨  ٥.٧١  ١.٢٨  ٤.٩٤  ٢١  الضابطة
  ١.٤٣  ٧.٦١  ١.٩٦  ٥.٤٢  ٢١  التجريبية

  التطبيق
  ٤= د 

  ١.١٩  ٢.١٤  ١  ٢.٢٨  ٢١  الضابطة
  ٠.٤٨  ٣.٦٦  ٠.٩٠  ٢.١١  ٢١  التجريبية

  الكلي
  ٢٠=د 

  ٣.٤٢  ١٢.٨٥  ١.٩٢  ١١.٢٧  ٢١  الضابطة
  ١.٩٣  ١٧.٦٢  ١.٨٢  ١٢  ٢١  التجريبية

دد وهي مساوية لع، الدرجة النهائية العظمى لمفردات اختبار التحصيل في المستوى المعرفي المذكورة فيه: د
  .المفردات فيه

  :الفرض األول) ١(
بين )  ٠.٠٥(≤ ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو:" ينص على أنه    

) الالتي درسن بالطريقـة التقليديـة  (متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة
فـي  ) الالتي درسن باسـتخدام األلعـاب التعليميـة   (وتلميذات المجموعة التجريبية

) التـذكر (عند مستوى ، لبعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفيالتحصيل ا
  ".؛بعد ضبط التحصيل القبلي

والختبار هذا الفرض قامـت الباحثـة باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب          
(ANCOVA) وتوضيح داللة الفروق اإلحصائية بـين  ، لتثبيت أثر االختبار القبلي

بية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في متوسطات درجات المجموعة التجري
والجدول التالي يوضح ، البعدي عند مستوى التذكر لالتطبيق البعدي الختبار التحصي

  :هذه النتيجة



 

@áÓŠ@Þë‡uIY@H@ @
אאאאא

FאEאא 
 

مصدر 

  التباين

 درجة مجموع المربعات

 الحرية

 )ف(قيمة  متوسط المربعات

  النسبية 

مستوى 

  الداللة 

الداللة 

 اإلحصائية

المتغير 

 المصاحب
١٣٤٨.٦٦١١٠٨.٤٩٠.٠٠٠ ١٣٤٨.٦٦١  

األثر 

 التجريبي
 دالة٠.٠٠٠ ١٥.٣٤٢ ١٨.٦٦٧ ١ ١٨.٦٦٧

       ١.٢١٧ ٤٠ ٤٨.٦٦٧  الخطأ
        ٤٢ ١٤١٦المجموع 

لمجموع ا

  المعدل
٤١ ٦٧.٣٣٣        

  
بمسـتوى  )١٥.٣٤٢(النسبية تساوي ) ف(نجد أن قيمة ) ٩( من الجدول السابق     

مما يعني وجود فروق ، )٠.٠٥( ≤عند مستوى" وهي دالة إحصائيا) ٠.٠٠٠(داللة 
ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات  تلميـذات المجموعـة التجريبيـة      

وبالرجوع إلـى  ، )التذكر ( االختبار البعدي عند مستوى والمجموعة الضابطة في 
يتضح أن داللة الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية التي بلـغ  ) ٨(جدول رقم 

فـي  ،)٦.٣٣(متوسطها الحسابي في االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى التذكر 
حصـيل  وذلك بعـد ضـبط الت  ، )٥(حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة

حيث لم تكن الفروق دالة إحصائياً بين متوسـطي المجمـوعتين الضـابطة    ، القبلي
إذ بلغ المتوسط الحسابي ، والتجريبية في اختبار التحصيل القبلي عند مستوى التذكر

كمـا بلـغ   ، )٤.٠٥(في االختبار القبلي للمجموعة الضابطة عند مسـتوى التـذكر  
لمجموعـة التجريبيـة عنـد مسـتوى     المتوسط الحسابي فـي االختبـار القبلـي ل   

  ).  ٤.٤٧(التذكر



 

على النحـو   ةوقبول بديله وتكون النتيج،وبذلك يتم رفض الفرض الصفري األول   
  :التالي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة (( 
تي درسـن  الضابطة الالتي درسن بطريقة تقليدية وتلميذات المجموعة التجريبية الال

باستخدام األلعاب التعليمية في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبـار التحصـيل   
  ))المعرفي عند مستوى التذكر بعد ضبط التحصيل القبلي

وهذه النتيجة تشير إلى فاعلية استخدام  األلعاب التعليمية في تـذكر واسـترجاع      
  .مقارنةً بالطريقة التقليديةالمفاهيم والحقائق في وحدة الوضوء في مقرر الفقه 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  :الفرض الثاني) ٢(

بين )  ٠.٠٥(≤ ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو:" ينص على أنه   
) الالتي درسن بالطريقـة التقليديـة  (متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة

فـي  ) لعـاب التعليميـة  الالتي درسن باسـتخدام األ (وتلميذات المجموعة التجريبية
بعد ) الفهم(التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند مستوى 

  ".ضبط التحصيل القبلي
والختبار هذا الفرض قامت الباحثـة باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب          

(ANCOVA) وتوضيح داللة الفروق اإلحصائية بـين  ، لتثبيت أثر االختبار القبلي
سطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في متو

والجدول التالي يوضح ، البعدي عند مستوى الفهم لالتطبيق البعدي الختبار التحصي
  :هذه النتيجة

@áÓŠ@Þë‡u@IQP@H@ @
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مصدر 
  التباين

 درجة مجموع المربعات
 الحرية

 )ف(قيمة  متوسط المربعات
  النسبية 

مستوى 
  الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

المتغير 

 المصاحب
١٨٦٦.٦٦٧٦٧.٨٧٠.٠٠٠ ١٨٦٦.٦٦١  

األثر 

 التجريبي
 دالة١٥.٦٧١٠.٠٠٠ ٣٨.٠٩٥ ١ ٣٨.٠٩٥

  

       ٢.٤٣١ ٤٠ ٩٧.٢٣٨  الخطأ
  

        ٤٢ ٢٠٠٢ المجموع
        ٤١ ١٣٥.٣٣المجموع 



 

  المعدل

ــابق        ــدول الس ــن الج ــة )  ١٠( م ــد أن قيم ــاوي )ف(نج ــبية تس النس
 ≤عنـد مسـتوى   " وهـي دالـة إحصـائيا   ، )٠.٠٠٠(بمستوى داللـة  )١٥.٦٧١(
وهذا مؤشر على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  ،)٠.٠٥(

لتجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي عند مستوى تلميذات المجموعة ا
يتضح أن داللة الفـروق كانـت لصـالح    ) ٨(وبالرجوع إلى جدول رقم ، )الفهم ( 

المجموعة التجريبية التي ارتفع متوسطها الحسابي في االختبار التحصيلي البعـدي  
بلـغ المتوسـط   حيث ، عند مستوى الفهم عن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة

في حـين بلـغ المتوسـط    ،)٧.٦١(الحسابي للمجموعة التجريبية عند مستوى الفهم 
وذلك بعد ضبط التحصـيل  ، )٥.٧١(الحسابي للمجموعة الضابطة عند مستوى الفهم

حيث لم تكن الفروق دالة إحصائياً بين متوسـطي المجمـوعتين الضـابطة    ، القبلي
إذ بلغ المتوسط الحسـابي  ، عند مستوى الفهموالتجريبية في اختبار التحصيل القبلي 

و بلغ متوسط المجموعة التجريبية ، )٤.٩٤(في االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
  ).   ٥.٤٢(في االختبار القبلي 

على النحـو   ةقبول بديله وتكون النتيج،وبذلك يتم رفض الفرض الصفري الثاني   
  :التالي

ية بين متوسطي درجات تلميـذات المجموعـة   توجد فروق ذات داللة إحصائ((    
الضابطة الالتي درسن بطريقة تقليدية وتلميذات المجموعة التجريبية الالتي درسـن  
باستخدام األلعاب التعليمية في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبـار التحصـيل   

  ))بعد ضبط التحصيل القبلي) الفهم ( المعرفي عند مستوى 
تشير إلى فاعلية استخدام  األلعاب التعليميـة فـي فهـم الحقـائق      وهذه النتيجة    

في مقرر الفقه لتلميذات الصف الرابع االبتدائي  ءوالمفاهيم الواردة في وحدة الوضو
  . والتي يصعب فهمها بالطريقة التقليدية

  
  
  



 

  
  
  
  
  :الفرض الثالث) ٣(

بين )  ٠.٠٥(≤ ىوال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست:" ينص على أنه    
) الالتي درسن بالطريقـة التقليديـة  (متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة

فـي  ) الالتي درسن باسـتخدام األلعـاب التعليميـة   (وتلميذات المجموعة التجريبية
) التطبيـق (التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند مستوى 

  ".بعد ضبط التحصيل القبلي
والختبار هذا الفرض قامـت الباحثـة باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب          

(ANCOVA) وتوضيح داللة الفروق اإلحصائية بـين  ، لتثبيت أثر االختبار القبلي
متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في 

والجـدول التـالي   ، بيـق البعدي عند مستوى التط لالتطبيق البعدي الختبار التحصي
  :يوضح هذه النتيجة

@áÓŠ@Þë‡uIQQH@ @
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FאEאא 
 

مصدر 
  التباين

 درجة مجموع المربعات
 الحرية

 )ف(قيمة  متوسط المربعات
  النسبية 

مستوى 
  الداللة 

اللة الد
  اإلحصائية

المتغير 

المصاح

  ب

٣٥٤.٣٨١٤٢٦.٤٧٦٠.٠٠٠ ٣٥٤.٣٨١١  

األثر 

 التجريبي
  دالة٠.٠٠٠ ٢٩.٣٤١ ٢٤.٣٨١ ١ ٢٤.٣٨١

       ٠.٨٣١ ٤٠ ٣٣.٢٣٨  الخطأ



 

        ٤٢ ٤١٢.٠٠ المجموع
المجموع 

  المعدل
٤١ ٥٧.٦١٩        

) ٢٩.٣٤١(النسبية تسـاوي  ) ف(نجد أن قيمة ) ١١(من الجدول السابق رقم   
وبالرجوع إلى  ،)٠.٠٥( ≤مستوى وهي دالة إحصائياً عند ) ٠.٠٠٠(بمستوى داللة 

يتضح أن داللة الفروق كانت لصالح المجموعـة التجريبيـة التـي    ) ٨(جدول رقم 
إذ ارتفع متوسطها الحسابي في االختبار البعدي ، درست باستخدام األلعاب التعليمية

ابي للمجموعة الضابطة؛ حيث بلغ المتوسط عند مستوى التطبيق عن المتوسط الحس
كمـا بلـغ المتوسـط    ، )٣.٦٦(الحسابي للمجموعة التجريبية عند مستوى التطبيـق 

وذلك بعد ضبط التحصيل ، )٢.١٤(الحسابي للمجموعة الضابطة عند نفس المستوى 
القبلي؛ حيث لم تكن الفروق دالة إحصائياً بـين متوسـطي المجموعـة الضـابطة     

إذ بلـغ متوسـط   ، ي اختبار التحصيل القبلي عنـد مسـتوى التطبيـق   والتجريبية ف
وبلغ متوسط المجموعة التجريبية ، )٢.٢٨(المجموعة الضابطة في التحصيل القبلي 

  ).  ٢.١١(في التحصيل القبلي
ـ ، وبذلك يتم رفض الفرض الصفري الثالث     علـى   ةوقبول بديله وتكون النتيج

  :النحو التالي
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميـذات المجموعـة   توجد فروق ((     

الضابطة الالتي درسن بطريقة تقليدية وتلميذات المجموعة التجريبية الالتي درسـن  
باستخدام األلعاب التعليمية في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبـار التحصـيل   

  ))بعد ضبط التحصيل القبلي) التطبيق ( المعرفي عند مستوى 
وهذه النتيجة تشير إلى فاعلية استخدام  األلعاب التعليمية في تدريس مقرر الفقه     

األمر الـذي  ، لتطبيق واستخدام الحقائق والمفاهيم التي تم  فهمها في مواقف جديدة 
يؤكد أن استخدام األلعاب التعليمية في التدريس يحسن من مستوى التلميذات مقارنة  

  .بالطريقة التقليدية 
  
  



 

  
  
  
  
  
  :الفرض الرابع) ٤(

بين )  ٠.٠٥(≤ ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو:" ينص على أنه    
) الالتي درسن بالطريقـة التقليديـة  (متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة

فـي  ) الالتي درسن باسـتخدام األلعـاب التعليميـة   (وتلميذات المجموعة التجريبية
مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي عند المستويات الثالثـة  التحصيل البعدي في 

  ".بعد ضبط التحصيل القبلي) الكلي(مجتمعة 
والختبار هذا الفرض قامت الباحثـة باسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب          

(ANCOVA) وتوضيح داللة الفروق اإلحصائية بـين  ، لتثبيت أثر االختبار القبلي
ة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في متوسطات درجات المجموع

البعـدي عنـد مسـتوى المسـتويات المعرفيـة       لالتطبيق البعدي الختبار التحصي
  :والجدول التالي يوضح هذه النتيجة، مجتمعة) التطبيق ، الفهم، التذكر(الدنيا

F١٢E 
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אאFאEאא 
مصدر 
  التباين

 درجة مجموع المربعات
 الحرية

  )ف(قيمة  متوسط المربعات
  النسبية 

مستوى 
  الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

المتغير 

 المصاحب
٥٠٠٨.١١٩٦٤٤.٦٢٥٠.٠٠٠ ١٠٠١٦.٢٣٨١  

األثر

 التجريبي
 دالة٥٠٠٨.١١٩٦٤٤.٦٢٥٠.٠٠٠ ١٠٠١٦.٢٣٨١

      ٧.٧٦٩ ٤٠ ٣٣.٢٣٨  الخطأ



 

 

ــابق       ــدول الس ــن الج ــة )  ١٢( م ــد  أن قيم ــاوي ) ف(نج ــبية تس النس
 ≤عنـد مسـتوى   " وهـي دالـة إحصـائيا   ، )٠.٠٠٠(بمستوى داللة )٦٤٤.٦٢٥(
ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  وهذا مؤشر على وج،)٠.٠٥(

تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي االختبـار البعـدي عنـد     
يتضح أن داللة ) ٨(وبالرجوع إلى جدول رقم، )الكلي ( المستويات الثالثة مجتمعة 

إذ ، ليميةالفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام األلعاب التع
ارتفع متوسطها الحسابي الكلي في االختبار البعدي عن المتوسط الكلي للمجموعـة  

فـي  ، ) ١٧.٦٢(حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجموعة التجريبية، الضابطة 
وذلك بعد ضـبط  ، ) ١٢.٨٥(حين بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجموعة الضابطة

ق دالة إحصائياً بين متوسـطي المجمـوعتين   التحصيل القبلي ؛ حيث لم تكن الفرو
الضابطة والتجريبية الكليين في االختبار التحصيلي القبلي عنـد مسـتويات بلـوم    

إذ بلغ المتوسط الحسـابي الكلـي   ، مجتمعة ) التطبيق، الفهم، التذكر(المعرفية الدنيا 
لكلـي  وبلغ المتوسط الحسابي ا، ) ٢١.٩٢(للمجموعة الضابطة في التحصيل القبلي 
  ) .١.٨٢(للمجموعة التجريبية في التحصيل القبلي

  :على النحو التالي ةوتكون النتيج، وبذلك يتم رفض الفرض الصفري الرابع 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات تلميـذات المجموعـة     (( 

ـ  ن الضابطة الالتي درسن بطريقة تقليدية وتلميذات المجموعة التجريبية الالتي درس
باستخدام األلعاب التعليمية في التحصيل البعدي في مقرر الفقه الختبـار التحصـيل   

  ))بعد ضبط التحصيل القبلي) الكلي ( المعرفي عند المستويات الثالثة مجتمعة 
وهذه النتيجة تؤكد فاعلية استخدام  األلعاب التعليمية في تدريس مقرر الفقه على     

المجموعة التجريبية مقارنة بزميالتهن  في المجموعة  التحصيل العلمي للتلميذات في
  . الضابطة والالتي تم تدريسهن نفس الموضوعات بطريقة تقليدية

       ٤٢ ٤١٢.٠٠ المجموع
المجموع 

  المعدل
٤١ ٥٧.٦١٩       



 

وللتعرف على حجم تأثير األلعاب التعليمية في تحصيل مقرر الفقه لدى تلميذات     
عـودة   : المجموعة التجريبية تم حساب حجم األثر للتجربة باستخدام العالقة التالية 

  ) ٢٣٠: ص، م٢٠٠٠(والخليلي

  س ض –س ت     )= ∆(الدلتا 
  ع د                                                 

  . ٧.٦٢=المتوسط الحسابي الكلي للمجموعة التجريبية وهو : تعني  )س ت(حيث  
  .١٢.٨٥= المتوسط الحسابي الكلي للمجموعة الضابطة وهو : تعني  )س ض(
وتحسب مـن خـالل   ، االنحراف المعياري للمشاهدات في المجتمع : ي تعن )ع د(

  :العالقة التالية

  ٢ )٢ع)( ١ – ٢ن+ ( ٢ )١ع ) ( ١ – ١ن= ( ٢ع د
   ٢ –)  ٢ن+  ١ن(                        

االنحراف المعياري الكلي للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي : تعني  ١حيث ع
  . ٣.٤٢والذي بلغت قيمته 

االنحراف المعياري الكلي للمجموعة الضابطة فـي االختبـار البعـدي    : تعني  ٢ع
  . ١.٩٣والذي بلغت قيمته 

عدد أفـراد  : تعني  ٢ن، تلميذة  ٢١= عدد أفراد المجموعة التجريبية : تعني  ١ن
  .تلميذة  ٢١= المجموعة الضابطة 

  ،وبتطبيق معادلة ع د حسب البيانات المعطاة 

  ٣.٧٢٤٩*  ٢٠+ ١١.٦٩٦ * ٢٠=  ٢ع د
                              )٢ –) ٢٠+  ٢٠  

  ٧.٧٢=                       ٧٤.٤٩٨+              ٢٣٣.٩٢٨=          ٢ع د
                                                 ٤٠   

  ٢.٧٧٨=     ٧.٧٢\= /إذاً          ع د   



 

  : معادلة حساب حجم األثر وبالتعويض عن قيمة ع د يف 
  
∆   =       ١.٧٢=                         ١٢.٨٥  – ١٧.٦٢   

                                ٢.٧٧٨  
مما يعني أن متوسط أداء المجموعة التجريبيـة  ) ١.٧٢= (نجد أن قيمة الدلتا      

النحـراف  بوحـدات ا  ١.٧٢يزيد عن متوسط أداء المجموعة الضـابطة بمقـدار   
  . المعياري



 

bîãbq@ZBòÔibÛa@pbaŠ‡Ûbi@bènÓýÇ@æbîië@wöbnäÛa@ò“ÓbäßZ@ @
كشفت نتائج الدراسة عن أن استخدام أسلوب األلعاب التعليمية في تدريس بعض     

موضوعات مقرر الفقه لتلميذات الصف الرابع االبتدائي أدى إلـى رفـع مسـتوى    
التـذكر والفهـم   " معرفية الدنيا الثالثـة  التحصيل المعرفي لديهن عند المستويات ال

مقارنة بمستوى التحصيل المعرفي الناتج عن استخدام الطريقة التقليدية ؛ " والتطبيق 
  :حيث أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

  :)التذكر(فيما يتعلق بالفرض األول الخاص بمستوى   ) أ(

سن  موضوعات الفقه الالتي در(أثبتت النتائج تفوق تلميذات المجموعة التجريبية    
الالتي ( على زميالتهن في المجموعة الضابطة )المختارة باستخدام األلعاب التعليمية

في متوسط درجات التحصيل البعدي ) درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية 
  .عند مستوى التذكر

ليميـة؛  وتعزى نتيجة تفوق تلميذات المجموعة التجريبية إلى تأثير األلعـاب التع     
األمر الذي عمـل علـى زيـادة    ، حيث جعلت الموقف التعليمي أكثر إثارة وتشويقاً

ودفعهن إلى التفاعل بإيجابية مع مـا قـدم لهـن مـن     ، دافعية المتعلمات ونشاطهن
وبالتالي فإن المعارف ، من خالل مشاركتهن اإليجابية في الموقف التعليمي، معارف

فقد وصف يحـي والمنـوفي   ، قل عرضة للنسيانالتي تم اكتسابها من قبلهن كانت أ
ويمثل أدنـى  ، يشمل استرجاع المادة التي سبق تعلمها"هذا المستوى بأنه ) م٢٠٠٢(

بمعنى أن قياس هذا المستوى ال يتعـد اسـترجاع   ، )٤٣(ص "مستويات نواتج التعلم
مما يـدل علـى اسـترجاع    ، الحقائق والمعلومات من الكتاب أو الملخص السبوري

  .ئق والمعلومات عند قياسهالحقا
في دراسته من ) م٢٠٠٢(وهذه النتيجة  جاءت متفقة مع ما توصل إليه الحكمي    

حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل البعدي عنـد مسـتوى   
  .التذكر؛ لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام األلعاب التعليمية

من ) م٢٠٠٥(جة متفقة لما توصلت إليه دراسة آمنة جرادي كما جاءت هذه النتي    
حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل البعدي عنـد مسـتوى   



 

  -التذكر في مقرر الفقه لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام أسـلوب  
  .مقارنة بالطريقة التقليدية  -الطرائف العلمية

) م٢٠٠٧(النتيجة متعارضة  مع ما توصلت إليه دراسة المفدى بينما جاءت هذه     
والتي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل البعدي عند نفس 
المستوى  في مقرر الفقه لصالح المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة 

  .التقليدية مقارنة باستخدام أسلوب  التعلم التعاوني
  : )الفهم(تعلق بالفرض الثاني الخاص بمستوى فيما ي
الالتي درسـن  موضـوعات   (أثبتت النتائج تفوق تلميذات المجموعة التجريبية     

( على زميالتهن في المجموعة الضـابطة  )الفقه المختارة باستخدام األلعاب التعليمية
لتحصيل في متوسط درجات ا) الالتي درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية 

  .البعدي عند مستوى الفهم
) م٢٠٠٢(وتعزى هذه النتيجة إلى أن مستوى الفهم كما يـراه يحـي والمنـوفي       

بمعنى القدرة على إدراك ، )٤٣(ص "يعني القدرة على إدراك معنى المادة المتعلمة "
معاني المادة وإعطائها معناً جديداً؛ عن طريق ترجمتها وإدراك العالقات الموجودة 

مما يؤكد أن تلميذات المجموعة التجريبية أظهرن فروقـاً ذات داللـة   ، ن أجزائهابي
وأدركـن العالقـات   ، إحصائية في ترجمة الموضوعات الخاصة بالوحدة المدروسة

الموجودة بين أجزاء موضوعاتها التي تم قياسها من خالل االختبار عنـد مسـتوى   
  .الفهم
تبر منطقية إلى حد ما؛ نظراً لمـا تتمتـع بـه    وتؤيد الباحثة هذه النتيجة التي تع    

األلعاب التعليمية من مميزات جعلتها تتفوق على الطريقة التقليدية في تدريس الفقه؛ 
  . خاصة عند مستوى الفهم

فعامل اإلثارة والتشويق في األلعاب التعليمية كان له أثر فاعل فـي اسـتيعاب       
) م١٩٨٥(وهو ما أكده زهـران  ، معلوماتتلميذات المجموعة التجريبية للحقائق وال

يتم عـن  ) الطفولة المتأخرة(إن تذكر األشياء بالنسبة للطفل في هذه المرحلة :"بقوله
  )        ٢٣٧(ص".طريق الفهم



 

