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مستخلص:

يرمي البحث الحالي إلى (معرفة أثر استراتيجية االستقصاء التأملي في تحصيل مادة علوم القران الكريم واالحتفاظ بها عند طلبة كلية

التربية).ولتحقيق هدفا البحث (التحصيل واالحتفاظ) كانت كلية التربية – الجامعة المستنصرية ميداناً لتطبيق التجربة ,اذ تألفت عينة البحث

من ( )78طالباً وطالبة في المرحلة االولى– قسم علوم القرآن الكريم بواقع ( )38طالباً وطالبة في المجموعة التجريبية التي درست على وفق

استراتيجية االستقصاء التأملي  ,و ( )40طالباً وطالبة في المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة االعتيادية  .صاغت الباحثتان

( )53هدفاً سلوكياً ,وعدتا خططاً إنموذجية لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة )  .واعدتا اختبا اًر بعدياً لقياس تحصيل مادة علوم القرآن
الكريم  ,بلغ عدد فقراته ( ) 40فقرة ,وقد تحققتا من صدقه وثباته ,ثم طبق على افراد مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ,واستعمل

االختبار التائي ( ) t-testلعينتين مستقلتين وسيلة احصائية لتحليل النتائج ,ثم اعادت الباحثتان تطبيق االختبار البعدي على العينة نفسها بعد

مرور اسبوعين لقياس االحتفاظ بالتحصيل الدراسي ,ثم توصلتا إلى :تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستعمال استراتيجية

األستقصاء التأملي على طلبة المجموعة الضابطة التي درست على الطريقة االعتيادية في التحصيل واالحتفاظ.

Abstract
Current research aims (see impact of reflective survey strategy in the collection of the Qur'an and science
retained when college education). To achieve a target search (and keep).
the Mustansiriyah University Education Education Equestrians application experience, as research sample
consisting (78) students in the first stage - Department of Quran, (38) students in the experimental group
Study on the survey strategy approved, and (40) students in the control group which has been examined on
the way. The United States of The United States of The United Dated easier test to measure the collecting
Quran article, numbered paragraphs (40) paragraph, and have checked the handout and the stability, then
applied to members of the research groups (experimental and control), and t-test was used(t-test)two
independent Statistical method to the results, and then the dataed the researcher applied post on the weeks to
measure the academic achievement, then reached, beyond the students, Studied using reflective survey
strategy to control group students studied the usual way in collection and retention.

الفصل االول  ( :التعريف بالبحث )
مشكلة البحث:

غدت المسيرة التعليمية في عصرنا الحاضر مشروعاً إنسانياً طويل األمد يحتاج إلى تحريك طاقات العلم والبحث من أجل مد الطالب

بالدافعية لتحقيق ذاته ،ومع ذلك فان تدريس المواد اإلنسانية مازال يعتمد على طرائق التدريس التقليدية ،مما يؤدي إلى سلبية الطالب في
تلقي المعلومات  ،لذا تزداد الحاجة إلى توظيف العديد من الوسائل واألساليب واالستراتيجيات التربوية الحديثة للسعي نحو تطوير مها ارت

الطلبة على التفكير والبحث والنقد واإلصغاء من أجل الوصول إلى المرحلة المرجوة( .المليكي ،2003 ،ص)3وأكد ذلك عطية بقوله ":لم
يعد مقبوالً التمسك باستراتيجيات المحاضرة واإللقاء والتسميع لمجرد التعود عليها وسهولتها ،ألنها لم تعد كافية لتلبية متطلبات العملية
التعليمية والتربوية ،ولم تعد قادرة على االستجابة ألهداف التعليم في ضوء الرؤية التربوية الحديثة للتربية والتعليم ،وأصبح من المهم اإللمام

بكل ما هو جديد في التدريس ،ووضعه موضع التنفيذ في مجال العمل التربوي" ( .عطية ،2008 ،ص )24وتتفق الباحثتان مع رأي عطية،

السيما أنهما تدريسيتان في الجامعة ،ومن خالل عملهما الميداني الحظتا استعمال طريقة المحاضرة واإللقاء واحياناً يملي المدرس على
الطلبة وهم بدورهم يحفظوا ما يملى عليهم  ،وأشارت العديد من المؤتمرات الى ذلك  ,نحو :المؤتمر القطري االول للعلوم التربوية المنعقد في
كلية التربية –الجامعة المستنصرية عام (( )2001و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،2001 ،ص .)40-1والمؤتمر ال اربع المنعقد في كلية
التربية-جامعة ديالى عام (( . )2002و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،2002 ،ص)21-1إذ أكدت جميعها على ضرورة التجديد

واستعمال طرائق واستراتيجيات حديثة في التدريس بما يكفل رفع المستوى العلمي والثقافي للمتعلمين وان تعطيهم دو اًر في المشاركة والتفاعل

أن يحقق أهدافه في إعداد جيل يواجه
والبحث عن الحقائق والمعلومات والمفاهيم معاً .وتتساءل الباحثتان كيف يمكن لعلوم القرآن الكريم ْ
أن يتزودوا بالمهارات الفكرية التي تجعلهم قادرين على استعمال قدراتهم في التأمل والتفكير  .،ومن هنا ال
تحديات المستقبل ،بل كيف يمكن ْ
بد من النهوض بواقع تدريس علوم القرآن الكريم ؛ لرفع مستوى مخرجات التعليم  ،وتحسين نوعيته  ،والتأثير بفاعلية في سلوك المتعلمين ،
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مما يعزز تحصيلهم  ،ويجعلهم يحتفظون به مدة أطول ,وعليه ارتأت الباحثتان التثبت عملياً من مدى نجاح استعمال استراتيجية االستقصاء
التأملي في تحصيل طلبة كلية التربية في مادة علوم القرآن الكريم ،واالحتفاظ بها ،السيما َّ
أن هذه االستراتيجية لم تجرب في مادة علوم
القرآن الكريم – بحسب علم الباحثتان  -؛ ولذا جاء البحث الحالي ليسلط الضوء عليها؛ لعّلها تسهم في عالج المشكلة  ،أو التخفيف من

حدتها  .وذلك عن طريق اإلجابة عن السؤال اآلتي :

س/هل إلستراتيجية االستقصاء التأملي أثر في تحصيل طلبة كلية التربية لمادة علوم القرآن الكريم واالحتفاظ بها موازنة بالطريقة االعتيادية
؟

اهمية البحث :

يعد العصر الذي نعيش فيه عصر التطور التكنولوجي الذي يتميز بالتطورات السريعة واالبتكارات المذهلة التي صااحبت المعرفاة العلمياة

والتطبيقاات التكنولوجيااة فااي شااتى جوانااب الحياااة الثقافيااة واالجتما يااة والسياساية واالقتصااادية ،ونتيجااة للتفاعاال بااين العلاام والمجتمااع ماان جهااة،
وحاجااة المااتعلم إلااى ان يااتعلم العلااوم ويسااهم فااي حاال المشااكالت التااي تواجهااه فااي حياتااه اليوميااة ماان جهااة أخاارى ،تقااع علااى عاااتق المؤسسااات
التعليمية مهمة إيصال المتعلمين مستوى ٍ
عال مان د ارساتهم ،وذلاك باالهتماام بجاودة الاتعلم بماا فياه مان معاارف ومهاارات و ايم لمساايرة التطاور

فااي العااالم ،وألجال الوصااول إلااى هااذا المسااتوى فااي التعلاايم ،أصاابح ماان الضااروري تغيياار أهااداف التربيااة والتعلاايم ماان أهااداف تعماال علااى تزويااد

المتعلم بمختلف المعارف الى أهداف تعمل على تنميته في مختلف الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية ( .محمد ،1999 ،ص )78وبات

المختصون يؤكدون النظرة الشمولية للمتعلم في تنمية العمليات العقلية والانفس حركياة ،وم ارعااة ميولاه وحاجاتاه ،وأكادوا أن هاذا ال يتحقاق ماالم
يكن المتعلم عنص اًر إيجابياً وفاعالً في العملية التعليمية ،إذ يشارك بحرية داخال حجارة الد ارساة ،وهاذا بطبيعاة الحاال يتطلاب إمعاان النظار فاي

محتااوى المناااهج وط ارئااق تدريسااها ( .الحيلااة ،1999 ،ص )43فعمليااة تطااوير مهااارات الطلبااة وقاادراتهم وزيااادة تحصاايلهم ال تااأتي ماان اعتماااد
مناهج حديثة فحسب ،بل من االهتمام بالركن األساس الذي يوازي المنهج مان اركاان العملياة التعليمياة المتمثال باالطرائق واألسااليب التدريساية

نظ اًر لفعاليتهاا فاي ترجماة محتاوى الماادة إلاى أداء ترباوي علماي اجتمااعي وبمادى ماا تساهم فاي نماو شخصاية الطلباة وتطاوير مهااراتهم العقلياة

واالجتما ية والجسمية ( .الخوالدة وآخرون ،2007،ص )7وتعد استراتيجية االستقصاء التأملي أحدى االستراتيجيات الحديثة التي تعمل على
تا ا اادريب الطلبا ا ااة علا ا ااى التفكيا ا اار وتعا ا ااودهم حا ا اال المشا ا ااكالت زيا ا ااادة علا ا ااى أنها ا ااا ما ا اان اسا ا ااتراتيجيات التعا ا اااون الجما ا اااعي الها ا ااادف (حما ا اادان،

:1985ص،) 172وقد أولت عدد من المنظمات العالمية في التربية العلمياة نحاو الجمعياة األمريكياة للتقادم العلماي (  )AAASعاام 1990م،
والمجلا ا ااس القا ا ااومي للبحا ا ااود فا ا ااي الواليا ا ااات المتحا ا اادة (  )NRCعا ا ااام  1999م ،والرابطا ا ااة القوميا ا ااة لمعلما ا ااي العلا ا ااوم فا ا ااي الواليا ا ااات المتحا ا اادة
األمريكياة( ) NSTAفاي عاام 2003م ،اهتماماا كبيا اًر للاتعلم باساتراتيجية االستقصااء .وياأتي التحصايل كأحاد المخرجاات التعليمياة التاي تساعى
المؤسسااات التربويااة إلااى تحقيقااه لاادى الطلبااة ،ألن معرفااة مسااتوى التحصاايل الد ارسااي للطلبااة فااي الحاضاار يكااون محكااً مناسااباً للتنبااؤ بمسااتوى
تحصاايلهم مسااتقبالً ،لااذا يحاارص المهتمااون بتقااويم نشاااذ الطالااب إلااى بااذل بعاام الجهااود التااي تزيااد ماان موضااو ية وثبااات وصاادق درجااات

التحصيل الدراسي (.عباد الغفاار ،1997 ،ص , )244السايما فاي تادريس ماادة علاوم القارآن الكاريم التاي تعاد مان اكثار الماواد الد ارساية أهمياة

فهااو العلاام الااذي تسااتند إليااه العلااوم األخاارى ،ألنااه العلاام الااذي يعنااى بكتاااب ل تعااالى  ،الااذي اوحااى بااه إلااى نبيااه محمااد ( )لينقااذ الناااس بااه
وليعلمهم التوحيدّ ،بين ل فيه من األحكاام ماا ب ّاين ،وب ّاين فياه مان الفضاائل ماا بهاا صاالح األماة ،باه ساعادة اإلنساان فاي الحيااة الادنيا والحيااة
اآلخرة ،وهو أفضل الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل ،واجمعها للخير ،وأوفاها لحاجة البشر ،وابقاها على الادهر مصادقاً ،لماا قبلاه مان
الكتب السماوية األخرى ،ومهيمناً عليها ،وهو دعوة الحق إلى يوم الدين ،ال إيماان إال باه ،وال نجااة مان اآلخارة إال فاي اتباعاه  ، ,قاال تعاالى:

ين" ( .آل عمران ) 85/أما المرحلة الجامعية التي كانت مياداناً للبحاث،
َ"و َمن َي ْبتَغ َغ ْي َر اإل ْسالَم د ًينا َفَلن يْقَب َل م ْنه َوه َو في اآلخ َرة م َن اْل َخاسر َ
فهي من المراحل المهمة في حياة الطلبة ،ألنها تعمل علاى تحقياق احتياجااتهم واساتعداداتهم  ،ومنهاا يمكان تجسايد المباادي التربوياة والصافات
الخلقية واالجتما ية الحميدة ،فضالً عن تنمية العادات السلوكية المرغوب فيها ،وعلى قادر االهتماام بهاؤالء الطلباة ورعاايتهم تتحادد اساتم اررية
استثمار طاقاتهم وامكاناتهم في أنشطة وأعمال مفيدة للمجتمع( .الكردي ،1988 ،ص.)312-238

مما سبق تنبثق أهمية البحث الحالي من:
-1أهمية مادة علوم القرآن الكريم بوصفها مادة ضرورية للطلبة في أي مرحلة تعليمية فهي تنمي لديهم المفاهيم اإلسالمية المرغوب فيها.
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 -2أهميااة اسااتراتيجية التاادريس (االستقصاااء التأملي)،بوصاافها اسااتراتيجية حديثااة ،تسااعى الااى تنظاايم تفكياار الطلبااة وتااوجيههم بمااا يمكاانهم ماان
تقويم افكارهم واتخاذ الق اررات المناسبة .

-3أهميااة المرحلااة الجامعيااة التااي تأخااذ علااى عاتقهااا مهمااة جعاال الطلبااة مباادعين ومنتجااين للمعرفااة بهاادف الوصااول إلااى االتقااان والجااودة فااي
األداء .

هدفا البحث :

يرمي البحث الحالي معرفة اثر استراتيجية االستقصاء التأملي فاي تحصايل ماادة علاوم القارآن واالحتفااظ بهاا عناد طلباة كلياة التربياة ،ولتحقياق

ذلك صاغت الباحثة الفرضيتين الصفريتين االتيتين:

 ] -1ليس هناك فرق ذو داللة إحصاائية عناد مساتوى ( )0,05باين متوساط درجاات تحصايل طلباة المجموعاة التجريبياة الاذين يدرساون ماادة
علوم القرآن الكريم وفق استراتيجية االستقصاء التأملي ,ومتوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرساون الماادة نفساها وفاق

الطريقة االعتيادية [.

 ] -2ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسط درجات االحتفاظ بالتحصيل عند طلبة المجموعة التجريبية الاذين
يدرسون وفق استراتيجية االستقصاء التأملي ,ومتوسط درجات االحتفاظ بالتحصيل عند طلبة المجموعة الضابطة الاذين يدرساون الماادة نفساها
وفق الطريقة االعتيادية [.

 -حدود البحث :

 .1الحدود المكانية  :طبقت التجربة في كلية التربية  /الجامعة المستنصرية .
 .2الحادود الموضاو ية  :اقتصاار البحاث علااى خماس موضاوعات ماان موضاوعات مااادة علاوم القارآن الكاريم المقارر تدريسااها لطلباة المرحلااة
االولى  ,وهي ( :نزول القرآن ،جمع القرآن وكتابته ،علم أسباب النزول ،علم المحكم والمتشابه ، ،علم المكي والمدني).
 .3الحدود الزمانية  :تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي الثاني من عام 2019 -2018م .