في دراسته من حيـث  ) م٢٠٠٢(واتفقت هذه النتيجة  مع ما توصل إليه الحكمي    
البعدي عند مسـتوى الفهـم   وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل 

  .لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام األلعاب التعليمية
والمفدى )م٢٠٠٥(وتعارضت مع  ما توصلت إليه دراسة كٌل من  آمنة جرادي     

عدم  وجود فروق ذات داللـة  ) م٢٠٠٥(حيث أثبتت دراسة آمنة جرادي ) م٢٠٠٧(
بينمـا  ، عند مستوى الفهم  في مقرر الفقـه  إحصائية في متوسط التحصيل البعدي 

وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـط     ) م٢٠٠٧(أثبتت دراسة المفدى
  . التحصيل البعدي عند مستوى الفهم لصالح المجموعة الضابطة

  : )التطبيق(فيما يتعلق بالفرض الثالث الخاص بمستوى )  ج ( 

الالتي درسـن  موضـوعات   (لتجريبية أثبتت النتائج تفوق تلميذات المجموعة ا    
( على زميالتهن في المجموعة الضـابطة  )الفقه المختارة باستخدام األلعاب التعليمية

في متوسط درجات التحصيل ) الالتي درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية 
  .البعدي عند مستوى التطبيق

ى مقدرتهن علـى اسـتخدام   وتعزى نتيجة تفوق تلميذات المجموعة التجريبية إل    
الحقائق والمفاهيم التي فهمها في مواقف جديدة  بشكل أفضل مـن زمـيالتهن فـي    

  .المجموعة الضابطة
في دراسته التـي  ) م٢٠٠٢(وهذه النتيجة  تعارضت  مع ما توصل إليه الحكمي    

أكدت انخفاض مستوى التحصيل البعدي عند مستوى التطبيق  لدى تالميذ المجموعة 
  .جريبية التي درست باستخدام األلعاب التعليميةالت

مـن  )م٢٠٠٥(كما اتفقت هذه النتيجة  مع ما توصلت إليه دراسة  آمنة جرادي     
حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل  في مقرر الفقه البعدي 

 – عند مستوى التطبيق  لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام أسـلوب 
  .مقارنة بالطريقة التقليدية –الطرائف العلمية 

والتي أثبتت ) م٢٠٠٧(وتعارضت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة المفدى     
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل البعدي عند مستوى التطبيـق  



 

ـ  ة مقارنـة  في مقرر الفقه لصالح المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدي
  .باستخدام أسلوب  التعلم التعاوني

  ) :ككل ( فيما يتعلق بالفرض الرابع الخاص بالمستويات الثالثة مجتمعة )  د ( 

الالتي درسن  موضوعات الفقـه  (أثبتت النتائج تفوق تلميذات المجموعة التجريبية 
الالتي ( طة على زميالتهن في المجموعة الضاب)المختارة باستخدام األلعاب التعليمية

في متوسط درجات التحصيل البعدي ) درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية 
  ).الكلي(عند المستويات الثالثة مجتمعة 

وتعزى نتيجة تفوق تلميذات المجموعة التجريبية إلى تأثير المتغير المستقل فـي      
أللعـاب التعليميـة   فتدريس موضوعات الفقه المختارة باستخدام ا. الموقف التعليمي

ساهم في  رفع متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية  في االختبار البعـدي  
  . الختبار التحصيل المعرفي ككل

و ) م١٩٨٦(واتفقت هذه النتيجة  مع ما توصلت إليه دراسة كٍل من  آمال أحمد    
على  من حيث التأكيد) م٢٠٠٠(و مطاوع) م١٩٩٨(وحنان رضا )  م١٩٨٧(الثبيتي

األثر اإليجابي لأللعاب التعليمية  لصالح المجموعة التجريبيـة مقارنـة بالطريقـة    
  .وتفوق أفرادها على أقرانهم في المجموعة الضابطة، التقليدية

و ) م٢٠٠١(كما اتفقت هذه النتيجة  مع ما توصلت إليه  دراسة كٍل من  فهمي     
ابي إلسـتراتيجية لعـب األدوار   من حيث التأكيد على األثر اإليج) م٢٠٠٨(الشمري

لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالطريقة التقليدية وتفوق أفرادها على أقرانهم في 
  .المجموعة الضابطة

ودراسة آمنة جرادي ) م٢٠٠٤(كذلك اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة الرواحي     
ئية فـي  من حيث وجود فروق ذات داللة إحصا)ت.د(ودراسة الخروصي) م٢٠٠٥(

، متوسط التحصيل المعرفي  في مقرر الفقه البعدي عند المستويات الثالثة مجتمعـة 
الطرائف ( تعزى  لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام أسلوب  مغاير

  .للطريقة التقليدية) حل المشكالت -العلمية



 

والتـي  ) م٢٠٠٧(بينما تعارضت هذه النتيجة  مع ما توصلت إليه دراسة المفدى    
أثبتت  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل البعدي الكلـي فـي   
مقرر الفقه لصالح المجموعة الضابطة التي درسـت بالطريقـة التقليديـة مقارنـة     

  .باستخدام أسلوب التعلم التعاوني
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ى إجراءات الدراسة يشير إل، يتناول هذا الفصل عرضاً موجزاً لملخص الدراسة    
ثم عرضاً مجمالً لنتائج ، يجمع أطرافها، من بدايتها إلى نهايتها بأسلوب علمي موجز

ثم الدراسات المقترحة التـي  ، فالتوصيات التي انبثقت عن تلك النتائج، هذه الدراسة
وتكمل جوانب الموضوع التي لم تتم تغطيتها وفيما يلي ، د تواصل المسيرةـــتع

   :  بيان ذلك
üëcM@òaŠ‡Ûa@˜ƒÜßZ@ @
لقد نادى العديد من المهتمين والكثير من الباحثين بضرورة تطبيق واسـتخدام      

لمعرفة مدى فاعليتها ولالستفادة منها في إثراء العملية ، استراتيجيات تدريسية حديثة
وبناءا على ما أفـادت بـه   ، التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات

ث التجريبية من فاعلية استخدام األلعاب التعليمية في رفع مستوى التحصـيل  البحو
وزيادة نشـاطهن و دافعيـتهن   ، ودورها في إثارة انتباه المتعلمات، للمفاهيم العلمية

باإلضافة إلى مـا الحظتـه   ، والوصول لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة، للتعلم
ية عموماً والفقه خصوصاً تعطى للمتعلمات الباحثة من أن مقررات التربية اإلسالم

وإنمـا  ، بطرق ال تعمل على استثارة دافعيتهن للتعلم مقارنة بالمقررات األخـرى 
، مع إغفال دور المتعلمـة ، االعتماد فيها يكون على الحفظ واالستظهار بشكل كبير

وهذا ما أكدته بعض الدراسات الوصفية التي تناولـت بعـض جوانـب الـنقص     
مما حفز الباحثة إلى إجـراء دراسـة شـبه    ، في تدريس مقررات الفقهوالقصور 
الكشف عن فاعلية استخدام األلعاب التعليمية على التحصـيل  : تهدف إلى، تجريبية

لتلميذات الصف ، منفردة ومجتمعة) التذكر والفهم والتطبيق(المعرفي عند مستويات 
  . صمة المقدسةبالعا، الرابع االبتدائي في بعض موضوعات مقرر الفقه



 

وفي ضوء مشكلة الدراسة وهدفها تمكنت الباحثة من صياغة أربـع فـروض       
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات : صفرية، تتلخص في أنه 

الالتي درسـن موضـوعات الوضـوء بالطريقـة     (تلميذات المجموعة الضابطة 
الالتـي درسـن   (جريبيـة ومتوسط درجـات تلميـذات المجموعـة الت   ، )التقليدية

بعـد ضـبط    –في التطبيق البعدي ) الموضوعات نفسها باستخدام األلعاب التعليمية
: مستوى التـذكر، ثانيـا  : أوال[ :المعرفي عند  الختبار التحصيل –التطبيق القبلي 

  .]المستويات المعرفية الثالثة معا : مستوى التطبيق، رابعا: مستوى الفهم، ثالثا
هدف الرئيسي من الدراسة الحالية واختبار فرضياتها، اتبعت الباحثة وبغية تحقيق ال

  :ما يلي

üëc:   راجعت األدبيات التربوية المتصلة بموضوع الدراسة، واستفادت من خبـرة

معديها في تكوين خلفية معرفية مناسبة، مكنتها من إعـداد سـائر عناصـر    
  :ي جانبين رئيسيين هماثم عمدت إلى تنظيمها ف، دراستها، واإللمام بحيثياتها

  :وقد تناولت الباحثة فيه مبحثين: اإلطار النظري للدراسة: أوالً 
@Þëþa@szj¾aZéÔÐÛa@ @

أهـداف  ،طرق وأسـاليب تدريسـه  ،طبيعته، أهمية تعلمه،تعريفه(الذي تناول    
وخصائص النمو في المرحلة االبتدائية وانعكاسـاتها  ، تدريسه في المرحلة االبتدائية

  ).الفقهفي تعليم 
@ïãbrÛa@szj¾aZòîàîÜÈnÛa@lbÈÛþa@ @

ودور المعلمة في ،تصنيفاتها،أهدافها،نشأتها،مفهوم األلعاب التعليمية(الذي تناول     
  ).  التدريس باأللعاب

@bîãbq@ZòÔibÛa@pbaŠ‡ÛaZ@ @
وقد عرضت في ثالث  محـاور  ، لدراسةوتضمنت الدراسات المتصلة بموضوع ا

  :هي
Þëþa@Šìa :   

  .اسات وصفية تناولت بعض جوانب النقص والقصور في تدريس مقررات الفقهدر



 

  



 

@@ïãbrÛa@Šìa@Z@ @
دراسات شبه تجريبية تناولت مقارنة طرق وأساليب التدريس الحديثة في مقـررات  

  .الفقه بطريقة التدريس التقليدية
@sÛbrÛa@Šìa@Z@ @

ها علـى التحصـيل فـي    دراسات تناولت فاعلية األلعاب التعليمية وأثر اسـتخدام 
  .مقررات مختلفة

bîãbq :  البعـدي  / القبلـي  ( اعتمدت المنهج الشبه تجريبي القائم على التصـميم (
" وقدمت وصفا. لمجموعتين، كمنهج مالئم لتحقيق الهدف الرئيسي من الدراسة

  .للفكرة األساسية التي يرتكز عليها هذا التصميم
rÛbqbĆ: لتي يمكن أن تدرس باسـتخدام األلعـاب   اختارت بعض موضوعات الفقه، ا

التعليمية العلمية، وقد وقع اختيارها على خمسة موضوعات، تـدرس ضـمن   
: مقرر الفقه لتلميذات الصف الرابع االبتدائي، للفصل الدراسـي األول لعـام  

فروض الوضوء / شروط الوضوء / الوضوء : ( هـ، وهي١٤٢٩/هـ١٤٢٨
  )نواقض الوضوء / سنن الوضوء / 

iaŠ@bÈ: من األدبيات التربويـة المختصـة فـي إعـداد خطـط      "استعرضت عددا

وضـعت  ، وفي ضوء تلـك األدبيـات  ،إلعداد خطة التدريس اليومية،التدريس
ألعداد الخطط المقترحة لتـدريس الموضـوعات   ،عناصر رئيسية]٧[الباحثة 

مكونـات تعلـم   ، معلومات أولية عامة للموضـوع (تضمنت،الخمسة المختارة
  )التقويم، العرض اإلغالق، التمهيد،هداف المعرفية للموضوعاأل،الدرس
bßb‚Ć:من األدبيات التربوية المختصة في القيـاس والتقـويم  " استعرضت عددا ،

ثم أعدته علـى النحـو   ،لتقف على الخطوات الالزمة إلعداد اختبار التحصيل
  :التالي

راسة للمعـارف  وهو قياس تحصيل تلميذات عينة الد، حددت الهدف من إعداده) أ(
العلمية المتضمنة في الموضوعات الخمسة المختارة من مقرر فقـه الصـف   



 

وذلك عند مستويات المجال المعرفي الـثالث األولـى مـن    ، الرابع االبتدائي
  ) والتطبيق، الفهم، التذكر:(وهي،وزمالئه)(bloomتصنيف بلوم 

  : وهما، حددت بعدي اختبار التحصيل) ب(
إلى حقـائق  ، تم تحديده عن طريق تحليل المحتوى المعرفي وقد: بعد المحتوى -١

  .ومفاهيم يراد إكسابها للتلميذات من خالل دراستهن للموضوعات المختارة
 -وفيه حددت األهداف السلوكية اإلجرائية في المستويات الثالثـة  : بعد السلوك-٢

 .ونسبة كل منها -التذكر والفهم والتطبيق

تبار التحصيل في ضوء تحديـد بعـدي المحتـوى    أعدت جدول مواصفات اخ) ج(
  .والسلوك

قررت الباحثة أن يكون اختبار التحصيل اختباراً موضوعياً من نوع االختيـار  ) د(
مفردة، تمثل عينة مـن السـلوك   ) ٤٨(وصاغت . من متعدد ذو األربع بدائل

  .المخضع للقياس، وتناظر التوزيع النسبي المحدد في جدول المواصفات
ضت الباحثة الصياغة المبدئية لتلك المفردات، على عدد مناسـب مـن   عر) هـ(

المتخصصين في مجال تدريس المناهج وطرق التدريس؛ لتتأكد مـن صـدق   
  .محتواها ودقتها العلمية، ومدى شمولها ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله

كـيم  اعتمدت الباحثة عشرين مفردة من المفردات التي اجتمعت آراء لجنة التح) و(
على مالءمتها في مجموعات مناظرة ألوزانها النسبية المحـددة فـي جـدول    

  .المواصفات، وأعدت مخططا تحليليا يوضح ذلك
جمعت تلك المفردات، وحددت درجة واحدة لكل مفردة تجيب عليها التلميـذة  ) ز(

ثم أعدتها بصورة أولية على هيئة كراسة اختبار، ووضـعت  . إجابة صحيحة
داً من التعليمات العامة، التي توضح للتلميذات المطلوب مـنهن  في مقدمتها عد

  .بصورة محددة قدر المستطاع
  :طبقت الصورة األولية الختبار التحصيل على عينة الدراسة وحددت من ذلك) ح(
إذ تبين أن الزمن المناسب لإلجابة عن جميع المفردات هـو  : زمن االختبار   -١

  .دقيقة) ٤٠(



 

وقد تبين أن قيمة معامل الثبات باسـتخدام طريقـة التجزئـة    : ثبات االختبار  -٢
، وهـي  )٠.٨٣(، قد بلغـت  )Spearman-Brown(النصفية سيرمان براون 

  .قيمة مرتفعة نسبيا
حيث تبين أن قيمة معامل الصدق الذاتي لالختبار، قد بلغـت  : صدق االختبار  -٣

أيضا، التأكـد مـن   كما أخذ في االعتبار . ، وهي قيمة مرتفعة نسبيا)٠.٩١(
  .، وصدق المحكمين)االتساق الداخلي(صدق المنطق 

بعد تأكدها مـن صـدق    –أخرجت الصورة النهائية لكراسة اختبار التحصيل ) ط(
وقد راعت عند عملية . وضمنتها في مالحق الدراسة –وثبات الصورة األولية 

  .إخراجها، األسس التي أوصت األدبيات التربوية بإتباعها
@b†b: لتحقيق هدف الدراسة واختبـار  ، تم تنفيذ التصميم شبه التجريبي المحدد

  :فرضياتها على النحو التالي
حصرت المدارس االبتدائية التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات بمكة المكرمة ثم ) أ(

  . اختارت مدرستين من مدارس مكة المكرمة بطريقة عشوائية بسيطة
، الواقعـة بحـي الهنداويـة   ، لمدرسة االبتدائية السـابعة وقع االختيار على ا) ب(

  .بالعاصمة المقدسة، رالواقعة بحي بالحفاي، والمدرسة االبتدائية الحادية عشر
حصلت الباحثة على الموافقة الرسمية بتطبيق اإلجراء العملـي بالمدرسـتين   ) ج(

 -بنـات -علـيم  من قبل اإلدارة العامة للتربية والت، اللتين وقع االختيار عليهما
  .وحدة التخطيط والتطوير التربوي بالعاصمة المقدسة

تأكدت الباحثة قبل البدء بتنفيذ التجربة من ضبط عدد من المتغيرات المتعلقـة  ) د(
عـدد  : (بأفراد العينة وإجراءات التجربة فـي مجمـوعتي الدراسـة، وهـي    

ات التلميذات، عمرهن الزمني، المعارف العلميـة الـواردة فـي الموضـوع    
  )المختارة للتدريس، أداة الدراسة المستخدمة وزمن تطبيقها القبلي والبعدي

طبقت الباحثة اختبار التحصيل المعرفي المعد علـى تلميـذات مجمـوعتي    ) هـ(
تلميــذة يــوم األربعــاء الموافــق ) ٤٦(الدراســة البــالغ عــددهن الكلــي 

بهدف  هـ، وذلك قبل إخضاعهن لدراسة الموضوعات المختارة،٩/١٠/١٤٢٨



 

معرفة خلفياتهن العلمية عن محتواها المعرفي، قبل إدخال المتغير المستقل، ثم 
  .صححت كراسات االختبار، ورصدت درجاتها

هـ، أخضعت تلميذات المجموعـة  ١٢/١١/١٤٢٨: وفي يوم األربعاء، الموافق    
المختـارة  )وحـدة الطهـارة والوضـوء   (الضابطة لدراسة موضوعات الفقه 

ريقة التقليدية، بينما أخضعت تلميذات المجموعة التجريبية لدراسة باستخدام الط
  .الموضوعات نفسها باستخدام األلعاب التعليمية

وفقـا للخطـة الزمنيـة     -وحيث إن تدريس الموضوعات المختارة يسـتلزم      
حصص دراسية، وبواقع حصة واحدة أسبوعيا، فقد انتهـى  ) ٦( -الموضوعة

  .هـ١٨/١١/١٤٢٨: ألربعاء، الموافقتدريس المجموعتين، يوم ا
أعادت الباحثة تطبيق اختبار التحصيل المعرفي على تلميـذات مجمـوعتي   )  و( 

هـ، وذلك للتعرف علـى  ٢٥/١١/١٤٢٨:الدراسة، في يوم األربعاء، الموافق
، على المتغير التابع )الطريقة التقليدية، األلعاب التعليمية(أثر المتغير المستقل 

، ثم صححت كراسـات االختبـار، ورصـدت    )معرفي البعديالتحصيل ال( 
  .درجتها واحتفظت بها

جمعت الباحثة درجات تلميذات مجموعتي الدراسة، ونظمتها بهدف إخضاعها ) ز(
  .للمعالجة اإلحصائية

عن طريق مركز الحاسب اآللي الموجود بجامعة أم القـرى تمـت معالجـة    ) ح(
المتوسـط الحسـابي ،   :(هـي  ، و)SPSS(الدرجات ضمن برنامج اإلحصاء 

  ).حساب حجم األثر، االنحراف المعياري، تحليل التباين المصاحب 
bÈibZ     عرضت وحللت نتائج المعالجات اإلحصائية، لكل فـرض مـن فـروض

بصورة منظمة، تكشف عـن نتيجـة اختبـار تلـك      -وفقا لترتيبه –الدراسة 
 ≤وى داللـة  الفروض في حدود الدالالت اإلحصائية المتحققـة عنـد مسـت   

، وبينت مدى اتفاق أو تعارض تلك النتـائج مـع نتـائج الدراسـات     )٠.٠٥(
  .السابقة



 

bîãbqZ@òaŠ‡Ûa@wöbnãZ@ @
أثبتت النتائج أن تلميذات المجموعة التجريبية قد تفوقن على زميالتهن فـي      

المجموعة الضابطة في متوسط درجات التحصيل المعرفي البعدي عنـد مسـتوى   
وعنـد الدرجـة الكليـة    ، ى الفهم ومستوى التطبيق كل على حـده التذكر ومستو

  .      مجتمعة) التطبيق‘ الفهم، التذكر(للمستويات المعرفية الدنيا 
وبناءاً على  ذلك فقد رفضت الباحثة الفروض الصفرية وقبلت بديالتها علـى      

  : النحو التالي
QO     بـين متوسـطي   )  ٠.٠٥( ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى

وتلميـذات  ) الالتي درسن بطريقة تقليدية(درجات تلميذات المجموعة الضابطة
في التحصـيل  ) الالتي درسن باستخدام األلعاب التعليمية(المجموعة التجريبية

عند مستوى التـذكر؛ بعـد   ، البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي
  .التجريبية لصالح المجموعة ،  ضبط التحصيل القبلي

RO   بين متوسطي درجات )  ٠.٠٥( ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
وتلميـذات  )  الالتي درسـن بطريقـة تقليديـة   (تلميذات المجموعة الضابطة

في التحصـيل  )  الالتي درسن باستخدام األلعاب التعليمية(المجموعة التجريبية
عند مستوى الفهـم؛ بعـد   ، رفيالبعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المع

  .لصالح المجموعة التجريبية ،  ضبط التحصيل القبلي
SO   بين متوسطي درجات )  ٠.٠٥( ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

وتلميـذات  )  الالتي درسـن بطريقـة تقليديـة   (تلميذات المجموعة الضابطة
في التحصيل )   تعليميةالالتي درسن باستخدام األلعاب ال(المجموعة التجريبية

عند مستوى التطبيق؛ بعـد  ، البعدي في مقرر الفقه الختبار التحصيل المعرفي
  .لصالح المجموعة التجريبية ،   ضبط التحصيل القبلي

TO   بين متوسطي درجات ) ٠.٠٥( ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الالتي (والتجريبية)   ديةالالتي درسن بطريقة تقلي(تلميذات المجموعة الضابطة

في التحصيل البعدي فـي مقـرر الفقـه    )   درسن باستخدام األلعاب التعليمية



 

بعـد  ، )الكلـي  ( عند المستويات الثالثة مجتمعة ، الختبار التحصيل المعرفي
  .ضبط التحصيل القبلي

@brÛbqZ@òaŠ‡Ûa@pbî–ìmZ@ @
  :لخروج بالتوصيات التاليةتمكنت الباحثة من ا، في ضوء نتائج الدراسة ومحدداتها

Q@O وتطويرها بشكل يجعلهـا  ، تعديل النظرة المستقبلية لمقررات التربية اإلسالمية
  .أكثر من كونها مقررات تحصيلية، مقررات وظيفية

R@O   توظيف الطرق واألساليب التدريسية المتنوعة التي أثبتت الدراسات التربويـة
في مقررات ) من بينها األلعاب التعليميةو(فاعليتها في زيادة تحصيل المتعلمين 

والحرص على إكسـاب الملتحقـين   ، طرق التدريس بمرحلة اإلعداد التربوي
  .والملتحقات بهذه المرحلة أساسياتها وفنون تطبيقها

TO  عقد دورات تدريبية أثناء الخدمة لمعلمات التربية اإلسالمية بإشراف المختصين
هدف إثراء الخبرة لدى القائمين بتـدريس  ب، في طرق تدريس العلوم الشرعية

مقررات التربية اإلسالمية بالطرق واألساليب التدريسية الفعالة فـي تـدريس   
  .وتوعيتهم بأهمية استخدامها وتدريبهم على ممارستها بفعالية، مقرراتهم

T@O      تشجيع ابتكار األلعاب التعليمية التي تضفي إلـى العمليـة التعليميـة اإلثـارة
وتنقل المصطلحات الجافة إلى مفـاهيم وظيفيـة   ، وتزيد من الدافعية والتشويق

  .تجعل التعلم أبقى أثراً
bÈiaŠ@ZòaŠ‡Ûa@pbyÔß@Z@ @
﴾ َما ُأوتيتُم من الْعلْـمِ ِإالَّ قَلـيالً    ﴿: قال اهللا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله     