 .4الحدود البشرية  :اقتصر البحث على طلبة المرحلة االولى – قسم علوم القران الكريم  /الدراسة الصباحية .

 حتديد املصطلحات:االستراتيجية :

أ .الفاتالوي " :مجموعاة مان اإلجاراءات مان أهاداف وط ارئاق ووساائل وأسااليب تدريساية وتقويمياة وخطاوات وأنشاطة يخطاط لهاا القاائم بالتادريس

مسبقا لتحقيق األهداف المرجوة بأقصى فاعلية في ضوء محركات يقوم فيها كل من المتعلم والمعلم " ( .الفتالوي :2006 ،ص)333

ب  .عطيااة  " :كاال مااا يفعلااه الماادرس لتحقيااق اهااداف الماانهج ,وهااي أشاامل واوسااع ماان الطريقااة ,فهااي تتضاامن الط ارئااق والتقنياات واإلج اراءات

والوسائل التي يستعلمها المدرس ليتمكن المتعلماون مان الخبارات التعليمياة المخططاة ولتحقياق األهاداف التربوياة وجعال عملياة التادريس عملياة
فاعلة( .عطية ,2008 ,ص)30

 -االستقصاء التأملي :

أ .العارضااة " :إحاادى اسااتراتيجيات االستقص اااء العلمااي التااي تق ااوم علااى فاارض الفرض اايات واختبارهااا بمجموعااة األنش ااطة ذات العالقااة يتبااع ذل ااك
تأمالت ومناقشات صفية يشارك فيها الطالب والمعلم حول كل من المفاهيم التي تم تعلمها"( .العارضة :2009،ص)8
ب .باجااه " :اسااتراتيجية تتاايح الفرصااة للمعلاام بت اوفير بيئااة تعليميااة فعالااة ،واتاحااة الفاارص للمااتعلم بالتأماال ومناقشااة مااا توصاالوا إليااه ماان نتااائج
وبالطريقة التي أوصلتهم إلى هذه النتائج وطرحهم أسئلة وكل ما يخطر على بالهم ويفكرون به "  (.باجه :2014،ص)215
اما التعريف االجرائي الستراتيجية االستقصاء التأملي فهو:

است ارتيجية استعملت في تادريس المجموعاة التجريبياة (طلباة المرحلاة االولاى )فاي ماادة علاوم القارآن الكاريم والتاي تجعال الماتعلم يفكار ويساتنتج
عن طريق ربط معلوماتاه الساابقة بالمعلوماات المقدماة إلياه ،والتأمال بأفكاار متعاددة حاول موضاوإل الادرس واإلجاباة عان التسااؤالت التاي تطارح

وايجاد الحلول لمشكلة ما.
التحصيل :

أ .أ .أبو جادو  " :مقدار ما تعلمه الطالب في وحدة دراسية أو مقدار دراسي معين "(أبو جادو :2000 ،ص)46
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ب .زاير وسماء " :القدرات التي يمتلكها المتعلم من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن يوظفها في حل أكبر عدد من األسئلة التي توجه له
"( .زاير وسماء:2013 ،ص)153

أما التعريف االجرائي للتحصيل :هو الدرجة التي حصل عليها طلبة المرحلة األولى (عينة البحث) في االختبار التحصيلي البعدي الذي
اعدته الباحثتان ألغراض البحث الحالي بعد إنهاء دراسة الموضوعات المحددة في التجربة .
االحتفاظ:

أ .عرفه التل وآخرون  :بانه "عملية تخزين للخبرة او مواد التعلم مدة زمنية ما  ,واسترجاعها بقصد استخدامها في وقت قصير"  ( .التل

واخرون  ,1993 ,ص)182

ب .وعرفه الشريفي  :بانه " اختبار مؤجل للمادة المتعلمة لتقويم اثرها النسبي على المدى الطويل " ( .الشريفي  ,2000 ,ص)218
أما التعريف االجرائي لالحتفاظ :هوما يستبقى من تعلم لدى طلبة المرحلة األولى (عينة البحث) في مادة علوم القرآن الكريم مقاساً بالدرجة
التي يحصلون عليها بعد إعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني من غير تعريم الطلبة ألي خبرات في موضوإل البحث في المدة الزمنية
الفاصلة.
علوم القرآن الكريم :هو العلم الذي يتناول االبحاد المتعلقة بالقرآن الكريم ،من حيث معرفة أساب النزول ،وجمع القرآن وترتيبه ،ومعرفة
المكي والمدني ،والناسخ والمنسوخ ،والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن الكريم ،وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير ألنه

يتناول المباحث التي البد للمفسر من معرفتها لالستناد إليها في تفسير القرآن الكريم( .الزرقاني ،د.ت ،ص.)20

الفصل الثاني  :جوانب نظرية ودراسات سابقة....
املبحث األول :جوانب نظرية

أوالً :استراتيجية األستقصاء التأملي :
إن التعلم باالستقصاء يؤمن للمتعلم فرصا عديدة ليمارس قدرات ه التفكيرية والبحث عن الحلول  ،كما أن التعلم باالستقصاء يهيئ بيئة
قائمة على االستقاللية في الحصول على المعرفة  ،يعتمد فيها المتعلم على نفسه  ،وفيها أيضا قدر مريح من الدافعية للتعلم واثارة الفضول
يعد الش اررة التي تعلن بدء رحلة االكتشاف والبحث عن تفسير الظواهر المحيطة بالمتعلم ( .امبو سعيد والبلوشي
العلمي الذي ّ
:2011،ص)198
 -أنماط التعلم باالستقصاء :

توجد أنماذ تعليمية عدة لهذا النوإل من التعلم بحسب مقدار التوجيه الذي يقدمه المدرس للمتعلمين وهي:

.1

االستقصاء الموجه :وفيه يزود المتعلمون بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة يمة ،إذ يضمن نجاحهم في استعمال قدراتهم

العقلية والذهنية الكتشاف المفاهيم والمبادي العلمية  ،ويشترذ أن يدرك المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف .ويناسب

هذا األسلوب متعلمي ا لمرحلة التأسيسية ويمثل أسلوبا تعليميا يسمح للمتعلمين بتطوير معرفتهم عن طريق خبرات علمية مباشرة .
.2

االستقصاء شبه الموجه  :وفيه يقدم المدرس المشكلة للمتعلمين ومعها بعم التوجيهات العامة إذ ال يقيده وال يحرمه من فرص

.3

االستقصاء الحر :وهو أرقى أنوإل االكتشاف ،وال يجوز ان يخوض المتعلمون به إال أن يكونوا قد مارسوا النوعين السابقين ،وفيه

.4

االستقصاء العادل :وهو طريقة للتفاهم بي ن أفراد المجتمع الذي يحدد فيه تعارض بين القيم االجتما ية أو القضايا التي يوجد حولها

النشاذ العلمي والعقلي .

يواجه المتعلمون بمشكلة محددة ،ثم يطلب منهم الوصول إلى حل لها وتترك لهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذها .

جدل .ويتطلب ذلك توضيح االختالفات وتحليل القضايا فيما بينهم بذكاء واتخاذ موقف سليم يتسم بالعدل ( .مركزنون-125 :2011،

)126
.5

االستقصاء الدوري :هو نموذج يتضمن مراحل عدة متتابع ة تؤكد إثارة ذهن المتعلم حول فكرة معينة أو مفهوم أو مشكلة ،وتشجيع

المتعلم على طرح التساؤالت واالستفسارات حولها بهدف اكتشاف معارف جديدة بنفسه  .وهذه المرحلة تتخذ مسا ار دوريا تبدأ بمرحلة التساؤل،
ثم االستقصاء ،وتكوين األفكار الجديدة والمناقشة ،وأخي ار التأمل في نتائج مراحل االستقصاء السابقة  ( .البعلي :2012،ص)268



 



اثر اسرتاتيجية االستقصاء التأملي يف حتصيل مادة علوم القرآن الكريم واالحتفاظ.
.6

االستقصاء العقالني :ويتم هذا النوإل من االستقصاء عندما يقوم المدرس بطرح أسئلة عن طريق مجسمات أو أشكال أو وسائل

.7

االستقصاء التأملي :است ارتيجية تتيح الفرصة للمدرس بتوفير بيئة تعليمية فعالة ،واتاحة الفرص للمتعلم بالتأمل ومناقشة ما توصلوا

تعليمية ،ثم يبدأ بإثارة المناقشة لحل المشكلة( .الكناني :2002،ص)9

إليه من نتائج وبالطريقة التي أوصلتهم إلى هذه النتائج وطرحهم أسئلة وكل ما يخطر على بالهم ويفكرون به ،إذ يقوم األقران بتوقع اإلجابة

عن هذه التساؤالت ،ويقوم المدرس بتصحيح المفاهيم الخاطئة  (.باجة  :2014،ص)215
 -مراحل التعلم باالستقصاء :

لالستقصاء مراحل عدة للتعلم وهي :

 .1المالحظة  :هي جمع المعلومات حول ظاهرة أو حادثة معينة .
 .2التصنيف  :تصنيف المعلومات إلى مجموعات معينة بينها عالقات من نوإل ما .
 .3القياس  :التقرير عن ماهية األشياء ياسا على شئ معلوم لديه .
 .4التنبؤ  :القدرة على التنبؤ بحدود ظواهر مشابهة مستقبال .

 .5الوصف  :وصف ظاهرة أو حادثة وصفا يميزها عن غيرها .
 .6االستنتاج  :المرحلة األخيرة من عمليات االكتشاف إذ يخلص المتعلم إلى التعميم يجمل فيه جميع العمليات العقلية السابقة .
(مركز نون:2011،ص )118يقوم االستقصاء العلمي على عمليات معينة تسمى االكتشاف وهي :المالحظة والقياس والتصنيف والتنبؤ
واالستدالل ،وهذه العمليات يستعملها اإلنسان في التأمل واكتشاف المفاهيم والمبادي العلمية  ،كما يقوم االستقصاء العلمي على عمليات

إجرائية في التجريب واختبار صحة الفروض التي وضعها ( .زيتون :1996،ص )138والتفكيرالتأملي يقوم على استراتيجية محددة تصل
بالمتأمل إلى صورة متكاملة من الموقف المشكل وال تحتاج اتخاذ خطوات علمية إجرائية مباشرة لتحويل صورة الموقف المشكل إلى صورة

أخرى  ( .عفانة ،واللولو :2002،ص)11

فقد أكد القرآن الكريم على ممارسة تنمية التفكير التأملي عند اإلنسان حتى يزاد أيماناً باهلل عز

ف
ف خلَق ْت * َواَلى َّ
وجل إذ قال تعالى " :أََف َال َينظر َ
ف نصَب ْت * َواَلى ْاأل َْرض َك ْي َ
ف رف َع ْت * َواَلى اْلجَبال َك ْي َ
الس َماء َك ْي َ
ون إَلى ْاإلبل َك ْي َ
سط َح ْت " { .الغاشية }20-17/الستراتيجية االستقصاء التأملي دور في دفع الطلبة والتعمق في المناهج بطريقة تعمل على تحسين تعلمهن
وتنمية اإلبداإل لديهم عن طريق اعتمادهم على نقطتين أوال  :مهارات البحث للوصول إلى الغاية (تحديد المشكلة ،ووضع الفروض ،واختيار
الفرض المناسب ،ثم الوصول إلى الحلول) ،ثانيا :التأمل في النص وهذا كله يساعد الطلبة في إتخاذ الق اررات الخاصة باإلجراء الذي نفذ .

ومن هنا فإن استراتيجية االستقصاء التأملي غيرت دور المدرس من الدور التقليدي إلى دور المنظم والموجه والميسر؛ إذ حرص

المتعلمون على مناقشة وتحليل األفكار ،وعد وجهات نظر الطلبة من خالل توظيف األنشطة والتأمالت التي يقومون بها  ،فضالً عن

تنظيم عملية تفكيرهم وتوجيهها بما يمكنهم من تقويم األفكار ومقارنتها واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنها .
ثانياً :االحتفاظ:

يطلق مصطلح االحتفاظ في علم النفس التربوي على األثر الثابت الذي يتبقى بعد التجربة ,أو انه األثر المتبقي عن الخبرة الماضية,

والمكون ألساس التعلم والتذكر وانتقال المهارات( .عاقل ,1979 ,ص)82
وهناك عوامل كثيرة تؤثر في االحتفاظ نذكر منها:

 -1ان الدرس الذي يحدد له تعلم زائد (يرتفع الى محك التسميع الكامل مره واحدة) ,يحتفظ به أفضل من درس آخر قام المتعلم بمجرد
تعلمه .وبوجه عام فإن االحتفاظ يتناسب مع كمية التعلم األصلي ولك ن ظهر بعد ذلك أن استمرار التدريب لمدة معقولة بعد التمكن من المادة
هو أسلوب مفصل.

 -2ان الدراسات جميعها تتفق في انها تبين وجود احتفاظ ٍ
عال في حالة المفاهيم العامة ,والمعاني العريضة ,والتفسيرات ,في حالة الحقائق
العلمية واللفظية .التي غالباً ما تبحث في الدراسات الكالسيكية عن الذاكرة.

 -3من وجهة نظر عملية ,ان المادة ذات المعنى يحتفظ بها أكثر اذا ما قورنت بالمادة عديمة المعنى.
 -4ان وجود الروابط الداخلية ,وتنظيم المادة المتعلمة وصلتها بالمتعلم نفسه ليس سهلة التعلم فقط ,ولكنها أيضاً مفيدة او سهلة لالحتفاظ
الجيد.
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 -5ان توزيع مرات التدريب يؤثر في مستوى االحتفاظ .وقد أظهرت الدراسات ان التدريب الموزإل يفضل التدريب المكثف في حالة
االسترجاإل المباشر .وفي حالة االحتفاظ الطويل المدى ( )4-2اسابيع فإن توزيع التدريب يكون اكثر فعالية من تكثيفه .ولكن النتائج

التجريبية الحديثة ال ترجح طريقة على أخرى ,اذ تصلح كل طريقة لنوإل من المواد ومع ذلك فقد ظهر ان الجمع بين النوعين من التعلم
(الموزإل ,والمجمع (المكثف) أكثر فعالية في أداء االختبارات.