ا هي إال نقطة انطالق فمهما بلغت نتائج أي دراسة علمية فم، )٨٥(اإلسراء آية
أو تعـالج  ، تكمل جوانب لم يتم تغطيتها فيها، لدراسات علمية مستقبلية أخرى

  :وعليه فإن الباحثة تقترح. نقاط الضعف الموجودة فيها
Q@O تتضمن موضوعات مختارة من مقررات الفقه األخرى، إجراء دراسات مماثلة ،

  .تعميم النتائجللوقوف على مدى إمكانية ، وعينات عشوائية أكبر



 

R@O في مقـررات  ، تستهدف ابتكار ألعاب تعليمية متنوعة، إجراء دراسات تطويرية
تساهم فـي تحقيـق األهـداف    ، التربية اإلسالمية في كافة المراحل الدراسية

  .المرجوة من تدريسها
S@O تدريس مقررات  يإجراء دراسات تستهدف الكشف عن أثر األلعاب التعليمية ف

على تنمية  التحصيل الدراسي عند مستويات المجال المعرفـي  ، لفةالفقه المخت
  . والمهاري، والمجال الوجداني، ككل

T@O تدريس مقررات  يإجراء دراسات تستهدف الكشف عن أثر األلعاب التعليمية ف
ومهارات ، على تنمية مهارات التفكير الناقد، الفقه بالمراحل التعليمية المختلفة

  .التفكير اإلبداعي
U@O تدريس مقررات  يإجراء دراسات تستهدف الكشف عن أثر األلعاب التعليمية ف

 رمقارنـة بـاألث  ، الفقه بالمراحل التعليمية المختلفة على تحقيق أهدافها العامة
غيـر الطريقـة   ، الناتج من تدريسها باستخدام أساليب وطرق تدريسية أخرى

  .وجهاالكتشاف الم، التعلم التعاوني: التقليدية مثل
V@O تدريس مقررات  يإجراء دراسات تستهدف الكشف عن أثر األلعاب التعليمية ف

على تحصـيل الضـعفاء دراسـياً ومـدى     ، الفقه بالمراحل التعليمية المختلفة
  .مالءمتها لهم

WO تدريس مقررات  يإجراء دراسات تستهدف الكشف عن أثر األلعاب التعليمية ف
  ).توحيد والحديث والسيرة النبوية والتجويدكال( التربية اإلسالمية األخرى 
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  قائمة المصادر والمراجع العلمية  جع العلميةقائمة المصادر والمرا  قائمة المصادر والمراجع العلمية
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 .القرآن الكريم  .١

عون المعبود شرح سنن ، )م١٩٩٠(أبي الطيب محمد شمس الحـق  ، أبادي  .٢
 .دار الكتب العلمية: بيروت ، ٤المجلد ،أبي داوود

،  ٢:ط ،  القاموس المحـيط  ،) م ١٩٩٥(قوب الفيروزمجد الدين يع، أبادي  .٣
  .دار الكتب العلمية: بيروت 

المناهج أسسها وتنظيماتها وتقويم  ،) م١٩٨٠( عبد اللطيف فؤاد ، إبراهيم  .٤
 .مكتبة مصر : القاهرة ،  ٥: ط ، ا أثره

،  الشرح الممتع على زاد المستقنع، ) م١٩٩٥( محمد صالح ، ابن عثيمين  .٥
 .ار ابن الجوزي د: الدمام 

 تفسير القرآن العظيم، ) م ١٩٨٧(عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، ابن كثير  .٦
  .دار الحديث: القاهرة ، الجزء الرابع ،  ١:ط ، 

،  ٣: ط ، لسان العرب، ) م١٩٩٣(جمال الدين محمد بن مكرم ، ابن منظور  .٧
  .دار صادر: بيروت ،  المجلد الرابع 

: ، الكويت  تدريس المواد االجتماعية، ) م١٩٩٥( األحمد، عبدالرحمن أحمد .٨
 .ذات السالسل 

: الكويـت  ،  ١:ط ،  نحو ثقافة إسالمية، ) م١٩٨٤(عمر سليمان ، األشقر  .٩
 .مكتبة الفالح 

جدة ، التعليم االبتدائي، ) ت . د( نور الدين، وعبد الجواد ،سعيد ، بامشموس .١٠
  . دار البالد للطباعة والنشر: 



 

: ج ، ) ط .د (،  صحيح البخاري، ) م١٩٩٠(عبد اهللا محمد  أبو، البخاري  .١١
  .دار ابن كثير: دمشق ، ٥,١

دار : بيـروت  ، ٢:ط ، أصول الفقـه ، ) م١٩٨٦(محمد زكريا ، البرديسي  .١٢
  .  الفكر 

: بيروت ،  ٤:ط ،  الروض المربع، ) م١٩٩١(منصور بن يونس ، البهوتي  .١٣
 .دار الكتب العربية 

،  الميسر في سيكولوجية اللعب، )م١٩٨٧( توفيق  ،ومرعي ،أحمد ، بلقيس .١٤
 .دار الفرقان : األردن  -عمان ، ٣: ط 

، ، نظام تصنيف األهـداف التربويـة  ، )م١٩٨٤(بنجامين وآخرون ، بلوم .١٥
 .دار الشروق:الرياض، محمد الخوالدة وصادق عودة الكتاب األول:ترجمة

والتقويم في علـم   القياس، )م١٩٨٩(إليزابيث ،و هيجن ، روبرت، ثورندايك .١٦
، ٤:ط، عبد اهللا زيد الكيالني وعبد الرحمن عـدس : ترجمة ، النفس والتربية

 . مركز الكتب األردني

دراسة ميدانية لبناء برنامج إرشـادي  " ، ) م ١٩٨٩(عيسى عبدا هللا، جابر .١٧
( ، مجلة التربيـة  ، " لعالج أطفال مضطربين سلوكيا عن طريق اللعب 

  .١٧٣-١٦٥: ص  )العدد الثالث ، أكتوبر
طرق التدريس العامة ومهـارات  ، )م١٩٩٨(معبدالرحمن عبد السال، جامل .١٨

 .دار المناهج، ٢:ط، تنفيذ وتخطيط عملية التدريس

، المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التـدريس ، )م١٩٩٨(جان، محمد صالح  .١٩
 .دار الطرفين: ، الطائف  ١:ط 

عمان ،  ١: ط ،  سالميةتدريس التربية اإل، ) م٢٠٠٤(ماجد زكي ، الجالد  .٢٠
  .دار المسيرة: 
 –مكوناتها  -أنواعها : أساليب التدريس ، ) م١٩٨٤(محمد زياد ، حمدان  .٢١

 .دار الرياض للنشر: الرياض ، كيفيات قياسها



 

 تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ) م٢٠٠٣(محمد محمود ، الحيلة  .٢٢
  . دار المسيرة: عمان ،  ٣:ط ، 
: ط ،  األلعاب من أجل التفكير والتعلم، ) م٢٠٠٤( مد محمود مح، الحيلة  .٢٣

 .دار المسيرة : عمان ،  ١

: ط ،  األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها، ) م٢٠٠٥(محمد محمود ، الحيلة  .٢٤
 .دار المسيرة : عمان ،  ٣

، ) م٢٠٠٣( عبد الفتـاح سـعد   ، وعبد الرحمن ، حمد عبد العزيز ، الخرب  .٢٥
 .مكتبة الرشد : الرياض ،  ١: ط ،  التقليد والتجديد طرق التدريس بين

فصـول فـي   ، ) م٢٠٠٥(كمال الدين محمد ، وهاشم ،حسن جعفر ، الخليفة  .٢٦
 .مكتبة الرشد : الرياض ، ) ط ، د ( ، تدريس التربية اإلسالمية 

دار : دمشق ،  ٤: ط ،  الفقه اإلسالمي وأدلته، ) م١٩٩٧(وهبة ، الزحيلي  .٢٧
  الفكر 

،  معجم المقاييس في اللغـة ، ) م١٩٩٤(أبي الحسن أحمد بن فارس ، زكريا .٢٨
 .دار الفكر: بيروت ، ١:ط 

دار : القاهرة ، ٤: ط ، علم نفس النمو، )م١٩٧٧(حامد عبد السالم ، زهران .٢٩
 .الكتب 

،  ١: ط ، نماذجه ومهاراته سالتدري، ) م١٩٩٧(كمال عبد الحميد ، زيتون  .٣٠
 .مبيوتر والنشر والتوزيعالمكتب العلمي للك: اإلسكندرية 

طرق التدريس ، )م١٩٩٦( وفوزي صالح بنجر ، عبد الحي أحمد ، السبحي  .٣١
 .دار زهران: جدة ،  ٤: ط ،  واستراتيجياته

أثر إدراك الطالـب المعلـم للحـدود    " ، )م١٩٨٨(ممدوح محمد، سليمان .٣٢
الفاصلة بين طرائق التدريس وأساليب التدريس واسـتراتيجيات فـي   

، ٢٤العـدد  (،رسالة الخليج العربي، "تعليمية فعالة داخل الصف تنمية بيئة
 ).السنة الثامنة



 

سيكولوجية اللعب لدى األطفال العاديين "،)م٢٠٠٣(خالد عبدالرازق ، السيد .٣٣
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: األردن ، "والمعاقين

يـة  معجم المصطلحات التربو" ، ) م٢٠٠٣(زيـن  ، والنجار، حسن، شحاته .٣٤
 .الدار المصرية اللبنانية : القاهرة ، " والنفسية

المدرسـة االبتدائيـة   ، )م١٩٧٨(وآخـرون  ، محمود عبد الـرحمن ، شفشق .٣٥
دار : الكويـت  ، ٢: ط ، ةأنماطها األساسية واتجاهاتها العالمية المعاصر

 .القلم

األلعاب التربويـة وتطبيقاتهـا فـي    " ، ) م١٩٨٧(محمد سعيد، صباريني .٣٦
  ) .السنة السابعة ، العدد السابع ( ، رسالة الخليج العربي ، "  متدريس العلو

: ط ،  األسس النفسية للنمو اإلنساني، ) م١٩٨٦(طلعت حسن ، عبد الرحيم .٣٧
 . دار القلم : الكويت ،  ٣

مـدخل إلـى التربيـة    ، ) م٢٠٠١(وآخـرون ، عبد الرحمن صالح، عبد اهللا .٣٨
 .ر الفرقان دا: عمان ، ٢: ط ،  اإلسالمية وطرق تدريسها

،  لعب األطفال من الخامات البيئية، ) م٢٠٠٥( جميل طارق ، عبد المجيد .٣٩
 . دار الصفاء: عمان ،  ١: ط 

البحث العلمـي مفهومـه وأدواتـه    ، ) م٢٠٠٤(وآخرون ، ذوقان، عبيدات .٤٠
  . دار الفكر : األردن  -عمان ،  ٨:ط ، وأساليبه

حـث فـي العلـوم    المدخل إلـى الب ، ) م١٩٩٥(صالح بن حمد ، العساف .٤١
 .مكتبة العبيكان : الرياض ،  ١:ط ،  السلوكية

،  ٢: ط ،  طرق تدريس التربية اإلسالمية، ) م١٩٩٦(إبراهيم محمد ، عطا .٤٢
  .مكتبة النهضة : مصر 

، ) ط . د (،  وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم، )م١٩٩٩(ربحي ، عليان .٤٣
 .دار الصفاء للنشر : األردن  -عمان 



 

دار : مصـر ، ٣:ط، المنهج وعناصـره  ،)م١٩٩١(اهيم بسيوني إبر، عميرة .٤٤
 .المعارف

عمان ،  ١: ط ،  اللعب عند األطفال ،) م٢٠٠٢( حنان عبد الحميد ، العناني .٤٥
 .دار الفكر : 

اإلحصاء للباحث ، ) م٢٠٠٠(عوده ، أحمد سليمان ، والخليلي ، خليل يوسف  .٤٦
دار األمل للنشـر  : ألردن ا: ٢، اإلنسانية ، ط ٢: ، ط  في التربية والعلوم

 ٠والتوزيع
دار األنـدلس  : حائل ،١:ط،  القياس والتقويم ،)م١٩٩٧(محمود محمد، غانم .٤٧

 .للنشر والتوزيع

 .دار النشر الدولي : الرياض ،  التقويم التربوي ،)م٢٠٠٠(مندور ، فتح اهللا .٤٨

أساليب وطرق تدريس مـواد   ،) م٢٠٠٤(عبد الرحمن بن مبارك ، الفرج  .٤٩
  .دار الفرقان : الرياض ،  ٤: ط ، اإلسالميةالتربية 

التربيـة اإلسـالمية بـين األصـالة     ، )م١٩٨٣(إسحاق أحمـد  ، فرحان .٥٠
  .دار الفرقان : األردن ، والمعاصرة

العملية التربوية فـي المدرسـة   ، ) م١٩٨٣( إبراهيم محمود حسين ، فالته .٥١
 .مطابع الصفا : مكة المكرمة ،  ١: ط ، االبتدائية

) م١٦٨٧(، ممدوح محمد، وسليمان، محمد أمين، المفتي ، بل.ــ ه.فريدريك  .٥٢
  .الدار العربية : القاهرة ،  ٢: ط ،  طرق تدريس الرياضيات، 
مكتبة : القاهرة ،  ةسيكولوجية الطفل والمراهق، )ت . د (مصطفى ، فهمي .٥٣

 .مصر

: بيـروت  ،  التعريف بالفقه اإلسالمي، ) م١٩٩٧(محمد فوزي ، فيض اهللا .٥٤
 .بشائر دار ال

، ١: ط ،  أصول التربية اإلسـالمية ، ) م٢٠٠٢( سعيد إسماعيل ، القاضي  .٥٥
 .عالم الكتب : القاهرة 



 

الرياض ، ٢:ط ،  تاريخ التشريع اإلسالمي، ) م١٩٩٦(مناع خليل ، القطان  .٥٦
 .مكتبة المعارف : 

: الرياض ،  المرجع في تدريس علوم الشريعة، ) م١٩٩٦(محمد ، القضاة  .٥٧
 .دار الفيصل 

ط ،  مبادئ علم نفس النمو في اإلسالم،  )م١٩٩٨( حمدي شاكر ، محمود  .٥٨
 .دار األندلس: حائل ، ١:

، تأصـيل وتحـديث ،    تدريس العلوم، ) م١٩٩٨(المحيسن، إبراهيم عبداهللا  .٥٩
 .مكتبة العبيكان : الرياض . الطبعة األولى 

 الفاعلية في المناهج وطرق التدريس حـول ، )م١٩٨٨(حسن علي، مختار .٦٠
 .مكتب الجامعات للخدمات العلمية: مكة المكرمة،  قضايا تعليمية معاصرة

: القاهرة ،  ١٧الجزء ، ١:ط،  صحيح مسلم، ) م ١٩٩٥(مسلم بشرح النووي .٦١
  . دار الريان 

دراسة فعالية األلعاب الكمبيوتريـة  "، )م٢٠٠٠(ضياء الدين محمد، مطاوع .٦٢
فـاهيم العلـوم   لـبعض م ) نالديسلكسيي( في تحصيل معسري القراءة 

رسالة الخليج العربـي  ،"بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية
 ).السنة الحادية والعشرين، ٧٧العدد ( ،

الجـزء  ،  نماذج إحصائية خطية تطبيقيـة ، ) م٢٠٠٠(جون وآخرون، نتر .٦٣
مطابع جامعة الملك : الرياض ، أنيس إسماعيل كنجو وآخرون: ترجمة ، الثاني
 . سعود

: القاهرة ،  ٨: ط ،  القرآن وعلم النفس، ) م ٢٠٠٥( محمد عثمان ، اتي نج .٦٤
 . دار الشروق

،  األلعاب التربوية إستراتيجية لتنمية التفكيـر ، ) م٢٠٠٢( زيد ، الهويدي .٦٥
 .دار الكتاب : اإلمارات العربية المتحدة 



 

مقرر التوحيد والفقه للصف الرابـع  "، )م ٢٠٠٧(وزارة التربية والتعليم  .٦٦
  . التطـــوير التربـــوي: المملكـــة العربيـــة الســـعودية ، "البتـــدائيا

تقويم بعض المفاهيم الفقهيـة لـدى تالميـذ    ، ) م١٩٩٣(سراج ، وزان ٠ ٦٧
، مركز البحوث التربوية والنفسـية ، الصف الثالث متوسط بمدينة مكة المكرمة

  .جامعة أم القرى 
إلى التدريس المدخل ، )م٢٠٠٢(سعيد جـابر ، والمنوفي، حسن عايل، يحي .٦٨

 .الدار الصولتية للتربية: الرياض، ٣:ط ، الفعال

  
òîàÜÈÛa@Ýöb‹Ûa@: 

أثر استخدام إستراتيجية التعلم باللعب المنفـذ   "،)م١٩٩٣(محمد، بو ريا أ .٦٩
من خالل الحاسوب في اكتساب مهارات العمليات الحسـابية األربـع   

ماجستير رسالة ، " لطلبة الصف السادس األساسي في المدارس الخاصة
  .كلية التربية بالجامعة األردنية: األردن، غير منشورة 

مدى فاعلية األلعاب التعليمية في تنمية بعض "،)م١٩٨٦(آمال محمد، أحمد .٧٠
رسالة ماجسـتير  ، "المفاهيم والميول العلمية لدى تالميذ التعليم األساسي

  .كلية التربية بجامعة قناة السويس: ةاإلسماعيلي، غير منشورة
أساليب تـدريس مقـرر الفقـه التـي     " ، ) م١٩٩٩(عبد اهللا ، سليمانآل  .٧١

رسالة ماجسـتير  ، " يستخدمها معلمو هذا المقرر في المرحلة المتوسطة
  .كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض،غير منشورة 

أثر استخدام األلعاب التعليمية علـى  " ،) م١٩٨٧(صالح معيوض ، الثبيتي .٧٢
الرابع االبتدائي في تعليم قواعد اللغة العربيـة  تحصيل تالميذ الصف 

جامعة : مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة ، "  )الفعل المضارع (
  .  كلية التربية  ، أم القرى



 

أثر اسـتخدام طرائـف التـدريس    "،) م٢٠٠٥( آمنة محمد علي ، جرادي .٧٣
،  "العلمية على تحصيل طالبات مقرر الفقه للصف السادس االبتـدائي 

  .كلية التربية ، جامعة أم القرى : مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة 
أثر استخدام األلعـاب التعليميـة   " ، ) م٢٠٠٢(محمد يحي محمد ، الحكمي .٧٤

على التحصيل في عملية الضرب لدى تالميذ الصف الثالث بالمرحلـة  
، معة أم القرى جا: مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة ، "  االبتدائية

  .كلية التربية 
أثر استخدام طريقـة حـل  "، )ت.د( يحيى بن ناصر بن خالد، الخروصي .٧٥

   "المشكالت على التحصيل واالحتفاظ بالتعلّم في تدريس الفقه
٧٦. www.squ.edu.om/lib/English/Omanitheses/Arabic%٢٠Omani

%٢٠  
ـ "،)م ٢٠٠٤(محمد مبروك ، الرواحي .٧٧ دريس برنامج تعليمي محوسب لت

  "  ةالفقه وأثره في تحصيل طالب الصف العاشر واتجاههم نحو الماد
٧٨. www.squ.edu.om/lib/English/Omanitheses/Arabic%٢٠Omani

%٢٠  
فاعلية التـدريس بإسـتراتيجية لعـب    "،)م٢٠٠٨(زيد بن مهلهل، الشمري .٧٩

، "األدوار في تنمية مهارات النحو لدى تالميذ الصف األول المتوسـط 
  . كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، ير مطبوعةرسالة ماجست

إعداد مرجع لوحدة الصالة في مادة الفقه " ، )م١٩٩٤(سهى سالم ، الشويع .٨٠
رسـالة  ، " ودراسة أثر استخدامه في طالبات الصف السادس االبتدائي

  . كلية التربية، جامعة الملك سعود : الرياض، ماجستير غير منشورة 
أثر استخدام األلعاب اللغوية في تدعيم مهـارات  " ،)م١٩٩٣(رلـي ، عبده .٨١

التواصل في اللغة االنجليزية كلغة أجنبية لـدى عينـة مـن الطلبـة     
 .جامعة مؤتة: عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، "المبتدئين في األردن



 

الصعوبات الواردة في كتـب الفقـه للمرحلـة    "،)م١٩٩٩(هياء ، العتيبي .٨٢
ظر معلمي ومعلمات العلوم الشـرعية بمدينـة   المتوسطة من وجهة ن

كليـة  ، جامعة الملك سعود: الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، "الرياض
 . التربية

أثر استخدام مراكز مصادر التعلم فـي  ) " م١٩٩٥(العنزي عمر رمضان  .٨٣
مستوى التحصيل الدراسي لمقرر الفقه لدى تالميـذ الصـف الثـاني    

كلية ، جامعة الملك سعود: الرياض، ر غير منشورةرسالة ماجستي، " المتوسط
 .التربية

أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل  "،)م١٩٩٨(محمد أحمد . الكرش .٨٤
، رسالة ماجستير غير منشورة، "تالميذ الصف الرابع لمهارات الرياضيات

  .كلية التربية بجامعة القاهرة: مصر
استخدام طريقتي لعب األدوار  أثر" ،)م٢٠٠٣(صالح قنيان جلود، المساعيد .٨٥

والمناقشة في تحصيل طلبة الصف الخـامس األساسـي فـي دروس    
كليـة  : عمـان ، رسالة ماجستير غير منشورة، "العبادات واتجاهاتهم نحوها

  .العلوم التربوية العليا بجامعة عمان العربية
 أثر اسـتخدام الـتعلم   "،)م ٢٠٠٧(صالح بن سليمان بن عبد العزيز، المفدى .٨٦

رسـالة  ، "طالب الصف الثاني الثانوي لمادة الفقه لتعاوني في تحصيلا
  . كلية التربية ،جامعة الملك سعود –الرياض، ماجستير غير منشورة

إعداد دليل المعلم لكتاب الفقه للصف الثاني "،)م٢٠٠٤(فوزي سعود، اليحي .٨٧
 كليـة ، جامعة الملك سعود: الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، "المتوسط
 .التربية
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  )١(ملحق رقم  
  الموافقات الرسمية



 

 



 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم  
  دليل المعلمة
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  الوضوء:  الموضوع األول
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  :احملتوى املعريف
  .فوائد الطهارة وفضلها -
  .الفرق بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن -
  .ما تحصل به طهارة المسلم -
  .صود من الوضوءالمق -
  .واجب الوضوء ومحله -
  .حكم نسيان واجب الوضوء -
  .المقصود بإزالة النجاسة -
  ة منهااألشياء التي يجب إزالة النجاس -

  .العبادات التي يشترط لها الوضوء -

  : التعليمية ألهدافا
 .أن تعدد التلميذة فوائد الطهارة )١(
 .أن تعطي التلميذة دليًال على فضل الطهارة من القرآن الكريم أو السنة )٢(
 .أن تذآر التلميذة ما تحصل به الطهارة للمسلم )٣(
 .أن تحدد التلميذة المقصود من الوضوء )٤(
  .فضل الوضوء أن تبين التلميذة )٥(
 .أن تحدد التلميذة واجب الوضوء )٦(
 .أن توضح التلميذة حكم الوضوء إذا ترآت البسملة نسيانا )٧(
  .أن تعين التلميذة ما يشترط له الوضوء من العبادات )٨(
  .أن تعين التلميذة ما يشترط له الوضوء من العبادات )٩(