 -6ان مستوى العزم عند المتعلم كي يتعلم يؤثر في مستوى االحتفاظ ,وكذلك على معدل التعلم األصلي ,فعندما أعاد الطالب قائمة من
الكلمات بحيث كان عند بعضهم عزيمة للتعلم ,ولم يكن مثل هذا األمر موجوداً عند بعضهم اآلخر ,مثل تلك العزيمة.
(عبد الخالق ,1989 ,ص)364-363

املبحث الثاني  :دراسات سابقة

 .1دراسة (: ) Khishefe and Abd-El-Khalik , 2002هدفت التعرف الى فاعلية التدريس باالستقصاء الموجه الصريح والتأملي
مقابل التدريس باالستقصاء الموجه الضمني في تصورات طالب الصف السادس حول طبيعة العلم  ,تكونت عينة البحث من ( )62طالبا
من الصف السادس تم توزيعهم على مجموعتين  ,المجموعة التجريبية درست وفق نشاطات استقصائية ومناقشات تأملية حول سمات طبيعة

العلم  ,والمجموعة (الضابطة) درست وفق النشاطات االستقصائية نفسها لكن بدون اجراء مناقشات تأملية حول سمات طبيعة العلم  .وتم
استعمال استبانة مفتوحة ومقابالت شبه محكمة لفحص تصورات المشاركين حول طبيعة العلم قبل التدريس وفي نهايته  .واظهرت النتائج :
ان تصورات المجموعتين حول طبيعة العلم في البداية كانت تقليدية وان تصورات افراد المجموعة الضابطة حول طبيعة العلم لم تختلف في

نهاية المعالجة  .ب ينما تغيرت تصورات عددا اكبر من المجموعة التجريبية الى تصورات مقبولة في نهاية المعالجة  ,وهذا يعني ان التدريس

باالستقصاء الموجه الصريح والتأملي اكثر فاعلية من التدريس باالستقصاء الموجه في تغيير تصورات المشاركين حول طبيعة العلم
) Khishefe and Abd-El-Khalik , 2002 ,p:551-578).
 .2دراسةةة اجاجةةة  : 2011أجرياات الد ارسااة فااي فلسااطين وهاادفت الااى التعاارف علااى  ( ,اثاار اسااتخدام اسااتراتيجية اإلستقصاااء التااأملي فااي
اكتساب المفااهيم الفيزيائياة وتنمياة االتجاهاات العلمياة )  .تكونات عيناة الد ارساة القصادية مان طلباة الصاف الساادس األساساي فاي المادارس

الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم  /فلسطين  ,اذ شملت ()146طالبا وطالبة ؟ ,بواقع ( 88طالبا و  66طالباة )
 ,انتظموا في اربع شعب بمدرساتين  ,مان كال مدرساة شاعبتان احاداهما ضاابطة ( درسات وفاق الطريقاة االعتيادياة ) والثانياة تجريبياة ( درسات

وفااق اسااتراتيجية االستقصاااء التاااملي )  .وتكوناات ادوات الد ارسااة ماان اختب ااار اكتساااب المفاااهيم الفيزيائيااة واسااتبانة االتجاهااات العلميااة  ,وت اام
التحقق من صدقهما وثباتهما  ,وبعد المعالجات االحصائية  ,خرجت الدراسة بجملة من النتائج منها :

 -وجود فروق دالة احصائيا في اكتساب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية تعزى الى طريقة التدريس ولصالح استراتيجية االستقصاء التأملي .

 -وجااود فااروق دالااة احصااائيا فااي تنميااة االتجاهااات العلميااة تعاازى الااى طريقااة التاادريس ولصااالح اسااتراتيجية االستقصاااء التااأملي  (.باجااة ,

) 93-62 , 2011

الفصل الثالث  /إجراءات البحث :
أوالً :منهج الجحث :اعتمدت الباحثتان المنهج التجريبي ،ألنه المنهج المناسب لتحقيق هدفا البحث الحالي .
ثاني ةاً :التصةةميم التجري ةةي :هااو مخطااط ،وبرنااامج عماال لكيفيااة تنفيااذ التجربااة( .داوود ،وأنااور .)256 :1990 ،واتبعاات الباحثتااان تصااميما
تجريبيا ذا ضبطا جزئياً بمجموعتين احداهما تجريبية ،واألخرى ضابطة ،باختبار بعدي ،فجاء التصميم على الشكل االتي:
ت

المجموعة

1

المجموعة التجري ية

2

المجموعة الضابطة

المتغير المستقل

المتغير التابع

استراتيجية االستقصاء التحصيل
التأملي

األداة

اختجار تحصيلي

و

___________

االحتفاظ

شكل()1
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التصميم التجري ي للجحث

 -مجتمع الجحث  :تحدد مجتمع البحث الحالي با (طلبة قسم علوم القرآن الكريم  /كلية التربية-الجامعة المستنصرية-الدراسات الصباحية

للعام الدراسي ( )2019-2018البالغ عددهم ( )370طالباً وطالبة ،وحسب المراحل الدراسية االربعة (االولى والثانية والثالثة والرابعة ) .
ثالثا :عينة الجحث:

تمثلت عينة البحث بطلبة المرحلة االولى البالغ عددهم ( )89طالبا وطالبة ،وتم اختيار الشعبة (ب) لتمثل المجموعة

التجريبية ،والشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة عشوائيا  ،وبعد استبعاد الطلبة الراسبين في كل مجموعة أصبح عدد الطلبة ( )78طالباً

وطالبة .الجدول ( )1يوضح ذلك :الجدول ()1

عدد افراد العينة للمجموعتين (التجري ية والضابطة)

المجموعة
التجري ية (ب)
الضابطة (أ)

عدد الطلجة

عدد الطلجة المستجعدين عدد الطلجة النهائي

44
45

6

38

5

40
78

رابعةةا :تكةةافم مجمةةوعتي الجحةةث :بمااا ان الشااعبتين وزعتااا بشااكل عش اوائي ،عااد التكااافؤ بينهمااا قائمااا علااى وفااق العش اوائية مااع اسااتبعاد الطلبااة
الراسبين من نتائج البحث.

خامسا :االهداف السلوكية :ان صياغة اهداف تدريساية جيادة وواضاحة ومجاددة لعمليتاي تعلايم المنااهج الد ارساية وتعلمهاا تعاد مطلباا ضاروريا

في العملية التعليمياة(الفتالوي واحماد ،)77 :2006 ،وتام صاياغة األهاداف السالوكية اعتماادا علاى األهاداف العاماة لماادة علاوم القارآن الكاريم

وعلااى محتااوى المااادة العلميااة المقاارر تدريسااها خااالل ماادة التجربااة  ,معتماادة علااى تصاانيف بلااوم المعرفااي  ,وللمسااتويات ( التااذكر  ,الفهاام ,
التطبي ااق  ,التحلي اال  ,التركي ااب )  ,ألنه ااا ت ااتالءم والنم ااو الجس اامي والعقل ااي لعين ااة البح ااث  ,فض ااال ع اان إن ه ااذه المس ااتويات يمك اان مالحظته ااا
و ياسها بسهولة مما ييسر عملية تقويم نمو المتعلم  ( .السعدي  , 2004 ,ص ) 37وبلغ عدد األهداف السلوكية ( )53هادفا سالوكيا غطات

المادة المقررة  ،ولبيان صالحية هذه األهداف عرضت على عدد مان الخباراء والمتخصصاين فاي التربياة االساالمية وط ارئاق تدريساها والعلاوم

التربويااة والنفسااية  ،وفااي ضااوء مالحظاااتهم ،ومقترحاااتهم ،عاادلت قساام ماان األهااداف ،وأعياادت صااياغة اهااداف أخاارى حتااى اتخااذت صاايغتها
النهائية ( )53هدفا سلوكيا .

سادسةاً :اعةةداد الاطة الدراسةةية  :يقصااد بااالخطط الد ارسااية تصااورات مسابقة للموقااف واإلجاراءات الد ارسااية التااي يقااوم بهااا الماادرس وطلبتااه
لتحقيق أهداف تعليمية معينة  ( .االمين  ,1992 ,ص )133لذا اعدت الباحثتان خططا تدريسية انموذجية للموضوعات التي درست طوال

ماادة التجربااة  ,والبااالغ عااددها( )5موضااوعات ماان مااادة علااوم الق ارآن الك اريم  ,وعرضاات الباحثتااان هااذه الخطااط علااى مجموعااة ماان الخب اراء
والمتخصصااين السااتطالإل آرائه اام ومالحظاااتهم لتحسااين ص ااياغة تلااك الخطااط وجعله ااا سااليمة تضاامن نج اااح التجربااة وفااي ض ااوء ذلااك اج اارت

الباحثتان عدداً من التعديالت الالزمة عليها وأصبحت جاهزة للتنفيذ.

سابعاً :أداة الجحث:

 -االختجار التحصيلي :

يعد االختبار التحصيلي من اكثر الوسائل المستعملة في تقويم تحصيل الطلبة  ,إذ انه األداة التي تبين مدى تحقياق الماادة لدهاداف

المرسومة لها  ( .الزبيدي  ,1993 ,ص . )222بنت الباحثتان اختباا ار تحصايليا بعاديا مان الناوإل الموضاوعي(االختيار مان متعادد) والمقالياة،
إذ أن المزاوجااة بااين االساائلة الموضااو ية والمقاليااة تمثاال افضاال صاايغة الختبااار تحصاايلي ،إذ تلغااى عيااوب كاال منهااا وتبقااي علااى محاس اانها
(الظاااهر وآخاارون ،1999 ،ص ،)86-62ولمااا كااان البحااث الحااالي يتطلااب إعااداد اختبااار تحصاايلي لقياااس المتغي ارين التااابعين التحصاايل
واالحتفاظ  ,ونظ ار لعدم توافر اختبار تحصيلي جاهز يتصف بالصدق والثبات ويغطاي موضاوعات علاوم القاران الكاريم للمرحلاة االولاى  /قسام
علااوم الق ارآن الك اريم  ,لااذا أعاادت الباحثتااان اختبااا ار تحصاايليا تنوعاات فق ارتااه بااين الفق ارات الموضااو ية وعااددها ( )36فق ارة ،واسااتعملت لقياااس
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مستويات (التذكر ،الفهم ،التطبيق) والفقرات المقالية التي بلغ عددها ( )4فقرات ،واستعملت لقيااس مساتويات (التحليال ،التقاويم) ،ألن االسائلة
المقالية تصلح لقياس المستويات العقلية العلياا لادى الطلباة (الخليلاي وآخارون ،1996 ،ص.)515وبهاذا بلاغ عادد فقارات االختباار التحصايلي

البعدي ( )40فقرة الملحق ( , )1وفق االجراءات االتية :
أ -إعداد الاريطة االختجارية :

تعد الخريطاة االختبارياة المحاك االسااس إلعاداد االختباارات التحصايلية ( االماام واخارون  ,1990 ,ص  )59فهاي تمثال جاناب المحتاوى

وجانااب االهااداف الساالوكية التااي تماات صااياغتها بحسااب اوزان واهميااة كاال هاادف منهااا  ,ممااا يمكاان الباحثااة ماان توزيااع فق ارات االختبااار علااى

الموضوعات لجميع المحتوى ( ثورندايك وهيجين  ,1989 ,ص  )194ولكي يكون االختبار صاادقا وعلاى نسابة كبيارة مان الشامول والتمثيال
الجيا ااد للمحتا ااوى ينبغا ااي اعا ااداد جا اادول مواصا اافات االختبا ااار( .الصا ااادق  ,2001 ,ص  ,)238اعا اادت الباحثتا ااان خريطا ااة اختباريا ااة  ,شا ااملت
موضاوعات التجرباة فاي ضاوء االهاداف الساالوكية للمساتويات (تاذكر  ,فهام  ,تطبياق  ,تحليال  ,تركيااب) مان تصانيف بلاوم للمجاال المعرفااي ,
وحددت الباحثتان نسبة الموضوعات في ضوء عدد صفحات كال موضاوإل  ,اماا نسابة اهمياة مساتويات االهاداف فقاد حاددت فاي ضاوء عادد

االهااداف الساالوكية فااي كاال مسااتوى  ,وحااددت الباحثتااان عاادد فق ارات االختبااار التحصاايلي البعاادي بصاايغته االوليااة ( )40فق ارة موزعااة علااى

مستويات المجال المعرفي الخمسة  ,والجدول ( )2يوضح ذلك :
جدول()2

الاريطة االختجارية إلعداد فقرات االختجار التحصيلي لطلجة مجموعتي الجحث ( التجري ية والضابطة )
ت الموضوعات عدد

نسبة

االهداف اهمية

عدد االهداف السلوكية لكل مستوى
تذكر

فهم

عدد فقرات كل مستوى

عدد

تطبيق تحليل تقويم تذكر فهم تطبيق تحليل تقويم الفقرات

المحتوى
1

نزول القرآن

12

%24

4

5

2

_

1

3

4

2

-

1

10

2

جمع القرآن 16

%28

6

5

2

2

1

4

3

2

1

1

11

وكتابته
3

علم أسباب 11

%22

5

3

2

1

-

3

4

1

1

-

9

النزول
4

علم المحكم 10

%19

4

5

1

-

-

3

3

1

-

-

7

والمتشابه
5

علم المكي 4

%7

2

2

-

-

-

1

2

-

-

-

3

والمدني
المجموإل

53

%100

20

21

7

نسبة أهمية األهداف السلوكية لكل %13 %39 %38

3

2

%6

%4

14

6 16

2

2

40

محتوى
ب -صدق االختجار التحصيلي:

يعد الصدق من الشروذ االساسية التي ينبغي ان تتوافر في اداة البحث  ,واالختبار الصادق هو االختبارالذي يقيس فعال القدرة او السمة او

االتجاه الذي وضع االختبار لقياسه ( .فيصل  ,1996 ,ص . )23ومن اجل التحقق من صدق االختبار ,استعملت الباحثتان الظاهري

لمعرفة صالحية فقرات االختبار  ,وهو ان يقدر عدد من المتخصصين مدى تمثيل الفقرات للصفة المراد ياسها )Eble ,1972,p:437) ( .
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 ,لذا عرضت الباحثتان االختبار على عدد من المتخصصين  ,وفي ضوء مالحظاتهم وآرائهم عدلت بعم الفقرات  ,واعيدت صياغة

بعضها  ,واعتمدت الباحثتان نسبة الموافقة ( )%80من مجموإل الخبراء الكلي  ,وبذلك قبلت جميع فقرات االختبار التحصيلي .
ج  -التط يق االستطالعي لالختجار التحصيلي :
 -1عينة االستطالع االولى:

طبقت الباحثتان االختبار التحصيلي على عينة استطال ية اولى بلغ عدد أفرادها ( )20طالبا وطالبة اختيروا

عشوائيا من كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية  ،لغرض (حساب الزمن المستغرق لإلجابة والتأكد من وضوح الفقرات) يوم الثالثاء

الموافق ( )2019/3/26م  ،وقد ا تضح من التطبيق االستطالعي أن جميع الفقرات واضحة ومفهومة من الطالب والطالبات  ،وتوصلت
الباحثتان إلى متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار التحصيلي ب ( )40د يقة
 -2عينة االستطالع الثانية (عينة التحليل االحصائي )  :بعد ان تم تثبت الباحثتان من وضوح الفقرات وتعليمات االختبار من خالل

التطبيق االستطالعي االول ،طبقتهما مرة ثانية على عينة استطال ية مكونة من ( )100طالباً وطالبة من المرحلة االولى في قسم التربية

اإلسالمية في كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية ،وبعد إتمام عملية التصحيح تم تحليل االختبار بترتيب درجات طلبة العينة ترتيباً

تنازلياً ثم اخذت أوراق إجابة أعلى ( )%27وأدنى (( )%27عبيدات ،وخيري ،1988 ،ص , )Kelly,1955,p:468 ( )11وذلك إليجاد ما

يأتي :

 -معامل صعوبة الفقرات :يشير مستوى الصعوبة إلى النسبة المئوية للطلبة الذين أجابوا عن الفقرات إجابة صحيحة ،وتعد االختبارات جيدة

إذا كانت فقراتها تتباين في مستوى صعوبتها لتكون بين ( ) 0,80-0,20وتفسر درجة الصعوبة كلما كانت عالية دلت على سهولة الفقرة ،واذا

كانت منخفضة دلت على صعوبتها (الظاهر وآخرون ،1999 ،ص .)128وعند حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد
أنها تتراوح بين ( )0,76- 0,53وبهذا تعد فقرات االختبار مناسبة من حيث صعوبتها والجدول ( )3يوضح ذلك أما االسئلة المقالية فقد
تقاربت بين ( )0,44- 0,31والجدول ( )4يوضح ذلك.