  نادي التربية اإلسالمية :المكان .           حصتان :زمن الدرس 

  : الوسائل واألدوات 
 .برنامج الحاسب المعد لهذا الدرس -
 .البطاقات الخاصة بالدرس -.    السبورة والطباشير أو األقالم الملونة -
 .لوحة لتدوين عناصر الموضوع -.                                 الكتاب المقرر -

  :المفاهيم الجديدة 
 .التسمية -    .إزالة النجاسة -    .الوضوء -



 

  :طريقة إجراء اللعبة
 :ل على األتيتشتم بطاقات أمام التلميذات تعرض المعلمة -أ

بعد قراءة المعلمة لها تطلب من بعض التلميذات ،بطاقة مكتوب فيها آية وحديث شريف 
 : إعادة القراءة ثم تقوم المعلمة بطرح عدد من األسئلة

  
  
  
  
  
  
 

  
  

 .ألن اهللا تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين: لماذا نتطهر؟   التلميذة: المعلمة 
، أحسنِت : المعلمة . نقصد بها النظافة: ارة؟ التلميذة ماذا نقصد بالطه: المعلمة 

في ماذا تفيدنا ولكن ، النظافة والنزاهة عن األقذار: الطهارة معناها في اللغة 
، يمحو اهللا بها الخطايا ، هي عبادة يتقرب بها العبد إلى اهللا: الطهارة؟ التلميذة

  . للمحافظة على الصحة العامة، ويرفع بها الدرجات
لو أن "قال صلى اهللا عليه وسلم:  هات دليل على فضل الطهارة؟ التلميذة: علمة الم

هل يبقى من درنه ، نهر بباب أحدآم يغتسل منه خمس مرات  في اليوم والليلة 
  .ويقصد به الوضوء. ال يا رسول اهللا: شيء قالوا

ا بعد قراءة المعلمة له. بطاقة مكتوب فيها آية تدل على وجوب طهارة الباطن
 :تطلب من بعض التلميذات إعادة القراءة ثم تقوم المعلمة بطرح عدد من األسئلة

 قال اهلل تعاىل 

  
  
  
  
  

ة   ة؟    : المعلم ذه اآلي دل ه اذا ت ى م ذة  العل ة اإلسالم     :تلمي ى عناي ة عل دل هذي اآلي ت
اطن ارة الب ة. بطه نتي: المعلم ى ا، أحس ا   إذا اعتن لم آم اطن المس ارة ب الم بطه إلس

 رِهِطَتَاملُ بُحِيُوَ وابنيَالتَ بُحِاهلل يُ إنَ:" ِقال اهلل تعاىلين"  
أال أدلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 ،إسباغ الوضوء على املكاره : قال . بلى يا رسول اهلل : الدرجات ؟ قالوا 
 "وا�تظار الصالة بعد الصالة  ،وكثرة اخلطا إىل املساجد 

                     

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَثِريا منَ الظَّن إِن بَعضَ الظَّن إِثْم وَلَا تَجَسسُـوا       "
وَلَا يَغْتَب بعضُكُم بَعضًا أَيُحِب أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحمَ أَخِيهِ مَيتًا فَكَرِهتُمُوهُ وَاتَّقُوا 

   "للَّهَ تَواب رحِيماللَّهَ إن ا



 

اهره ارة ظ ى بطه ة  .اعتن ه : المعلم لم باطن ر المس اذا يطه ن م ذةال ؟م ر :  تلمي يطه
  .الخ  ...المسلم باطنه من الحسد والغيبة والنميمة والبغض والكذب

ة بطرح السؤال         . بطاقة فيها صور -ج  وم المعلم ذات تق د عرض الصور للتلمي بع
    :التالي

  
 

  
  
أمرين     :  تلميذةالبماذا تحصل الطهارة للمسلم؟  : المعلمة  لم  ب ارة للمس تحصل الطه

  .الوضوء وإزالة النجاسة
ا صور -د ة فيه ذات. بطاق د عرض الصور للتلمي ئلة  بع ة بطرح األس وم المعلم تق

  :التالية

    
  .نشاهد رجال يتوضأ: في هذه الصور؟  التلميذة ماذا نشاهد: المعلمة 
ة  ذة   : المعلم وء؟  التلمي د بالوض اذا نقص ة    : م اء مخصوص ل أعض ه غس د ب نقص

  .بطريقة مخصوصة
ذة : المعلمة    ول  : قبل البدء في الوضوء ماذا يجب أن نقول؟ التلمي )) بسم اهللا ((نق

  .ومحله في أول الوضوء. وهذا القول هو واجب الوضوء الوحيد
ة  ((ماذا لو نسي المسلم التسمية في أول الوضوء؟: المعلمة    تعرض المعلمة بطاق

  )) فيها اإلجابة على هذا السؤال
  

   إزالة النجاسة          ضوء     الو                      



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  :بعد عرضها للطالبات تقوم المعلمة بطرح األسئلة التالية. بطاقة  فيها صور -هـ

  
  
  
  
  
  
  

ا     : المعلمة  ة النجاسة منه ا      ((؟ما األشياء التي تجب إزال ذة من خالل م تجيب التلمي
  )) تشاهد في الصورة السابقة

  المكان الذي يصلى فيه والثوب والبدن: التلميذة
ان  : ماذا نقصد بإزالة النجاسة؟ التلميذة : المعلمة    تطهير البدن والثوب والمك

    .الذي يصلى فيه من البول أو الغائط أو غيرهما من القاذورات
د عرض الصور    . بالصالة ر خاصة بطاقة فيها صو -و        ذات للبع وم   تلمي تق

   :المعلمة بطرح األسئلة التالية

                 
        

 وال شي عليه وضوؤه صحيح د انتهائه من الوضوء             بع                        

 :من نسي التسمية وذآرها في 

  سمي في وضوئهي          أثناء الوضوء                                 

 : البدن   :المالبس

  :المصلى



 

ذه الصورة ؟   : المعلمة    ذة العلى ماذا تدل ه ل     :  تلمي ى طف دل الصورة عل ت
ة  .يصلي ا الوضوء لم  : المعلم ترط له ي يش ادات الت ن العب اذا؟ الصالة م

: المعلمة  .ألننا مأمورون بأن نقف أمام اهللا طاهرين ألداء الصالة:  تلميذةال
الى  ، بارك اهللا فيك  ه تع ُتْم       :"والدليل على هذا قول وْا ِإَذا ُقْم ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

ُحواْ   ِق َواْمَس ى اْلَمَراِف ِدَيُكْم ِإَل وَهُكْم َوَأْي ُلوْا ُوُج الِة فاْغِس ى الصَّ ُكْم  ِإَل ِبُرُؤوِس
  )٦(المائدة آية " َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن

السجود جزء من الصالة فهل يشترط لسجود الشكر وضوء؟         و: المعلمة 
ه وضوء  : تلميذةال ا سجدة هللا        . ال يشترط ل لم إذا سره أمر م ل يسجد المس ب

  .تعالى على أي حال
ورة المصحف   -ز ا ص ة فيه ورة ل ، بطاق د عرض الص وم  بع ذات تق لتلمي

 المعلمة 
  :بطرح األسئلة التالية

 

    
  

ة  ذة   : المعلم ذه الصورة؟ التلمي ي ه ل ف ل الطف اذا يفع ن  : م ورة م رأ س يق
  .المصحف الشريف

هل يجوز للمسلم أن يمس المصحف من دون طهارة ؟ وما الدليل : المعلمة 
ذة ك؟ التلمي ى ذل اهر : عل و ط لم أن يمس المصحف إال وه وز للمس ، ال يج
  )). لَّا َيَمسُُّه ِإلَّا اْلُمَطهَُّروَن (( والدليل قوله تعالى

ة    ا    : المعلم ترط لهم ا يش ه غيب ذياع أو قراءت ن الم رآن م ماع الق ل س ه
  .ألنه ال يحدث فيهما مس للمصحف.ال: الوضوء؟ التلميذة 

ة بطرح           -حـ وم المعلم ات تق د عرض الصورة للطالب ة بع بطاقة فيها صورة الكعب
  :التاليةاألسئلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة المشرفة  :  المعلمة    ا      ، نشاهد اآلن صورة الكعب ادة التي نؤديه ا هي العب م
  .عبادة الطواف:  تلميذةالعند الكعبة خصوصا؟ 

ين    ، الطواف من العبادات التي يشترط لها الوضوء : المعلمة    فهل السعي ب
ا؟      وء أيض ه الوض ترط ل روة يش فا والم ذةالالص ين  : تلمي عي ب فا الس الص

  .والمروة من العبادات التي ال يشترط لها الوضوء



 

  غالق اإل
  

  :تقوم المعلمة بتلخيص مضمون الدرس في النقاط التالية        
  
  .فوائد الطهارة وفضلها -  
  .ما تحصل به طهارة المسلم  - 

  .صود من الوضوءالمق -   
  .واجب الوضوء ومحله -  
  .المقصود بإزالة النجاسة -   

 .العبادات التي يشترط لها الوضوء -      

  
ه          وم بقراءت درس تق ذات مضمون ال م التلمي ة من فه بعد أن تتأآد المعلم

راءة  ادة الق ذات إع ن التلمي ب م ي وتطل اب المدرس ن الكت م ، م م  تقس ث
ى  ذات إل ن   ....... ٤....التلمي ه م ة مكون ل مجموع ات آ ... ٥....مجموع

ين        لكل مجموعة قائده منسقه، تلميذات دور الوسيط ب وم ب ة تق ة للعب ومنظم
لم         ذات وتس در التلمي ذات ويشترط أن تكون من أق المعلمة وزميالتها التلمي
ذي تستغرقه       زمن ال ا لحساب ال لها ساعة زمن من قبل المعلمة تدرب عليه

  .تلميذات مجموعتها في اللعبة

  )الكلمات المتقاطعة+ لعبة تلوين(م التقوي

אאW 
  .أن تميز التلميذة العبادات التي يشترط له الوضوء -     

אאאW 
  .أن تستخرج التلميذة الكلمات الموجودة في الشكل  -
  .أن تمأل التلميذة الفراغات الموجودة في أسفل الشكل عموديًا وأفقيًا -

لها  السحب التي تشتمل على العبادات التي يشترط يلون/ ١س  
  :الوضوء

  
                     

  

 الطواف

 مس المصحف

 الصالة

 جــــــالح

 الصوم



 

استخرجي الكلمات الموجودة في الشكل التالي عموديا ثم / ٢س  
  :                 مع إمكان استخدام الحرف أآثر من مرة ، أفقيا 

  
  
  
  
  
  
  
  

                     :                                                       عمودي
  (.............)   .تحصل به طهارة المسلم -١
 .  (.............)ال يشترط لهذه العبادة وضوء -٢
  

  :أفقي
  .  ).........   ........... .........(واجب الوضوء هو  -٣
 ( ...................) .ال يشترط لهذه العبادة وضوء  -٤
  .....)  .(.............عبادة يشترط لها الوضوء   -٥

  
راءة السؤال األول   • د ق ا  ، بع ة عليهم اني وطلب اإلجاب راءة السؤال الث تم ، وق ي

 .تشغيل المؤقت
بعد انتهاء الطالبات من العمل ومعرفة الزمن الذي استغرقته آل مجموعة في     •

ات المجموعة       دة مجموعة بجمع ملف اللعبة وتسجيله في بطاقة تكلف المعلمة آل قائ
ا و  ي إليه ي تنتم ة  الت ى المعلم ليمها إل ة بتصحيح أوراق   ، تس وم المعلم م تق ن ث وم

ذات       ارات الشكر التي استحقتها التلمي درجات وعب وفي الحصة   ، اإلجابة وتدوين ال
 : القادمة تقوم المعلمة بتقسيم السبورة بهذه الطريقة

) ب(مجموعة  )      أ(مجموعة 
  

  )د(مجموعة )     ج(مجموعة 

  الزمن الدرجة      الزمن الدرجة     الزمن الدرجة     الزمن     الدرجة
 ١٠  ١٠  دقائق ٥  ٦  دقائق ٩  ٨  دقائق٥  ٦

  دقائق
  

 ا

 ل

 و

 و

ب

 ء

 اس

 ا

ض

 ه وق

 ا ز

 ا

 ل ل

 ل

 ل

 ك

 ا

ص م

ف  ط ا

 ة

 م



 

ا آل مجموعة       • ة للسبورة وتسجيل الدرجة التي حصلت عليه يم المعلم د تقس بع
وضيح الحل الصحيح   والزمن الذي استغرقته آل مجموعة في اللعبة تقوم المعلمة بت

  .لألسئلة
  :تعلن المعلمة عن النتائج بهذه الطريقة •

  دقائق٥درجات واستغرقت في اللعبة ٦على ) أ(حصلت مجموعة
دقائق وهكذا باقي ٩درجات واستغرقت في اللعبة  ٨على ) ب(حصلت مجموعة 

والمجموعة المتفوقة تصفق لها جميع التلميذات وبهذه الطريقة يتم . المجموعات
ومن ثم يتم وضع نجمة في خانة المجموعة الفائزة في لوحة فلين ، ن النتائج إعال

  . خاصة بالنتائج النهائية
وبعد أن يستعيد الموقف هدوئه تقوم المعلمة بحل تمارين الواجب المنزلي 

  .مع التلميذات في الفصل

  الواجب المنزلي
  .مع تصحيح الخطأ) خطأ(أو ) صح(أجب /١س
  .يتوضأ إذا أراد أن يصلييجب على المسلم أن  •
 .يجب على المسلم أن يتوضأ إذا أراد قراءة القرآن حفظا •
 .يجب على المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن يطوف بالكعبة •
 .من نسي التسمية حتى فرغ من الوضوء يجب عليه أن يعيد الوضوء •
  
  .ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة/ ٢س

  :إسباغ الوضوء له فضل عظيم هو  ) أ(
يمحو اهللا به  -٣.  يرفع اهللا به الدرجات فقط - ٢.  يمحو اهللا به الخطايا فقط  - ١( 

 .)الخطايا ويرفع الدرجات
  :يجب الوضوء عند   ) ب(

  )النوم -٣.                           األآل -٢.              مس المصحف  -١(
  :يجب عليه أن ، ثم ذآرها في أثناء الوضوء ، من نسي التسمية )  جـ(
  .     يسمي ويستمر في وضوئه -٢.       يبدأ الوضوء من أوله -١(
Eيستمر في وضوئه -٣ 

 
 
 
 
 
 



 

 

:المراجع الخاصة بالموضوع  
 

يم  .١ ة والتعل وم "، )م ٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥(وزارة التربي م العل ل معل دلي
ليمان الخضير   : إعداد ،"الشرعية دويش وس ة    ،محمد ال ة العربي المملك

عودية  وي : الس وير الترب    ١٠٤:ص.التط
 

٢K   يم رر "، )م ٢٠٠٧/ م ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعل ه       مق د والفق التوحي
دائي ع االبت ف الراب عودية ، "للص ة الس ة العربي وير : المملك التط

وي    ٢٧-٢٦: ص.الترب
 

وتي  .٣ ونس  ، البه ن ي ور ب ع ، ) م١٩٩١(منص روض المرب ،  ٤:ط ،  ال
 ١٦-١٥: ص .دار الكتب العربية : بيروت 

 
ين  .٤ ن عثيم الح ، اب د ص ى زاد  ، ) م١٩٩٥( محم ع عل رح الممت الش

 ٢٠: ص.دار ابن الجوزي : الدمام ،  المستقنع
  

ا ، ) م٢٠٠٥( محمد محمود، الحيلة  .٥ ،  األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجه
 ٢٩٥:ص. دار المسيرة : عمان ،  ٣: ط 

  
ال     ، ) م٢٠٠٣(خالد عبد الرزاق ، السيد  .٦ دى األطف سيكولوجية اللعب ل

 ٢٠٣: ص. دار الفكر : عمان ،  ١:ط ، العاديين والمعاقين 
 
د  ، العناني .٧ ال   ، ) م٢٠٠٢( حنان عبد الحمي د األطف ،  ١: ط ،  اللعب عن

 ٧٨: ص. دار الفكر : عمان 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  شروط الوضوء : الموضوع الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
  
  
  
  :تعلم الدرسكو�ات م
  .المقصود من شروط الوضوء   -    

  .المقصود بالنية في الوضوء -
  .المقصود بالحدث -
  .شروط ماء الوضوء -
  .األشياء التي تمنع وصول الماء إلى العضو -
 .المقصود بتطهير السبيلين -

  :ةالتعليمي األهداف
 .أن توضح التلميذة المقصود من الشرط  .١
 .د من النية أن توضح التلميذة المقصو .٢
 .أن توضح التلميذة المقصود من الحدث  .٣
  .أن تبين التلميذة معنى النية في الوضوء .٤
 .أن توضح التلميذة مكان النية .٥
 .أن تحدد التلميذة صفة ماء الوضوء  .٦
 .أن تعطي التلميذة أمثلة للماء المباح .٧
 .أن تعطي التلميذة أمثلة للماء المحرم .٨
 .الماء للبشرةأن تمثل التلميذة لما يمنع وصول  .٩
  .أن تفرق التلميذة بين خروج البول و الغائط وخروج الريح في الحكم .١٠

  يةنادي التربية اإلسالم :المكان .        حصة واحدة :زمن الدرس 

  : الوسائل واألدوات 
 .برنامج الحاسب المعد لهذا الدرس -
 .البطاقات الخاصة بالدرس -.       السبورة والطباشير أو األقالم الملونة -
لوحة لتدوين عناصر  -.                                          الكتاب المقرر -

 .الموضوع
 .الحدث -       .         النية -    :المفاهيم الجديدة



 

  :التمهيد 
ن   )١٠( ة م ة مرقم ا الحروف الهجائي ة عليه ة لوح م  ٢٩ -١تحضر المعلم وترس

ام طوال لنحصل        على السبورة مستطيل آبير مقسم إلى قسمين عرضا وعشرة أقس
ة       المربعات التي في، على عشرة مربعات متساوية ام معين ى أرق وي عل ى تحت األعل

ى      ع األعل تطلب المعلمة من التلميذات أن يطابقن ما بين األرقام الموجودة في المرب
ذة التي تجد الحرف     ، والحروف الموجودة في اللوحة وبعد ذلك تكلف المعلمة التلمي

ك بعد ذل ، المطابق للرقم بكتابته في المستطيل على السبورة إلى أن تكتمل المربعات
تنتاج موضوع          ين الحروف في المربعات السفلى الس ا ب تقوم التلميذات بالربط فيم

  . الدرس ومن ثم تدوينه على السبورة 
  خ/٧  ح/٦  ج/٥  ث/٤  ت/٣  ب/٢  أ /١
 ص/١٤ ش/١٣ س/١٢ ز/١١ ر/١٠  ذ/٩  د/٨
  ق/٢١ ف/٢٠  غ/١٩ ع/١٨ ظ/١٧ ط/١٦ ض/١٥
  ء/٢٨  و/٢٧  هـ/٢٦ ن/٢٥ م/٢٤ ل/٢٣  ك/٢٢
    ي/٢٩

  
٢٨ ٢٧ ١٥ ٢٧ ٢٣  ١ ١٦ ٢٧ ١٠ ١٣ 

                    

لكن هل تعرف إحداآن و شروط الوضوء : إذا عنوان درسنا اليوم هو

عدم (مع عدمه) الوضوء(ما ال يوجد المشروط : ماذا نقصد بالشرط ؟  الشرط هو 
تطهير (وال يلزم من وجوده، )تطهير السبيلين بعد البول أو الغائط: الشرط مثل 
؛ مما يعني أن الشرط )الوضوء(وجود المشروط ) لبول أو الغائطالسبيلين بعد ا

يقصد بها األشياء التي وشروط الوضوء . البد من توفره قبل الشروع في العبادة
  .البد من توفرها قبل البدء في الوضوء 

  :طريقة إجراء اللعبة
 : تشتمل على األتي بطاقات أمام التلميذات تعرض المعلمة •
 صورة للقلب" + إنما األعمال بالنيات" ديثح/ البطاقة األولى  - أ



 

ارا     : المعلمة  ه اإلنسان مخت وم ب يتحدث الحديث الشريف عن النية وأن أي عمل يق
  هل تعرفين أين محل النية؟. البد له من النية 

  .محلها القلب والتلفظ بها بدعة: التلميذة 
  الوضوء ماذا نقصد بالنية في: المعلمة 
  .أن ينوي المسلم الطهارة ألداء الصالة: التلميذة 
المقصود بالنية في الوضوء هي أن يقصد المسلم رفع الحدث أو . أحسنت: المعلمة 

  .يقصد الطهارة لما تجب أو تسن له الطهارة
  ولكن هل تعرف إحداآن ما المقصود من الحدث؟ :المعلمة 
  .الحدث هو النجاسة: التلميذة 
ة و :  المعلم دث ه ا : الح ب له ادة يج ل أي عب ن فع ع م دن يمن وم بالب ى يق معن
  ؟ الوضوء اجب لهي عباداتمن تعطني مثال ل، الوضوء
  .الطواف حول الكعبة ومس المصحفو الصالة: التلميذة

ادتين بوضوء واحد ؟    .أحسنت : المعلمة  أعطيكن   ولكن هل يجوز لنا أن نأتي بعب
ال  ذة أرادت :  مث رأ س  تلمي ة    أن تق وم الجمع ن ي اعة م ر س ي آخ ف ف ، ورة الكه

  فهل يجوز لها أن تصلي بهذا الوضوء أم ال؟ ؛ ثم أذن المغرب، فتوضأت لذلك 
  .يجوز لها أن تصلي بهذا الوضوء: التلميذة 
  أحسنت ولكن لماذا؟: المعلمة 
  .فهي على طهارة، لقراءة القرآن  وضأت وت الحدثألنها نوت أن رفع : التلميذة

  : إذا الشرط األول من شروط الوضوء هو : المعلمة 
                          

  النيةالنية  --
  أو يقصد بالوضوءأو يقصد بالوضوء، ، وذلك بأن يقصد بالوضوء رفع الحدث وذلك بأن يقصد بالوضوء رفع الحدث               

  ..ونحو ذلكونحو ذلك، ، الطهارة للصالة أو قراءة القرآن الطهارة للصالة أو قراءة القرآن                         
  
اه وتطرح      : البطاقة الثانية   - ب تعرض المعلمة صور خاصة بمصادر المي

  .ى التلميذاتأسئلة عل
  
  

  

    ::قال صلى اهللا عليه وسلمقال صلى اهللا عليه وسلم
  إنما األعمال بالنيات وإنما لكل " 

  ".ما نوى   امرؤ



 

    مصادر المياهمصادر المياه                        
  
  
  
  

  ما مصادر المياه؟: المعلمة
  .مصادر المياه آثيرة منها األمطار و البحار و الينابيع و األنهار: التلميذة
  .هذه هي مصادر المياه الطبيعية على سطح األرض. أحسنت: المعلمة

  هل يجوز لنا أن نتوضأ بهذه المياه؟
  .يجوز لنا أن نتوضأ بهذه المياهنعم : التلميذة
ة ا؟     : المعلم تعملها دائم اه نس ر المي رى غي وائل أخ اك س ل هن ة إن  ه ي أمثل أعطن
  وجدت؟

  
                        

                                
  
  
  

بن       ، نعم: التلميذة وة والحليب والل ل الشاي و القه وهذه السوائل األخرى مث
  .والعصير
  هل يصح لنا أن نتوضأ بهذه السوائل :المعلمة
  .........ال يصح لنا أن نتوضأ بالشاي أو القهوة : التلميذة
ه ال       . أحسنت: المعلمة وة وإن آانت من السوائل فإن وذلك ألن الشاي والقه

  من تعرف لماذا؟ .يجوز لنا أن نتوضأ بها
  .ال تحصل لنا بها الطهارة..... ألن الشاي والقهوة: التلميذة

فالشاي والقهوة والسوائل األخرى وإن آانت طاهرة في     . أحسنت: معلمةال
ا  ذلك ال يصح الوضوء    ،نفسها يجوز لنا شربها إال إنها غير مطهرة لغيره ل

         إذا .بها
  :أقسام المياه عندنا قسمان                               

  
  ماء نجس                                     ماء طهور          

  مثل                                                 مثل       
ار هايم ار واألنه ن                                     البح ابة م اه المنس                          المي

  والصرف المجاري                                                والوديان 
 .الصحي                                                                         



 

والقسم األخير ال يصح أن نستعمله ال في األآل وال في الشرب وال              
  .في الطهارة

  :إذا فالشرط الثاني من شروط الوضوء هو         
  

  اًًاماء طهورماء طهورالالأن يكون أن يكون   --    
  ..وال بالماء النجس وال بالماء النجس ، ، فال يصح الوضوء بغير الماء فال يصح الوضوء بغير الماء                 

  
  
ة  -ج ة الثالث ورتان   / البطاق ذات ص ة للتلمي رض المعلم ئلة   ، تع يهن األس ي عل وتلق

  :التالية
  

  
  ماذا نشاهد في الصورة األولى؟: المعلمة
  .وضأ من مغسلة الحمامصورة لشخص يت: التلميذة
  والصورة الثانية؟: المعلمة
  .صورة لطفل يتوضأ من مواضيء عامة إما في مسجد أو حديقة: التلميذة
  .الوضوء من األماآن العامة آالمساجد أو الحدائق جائز: المعلمة

اءا يخص رجال    ، ماذا لو أن شخصا أراد الوضوء ولم يجد ماءا يتوضأ به  ووجد م
ه آخرا فقام هذا ا م وضوئه    . لشخص وأخذ ماء الرجل اآلخر بالقوة وتوضأ ب ا حك فم

  هذا؟
  .وضوءه غير صحيح: التلميذة
  ولكن لماذا؟. أحسنت: المعلمة
  .ألنه أخذه بالقوة فهو سارق له والماء المسروق ال يصح به الوضوء: التلميذة
  :إذا الشرط الثالث من شروط الوضوء هو . أحسنت: المعلمة

  
  
  

  مغاسل األماآن العامةمغاسل األماآن العامة                        مياه المغاسل       مياه المغاسل                               



 

  
  الماء مباحاالماء مباحاأن يكون أن يكون   --

  ..ونحوهونحوه، ، آالمغصوبآالمغصوب، ، فال يصح الوضوء بماء محرم فال يصح الوضوء بماء محرم                             
  
ة  -د ة الرابع يه    / البطاق ي عل م تلق ات ث ى الطالب ة الصور عل رض المعلم ئلة  نتع األس

  : التالية
 
  طالء األظافـرطالء األظافـر                            الحناءالحناء                                      العجينالعجين                                        
    

  
  
  

أت ثالث نساء وآان على يد األولى عجين وعلى يد الثانية طالء األظافر  توض: المعلمة
  فما حكم وضوئهن؟. أما الثالثة ففي يدها حناء

ذالك صاحبة        : التلميذة ل أن تتوضأ آ ه قب ا من إزالت المرأة التي على يدها عجين البد له
  .أما التي على يدها حناء فوضوئها صحيح ، طالء األظافر

  ولكن من تعرف منكن لماذا ؟ .أحسنت: المعلمة
اء  : التلميذة ألن العجين وطالء األظافر يعمالن على تغطية الجلد بطبقة تمنع وصول الم

  .إلى البشرة
ل       ا قب ذلك ال تجب إزالته أما الحناء فهي بمثابة اللون ال تمنع وصول الماء إلى البشرة ل

  .البدء في الوضوء
  أخرى تمنع وصول الماء للبشرة ؟من منكن تعطينا أمثلة ألشياء : المعلمة 
  .الصمغ والطين : التلميذة 
  : وعلى هذا يكون الشرط الرابع من شروط الوضوء هو . بارك اهللا فيك : المعلمة 
  

   إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضوإزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو  --                
  . وغيرهاوغيرها، ، واألصباغ واألصباغ ، ، والطين والطين ، ، العجين العجين : : مثل مثل                             
  
ـ ة -ه ة البطاق ولي     / الخامس از الب ور للجه ا ص ات فيه ة للطالب ة بطاق رض المعلم . تع

  :وتطرح عليهن مجموعة من األسئلة 
  
  
  
  



 

  

  أي من أجهزة اإلنسان نشاهد في هذه الصور ؟ : المعلمة 
  . نشاهد الجهاز البولي وجهاز إخراج الفضالت مثل الغائط والريح: التلميذة 

  ما وظيفة هذا الجهاز ؟ ، أحسنت : علمة الم
  . وظيفته إخراج الفضالت من بول وغائط وريح من جسم اإلنسان: التلميذة 

  ماذا يلزمنا بعد خروج الفضالت من الجسم ؟ ولماذا ؟: المعلمة  
  .حتى نكون على طهارة، )السبيلين(يلزمنا أن نطهر مكان خروجها : التلميذة
ول أو غائط وأرادت أن تصلي       : مثال  أعطيكن. أحسنت: المعلمة رأة ب إذا خرج من ام

  فماذا يلزمها؟
  .يلزمها أن تطهر السبيلين ثم تتوضأ للصالة: التلميذة
ة ك  : المعلم ارك اهللا في ارة     ، ب ى طه ت عل رأة أرادت الصالة وآان زم ام اذا يل ن م ولك

  وعندما همت بالصالة خرج منها ريح؟
  .يلزمها أن تعيد الوضوء: التلميذة
  وماذا بشأن السبيلين هل يلزمها تطهيرهما؟. تعيد الوضوء: المعلمة
  .ال: التلميذة
ائط شرط من    . أحسنت: المعلمة وعليه نقول إن تطهير السبيلين بعد خروج البول أو الغ

د الوضوء       ل تعي بيلين ب ر الس شروط الوضوء أما خروج الريح فإنه ال يستلزم منه تطهي
  .فقط

  : شرط الخامس من شروط الوضوء هو إن ال: وعى هذا نقول 
  

  تطهير السبيلينتطهير السبيلين  --                            
    ططبعد خروج البول أو الغائبعد خروج البول أو الغائ                                    
  

  :إغالق الموضوع 
م     ة من فه ذات بعد أن تتأآد المعلم اب        التلمي ه من الكت وم بقراءت درس تق مضمون ال

يتم تلخيص النقاط األساسية  وبعد ذلك ، التلميذات إعادة القراءة .. المدرسي وتطلب من 
  .في محتواه المعرفي

  : إذا للوضوء خمسة شروط يجب اإلتيان بها قبل الشروع فيه وهي : المعلمة 

  الريحالريح                    الغائط      الغائط                          البول            البول                            



 

  
  

  
  

  
  

ى   ذات إل يم التلمي ق تقس ة عن طري يق للعب دأ التنس ك يب د ذل ل .. ٤..بع ات آ مجموع
ة للع  ، تلميذات.. ٥..مجموعة مكونه من دور    لكل مجموعة قائده منسقه ومنظم وم ب ة تق ب

الوسيط بين المعلمة وزميالتها التلميذات ويشترط أن تكون من أقدرهن وتسلم لها ساعة 
ائق  .. زمن من قبل المعلمة تدرب عليها لحساب الزمن الذي تستغرقه في حدود عشر دق

  .تلميذات مجموعتها في اللعبة

  ):لعبة كلمة السر( التقويم
אאW 

  .الربع عن آلمات تدور حول الدرس أن تبحث التلميذة داخل •
 .أن تستخدم التلميذة الكلمات التي حصلت عليها إتمام الجمل القصيرة المعطاة •
  .أن تبحث التلميذة عن األحرف التي لم يتم استخدامها لتكون عبارة آلمة السر •
  
ة         / س ي آلم ا لتتوصلي إل م اشطبيه أفقي الي ث ابحثي عن المطلوب في الشكل الت

  السر؟
  (........)ط في ماء الوضوء أن يكون يشتر -
 (.........)ال يمنع وصول الماء للبشرة في الوضوء  -
 (.............)ال تصح الطهارة بالماء  -
 (.........)من شروط الوضوء  -
 .........)ال(يغسل السبيلين بعد خروج  -
 (........)من أقسام المياه  -
  
  

 س ج ن  ء  ا ن ح

  :شروط الوضوء هي
     النية    -١
  .      أن يكون مباء طهور  -٢
  .أن يكون مباء مباح  -٣

  . إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة  -٤  
  .  تطهري السبيلني  -٥  



 

  
  
  

  :(......................)كلمة السر هي
  :الحل
ا   / س طبيه أفقي م اش الي ث كل الت ي الش وب ف ي عن المطل ابحث

  لتتوصلي إلي آلمة السر؟
  )طهور(يشترط في ماء الوضوء أن يكون  -١
 )حناء(ال يمنع وصول الماء للبشرة في الوضوء  -٢
 )المسروق(رة بالماء ال تصح الطها -٣
 )النية(من شروط الوضوء  -٤
 )بولال(يغسل السبيلين بعد خروج  -٥
  )نجس(من أقسام المياه  -٦

  
  
  

ً  اتمبدع:(كلمة السر هي   )جدا
ذات ا     • ن التلمي ب م ؤال تطل ة للس راءة المعلم د ق ه  بع ة علي تم ، إلجاب وي

 .تشغيل المؤقت

  ب  م ة  ي ن ل  ا
  ق و ر س  م ل  ا
  ا ر و  هـ ط ع  د
  ًا  د ل  و ب ج ت

 س ج ن  ء  ا ن ح
  ب  م ة  ي ن ل  ا
  ق و ر س  م ل  ا
  ا ع ر  و هـ ط  د
  ًا  د ل  و ب ج ت



 

ل   • تغرقته آ ذي اس زمن ال ة ال ل ومعرف ن العم ذات م اء التلمي د انته بع
دة مجموعة بجمع           ل قائ ة آ ة تكلف المعلم مجموعة في اللعبة وتسجيله في بطاق

ة   ى المعلم ليمها إل ا وتس ي إليه ي تنتم ا الت ات مجموعته ك                 ، ، ملف د ذل بع
وم ال ل الصحيح تق ة بتوضيح الح ة بتصحيح أوراق    دبع. معلم وم المعلم ك تق ذل

وفي الحصة  ، اإلجابة وتدوين الدرجات وعبارات الشكر التي استحقتها التلميذات 
  :القادمة تقوم المعلمة بتقسيم السبورة بهذه الطريقة

  )د(مجموعة            )    ج(مجموعة )              ب(مجموعة )               أ(مجموعة       
  الزمن      النقاط      الزمن        النقاط        الزمن        النقاط        الزمن         النقاط    

  دقائق١٠     ٨دقائق           ٧        ١٠دقائق          ١٠       ١٠  دقائق     ٥        ٦    
  
ها آل مجموعة والزمن الذي ومن ثم يتم تسجيل الدرجة التي حصلت علي •

  .استغرقته آل مجموعة في اللعبة
  :تعلن المعلمة عن النتائج بهذه الطريقة •
  دقائق٥درجات واستغرقت في اللعبة ٦على ) أ(حصلت مجموعة  •
  دقائق١٠درجات واستغرقت في اللعبة  ١٠على ) ب(حصلت مجموعة   •
ذه الطري      • ات وبه ع الطالب ا جمي فق له ة تص ة المتفوق تم  والمجموع ة ي ق

ائج   ائزة في لوحة            ، إعالن النت ة المجموعة الف ة في خان تم وضع نجم م ي ومن ث
  .فلين خاصة بالنتائج النهائية

ع  • درس م ارين ال ة بحل تم وم المعلم ه تق د أن يستعيد الموقف هدوئ وبع
  .التلميذات في الفصل

  الواجب المنزلي
  .مع تصحيح الخطأ) خطأ(أو ) صح(أجب ب/ ١س

  .                                               الماء النجسال يصح الوضوء ب  ) أ(
 .يصح الوضوء بالماء المسروق  ) ب(
  .يصح الوضوء بالشاي)   جـ(
  
  .أمأل الفراغ بما يناسبه/٢س
  ......................  .أو يقصد ................... أن يقصد : النية هي  -١
 .................  وأن يكون ........... ............يشترط للوضوء بالماء أن يكون  -٢
ة    -٣ ى    ....................... من شروط الوضوء إزال اء إل ..............  وصول الم

 ................... .و.............. مثـل
  

  :.أمأل الفراغات التالية/٢س
א 

 نجس طهور



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :عالمراجع الخاصة الموضو
  
يم  .١ ة والتعل وم "، )م ٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥(وزارة التربي م العل ل معل دلي

ليمان الخضير   : إعداد ،"الشرعية دويش وس ة    ،محمد ال ة العربي المملك



 

عودية  وي: الس وير الترب   ١٠٥:ص. التط
 

٢K   يم رر "، )م ٢٠٠٧/ م ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعل ه       مق د والفق التوحي
دائي ع االبت ف الراب ة ، "للص عودية المملك ة الس وير : العربي التط

وي   ٢٩: ص. الترب
 

وتي  .٣ ونس  ، البه ن ي ور ب ع ، ) م١٩٩١(منص روض المرب ،  ٤:ط ،  ال
 ٢٠-١٦: ص .دار الكتب العربية : بيروت 

ى زاد المستقنع     ،) م١٩٩٥( حممـد صـاحل    ،ابن عثـيمني   .٤ ع عل  ، الشرح الممت
 ٢١: ص.دار ابن اجلوزي : الدمام 

 
ا ، ) م٢٠٠٥( محمد محمود، الحيلة  .٥ ،  األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجه

 ٣٣٩:ص. دار المسيرة : عمان ،  ٣: ط 
 
ي .٦ ل، يح ن عاي وفي، حس ابر، والمن عيد ج دخل ،)م٢٠٠٢(س ى  الم إل

 ١٦١: ص. الدار الصولتية للتربية: الرياض، ٣:ط  ،التدريس الفعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  الوضوء  فروض:  لثالموضوع الثا
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نادي التربية اإلسالمية :المكان           .        حصة واحدة :زمن الدرس 
  : وات الوسائل واألد

 .برنامج الحاسب المعد لهذا الدرس -
 .البطاقات الخاصة بالدرس -.          السبورة والطباشير أو األقالم الملونة -
لوحة لتدوين عناصر  -.                                      الكتاب المقرر -

 .الموضوع
  :المفاهيم الجديدة 

               .المواالة –.       الترتيب –.    المسح – .  حد الوجه –.   الفرض -



 

  :توى املعريف احمل
 .المقصود من الفرض -
 .المقصود بحد الوجه الواجب غسله  -
 .المضمضة واالستنشاق  المقصود من -
 .المقصود بغسل المرفقين  -
 .المقصود بمسح الرأس مع األذنين -
 .المقصود من الترتيب -
 .المقصود من المواالة -

  :التعليمية األهداف
  .معنى الفرض التلميذة أن تذآر  .١
 .الفرق بين الفرض والواجب ذةالتلميأن توضح  .٢
 .الوجه في الوضوءالمقصود من  التلميذةأن توضح  .٣
 .المقصود من المضمضة التلميذةأن توضح  .٤
 .المقصود من االستنشاق التلميذةأن توضح  .٥
 .بين المضمضة واالستنشاق التلميذةأن تفرق  .٦
 .ما يشتمل عليه مسح الرأس التلميذةأن تحدد  .٧
 .غسله من اليد في الوضوءالواجب  التلميذةأن تحدد  .٨
 .الواجب غسله من الرجل في الوضوء التلميذةأن تحدد  .٩
 .معنى الترتيب التلميذةأن تذآر  .١٠
 .حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء التلميذةأن توضح  .١١
 .معنى المواالة التلميذةأن تذآر  .١٢
 .بين الترتيب والمواالة في الوضوء التلميذةأن تفرق  .١٣
  .الصحيحة للوضوء عمليا الصورة التلميذةأن تطبق  .١٤

  
  :متهيد 

وان      - ى عن ي لتحصلي عل ا ه ا آم ة ورتبيه ام الفردي رف ذات األرق ذي األح خ
                                      :درس اليوم

  د/٦  و/٥  ق/٤  ر/٣  ع/٢  ف/١
 هـ/١٢  ل/١١ ن/١٠  ا/٩  س/٨ ض/٧
 ر/١٨ وء/١٧ ج/١٦ ض/١٥ ص/١٤ و/١٣



 

  )א( عنوان درسنا اليوم هو" إذا

ل  م التنزي ي محك الى ف ال اهللا تع ــلُواْ  ي ":ق ــتُمْ إِلَــى الصَّــالةِ فاغْسِ ــواْ إِذَا قُمْ أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُ
ــمْ إِلَــــى     وُجُــــوهَكُمْ وَأَيْــــدِيَكُمْ إِلَــــى الْمَرَافِــــقِ وَامْسَــــحُواْ بِرُؤُوسِــــكُمْ وَأَرْجُلَكُــ

  )٦(المائدة آية" الْكَعْبَنيِ
  :بةطريقة إجراء اللع

 : تشتمل على األتي بطاقات أمام التلميذات تعرض المعلمة •
م شرحها          - أ ا ومن ث ة بقراءته وم المعلم بطاقة مكتوب فيها المقصود من الفروض تق

 : للطالبات على النحو التالي
 

  
م    ، الفرض اليسقط عمدًا وال سهوًا: المعلمة  لم إذا توضأ ول يغسل  بمعنى أن المس

ر  ر غي إن وضوءه يعتب يًا ف دًا أو ناس ان متعم عضوًا من أعضاء الوضوء سواًء آ
ه ، صحيح  ذي يسقط في حال       . وعليه أن يعيد الوضوء من بدايت بخالف الواجب ال
ا هو      ، السهو م هن إن الحك يًا ف ه  : فلو توضأ المسلم ولم يسمي في أول وضوئه ناس أن

  . يسمي ويكمل الوضوء والشيء عليه
ذاتها      بعد ذ ام تلمي م تطلب من عدد     ، لك تقوم المعلمة بتطبيق صفة الوضوء أم ث

يالتهن   ام زم درس بعرض        . منهن القيام بالتطبيق أم ة بشرح ال دأ المعلم ك تب د ذل بع
  .بقية البطاقات على التلميذات

ين الفرض األول من فروض الوضوء وهو غسل الوجه           - ب بطاقة فيها صورة تب
 :ومن ثم تطرح على الطالبات مجموعة من األسئلة، ومنه المضمضة واالستنشاق 

غسل غسل : : والفرض إما أن يكون حسيًا مثل والفرض إما أن يكون حسيًا مثل ، ، جمع فرض جمع فرض : : الفروضالفروض    
  ..الترتيب بين أعضاء الوضوءالترتيب بين أعضاء الوضوء: : أو معنويًا مثل أو معنويًا مثل ،  ،  أعضاء الوضوءأعضاء الوضوء

  الفروضالفروض



 

                              
ة  الى  : المعلم ه تع ن قول ي م ا فهمت الل م ن خ وَهُكْم  :"م ُلوْا ُوُج اذا نقصد "فاْغِس م

  .نقصد بالوجه ما نقابل به الناس : بالوجه في الوضوء؟  التلميذة
ة  ا هي حدود الوجه؟ : المعلم ذة م ا : التلمي ى م ة إل ى الجبه حدود الوجه من منحن

  .ومن وتد األذن إلى وتد األذن عرضا، أنحدر من اللحيين طوال 
ذة     : المعلمة  اذا؟ التلمي ه المضمضة واالستنشاق؟ ولم دخل في    : وهل يدخل في م ي نع

  .ألن الفم واألنف من الوجه، غسل الوجه المضمضة واالستنشاق
هي تحريك   : المضمضة : لمضمضة واالستنشاق؟ التلميذةما الفرق بين ا: المعلمة 

  .هو جذب الماء بالنفس إلى األنف: واالستنشاق ، الماء في الفم
ن       ب م م تطل ذات ث ام التلمي ا أم اق عملي ة واالستنش ة المضمض ق المعلم تطب

ام    اق أم ق الصورة الصحيحة للمضمضة واالستنش ذات تطبي ن التلمي ة م مجموع
  .زميالتهن

دين مع        بطاقة  -ج فيها صورة للفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل الي
  .من ثم تطرح المعلمة سؤال على التلميذات. المرفقين

  
الى   : لمعلمة ا ه تع ا المقصود من      "وَأَيْـدِيَكُمْ إِلَـى الْمَرَافِـقِ    :" من قول من تحدد لن

رفقين باإلشارة في ي     ذة  غسل اليدين مع الم رفقين     : دها؟ التلمي دين  مع الم غسل الي
مل ل  يش رفقين      غس ع الم ذراع م م ال ن ث الكف وم رورا ب د م ابع الي راف أص  .أط

    الفرض األولالفرض األول

        
  االستنشاقاالستنشاقوو            المضمضة المضمضة                     ومنه   ومنه     غسل الوجه غسل الوجه           

    نينيالفرض الثاالفرض الثا

  المرفقينالمرفقين                    مع   مع                             غسل اليدين غسل اليدين 



 

ِك    : المعلمة  ارك اهللا في د في الوضوء       ، أحسِت وب إذا الصورة الصحيحة لغسل الي
  . الكف ومن ثم الذراع مع المرفقينوأطراف أصابع اليد  تشمل غسل 

ين  بطاقة فيها صو -د ة الصورة الصحيحة     ، رة لمسح الرأس مع األذن تطبق المعلم
  : لمسح الرأس مع األذنين مع التلميذات ثم تطرح السؤال التالي على التلميذات

  
  
  
  
  

                                      
  ننييمع        األذنمع        األذن            الرأس           الرأس           مسح مسح                                         

  
ه؟   من تشرح لنا المقصود من م: المعلمة  سح الرأس مع األذنين بناًء على ما قمت ب
ثم يمسح بهما  ونفضهما قليًال مسح الرأس مع األذنين هو بل الكفين بالماء:  التلميذة 

م مسح فتح             رة واحده ث ه م ى مقدمت ا إل م ردهم ه ث ى مؤخرت رأس إل ة ال  تي من مقدم
  .األذنين بالسبابة ومسح ظاهرهما باإلبهام مرة واحده

ة  نِت: المعلم ال أحس بة للرج ذا بالنس و. ه اء فه بة للنس ا بالنس اء  :أم ين بالم ل الكف ب
م مسح             ونفضهما قليًال رة واحده ث ه م ى مؤخرت رأس إل ة ال ا من مقدم ثم نمسح بهم

  .األذنين بالسبابة ومسح ظاهرهما باإلبهام مرة واحده تيفتح
  ة؟من تستخرج لنا الدليل على هذا الفرض من خالل اآلية المعروض: المعلمة 

  "وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ :" الدليل عليه قوله تعالى: التلميذة 
ين            -هـ  رجلين مع الكعب ع وهو غسل ال ا صورة للفرض الراب تطرح  ، بطاقة فيه

  : المعلمة السؤال التالي على التلميذات
  
  
  
  
  
  
  
  

ع من  الفرض الراب : ما هو الفرض الرابع من فروض الوضوء؟  التلميذة : المعلمة 
  .فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين

    الثالثالثالثالفرضالفرض

    الفرض الرابعالفرض الرابع

  
    الــــكــــعـــبـــيـــنالــــكــــعـــبـــيـــن            مـعمـع        غـــســل الرجـــلـيــــنغـــســل الرجـــلـيــــن



 

  : الدليل قوله تعالى: ما الدليل على هذا الفرض؟ التلميذة : المعلمة 

  "وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَنيِ" 
ذة   ، بورآِت: المعلمة  فلهما؟ التلمي ، ال : ولكن هل نغسل ظاهر الرجلين فقط دون أس

  .ى ما فوق الكعبينبل يجب غسل الرجلين من األسفل أيضا إل
ة      -و وء مرتب ور الوض ا ص ة فيه ى      ، بطاق الي عل ؤال الت ة الس رح المعلم م تط ث