-القوة التمييزية للفقرات :يسمى معامل التمييز أحياناً بمعامل الصدق أو قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة (ذوي المستوى العالي) والطلبة

(ذوي المستوى الواطئ) (دوران ،1985 ،ص .) 125وقد تم حساب قوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار لدسئلة الموضو ية ووجد أنها
تتراوح بين ( )0,74-0,32وتعد الفقرة مقبولة إذا كانت درجة تمييزها تزيد على (()%20دوران ،1985 ،ص ،)126والجدول ( )3يوضح
ذلك ،أما األسئلة المقالية فقد تقاربت بين ( )0,43-0,27والجدول ( )4يوضح ذلك:
جدول ()3
درجات معامل الصعوبة وقوة معامل تمييز فقرات االختجار للفقرات الموضوعية لالختجار التحصيلي
ت



ت

ت

معامل

معامل

معامل

معامل

معامل

معامل

الصعوبة

التمييز

الصعوبة

التمييز

الصعوبة

التمييز

62 0

0,44

0,67

0,58

25

1

0,53

0,37

13

0,54

0,51

26

0,68

2

0,55

0,32

14

0,71

27

0,65

0,57

3

0,70

0,41

15

0,66

0,57

0,75

0,70

4

0,67

0,40

16

0,69

0,44

28

0,36

5

0,73

0,39

17

0,76

0,39

29

0,67

6

0,71

0,48

18

0,72

0,56

30

0,69

0,39

7

0,69

0,38

19

0,65

0,35

31

0,71

0,35

8

0,76

0,45

20

0,73

0,40

32

0,68

0,58

9

0,72

0,39

21

0,72

0,48

33

0,66

0,74
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10

0,65

0,41

22

0,69

0,53

34

0,63

0,69

11

54 0

0,38

23

0,63

0,56

35

74 0

0,70

12

0,75

0,47

24

0,76

0,36

36

0,68

0,64

جدول ( ) 4درجات معامل الصعوبة وقوة معامل تمييز فقرات االختجار للفقرات المقالية لالختجار التحصيلي
ت

معامل الصعوبة

معامل التمييز

37

0,31

0,27

38

0,43

0,30

39

0.36

0,43

40

0،44

0,35

 فعالية ال دائل الااطئة لألسئلة الموضوعية:تعتمد صعوبة فقرة االختيار من متعدد على درجة التشابه الظاهري بين البدائل مما يشتت المفحوص غير المتمكن من المادة الدراسية

عن اإلجابة الصحيحة ،وقد يصل إلى الجواب الصحيح عن طريق الصدفة أو التخمين ،أي ان البديل الخاطئ يكون فعاالً يجذب إليه عدداً
من طلبة المجموعة الدنيا اكثر من طلبة المجموعة العليا (عودة،1998 ،ص .)29وعليه تم حساب فعالية البدائل الخاطئة باستخدام معادلة

فعالية البدائل فتبين ان نتائج هذه المعادلة سالباً لكل البدائل السلبية للفقرات االختبارية ،وهذا يعني ان البدائل الخاطئة قد جذبت إليها عدداً

من طلبة المجموعة الدنيا أكثر من طلبة المجموعة العليا (سمارة وآخرون ،1989 ،ص )108مما يدل على فعالية البدائل للفقرات

االختبارية ،وبهذا تم اإلبقاء على جميع البدائل ،والجدول ( )5يوضح ذلك :جدول ()5فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي
(االختيار من متعدد)
الفقرة



الفقرة

فعالية

فعالية

فعالية

فعالية

فعالية

فعالية

ال ديل

ال ديل

ال ديل

ال ديل

ال ديل

ال ديل

الااطئ

الااطئ

الااطئ

الااطئ

الااطئ

الااطئ

األول%

الثاني%

الثالث%

األول%

الثاني%

الثالث%

1

66-

16-

68-

19

37-

41-

79-

2

37-

77-

70-

20

40-

65-

39-

3

40-

32-

83-

21

23-

55-

33-

4

32-

44-

48-

22

25-

40-

46-

5

16-

35-

39-

23

65-

80-

45-

6

44-

77-

32-

24

83-

36-

72-

7

60-

37-

72-

25

23-

32-

23-

8

72-

83-

48-

26

41-

23-

79-

9

32-

32-

62-

27

75-

79-

23-

10

40-

16-

64-

28

15-

69-

77-

11

25-

65-

76-

29

45-

65-

32-
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12

27-

55-

65-

30

80-

44-

54-

13

11-

65-

44-

31

30-

82-

65-

14

15-

15-

64-

32

46-

52-

64-

15

10-

77-

35-

33

40-

45-

23-

16

46-

55-

34-

34

33-

69-

59-

17

25-

65-

82-

35

30-

16-

72-

18

44-

40-

32-

36

32-

42-

70-

د -ثجات االختجار:

يعد ثبات االختبار من شروذ االختبار ،ويقصد به اتساق نتائج االختبار مع نفسها إذا ما تكرر تطبيقه علاى األفاراد أنفساهم فاي الظاروف

نفسااها ( .الغريااب : 1992 ،ص . )561اختااارت الباحثتااان اسااتعمال معادلااة (الفااا – كرونباااخ ) وظهاار أن معاماال االرتباااذ ( )0,817وهااذا

معامل ثبات عال ( .سمارة وآخرون ,1989,ص)120
-اختجار االحتفاظ :

بعااد انقضاااء ماادة ( )14يومااً علااى تطبيااق االختبااار فااي الم ارة االولااى  ،اعااادت الباحثتااان تطبيقااه علااى طلبااة مجمااوعتي البحااث (التجريبيااة

والضابطة) في يوم الثالثاء الموافق ( )2019/4/16م  ,وذلك لقياس االحتفاظ بتحصيل مادة علوم القرآن الكريم لدى طلبة مجموعتي البحث
(التجريبيااة والضااابطة) واتبعاات اإلج اراءات نفسااها التااي اتبعاات عنااد تطبيااق االختبااار فااي الم ارة األولااى  ,وبعااد تصااحيح إجابااات الطلبااة أفرغاات
الدرجات لمعالجتها إحصائيا ,وتهيئتها الستخراج النتائج النهائية.
ثامنا  :إجراءات تط يق التجربة :

اتبعت الباحثتان أثناء تطبيق التجربة ما يأتي:

 -1طبقت الباحثتان التجربة على طلبة مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) يوم الثالثااء ( ) 2019/2/19م  ،وشاملت التجرباة الفصال
الدراسي الثاني للعام الدراسي ( ) 2019 -2018م  ,واستمرت الى ( )2019/4/16م.
 -2قباال الباادء بالتاادريس لطلبااة مجمااوعتي البحااث( التجريبيااة والضااابطة ) وضااح للطلبااة آليااة تطبيااق التجربااة  ,وكيفيااة التعامال مااع طريقااة
التدريس لكل مجموعة .