  :التلميذات
  

  الفرض الخامسالفرض الخامس                                                    
  في غسل أعضاء الوضوء الترتيب                   

  :وهي  
  
  

  
  
  

ة  ه : المعلم م مسح رأس ه ث م وضوء رجل غسل رجلي ا حك ى ،  م ه إل أو غسل يدي
ر صحيح     : المرفقين ثم غسل وجهه؟ التلميذة  التين غي ه  ، وضوء الرجل في الح ألن

  .قدم غسل عضو على العضو الذي قبله 
ذة      ، ماذا يجب عليه أن يفعل : المعلمة  ه؟ التلمي د الوضوء أم يكمل ه أن  : هل يعي علي

رك فرضا من فروض الوضوء وهو الترتيب         ة   ،يعيد الوضوء ألنه ت إذا : المعلم
د     . الترتيب هو الفرض الخامس من فروض الوضوء   الى ق ا أن اهللا سبحانه وتع وبم

ى أن   ، )الوجه واليدين والرجلين(أدخل مسح الرأس بين المغسوالت دل عل فإن هذا ي
روض الوضوء  ن ف ًا م د فرض ب يع لم  . الترتي ه وس ي صلى اهللا علي ب النب د رت وق

  "   اهللا الصالة إال به هذا وضوء ال يقبل:"  لالوضوء وقا
  ):لغز الصورة(نشاط 

اء         ب أعض ن ترتي ود م ذات للمقص تيعاب التلمي ن اس ة م د المعلم د أن تتأآ بع
ل ي الغس وء ف ى ، الوض ة عل ر مرتب وء غي روض الوض ور ف رض ص وم بع تق

  ماذا تشاهدين في الصور؟/ س : التلميذات وتطرح األسئلة التالية عليهن
  
  
  

  
  
    

  



 

                                         
  
  

  
  
  حددي الخطأ الموجود في الصورة ؟/ س
  . بطاقة مكتوب فيها الفرض السادس من فروض الوضوء وهو المواالة -ز
  

  : تطرح المعلمة المثال التالي على التلميذات
ة ها      ديها توقفت لمكالم د أن غسلت ي ة امرأة توضأت وبع د نشفت     ، تفي م عادت وق ث

ا وأآملت الوضوء       رأة ؟      ، يداها فمسحت برأسها مع أذنيه ذه الم م وضوء ه ا حك م
ديها حتى جف   ، وضوئها غير صحيح: التلميذة  . ألنها ترآت الماء الذي آان على ي

  .وعلى ذلك آان يجب عليها أن تعيد الوضوء من البداية
ذا الفعل ب      ، أحسنتِ : المعلمة  ل ه ا ترآت      ومن فعلت مث ا أنه ول عنه أي صورة نق
أخير غسل العضو حتى      : فالمواالة هي  ، في غسل أعضاء الوضوء ةالمواال عدم ت

  وهل المواالة تعتبر من فروض الوضوء؟: التلميذة . ينشف الذي قبله
ذا    ، هي الفرض السادس من فروض الوضوء ةنعم المواال: المعلمة  ى ه د دل عل وق

يصلي وفي ظهر   " رجال ىأنه رأ:"  عليه وسلمالفرض حديث رسول اهللا صلى اهللا
وء       د الوض أمره أن يعي اء ف بها الم م يص درهم ل در ال ة ق ه لمع ل   "قدم اد الرج فأع

  .وضوئه  امتثاًال ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :إغالق الموضوع 
اب   بعد أن تتأآد المعلمة من فهم التلميذات مضمون الدرس تقوم بقراءته من الكت

ن  المد ب م ي وتطل راءة  .. رس ادة الق ذات إع اط  ، التلمي تم تلخيص النق ك ي د ذل وبع
ي  واه المعرف ي محت ية ف رض ملخص   . األساس فافيات لع ة بش تعانت المعلم د اس وق

  .الدرس على تلميذاتها

    الفرض السادسالفرض السادس                                          
  المواالةالمواالة                                                  

  ..ى ينشف الذي قبلهى ينشف الذي قبلهأال يؤخر غسل عضو حتأال يؤخر غسل عضو حت: : وهي وهي           



 

  
  

ى     ذات إل يم التلمي ق تقس  مجموعات آل  .. ٤..بعد ذلك يبدأ التنسيق للعبة عن طري
ذات .. ٥..مجموعة مكونه من  وم        ، تلمي ة تق ة للعب ده منسقه ومنظم لكل مجموعة قائ

بدور الوسيط بين المعلمة وزميالتها التلميذات ويشترط أن تكون من أقدرهن وتسلم 
ذات  .. لها ساعة زمن من قبل المعلمة تدرب عليها لحساب الزمن الذي تستغرقه تلمي

  :بإعطاء آل مجموعة ملف يحتوي على  ثم تقوم المعلمة. مجموعتها في اللعبة
  .بطاقة تحتوي على سؤال تقوم المعلمة بقراءته على التلميذات لإلجابة عليه

  )لعبة إكمال الرسم(التقويم 
אאW 

اة  - ات المعط ة الكلم ن مجموع وء م روض الوض ذة ف دد التلمي  أن تح
  .هارقمبوضع دائرة حول 

 .رضت عليها في الدرسأن ترتب التلميذة فروض الوضوء آما ع -
ه      - ذي وردت ب دائرة بالترتيب ال أن تصل التلميذة بين األرقام المحاطة ب

 . فروض الوضوء
ارة   - في النهاية تحصل التلميذة على شكل ذو معنى محدد بعد أن آان عب

  .عن شكل مبهم 

  
  
  

  



 

  التقويم
  
  
  
  

  
  

      
  
  
  
  
  

  
ثم ، الوضوء في القائمة التالية  ضعي دائرة حول أرقام فروض/ ١س

صلي األرقام التي حصلت عليها في الشكل أعاله بحسب تسلسل ورودها 
  :في القائمة وبخطوط مستقيمة لتكملي الرسم

  
  .الماء النجس - ١١.                  إزالة النجاسة -٦            .  النية -١
  .تطهير السبيلين -١٢.     مسح الرأس مع األذنين -٧     .هغسل الوج -٢
  .المواالة - ١٣.                          السعي -٨ .         الطواف -٣
  .التسمية - ١٤.                  غسل الرجلين-٩.          الطهارة -٤
  .الترتيب -١٠   .غسل اليدين -٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩
١ ١٠

١٣ 

٤٨

٧

١٤

٦

١٢ ١١

٢ ٣

٥



 

  
       

  
  

  
  

      
  
  

               
  
  

  
  
  

ثم ، ضعي دائرة حول أرقام فروض الوضوء في القائمة التالية/ ١س
صلي األرقام التي حصلت عليها في الشكل أعاله بحسب تسلسل ورودها 

  :في القائمة وبخطوط مستقيمة لتكملي الرسم
  

  .الماء النجس - ١١.                  إزالة النجاسة -٦            .  النية - ١   
  .تطهير السبيلين -١٢     .مسح الرأس مع األذنين -٧    . غسل الوجه -٢
  .المواالة - ١٣.                          السعي -٨ .         الطواف -٣
  .التسمية - ١٤                  .غسل الرجلين-٩ .         الطهارة -٤
  .الترتيب -١٠   .غسل اليدين -٥

  
                                                                                         

ذي استغرقته آل مجموعة في        • زمن ال بعد انتهاء التلميذات من العمل ومعرفة ال
ات المجموعة       اللعبة وتسجيله في بطاقة تكلف المعلمة قائدة آل مجموعة بجمع ملف

ة    ى المعلم ليمها إل ا وتس ي إليه ي تنتم ة بت ، الت وم المعلم م تق ن ث صحيح أوراق وم
ذات     وفي الحصة   ، اإلجابة وتدوين الدرجات وعبارات الشكر التي استحقتها التلمي

 : القادمة تقوم المعلمة بتقسيم السبورة بهذه الطريقة

٩ ١ ١٠

١٣ 

٤٨

٧

١٤
١٢ ١١

٢ ٣

٥

٦



 

ا آل مجموعة            ة للسبورة وتسجيل الدرجة التي حصلت عليه يم المعلم بعد تقس
ل    يح الح ة بتوض وم المعلم ة تق ي اللعب ة ف ل مجموع تغرقته آ ذي اس زمن ال وال

  .الصحيح
  )مثال(بهذه الطريقةتعلن المعلمة عن النتائج 

  دقائق ٩درجات واستغرقت في اللعبة ١٠على ) أ(حصلت مجموعة
  دقائق١٠درجات واستغرقت في اللعبة  ٧على ) ب(حصلت مجموعة 

ائج        تم إعالن النت ة ي ذه الطريق ات وبه ، والمجموعة المتفوقة تصفق لها جميع الطالب
ائزة في لوحة      ة المجموعة الف ائج     ومن ثم يتم وضع نجمة في خان ين خاصة بالنت فل

  .النهائية
ات في        درس مع الطالب ارين ال وبعد أن يستعيد الموقف هدوئه تقوم المعلمة بحل تم

  .الفصل

  الواجب المنزلي
  
  .مع تصحيح الخطأ) خطأ(أو ) صح( أجب ب / ١س
  
  .من فروض الوضوء المضمضة واالستنشاق بعد مسح الرأس   ) أ(
 .في الوضوء فال يجب غسلها، الجبهة ليشت من الوجه   ) ب(

  .من فروض الوضوء مسح األذنين مع الرأس)  جـ(   
   .ال يجب غسل الكعبين في الوضوء  ) د(
  .من فروض الوضوء غسل الرأس )  هـ(
  
  .ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة/ ٢س

  :المواالة هي  ) أ(
  .اإلسراع في الوضوء -١
 .التمهل في الوضوء -٢
 .غسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قلبه -٣
 
  :ترتيب في الوضوء يكون ال  ) ب(
  .بغسل الرجلين ثم اليدين ثم الوجه -١
 .بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين -٢
  .بالبدء بغسل اليدين إلى المرفقين قبل غسل الوجه -٣

  

)     ب(مجموعة   )      أ(مجموعة 
  

  )د(مجموعة  )          ج(مجموعة 

  الزمنالدرجة         الزمنلدرجة       ا  الزمنالدرجة         الزمنالدرجة 
  دقائق ١٠  ١٠  دقائق ٥  ٦  دقائق ١٠  ٧  دقائق٩  ١٠



 

  :مراجع الموضوع
  

يم  .١ ة والتعل وم "، )م ٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥(وزارة التربي م العل ل معل دلي
ليمان الخضير   : دإعدا ،"الشرعية دويش وس ة    ،محمد ال ة العربي المملك

عودية  وي: الس وير الترب    ١٠٥:ص. التط
 

٢K   يم رر "، )م ٢٠٠٧/ م ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعل ه       مق د والفق التوحي
دائي ع االبت ف الراب عودية ، "للص ة الس ة العربي وير : المملك التط

وي   ٣١: ص. الترب
 

وتي  .٣ ونس  ، البه ن ي ور ب ع  ،) م١٩٩١(منص روض المرب ،  ٤:ط ،  ال
 ٣١-٣٠: ص  .دار الكتب العربية : بيروت 

 
ين  .٤ ن عثيم الح  ،اب د ص ى زاد  ، ) م١٩٩٥( محم ع عل رح الممت الش

 ١٤٧: ص.دار ابن الجوزي : الدمام  ،المستقنع 
  

ا ، ) م٢٠٠٥( محمد محمود، الحيلة  .٥ ،  األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجه
 ٣٦٢:ص، ٥٨: ص. دار المسيرة : عمان ،  ٣: ط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوضوء  سنن:  رابعالموضوع ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  
  
  

  :احملتوى املعريف
  .معرفة المقصود من السنة -
 .التعرف على سنن الوضوء -

  :التعليمية األهداف
  .أن توضح التلميذة المقصود من السنة  .١
 .أن تعين التلميذة موضع استعمال السواك في الوضوء  .٢
 .ارن التلميذة بين الصائم وغيره المضمضة واالستنشاق أن تق .٣
 .أن تصف التلميذة تخليل أصابع اليدين والرجلين  .٤
 .أن تمثل التلميذة التيامن في الوضوء  .٥
 .أن تميز التلميذة ما يشرع تكرار غسله من أعضاء الوضوء  .٦
 .أن تدلل التلميذة على الدعاء المشروع بعد الفراغ من الوضوء .٧

  

  :اء اللعبةريقة إجرط
 :تعرف المعلمة المقصود من السنة للتلميذات على النحو التالي  •

  .آل ما أثر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير: السنة هي 
ره      لم في آل أم ولكن هل تعرف    ، فنحن مأمورات بإتباع سنته صلى اهللا عليه وس

لم   ألننا نحبه صلى اهللا: إحداآن لماذا؟ التلميذة  ه وس ة  .  علي ا  ، أحسنِت  : المعلم فبم
ه   أننا نحبه صلى اهللا عليه وسلم آان لزامًا علينا إتباع سنته ألنها دليل محبتنا له علي

يس مني    : "فقد قال عليه الصالة والسالم ، الصالة والسالم  من رغب عن سنتي فل

  نادي التربية اإلسالمية:المكان.              حصة واحدة :زمن الدرس 
  : الوسائل واألدوات 

 .برنامج الحاسب المعد لهذا الدرس -
 .البطاقات الخاصة بالدرس - .   لسبورة والطباشير أو األقالم الملونةا -
 .لوحة لتدوين عناصر الموضوع -.                                الكتاب المقرر -

  :المفاهيم الجديدة 
 .تخليل األصابع –.        االستنشاق-.                        المضمضة -



 

ه الصالة والسالم "  ال علي ن أحب:" وق ع م رء م ال" الم ا ق ه  أو آم الصالة علي
  . والسالم 

 : تشتمل على األتي بطاقات أمام التلميذات تعرض المعلمة •
بطاقة فيها صورة ألول سنن الوضوء وهي غسل الكفين ثالثا في أول الوضوء   - أ

  :تقوم المعلمة بطرح السؤال التالي، 

 
  
  

      
  
  
  

  .نقول بسم اهللا: لوضوء ؟  التلميذة ماذا يجب علينا أن نقول في أول ا: المعلمة 
إذا غسل الكفين : المعلمة . نغسل الكفين : وبعد ذلك ماذا نفعل؟   التلميذة : المعلمة 

ثالث مرات في أول الوضوء هو سنة نفعلها إقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه 
 فلو أننا غسلنا الكفين مرة واحدة في أول الوضوء صح ذلك ألن الواجب، وسلم

  . الغسل مرة واحدة 
.غسل الكفين ثالثا في أول الوضوء: إذا السنة األولى من سنن الوضوء هي 

    
بعد قراءة المعلمة . بطاقة مكتوب فيها حديث يبين فضل السواك عند الوضوء -ب 

 : لها تطلب من بعض التلميذات إعادة القراءة ثم تقوم المعلمة بطرح عدد من األسئلة
  
  
  
  

 
  

ذا الحديث    : ماذا نستفيد من هذا الحديث الشريف؟ التلميذة :المعلمة  نستفيد من ه
  .على الترغيب في استعمال السواك عند الوضوء لتطهير الفم

ذة     : المعلمة  ه السواك في الوضوء؟ التلمي د  : ما هو الموضع الذي نستعمل في عن
  . المضمضة 

ة  ي     : المعلم وء ه نن الوض ن س ة م نة الثاني واك : إذا الس د  الس ه عن ومحل
  .المضمضة

  ..ي أول الوضوءي أول الوضوءغسل الكفين ثالثا فغسل الكفين ثالثا ف--١١

 :قال صلى اهللا عليه وسلم
كل  لو ال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند"

  ومحله عند المضمضةومحله عند المضمضة  --::السواك السواك --  ٢٢



 

  المبالغة في المضمضة واالستنشاقالمبالغة في المضمضة واالستنشاق--٣٣

ا صور خاصة بالمضمضة واالستنشاق  - ج ة فيه د عرض الصور . بطاق بع
  :للتلميذات تقوم المعلمة بطرح السؤال التالي

اء في   : ما المراد بالمبالغة في المضمضة ؟  التلميذة: المعلمة  المراد بها إدارة الم
  .الفم قبل إخراجه

ة  ا : المعلم ذةم اق؟   التلمي ي االستنش ة ف راد بالمبالغ اء : الم ا جذب الم راد به الم
  .بالنفس إلى أقاصي األنف قبل إخراجه

ذة    : المعلمة    الصائم  : ما حكم المبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم؟ التلمي
ه            ى جوف اء إل الغ في المضمضة واالستنشاق حتى ال يصل الم ه أن يب ال ينبغي ل

  .فيفطر
ة ي  :  المعلم وء ه نن الوض ن س ة م نة الثالث ة : إذا الس ي المضمض ة ف المبالغ

                       .واالستنشاق لغير الصائم
د والرجل   -د  ات     . بطاقة فيها صور لتخليل أصابع الي د عرض الصور للطالب بع

  :تقوم المعلمة بطرح األسئلة التالية
  
  
  
  
  

  
  

ل األصابع؟   : المعلمة    ذة ما المقصود بتخلي دخل أصابع     : التلمي ه أن ي المقصود ب
  .يديه بين أصابع قدميه ويخلل أصابع يديه بأن يدخل بعضها في بعض 

  من تعرض لنا آيفية التخليل بين األصابع؟  : المعلمة   
  .تعرض المعلمة آيفية التخليل أمام التلميذات ثم تطلب منهن تطبيق ذلك -

    .ليل أصابع اليدين والرجلينتخ: إذا السنة الرابعة من سنن الوضوء هي 

  تخليل أصابع اليدين والرجلينتخليل أصابع اليدين والرجلين  --٤٤



 

بطاقة  فيها صور تبين غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى وغسل الرجل اليمنى قبل  -هـ
رى  ل اليس ئلة      . الرج رح األس ة بط وم المعلم ذات تق ور للتلمي رض الص د ع بع

    :التالية
  

  وهو غسل اليد اليمنى قبل اليسرى وغسل: التيامن -٥               
                            ٠الرجل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء                       

  
  
  

  ثَمثَم                                                                          
  
  

ذة : المعلمة  ا     : ماذا نستنتج من هذه الصور ؟ التلمي ا أن الواجب علين تنتج منه نس
  .جل اليسرىوغسل الرجل اليمنى ثم الر، غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى 

دء في    : ماذا يطلق على هذا الفعل؟  التلميذة : المعلمة  يطلق عليه التيامن وهو الب
  .الغسل بالعضو األيمن قبل العضو األيسر

الدليل حديث السيدة عائشة رضي اهللا : هات الدليل على التيامن؟ التلميذة: المعلمة 
ه  آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعجب:" عنها أنها قالت  ه التيامن في تنعله وترجل
  " .وفي شأنه آله

ة  نن الوضوء هي : المعلم ة من س نة الخامس دين : إذا الس ي غسل الي امن ف التي
  .والقدمين

ل    -و د والرج ه والي ل الوج ور لغس ا ص ة فيه ور  . بطاق رض الص د ع بع
  :للتلميذات تقوم المعلمة بطرح األسئلة التالية

  
    

ة  ذة    : المعلم ى ؟   التلمي ورة األول ي الص اهد ف اذا نش ل  : م ال يغس اهد رج نش
  .وجهه

ثَم      ثَم              

  ينينالغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين والرجلالغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين والرجل  --٦٦



 

ة  ذة  : المعلم ي الوضوء؟  التلمي ه ف رة يغسل الرجل وجه م م الث : آ له ث يغس
ة    ، الواجب في الغسل مرة واحده :  المعلمة . مرات  ة والثالث لتان الثاني أما الغس

لتان       ،فهي سنة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى الغس ذا األمر ينطبق عل وه
  .الثانية والثالثة لليدين والرجلين

ذة  : المعلمة  رات؟   التلمي مسح  : ماذا بالنسبة للرأس هل نمسحه مرة أو ثالث م
ألنه غير داخل في ما يسن تكراره . الرأس ال يجوز مسحه أآثر من مرة واحدة

  .في الغسل عند الوضوء
ة  ة م : المعلم نة السادس ي  إذا الس نن الوضوء ه ة  : ن س ة والثالث لة الثاني الغس

  .للوجه واليدين والرجلين
وء -ز ن الوض راغ م د الف روع بع دعاء المش ا ال ة فيه ة ،بطاق وم المعلم وتق

  . بقراءته وتطلب من التلميذات إعادة القراءة ليتم حفظه
 .قول الدعاء المشروع: إذا السنة السابعة من سنن الوضوء هي 

  
  
  
  
  
  

  : لمة بتلخيص مضمون الدرس في النقاط التاليةتقوم المع •
 

אW 
  .غسل الكفين ثالثا في أول الوضوء  -١
  .عند المضمضة : ومحله ، السواك  -٢
  .المبالغة في المضمضة واالستنشاق لغير الصائم  -٣
  .تخليل أصابع اليدين والرجلين  -٤
د الي ، التيامن  -٥ وغسل الرجل   ، سرى  وهو غسل اليد اليمنى قبل الي

  .اليمنى قبل الرجل اليسرى 
  .الغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين والرجلين -٦
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  : (أن يقول بعد فراغه من الوضوء  -٧

ه  ريك ل وله ، ش ده ورس دا عب هد أن محم ن  "و، )وأش ي م م اجعلن الله
  " .التوابين واجعلني من المتطهرين

  

  أشهد أن ال إله إال اهللاأشهد أن ال إله إال اهللا: (: (أن يقول بعد فراغه من الوضوءأن يقول بعد فراغه من الوضوء  --٧٧
  ).).وأشهد أن محمدا عبده ورسولهوأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ، وحده الشريك له وحده الشريك له 

  ".".اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهريناللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" " و و 



 

  :الموضوع  إغالق
اب     ه من الكت بعد أن تتأآد المعلمة من فهم الطالبات مضمون الدرس تقوم بقراءت

راءة    .. المدرسي وتطلب من  ادة الق ذات إع ك ي  ، التلمي د ذل ة عن     بع دأ التنسيق للعب ب
ه من    .. ٤..طريق تقسيم التلميذات إلى ذات .. ٥..مجموعات آل مجموعة مكون ، تلمي

ا      لكل مجموعة قائده منسقه ومن ة وزميالته ين المعلم دور الوسيط ب ظمة للعبة تقوم ب
ة    ل المعلم ن قب ن م اعة زم ا س لم له درهن وتس ن أق ون م ترط أن تك ذات ويش التلمي
ام     ة إلتم ي اللعب ا ف ذات مجموعته تغرقه تلمي ذي تس زمن ال اب ال ا لحس درب عليه ت

  .. دقائق ١٠اللعبة في حدود 
  

  ):مشهد تمثيلي(١التقويم
يالتهن      طلب الباحثة من ب ت ام زم ذات أن يقمن بالوضوء أم الواحدة  ، عض التلمي

يالتهن  تثم ، تلو األخرى ا زم ، طلب من بقية التلميذات تسجيل األعمال التي قامت به
  :من خالل اإلجابة على األسئلة التالية، ومن ثم استنتاج سنن الوضوء، وترتيبها
  بالترتيب؟سجلي في ورقة خارجية األعمال التي تقوم بها زميلتك  -١س 
  .ما لم تفعله، ما فعلته. سجلي مالحظاتك على وضوء زميلتك -٢س
  ..............و.......و: .........من سنن الوضوء:  أآملي الفراغات التالية -٣س

  :بوضع خط تحتها  اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين -٤س 
  ).تطهير السبيلين، التيامن ،النية ( من سنن الوضوء  -

ا الصائم    - ة في المضمضة واالستنشاق    (من سنن الوضوء التي ال يفعله ،  المبالغ
  ).السواك،  تخليل األصابع

  ):تكوين عبارات(٢التقويم
אאW 

  .أن تختار التلميذة آلمة من آل عمود مع ما يناسبها من األعمدة األخرى -١
 .أن تربط التلميذة بين الكلمات الموجودة في األعمدة -٢
  .تكون التلميذة ثالث جمل متعلقة بسنن الوضوءأن  -٣

  

  
  

  
  



 

  ٢التقويم
  
ثم أآملي الفراغات ، أربطي بين الكلمات في األعمدة / س

  :الموجودة في األسفل آما في المثال 
  )د)                    (جـ)                 (ب)                 (أ(     
      

            
           

        
           

                                                             
  

                                                                                           
  

  :من سنن الوضوء
      .          غــســل  الكــفـيـن  ثــالثــا  أول  الــوضـــوء -١
٢-. .................................................................  
٣-. .................................................................  
٤-. .................................................................  
  

 .يه من قبل التلميذات عد قراءة السؤال تطلب المعلمة اإلجابة علب •
بعد انتهاء التلميذات من العمل ومعرفة الزمن الذي استغرقته آل مجموعة   •

ات   في اللعبة وتسجيله في بطاقة تكلف المعلمة آل قائدة مجموعة بجمع ملف
ة      ى المعلم ليمها إل ا وتس ة     ، المجموعة التي تنتمي إليه وم المعلم م تق ومن ث

رجات وعبارات الشكر التي استحقتها    بتصحيح أوراق اإلجابة وتدوين الد
ذات  ذه     ، التلمي بورة به يم الس ة بتقس وم المعلم ة تق ة القادم ي الحص وف
 : الطريقة

  
) ب(مجموعة )    أ(مجموعة 

  
  )د(مجموعة )     ج(مجموعة 

  الزمن ة    الدرج  الزمن الدرجة     الزمن الدرجة     الزمنالدرجة 
 ١٠  ١٠  دقائق٥  ٦

  دقائق
 ١٠  ١٠  دقائق ٥  ٦

  دقائق

أصابع  للوجه   

الكفين  

الدعاء

الثانية

 بعد     

اليدين    

 والثالثة 

 ثالثا    

 الوضوء

أول الوضوء 

 والرجلين

 غسل  

 الغسلة

 لتخلي

 قول 



 

يتم تسجيل الدرجة التي حصلت عليها آل مجموعة والزمن الذي استغرقته  •
  .ثم تقوم المعلمة بتوضيح الحل الصحيح، في اللعبة 

  ):مثال(تعلن المعلمة عن النتائج بهذه الطريقة  •
  دقائق٥في اللعبة درجات واستغرقت ٦على ) أ(حصلت مجموعة •
  دقائق١٠درجات واستغرقت في اللعبة  ١٠على ) ب(حصلت مجموعة  •
تم إعالن        • ة ي ذه الطريق ات وبه ع الطالب والمجموعة المتفوقة تصفق لها جمي

ين   ، النتائج  ومن ثم يتم وضع نجمة في خانة المجموعة الفائزة في لوحة فل
  .خاصة بالنتائج النهائية 

ف هد   • تعيد الموق د أن يس ع     وبع درس م ارين ال ل تم ة بح وم المعلم ه تق وئ
  .الطالبات في الفصل

  الواجب المنزلي
  
أمام الكلمة المناسبة في العمود ) أ(ضع رقم الكلمة في العمود / ١س

  ):ب(
  )ب)                                    (أ(          

  يسن في الوضوء
   .           المضمضة( ) المبالغة في                
 . المضمضة واالستنشاق( )تخليل                       
 . الثانية والثالثة( ) السواك عند                
 .األصابع( ) الغسلة                      

  ".ثالثا( )                                   
  :أآمل الفراغ / ٢س
في ............................. يسن غسل الكفين  -١

  .الوضوء ....................................... ...
  . ...........................................................................التيامن هو  -٢
  : من حيث قارني بين استعمال السواك وفرشاة األسنان/  ٣س
 مكان االستخدام وقت االستعمال سهولة االستعمالعدد األدوات   

         اكالسو
         الفرشاة

  

  
  



 

  :مراجع الموضوع
  

يم   .١ ة والتعل وم  "، )م ٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥(وزارة التربي م العل ل معل دلي
ة    ،محمد الدويش وسليمان الخضير: إعداد ،"الشرعية ة العربي المملك

عودية  وي : الس وير الترب    ١٠٥: ص .التط
 

٢K  د والف  مقرر"، )م ٢٠٠٧/ م ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعليم ه     التوحي ق
دائي   ع االبت ف الراب عودية   ، "للص ة الس ة العربي وير : المملك التط

وي    ٣٣: ص .الترب
 

وتي  .٣ ونس ، البه ن ي ع، ) م١٩٩١(منصور ب روض المرب ،  ٤:ط ،  ال
  ٢٧: ص .دار الكتب العربية : بيروت 

 
ين   .٤ ن عثيم الح  ، اب د ص ى زاد   ، ) م١٩٩٥( محم ع عل رح الممت الش

 ١١٧: ص.الجوزي دار ابن : الدمام ، المستقنع 
  

ا  ، ) م٢٠٠٥( محمد محمود، الحيلة  .٥ ات إنتاجه  األلعاب التربوية وتقني
 ٢٣٥: ص. دار المسيرة : عمان ،  ٣: ط ، 

 
ال  ، ) م٢٠٠٢( حنان عبد الحميد ، العناني .٦ د األطف ،  ١: ط ،  اللعب عن

 ٢٤٦: ص .دار الفكر : عمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

  الوضوء  نواقض:  خامسالموضوع ال
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  
  

  :احملتوى املعريف 
  .النواقضمعرفة المقصود من  -
 . نواقض الوضوءالتعرف على  -

  : التعليمية األهداف
  . النواقضأن توضح التلميذة المقصود من  -
 . المقصود بالخارج من السبيلينالتلميذة  تحددأن  -
 . المقصود من اإلغماءأن تصف التلميذة  -
 . الذي ينقض الوضوء والنوم الذي ال ينقضهالنوم أن تقارن التلميذة بين  -
 . مثال لمس أحد الفرجين من دون حائلالتلميذة  تعطيأن  -
 . بين أآل لحوم اإلبل وشرب ألبانها في الحكمالتلميذة  تفرقأن  -

  :التمهيد 
في إحدى المرات وأنِت على طريق السفر ما بين مكة المكرمة :  فكري واستنتجي •

ة؛ حان وق    د مسجد ألداء  ، ت صالة المغرب  وجدة مع العائل ة عن وتوقفت العائل
م ، الصالة  ا ل ًا لدرجة أنه ًا عميق ة نوم رأة نائم ِت المسجد وجدت ام دما دخل وعن

ة ووقفت      ، تشعر بِك وبمن آان معِك  رأة النائم وعندما ُأقيمت الصالة ؛ قامت الم
بأنها : ابت فأج، فنبهتها إحداهن بأنها لم تتوضأ ، بجانب المصليات لتصلي معهن 

ا النعاس فنامت    رأة     . توضأت وبينما هي تنتظر الصالة غالبه ذه الم فهل صالة ه
 صحيحة ؟ من تعرف اإلجابة منكن؟

ر صحيحة   : التلميذة  ة  . صالة هذه المرأة غي ولكن من تعرف    . أحسنِت  : المعلم
ارك اهللا : المعلمة . ألنها عندما آانت نائمة انتقض وضوئها: لماذا؟ التلميذة  ِك  ب  في

ذه       ،  ي ه رف ف ًا لنتع الوا مع واقض الوضوء ؟ تع ى ن ا معن رفن م ل تع ن ه ولك
  . الحصة على المقصود من النواقض ومن ثم نتعرف على نواقض الوضوء

  نادي التربية اإلسالمية:المكان.              حصة واحدة :زمن الدرس 
  : الوسائل واألدوات 

 .برنامج الحاسب المعد لهذا الدرس -
 .البطاقات الخاصة بالدرس - .   األقالم الملونةالسبورة والطباشير أو  -
 .لوحة لتدوين عناصر الموضوع -.                                الكتاب المقرر -

  :المفاهيم الجديدة 
                       ٠نواقض -



 

  :طريقة إجراء اللعبة 
 :للتلميذات على النحو التالي النواقض تعرف المعلمة المقصود من  •

ز ه العزي ي آتاب الى ف ال اهللا تع وٍَّة  َال َتوَ : "ق ِد ُق ن َبْع ا ِم ْت َغْزَلَه الَِّتي َنَقَض وْا َآ ُكوُن
ه     َنَقَضْت: فمعنى قوله تعالى ) ٩٢(النحل آية" َأنَكاًثا ذي غزلت ا ال . أي أفسدت غزله

ا   . األشياء التي تفسد الوضوء    : وعليه فإن المقصود من نواقض الوضوء  فمتى م
ادة الوضوء إ        ه إع ه يلزم ا فإن ذة   فعل المتوضئ واحد منه اذا ؟ التلمي إذا : ذا أراد م
  .بارك اهللا فيِك : المعلمة . أراد الصالة أو مس المصحف أو الطواف حول الكعبة

 : تشتمل على األتي بطاقات أمام التلميذات تعرض المعلمة •
 . أمثلة تنتمي لنواقض الوضوء وأمثلة تنتمي لسنن الوضوءبطاقة فيها   - أ

 
  
  

      
  
  

  
  :ة التالي األسئلةتقوم المعلمة بطرح ، ثم   

المجموعة : ؟  التلميذة  صنفي األمثلة السابقة في مجموعتين: المعلمة 
الدعاء بعد االنتهاء وتخليل أصابع اليدين والرجلين ،   السواك:  األولى فيها
 والمجموعة الثانية ماذا بقي عندنا لنضعه. أحسنِت : المعلمة .  من الوضوء

اإلغماء والنوم ، الخارج من السبيلين: المجموعة الثانية فيها: فيها؟ التلميذة 
بعد أن قسمنا . بارك اهللا فيِك : المعلمة . المستغرق وأخيرًا أآل لحم اإلبل

األمثلة إلى مجموعتين من تحدد لنا خصائص آل مجموعة ؟ تابعي معي 
   : الجدول التالي لنتعرف معًا هذه الخصائص 

  
  المجموعة الثانية  موعة األولىالمج

  .أفعال  .أفعال وأقوال
يؤتى بها أثناء وبعد االنتهاء من 

  .الوضوء
  .يؤتى بها في أي وقت

من أتى المتوضُئ بها زاد أجره 
  .عند اهللا تعالى

إذا أتى المتوضُئ بها أو بواحد منها 
  . فسد وضوئه

 

تخليل أصابع تخليل أصابع ، ، السواك السواك ، ، الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين         
المستغرق و المستغرق و   النومالنوم، ، اإلغماء اإلغماء ، ، اليدين والرجلين اليدين والرجلين 

أآل لحم أآل لحم ، ، الدعاء بعد االنتهاء من الوضوء الدعاء بعد االنتهاء من الوضوء 
  اإلبل اإلبل 



 

 
  الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين   --١١
  ،،البول أو الغائط أو الريحالبول أو الغائط أو الريح: : مثل مثل 

ة  ة المجموع : المعلم ى أمثل ه عل ا وصفًا نطلق ن تعطين ىم ذة   ؟ة األول : التلمي
نن الوضوء  ى س ة األول ة المجموع ى أمثل ق عل ة . نطل ِك : المعلم ارك اهللا في ن . ب م
ة      ة الثاني ة المجموع ى أمثل ه عل فًا نطلق ا وص ذة  ؟ تعطين ة    :التلمي ى أمثل ق عل نطل

داته     وء أو مفس واقض الوض ة ن ة الثاني ة . المجموع نِت : المعلم ى  . أحس واآلن عل
  . نواقض الوضوء

ه        بطاقة  - ب از الهضمي ل ا الجه وم    ،فيها صورة لجسم اإلنسان موضحًا فيه م تق ث
  : المعلمة بطرح عدد من األسئلة

 
  
  
  
  
  
  
 

ذة ماذا تشاهدين في هذه الصورة : المعلمة  أشاهد صورة لجسم    : ؟ التلمي
  .اإلنسان وفيها الجهاز الهضمي

از    : المعلمة  ذا الجه ذ ماذا يستفيد اإلنسان من ه ه في هضم     :  ة؟ التلمي تفيد من يس
  .  الطعام الذي يتناوله ومن ثم يمتص الفوائد الموجودة فيه عن طريق الدم

ة  ذة     : المعلم ذهب ؟ التلمي ن ت م أي ا الجس تفيد منه ي ال يس رى الت واد األخ : والم
اء الغليظة       ولي واألمع از الب ق الجه ة   .تخرج من الجسم عن طري أي  : المعلم وب

أو بحالة ، تخرج بحالة سائلة متمثلة في البول : تلميذة حالة تخرج من الجسم ؟ ال
ى شكل غازات       ائط أو عل ة  . جامدة متمثلة في الغ إذًا تخرج الفضالت   : المعلم

ذه الفضالت هي      بيلين و وه ق الس ائط : من جسم اإلنسان عن طري ول والغ الب
ريح  ذه الفضالت؟      . وال روج ه د خ ا بع ب علين ذآرنا بالواج نكن ت ن م م م ولك

ا    : تلميذة ال ان خروجه ر مك . يجب علينا بعد خروج الفضالت من السبيلين تطهي
ذة   : المعلمة  بيلين ؟ التلمي هل في آل هذه الحاالت من الفضالت نقوم بتطهير الس

ا   :  ائط فقط         ، ال ليس في آله ول والغ د خروج الب بيلين يكون بع ر الس ألن تطهي
ادة ا   ه إع د خروج تلزم بع ذي يس ريح ال روج ال ط دون خ ة . لوضوء فق : المعلم

نِت أن  . أحس ول ب ا الق ح    : إذًا يمكنن ائط وري ول وغ ن ب بيلين م ن الس ارج م الخ
  . يستلزم منه إعادة الوضوء

  :فالناقض األول من نواقض الوضوء هو
 
  



 

 

د عرض الصور   . لطفل على األرض ةبطاقة فيها صور -ج  ذ لل ةبع وم  تلمي ات تق
  :بطرح األسئلة التاليةالمعلمة 

  
  
ة    ذه الصورة  : المعلم ي ه اهدين ف اذا تش ذةم ى  :  ؟ التلمي ى عل ًال ملق اهد طف نش

ة    .األرض ه    : المعلم ى علي ا مغم ود به ل الموج ورة الطف ذه الص رف  . ه ل تع ه
ذة     اء ؟ التلمي ى اإلغم ا معن داآن م ى األرض و  : إح قوط عل و الس اء ه د اإلغم فق

اء هو      ، أحسنِت بارك اهللا فيِك : المعلمة. الوعي  ين لكن أن اإلغم د أن أب ولكن أري
ة مرضية خارجة عن إرادة اإلنسان        ه    ، عبارة عن حال ده شعوره بمن حول ،  تفق

ى وضوء    ، وليس له مدة محددة  ان عل ، وعليه فإن اإلنسان متى ما أغمي عليه وآ
اد إ   ه  فالواجب عليه أن يعيد وضوئه إذا ع ى وعي ذة   .ل د وضوئه    : التلمي اذا يعي ولم

د أحدث      : طالما أنها حالة مرضية خارجة عن إرادته ؟ المعلمة  ا يكون ق ه ربم ألن
  :إذًا الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو . في أثناء إغمائه ولم يشعر بذلك 

  
  اإلغماء -٢                                                

            
  
للتلميذات تقوم المعلمة بطرح  ةبعد عرض الصور.  لطفل نائم ةطاقة فيها صورب -د

  :األسئلة التالية
    
  
  
  
  
  
  

المعلمة  .طفًال نائمًانشاهد : ماذا نشاهد في الصورة ؟   التلميذة : المعلمة       
ا            :  ابقة من تحدد لن درس ؛ ومن خالل الصورة الس ه ال دأنا ب ذي ب من التمهيد ال



 

 

 

تقض     : ؟  التلميذة نتقض به الوضوءالنوم الذي ي درس ان د ال حالة المرأة في تمهي
ة   وبالنسبة لصورة   ، وضوئها بسبب عدم شعورها بالذين دخلوا عليها وهي نائم

ه ال            تقض ألن ا يعني أن وضوئه ان وم مم ى استغراقه في الن دل عل الطفل فإنها ت
ة  : المعلمة . يدرى هل أحدث أثناء نومه أم ال ارك اهللا   أحسنِت اإلجاب والتفصيل ب

وم     .فيِك  إذًا على ما سبق يمكننا القول بأن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو الن
ل            ذا مث ه في ه ه مثل ائم إحساسه وشعوره بمن حول ه الن المستغرق الذي يفقد مع

: ؟ التلميذةمن منكن تعطينا أمثلة للنوم الذي ال ينتقض الوضوء به، المغمى عليه 
ذي ال ين وم ال ل الن ه مث ذاآرة فأغمضت  : تقض الوضوء ب ن الم ت م ذة تعب تلمي

ان ينتظر الصالة في      ، عينيها لتسترخي مع شعورها بما يدور حولها أو رجل آ
يًال    ه قل ق رأس جد فخف ة  .المس ِك  : المعلم ارك اهللا في ن  ، ب ث م اقض الثال إذًا الن

  :نواقض الوضوء هو 
  

  النوم المستغرق  -٣                                               
  

ـ ا  -ه ة فيه ا بطاق ف طفلته ورة ألم تنظ ورة ، ص رض الص د ع بع
ة   رح المعلم ذات تط للتلمي

  عليهن
  :األسئلة التالية 

  
  
  
  

  
ذة   : المعلمة  د     : ماذا تشاهدين في الصورة ؟ التلمي ا بع ر لطفلته أشاهد أم تغي

ذة  آيف تمت عملية التنظيف ؟ ال : المعلمة . أن نظفت جسمها  تمت بغسل   : تلمي
وهل تلمس األم جسد طفلتها أثناء : المعلمة . األم لجسم طفلتها بالماء والصابون 

ذة     ة   : عملية التنظيف أم أنها تستخدم منشفة أو أي شيء أخر ؟ التلمي اء عملي أثن
ا أي شيء   . التنظيف تستعمل األم يديها من دون أن يكون بينها وبين جسم طفلته

د        وهذا ما: المعلمة  رجين بالي أردت الوصول إليه ألبين لكن معنى مس أحد الف
فلو مس إنسان متوضُئ أحد فرجيه بيده مباشرة من غير ، مباشرة من غير حائل

تقض  إن وضوئه ين ل ف تلزم ، حائ ادة تس أي عب ام ب ده إذا أراد القي ه أن يعي وعلي
  إذًا الناقض الرابع من . الوضوء

  مس أحد الفرجين باليد   -٤               :         نواقض الوضوء هو      
  مباشرة من غير حائل                                             



 

 

ة بطرح     ةبعد عرض الصور.  لجمل ةبطاقة فيها صور -د وم المعلم للتلميذات تق
  :األسئلة التالية

    
  
  

                                                  
  
  
  

ة الم       ذة     : علم ورة ؟   التلمي ي الص اهد ف اذا نش اهد : م ي  نش ًال ف جم
ه من أسماء أخرى      : المعلمة  .الصحراء ق علي اذا يطل ذة  م ه   : ؟  التلمي ق علي يطل

نعم ورد : التلميذة وهل ورد ذآره في القرآن الكريم؟ : المعلمة . سفينة الصحراء
َف    َأَف:" ذآره في القرآن الكريم بلفظ إلبل في قوله تعالى  ِل َآْي ى اْلِإِب َلا َينُظُروَن ِإَل

من تستطيع منكن أن تربط لنا بين . أحسنِت وجزاِك اهللا خيرًا : المعلمة  ." ُخِلَقْت
ا        : اإلبل وبين درسنا اليوم ؟ التلميذة  تقض به ياء التي ين ل من األش أآل لحم اإلب

ِك   : المعلمة .  الوضوء ارك اهللا في وا    ، ب اقض الخامس من ن قض الوضوء  إذًا الن
  :هو 

  
  

  أآل لحم اإلبل -٥                          
  

  
م    : المعلمة  ا في الحك هل هناك فرق بين أآل لحم اإلبل وبين شرب ألبانه

ا    : المعلمة . ال يوجد فرق : ؟ التلميذة  ر بينهم رق آبي فمن أآل لحم    ، بل هناك ف
ده   ا  ، اإلبل وآان على وضوء عليه أن يعيد الوضوء بع ا فقط    أم إذا شرب ألبانه

د الوضوء     فال ك أن النبي صلى اهللا      ، يلزمه بعد الشرب أن يعي ى ذل دليل عل وال
ه الصالة والسالم      : عليه وسلم سئل  ال علي ل؟ ق م  : " أنتوضأ من لحوم اإلب " نع

لم   ان        . رواه مس ًا أن يشربوا من ألب لم أمر قوم ه وس ه صلى اهللا علي في حين أن
  .متفق عليه. لوضوء من ذلك ولم يأمرهم با، الصدقة 

رة   : المعلمة  ألة أخي وخالصتها أن  : وهي الشك في الوضوء    : بقيت مس
  .اليقين ال يزول بالشك ؛ ويبنى على المتيقن منه 

ه  ال علي ا   : مث ده أم ال فم دثت بع ل أح م شكت ه رأة توضأت ث و أن ام ل
  الحكم؟ 

  .تبقى على وضوئها وطهارتها: الحكم 



 

ر  ال أخ و أن ام: مث ا   ل ده أم ال فم ل توضأت بع كت ه م ش دثت ث رأة أح
  الحكم ؟

  .تبقى على حدثها ويلزمها الوضوء : الحكم 
  : تقوم المعلمة بتلخيص مضمون الدرس في النقاط التالية •

 
אאW 

  .أو الريح الخارج من السبيلين مثل البول أو الغائط  -١
  . اإلغماء -٢
  . النوم المستغرق -٣
  . الفرجين باليد مباشرة من دون حائلمس أحد  -٤
  . أآل لحم اإلبل -٥

  :إغالق الموضوع 
اب     ه من الكت بعد أن تتأآد المعلمة من فهم الطالبات مضمون الدرس تقوم بقراءت

راءة    .. المدرسي وتطلب من  ادة الق ذات إع ك ي  ، التلمي د ذل ة عن     بع دأ التنسيق للعب ب
ه من    مجموعات .. ٤..طريق تقسيم التلميذات إلى ذات .. ٥..آل مجموعة مكون ، تلمي

ا       ة وزميالته ين المعلم دور الوسيط ب لكل مجموعة قائده منسقه ومنظمة للعبة تقوم ب
ة    ل المعلم ن قب ن م اعة زم ا س لم له درهن وتس ن أق ون م ترط أن تك ذات ويش التلمي
ام     ة إلتم ي اللعب ا ف ذات مجموعته تغرقه تلمي ذي تس زمن ال اب ال ا لحس درب عليه ت

  .. دقائق ١٠حدود  اللعبة في

  ):تكوين عبارة(التقويم
אאW 

ة     -٤ ن المجموع ة م ذة آلم ار التلمي ن    )ب(أن تخت ارة م ع العب ب م تتناس
  ).أ(المجموعة 

ارة من المجموعة     -٥ ارة من     ) أ(أن تدون  التلميذة رقم العب ة المخت ام الكلم أم
 ).ب(المجموعة 

ه في   ) ب(لمجموعة أن تأخذ التلميذة الحرف األول من آل آلمة في ا -٦ وتدون
  .الجدول حسب ترتيبه باألرقام 

  
  
  
  



 

  التقويم
  

المطلوب منك اختيار آلمة من المجموعة ) ب(و) أ(لديك مجموعتان / ١س 
ثم قومي بتدوين رقم ) أ(تتناسب مع العبارة الموجودة في المجموعة ) ب(

آلمة  ثم خذي الحرف األول من آل، ) ب(العبارة أمام الكلمة في المجموعة 
  :ودونيه في الجدول حسب ترتيبه باألرقام) ب(في المجموعة 
 )ب)                                        (أ(                 

  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

                   
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
١١ ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦    ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 
  ء  و ض  و  ل  ا ض  ق  ا  و  ن

١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦    ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
                      

  .......أول النوم  -١
  .بين جبلين  -٢
الدين الذي ندين به هو  -٣

...........  
  .سماء ليًال يظهر في ال -٤
  .من األسنان -٥
ال تؤجل عمل اليوم إلى  -٦

.......  
  .يوضع مع الطعام  -٧
  .اسم مؤنث  -٨
  .رتبة عسكرية  -٩
يوضع عليها الرأس عند  -١٠
  .النوم
الوالدين-١١ .أحد

  .        وادي        
  .قمر                        

  .وسادة        
  .الغد                       

  .ضرس        
  . شمس                    

  .أم        
  .اإلسالم                   

  .نعاس        
  .جيران                    

  . ليمون        
  .ضابط                    

  . وداد         
.الطائف

  .......أول النوم  - ١
  .بين جبلين  -٢
الدين الذي ندين به هو  -٣

...........  
  .يًال يظهر في السماء ل -٤
  .من األسنان -٥
ال تؤجل عمل اليوم إلى  -٦

.......  
  .يوضع مع الطعام  -٧
  .اسم مؤنث  -٨
  .رتبة عسكرية  -٩
يوضع عليها الرأس عند  -١٠
  .النوم
الوالدين-١١ .أحد

  .        وادي )  ٢(     
  )٤(قمر                        

  .وسادة )  ١٠(   
  )٦(غدال                       

  .ضرس )  ٥(   
  .شمس                     

  .أم )  ١١(    
  )٣(اإلسالم                   

  .نعاس )  ١(     
  .جيران                    

  . ليمون )  ٧(     
  )٩(ضابط                    

  . وداد )  ٨(      
 .الطائف                   



 

  
 .بعد قراءة السؤال تطلب المعلمة اإلجابة عليه من قبل التلميذات  •

ذي استغرقته آل مجموعة في        زمن ال بعد انتهاء التلميذات من العمل ومعرفة ال
ات المجموعة       دة مجموعة بجمع ملف اللعبة وتسجيله في بطاقة تكلف المعلمة آل قائ

ليمها إ   ا وتس ي إليه ي تنتم ة  الت ى المعلم ة بتصحيح أوراق   ، ل وم المعلم م تق ن ث وم
ذات      وفي الحصة   ، اإلجابة وتدوين الدرجات وعبارات الشكر التي استحقتها التلمي

  القادمة تقوم المعلمة بتقسيم السبورة 
ذي استغرقته في      زمن ال يتم تسجيل الدرجة التي حصلت عليها آل مجموعة وال

  .لحل الصحيحثم تقوم المعلمة بتوضيح ا، اللعبة 
  ):مثال(تعلن المعلمة عن النتائج بهذه الطريقة 

  دقائق٥درجات واستغرقت في اللعبة ٦على ) أ(حصلت مجموعة •
  دقائق١٠درجات واستغرقت في اللعبة  ١٠على ) ب(حصلت مجموعة  •
ائج    • والمجموعة المتفوقة تصفق لها جميع الطالبات وبهذه الطريقة يتم إعالن النت

نجمة في خانة المجموعة الفائزة في لوحة فلين خاصة  ومن ثم يتم وضع ، 
  .بالنتائج النهائية 

ات         • درس مع الطالب ارين ال ة بحل تم وم المعلم وبعد أن يستعيد الموقف هدوئه تق
  .في الفصل

  الواجب المنزلي
  :ضعي دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة / ١س

  :من نواقض الوضوء) أ(     
  .) أآل لحم البقر -٣.            أآل لحم الغنم  - ٢ .        أآل لحم اإلبل  -١(

  :فإنه يجب عليك أن ، إذا انتقض وضوؤك في أثناء الصالة ) ب(     
تستمر في الصالة ثم تتوضأ  -٢.           تقطع الصالة ثم تتوضأ وتعيدها -١(

  .)تستمر في الصالة وال تعيدها -٣.                وتعيدها 
  :غ أآمل الفرا/ ٢س
  .  .............  ............... النوم الذي ينتقض به الوضوء هو -٣
  . من السبيلين..................البول والغائط والريح أمثلة على  -٤
ينقض ، ال يلزم ، يلزم : (حيث  من بين البول والغائط والريحقارني /  ٣س
  )ال ينقض، 

  

 ينقض الوضوء إعادة الوضوءتطهير السبيلين   
        ولالب

        الريح
       الغائط



 

  :مراجع الموضوع
وتي  .١ ونس  ، البه ن ي ور ب ع ، ) م١٩٩١(منص روض المرب ،  ٤:ط ،  ال

  ٣٨: ص .دار الكتب العربية : بيروت 
 
ين  .٢ ن عثيم الح ، اب د ص ى زاد  ، ) م١٩٩٥( محم ع عل رح الممت الش

 ٢١٩: ص.دار ابن الجوزي : الدمام ،  المستقنع
  

يم .٣ ة والتعل وم "، )م ٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥( وزارة التربي م العل ل معل دلي
ليمان الخضير   : إعداد ،"الشرعية دويش وس ة    ،محمد ال ة العربي المملك

عودية  وي: الس وير الترب     ١٠٥: ص .التط
 

٤K   يم رر "، )م ٢٠٠٧/ م ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعل ه       مق د والفق التوحي
دائي ع االبت ف الراب عودية ، "للص ة الس ة العربي وير التط: المملك

وي   ٣٥: ص. الترب
 

يم  .٥ ة والتعل رر"، )م ٢٠٠٨/ م ٢٠٠٧(وزارة التربي ة  مق د اللغ قواع
دائي   ادس االبت ة    للصف الس عودية   ، "العربي ة الس ة العربي : المملك

وي  وير الترب    ٧٠: ص  .التط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

  ) :دوالب المعرفة(لعبة 
אאW 

دائرة     .١ ة من ال ذة آلم راد       أن تختار التلمي وي اسم الموضوع الم رى تحت الكب
  .تقديمه 

ا يناسب الموضوع في        .٢ ا م ار منه أن تنتقل  التلميذة إلى الدائرة الثانية وتخت
 .وتفعل هذا مع الدائرتين األخريين ، الدائرة الكبرى 

الي          .٣ ا لكل موضوع في الجدول الت أن ترتب التلميذة الكلمات التي اختارته
 .لدوالب المعرفة 

دوا  - ذه ال وى     ه ورق المق ن ال نوعة م ة مص ا  ، ئر األربع ون أحجامه وتك
ا   ، آبرى : مختلفة  م متوسطة   ، فأصغر منه رة صغيرة   ، ث شرط  ،واألخي

  .أن تثبت على قاعدة آرتونية بحيث تكون الدوائر متحرآة 
ات     - ن قطاع بها م ا يناس ة بم يل المعرف ات لتش ن قطاع رة م ل دائ ون آ تتك

 .الدوائر األخرى
ذه اللع - تخدم ه ة   تس ن المجموع ة م ب الباحث ث تطل اعي ؛ حي كل جم ة بش ب

ا بشكل صحيح      ق لفه م يحسب    ، األولى ترتيب األقراص عن طري ومن ث
ارات في الجدول      ى العب للمجموعة الزمن الذي استغرقته في الحصول عل

 .في مدة أقصاها أربعة دقائق 
دوال      - د ترتيب ال ارات بع اد العب ب تعتبر المجموعة فائزة إذا استطاعت إيج

 .في الزمن المحدد أو أقل منه بصورة صحيحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمان  ، ٣: ط  ،األلعاب الرتبوية وتقنيات إ�تاجها  ،) م٢٠٠٥(حممد حممود  ،احليلة  : رجع اللعبةم
 ٢٢٥: ص. دار املسرية : 

�واقض الوضوء عددها مخسة   -
 .اقضو�

-   .................. 

-  .................. 

-  .................. 

-  .................. 



 

  ) :فتحي يا وردة(لعبة   
אW 

وردة باإلضافة   هي عبارة عن مجموعة من األجزاء التي تشكل أوراق ا      ل
وردة  ة تشكل وسط ال ة بإعطاء آل مجموعة من . ألجزاء دائري وم المعلم تق

ين من موضوعات وحدة الوضوء           ، التلميذات وسط يحمل اسم موضوع مع
وع         كل موض ي تش ع األوراق الت ة أن تجم ل مجموع ذات آ ن تلمي ب م وتطل

Kوردتها 

אאW 
  .عن غيرها من الموضوعات أن تميز التلميذة شروط الوضوء  -١
  .أن تميز التلميذة فروض الوضوء عن غيرها من الموضوعات  -٢
  .أن تميز التلميذة سنن الوضوء عن غيرها من الموضوعات  -٣
  .أن تميز التلميذة نواقض الوضوء عن غيرها من الموضوعات  -٤
  

  

  
 
 
 
 

  
  
  

  
  

عمان  ، ٣: ط  ،عاب الرتبوية وتقنيات إ�تاجها األل ،) م٢٠٠٥(حممد حممود  ،احليلة  : رجع اللعبةم
 ٣٠٥: ص. دار املسرية : 
  



 

  ) :جماد ونبات(لعبة   
אאW 

  .أن ختتار التلميذة أحد حروف اهلجاء -١
  .أن تأتي التلميذة بكلمات تبدأ بنفس احلرف  -٢
  . اصة بوحدة الوضوءاخلواضيع املأن ترتب التلميذة الكلمات املختارة حتت  -٣
  �واقض الوضوء  سنن الوضوء  فروض الوضوء  شروط الوضوء  املوضوع/احلرف

  إ/ أ 
إزالة ما مينع 
وصول املاء 

  للبشرة
  

أن يقول بعد 
فراغه من 

الوضوء الدعاء 
  املشروع

أكل حلم اإلبل 
  اإلغماء/ 

    التخليل/التيامن  الرتتيب  تطهري السبيلني  ت

  املاء الطهور  م
مسح / املواالة 

  الرأس
الغة يف املب

  املضمضة
مس أحد 
  الفرجني

    غ
غسل الوجه 

ومنه املضمضة 
  واالستنشاق

غسل الكفني 
ثالثاً أول 
  الوضوء

  

 ، ١: ط  ،اللعب عنـد األطفـال    ،) م٢٠٠٢( حنان عبد احلميد  ،العنا�ي:  مرجع اللعبة
 ٢٨٩: ص .دار الفكر : عمان 

  
  



 

نماذج من الخرائط المفاهيمية التي تم استخدامها في 
 :لدراسةا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الــــــــــوضـــــــــوء  

فروض الوضوءواجب الوضوء نواقض الوضوءسنن الوضوءشروط الوضوء

النيةقول بسم اهللا  

أن يكون بماء طهور   

ان يكون بماء مباح   

إزالة ما يمنع    
وصول الماء للبشرة  

تطهير السبيلين 

غسل الوجه ومنه    
المضمضة واالستنشاق 

غسل اليدين   
مع المرفقين 
مسح الرأس   
ومنه االذنان 

غسل الرجلين   
مع الكعبين 

الترتيب

المواالة 

غسل الكفين ثالثا    
أول الوضوء 

السواك عند المضمضة  

المبالغة في المضمضة    
واالستنشاق   

تخليل أصابع اليدين    
والرجلين

التيامن

  للوجة و  ٢الغسلة  
واليدين والرجلين 

الخارج من السبيلين  

اإلغماء  

النوم المستغرق 

مس أحد الفرجين    
من غير حائل  

أآل لحم اإلبل  



 

 
  
 

الحسية

غسل اليدين مع المرفقين   

مسح الرأس ومنه األذنان   

غسل الرجلين مع الكعبين   

غسيل الوجه ومنه المضمضة    
واالستنشاق 

المعنوية

الواالة

الترتيب

فروض الوضوء 



 

التي تم استخدامها في  عروض البوربوينتنماذج من 
  :الدراسة

 

 



 



 



 

  
  

  



 



 

 
 
 



 

  



 



 



 

  
  



 



 



 



 

  
  



 



 



 



 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



 



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  
  
  
  ) ٣(ملحق 

  قائمة المحكمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قائمة المحكمين
  جامعة أم القرى 

  الدرجة العلمية  اسم المحكم تسلسل
 أستاذ دآتور في قسم التربية اإلسالمية  أمال حمزة مرزوقي ٠د٠أ  ١
أستاذ دآتور في قسم المناهج وطرق   إبراهيم محمود فالته ٠د٠أ  ٢

  التدريس
مرضي بن غرم اهللا  ٠د  ٣

  الزهراني
أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرق 

  التدريس
لمناهج وطرق أستاذ مساعد في قسم ا  خديجة محمد جان  ٤

  التدريس
  جامعة طيبة

منصور بن أحمد  ٠د٠أ  ٥
  غوني

أستاذ دآتور في قسم المناهج وطرق 
  التدريس

أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرق   عبدالفتاح رضا غوني ٠د  ٦
  التدريس

  جامعة الطائف
  أستاذ دآتور في قسم التربية العملية حمدي عبدالعظيم البنا ٠د٠أ  ٧
أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرق   سبمحمود مح ٠د  ٨

  التدريس
  مشرفات تربويات

مشرفة دراسات إسالمية   العنود صبيح الشراري  ٩
  سنة)١٣(خبرة

مشرفة دراسات إسالمية   جميلة معزي الشراري  ١٠
  سنة)١٤(خبرة
  معلمات التربية اإلسالمية

  سنة)١٧(خبرة  آمال فطاني  ١١
  سنة)٢١(خبرة  رقية الرحيلي  ١٢
  سنة)١٧(خبرة  زينب فلمبان  ١٣
  سنة)١٨(خبرة  عايشة الجابري  ١٤
  سنة)١٢(خبرة  عائشة فالته  ١٥
  سنة)١٩(خبرة  نايلة األنصاري  ١٦

 



 

  
  
  
  
  
  ) ٤(ملحق 

  الصورة النهائية
االختبار التحصيل المعرفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

F١٣E 
אאאאאא 

 

  
عنوان 
  الموضوع

األوزان النسبية 
لألهداف المعرفية 

في  المراد قياسها
  االختبار

  األوزان النسبية لمفردات اختبار التحصيل المعد
 

  المجموع الكلي
  التطبيق  الفهم  التذكر

  العدد
  النسبة
  المئوية

  النسبة  العدد
  النسبة  العدد  المئوية

  النسبة  العدد  المئوية
  سبةالن العدد  المئوية

  المئوية

                

  %٢٠  ٤  ٠  ٠  %١٠  ٢  %١٠  ٢  %٢٠  ٤  الوضوء - ١

شروط  -٢
  %٢٠  ٤  %٥  ١  %١٠  ٢  %٥  ١  %٢٠  ٤  الوضوء

فروض  - ٣
  %٢٥  ٥  %٥  ١  %١٠  ٢  %١٠  ٢  %٢٥  ٥  الوضوء

سنن  - ٤
  %٢٠  ٤  %٥  ١  %١٠  ٢  %٥  ١  %٢٠  ٤  الوضوء

نواقض -٥
  %١٥  ٣  %٥  ١  %٥  ١  %٥  ١  %١٥  ٣  الوضوء

  %٢٠١٠٠  %٢٠  ٤  %٤٥  ٩  %٣٥  ٧  %١٠٠  ٢٠  المجموع



 

 
 
 
 
 
 
F١٤E 

אאאאא 

  مستواه  الهدف

  تذآر  .أن تذآر التلميذة ما تحصل به طهارة المسلم -١
  فهم  .أن تحدد التلميذة القول الواجب عند الوضوء -٢
  تذآر  .أن تعين التلميذة محل التسمية في الوضوء -٣
  تذآر  .أن تبين التلميذة المقصود بالنية في الوضوء -٤

  تطبيق  .أن تحدد التلميذة صفة ماء الوضوء -٥
  فهم .أن تعطي التلميذة مثاال لما يمنع وصول الماء للبشرة -٦
أن تفرق التلميذة بين خروج البول والغائط و خروج  -٧

  فهم  .الريح في الحكم

  تذآر  .وضوءأن تذآر التلميذة عدد فروض ال -٨
  تطبيق  .أن تصف التلميذة المضمضة في الوضوء -٩
  تذآر  .أن تحدد التلميذة فرض من فروض الوضوء - ١٠
  تطبيق  .أن تستنتج التلميذة الواجب فعله قبل الطواف - ١١
أن توضح التلميذة حكم الترتيب بين أعضاء  - ١٢

  فهم  الوضوء

  فهم  ءأن تميز التلميذة معنى المواالة في الوضو - ١٣
أن تحدد التلميذة موضع غسل الكفين ثالثا في  - ١٤

  فهم  الوضوء

أن توضح التلميذة موضع تخليل األصابع في  - ١٥
  تذآر  الوضوء

  تطبيقأن تميز التلميذة ما يشرع تكرار غسله من أعضاء  - ١٦



 

  الوضوء
أن تعين التلميذة موضع استعمال السواك في  - ١٧

  تذآر  الوضوء

  تذآر  لميذة المقصود بالخارج من السبيلينأن توضح الت - ١٨
  فهم  أن تمثل التلميذة للنوم المستغرق الناقض للوضوء - ١٩
أن تقارن التلميذة بين أآل لحم اإلبل وأآل غيره في  - ٢٠

  فهم  الحكم
 

  

  تعليمات االختبار
@òîÛbnÛa@pbàîÜÈnÛa@Êbjmg@òÜšbÐÛa@òjÛbİÛa@åß@óu‹í@Z@ @

 :ية قومي بتعبئة البيا�ات التال  - ١

  :االسم رباعيا 
  :الفصل :                                                                                 الصف الدراسي 

  . باجلدول  اخلاصة  ورقةيف الاإلجابة تكون   -٢
 .اقرئي السؤال جيدا قبل اختيار اإلجابة   - ٣

( أمــــا اإلجابــــات فريمــــز هلــــا ب) ١�٢�٣�٤( يرمــــز لألســــئلة ب  - ٤
 ) .د،ج،ب،أ

احلرف الـذي   حتت ) صح(بوضع  إشارة اختاري اإلجابة الصحيحة   - ٥
 .أمام رقم السؤال يف اجلدول املخصص لإلجابةيشري إليها 



 

 .واحدة  إجابة تعترب اإلجابة ملغية إذا مت اختيار أكثر من - ٦

  
 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  و به نستعين
  

bèîÛg@ð’c@áq@@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ðŠbn‚a@Þë‡§a@À :  
                       :فحتى يتطهر ثوبك عليك ب ، وقعت جناسة على ثوبك        -١

 .التطيب والتزين  -ب                                                                          . الوضوء -أ                     

  .الوضوء وإزالة النجاسة  -د                                                           .إزالة النجاسة  -ج                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :الوضوء قول  عندلواجب ا    -٢
 .بسم ا   -ب.                                                                         ا أكرب  -أ                   

  .سبحان ا   -د.                                                                   احلمد   -ج                  

 تذآر

 فهم



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  حمل التسمية عند الوضوء يف  -٣
  .قبل الوضوء   -ب.                                                     ضوء بعد الو -أ                     

 .أول الوضوء  -د.                                                  وسط الوضوء  -ج                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يتوضأ املسلم إذا أراد    -٤
االســـتماع   -ب.                                                            الطـــواف حـــول الكعبـــة  -أ                    

  .للتالوة من املذياع
ــا    -ج                    ــن الســور غيب ــني   -د.                                             تســميع ســورة م الســعي ب

 .الصفا و املروة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : يقصد بالنية يف الوضوء      -٥    
زيــــــادة  -ب                                                                                 .رفــــــع احلــــــدث  -أ                   
  .النشاط

  .النوم  -د                                                                .اال�تهاء من الصالة  -ج                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تذآر

 تذآر

 تطبيق



 

  : املاء بيصح الوضوء  ال   -٦
 .النجس  -ب                                                                                                .املغلي  -أ                

  .الطهور -د                                                                                                   .املاحل  -ج                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فإ�ه يلزمها  ،وأرادت أن تصلي  ،إذا خرج من امرأة ريح           -٧       
 .االستحمام  -ب                                                                               .إعادة الوضوء  -أ              

  .إزالة املالبس  -د                                                                           .تطهري السبيلني  -ج                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : الطني والصمغ من األمور اليت     -٨
 . نمو  التساعد يف  -ب                                                              .تعطي لو�ا للعضو -أ                   

                              .متنع وصول املاء للعضو  -د                   .                          شكلال حتافظ على -ج                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عدد فروض الوضوء       -٩        
 .ستة  -ب                                                                                           . مخسة -أ                   

  .سبعة  -د                                                                                              . ثالثة -ج                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهم

 فهم

 تذآر

 تطبيق



 

  : يقصد باملضمضة    -١٠
 . اب املاء بالنفساجتذ -ب                                        .حتريك املاء يف اليدين  -أ                 

  .حتريك املاء باهلواء  -د                                                     .حتريك املاء يف الفم  -ج                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من فروض الوضوء     -١١
 .مسح الرأس ومنه األذ�ان  -ب                                         .رش الرأس باملاء  -أ                    

  .غسل مجيع الرأس مع األذ�ني  -د                           .غسل الرأس بالصابون  -ج                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الرتتيب يف غسل أعضاء الوضوء من     -١٢
  .الشروط  -ب .                                                             السنن  -أ                       

  .    الفروض -د.                                                                                املكروهات  -ج                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرأة توضأت وبعـد أن غسـلت يـديها توقفـت للـرد علـى اهلـاتف ثـم              -١٣
  : د تركتفهي بذلك تكون ق ،عادت وأكملت وضوئها

  .املواالة يف غسل أعضاء الوضوء  -ب        .شرط من شروط الوضوء   -أ                     

 تذآر

 تطبيق

 فهم

 فهم



 

 .سنة من سنن الوضوء  -د              .يف غسل أعضاء الوضوء الرتتيب -ج                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :يسن غسل الكفني ثالثا يف    -١٤

 . الوضوءآخر  -ب                                                   . ألكلأثناء ا -أ                   

  .بعد غسل الوجه  -د                                                          .أول الوضوء   -ج                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يف الوضوء خاص ب األصابع ختليل     -١٥      
 . اليد اليسرى و الرجل اليمنىأصابع  -ب.                       أصابع الرجلني  -أ                  

  . أصابع اليدين والرجلني  -د.                 أصابع اليد اليمنى  -ج                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  الوضوء يشرع تكرار الغسل ثالثا ل يف    -١٦ـ
 . شعر الرأسأطراف  -ب                               . الوجه واليدين والرجلني -أ                      

  .الرأس وأطراف القدمني  -د                                       .الساق والركبتني  -ج                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السواك يف الوضوء حمله     -١٧
  .أثناء النوم  -ب .                                                           مع مسح الرأس  -أ                    

 فهم

 فهم

 تطبيق

 تذآر



 

  .عند املضمضة  -د.                                                 رجلني غسل ال -ج                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  : يقصد باخلارج من السبيلني    -١٨

  .الغائط والريح  -ب.                                                 البول والغائط والريح  -أ                     
  .والغائط  البول -د.                                                                  البول والريح  -ج                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : النوم املستغرق  يعين     -١٩

  .فقد الشعور باآلخرين -ب                                             .   االسرتخاء  -أ                   
  .                    إغماض العينني  -د                                                    .النعاس -ج                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  اللحم الذي ينتقض الوضوء بأكله هو     -٢٠

  .حلم البقر -ب                                                                                 .حلم الغنم  -أ                        
  .حلم األمساك  -د.                                                                               حلم اإلبل  -ج                         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تذآر

 فهم

 فهم



 

  
  ا�تهت األسئلة                                                                  

  متنياتي لكن بالتوفيق والنجاح                                                          
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  فتاح اإلجابات الصحيحةم
  جابة الصحيحةاختيار اإل  رقم السؤال
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