 -3طبقت الباحثتان االختبار التحصيلي على طلبة مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في وقت واحد يوم الثالثاء الموافق (4/2
 )2019/م  ,لغرض ياس التحصيل.
 -4اعادت الباحثتان تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) يوم االثالثاء الموافق (2019 /4 /16
) م  ،لغرض ياس احتفاظهم بالتحصيل.

تاسعا  :الوسائل اإلحصائية:

استعملت الباحثتان الوسائل اإلحصائية المناسبة للوصول الى هدفا بحثهما ومنها االختبار التائي (t-test

)لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق االحصائية بين مجموعتي البحث  ،ومعامل صعوبة وسهولة الفقرات ومعادلة معامل التمييز ومعادلة

فعالية البدائل الخاطئة و(معادلة الفا– كرونباخ ) لقياس ثبات االختبار( .البياتي وزكريا ،1977 ،ص )260و (الزوبعي ،واخرون،1981 ،
ص)79-75

الفصل الرابع ( :عرض النتائج وتفسريها ) :

يتضمن هذا الفصل عرض النتائج وتفسيرها على وفق هدفا البحث ،ومن ثم عرض االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
اوال  :عرض النتائج :

أ -عرض نتيجة االختجار التحصيلي :
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للتحقااق ماان الفرضااية الصاافرية االولااى التااي تاانص علااى انااه  ] " ,لاايس هناااك فاارق ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )0,05بااين متوسااط

درجااات تحصاايل طلبااة المجموعااة التجريبيااة الااذين يدرسااون مااادة علااوم الق ارآن الك اريم وفااق اسااتراتيجية االستقصاااء التااأملي ,ومتوسااط درجااات

تحصيل طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية [".

وبعد تصحيح اجابات طلبة مجموعتي البحث  ,وباستعمال االختبارالتائي ( ) (t-testلعينتين مستقلتين  ,بلغت القيماة التائياة المحساوبة

( )4.351وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (  )2عند مستوى داللة ( )0,05وبدرجة حرية ( ،)76وعليه ظهرت فروق ذات داللة

احصائية بين المجموعتين ولمصلحة المجموعة التجريبية  ,وبذلك ترفم الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة  ،وجدول ( )6يوضاح ذلاك
جدول ( )6يوضح نتائج االختبار التائي لدرجات طلبة مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) في االختبار البعدي
القيمة التائية
الداللة
درجة
االنحراف
الوسط الحسابي
العدد
المجموعة
اإلحصائية
الحرية
المعياري
الجدولية
المحسوبة
التجريبية

38

45.76

9.988

الضابطة

40

36.90

7.932

76

4.351

2
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ب -عرض نتيجة االحتفاظ بالتحصيل :

للتحقق من الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على انه  ",ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسط درجات

االحتفاظ بالتحصيل عند طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون وفق استراتيجية االستقصاء التأملي ,ومتوسط درجات االحتفاظ بالتحصيل

عند طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية "  .وبعد تصحيح اجابات طلبة مجموعتي البحث ,
وباستعمال االختبارالتائي ) ) t-testلعينتين مستقلتين  ,بلغت القيمة التائية المحسوبة ( )5.936المحسوبة وهي أكبر من القيمة الجدولية
البالغة ( )2عند مستوى داللة ( )05،0وبدرجة حرية( , )76وعليه ظهرت فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين ولمصلحة المجموعة
التجريبية  ,وبذلك ترفم الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة  ,والجدول ( )7يوضح ذلك .
جدول ()7يوضح نتائج االختبار التائي () t-testلدرجات طلبة مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي
المجموعة

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

38

27.11

2.836

الضابطة

40

22.60

3.774

القيمة التائية

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

الداللة
االحصائية

76

5.936

2
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ثانيا  :تفسير النتائج :

يتضح من النتائج الخاصة بالفرضيتين الصفريتين اعاله والموضحة في الجدولين ( )6و( )7ان هناك فروقا ذات داللة احصائية بين

مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) في تحصيل مادة علوم القران الكريم واالحتفاظ بها لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست وفق
استراتيجية اال ستقصاء التأملي  ,وهذا يدل على تميز اسلوب االستقصاء التأملي مقارنة بالطريقة االعتيادية في التحصيل واالحتفاظ ,ويمكن
للباحثتان أن تعزو أسباب ذلك إلى-:

 .1استراتيجية االستقصاء التأملي فيها من المتعة والتشويق واالعتماد على النفس  ,مما ولد أث ار ايجابيا وهذا ما تفتقر اليه الطريقة االعتيادية .

 .2قد تكون مادة علوم القران الكريم من المواد التي يصح تدريسها وفق استراتيجية االستقصاء التأملي  ،لذا ظهرت النتائج ذات داللة بالنسبة
للمجموعة التجريبية .
ثالثا  :االستنتاجات

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الجاحثتان يمكن أن نستنتج ما يأتي :

 .1فاعلية استراتيجية االستقصاء التأملي في التحصيل واالحتفاظ بمادة علوم القرآن الكريم .
 .2إن استراتيجية االستقصاء التأملي تسهم في تنمية القدرة لدى الطلبة على التأمل والتفكير في موضوعات مادة علوم القرآن .
 .3إن الدافعية والتشويق في التدريس وفق استراتيجية االستقصاء التأملي اسهم في االبتعاد عن الملل السائد في الطريقة االعتيادية .
رابعا  :التوصيات
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في ضوء نتائج الجحث أوصت الجاحثة بما يأتي :

-1اعتماد استراتيجية االستقصاء التأملي في تدريس مادة علوم القرآن الكريم في قسم علوم القرآن الكريم في كليات التربية .
 -2تدريب طلبة اقسام علوم القران الكريم والتربية االسالمية في كليات التربية على استراتيجية االستقصاء التأملي لممارستها في التدريس
اثناء الخدمة في المدارس الثانوية وعدم االقتصار على الطرائق االعتيادية التي تعتمد التلقين والحفظ .

 -3تدريب التدريسيين في اقسام علوم القران الكريم والتربية االسالمية في كليات التربية على كيفية استعمال استراتيجية االستقصاء التأملي
بوصفها استراتيجية حديثة عن طريق تضمينها في برامج الدورات التدريبية في طرائق التدريس والتعليم المستمر .
خامسا  :المقترحات.
 -1اجراء دراسة مماثلة على مواد تعليمية اخرى وفي مراحل دراسية اخرى نحو المتوسطة واالعدادية .
 -2اجراء دراسة مماثلة تتناول اثر االستقصاء التأملي في متغيرات اخرى  ,نحو تنمية التفكير االستداللي او الناقد  ,او اكتساب المفاهيم  ,او
االتجاهات والميل .
 المصادر العربية واالجنبية : القرآن الكريم . .1أبو جادو ،صالح محمد علي  .علم النفس التربوي  ،ط ، 2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان  ،األردن 2000،م0
 .2األمام  ،مصطفى ،وآخرون  .التقويم والقياس  ،بغداد ،دار الحكمة 1990،م.
 .3أمبو سعيد  ،عبد هللا بن خميس  ،وسليمان بن محمد البلوشي  ،طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية  ،األردن  -عمان – ط، 2
دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة 2011 ،م .
 .4االمين  ,شاكر وآخرون  .اصول تدريس المواد االجتماعية  ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,بغداد  ,العراق 1992 ,م .
 .5البعلي  ،أبراهيم عبد العزيز  0فاعلية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل الدراسي في مادة
العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية 0المجلة الدولية لالبحاث التربوية  ،جامعة األمارات العربية المتحدة
 ،العدد  ، 31جامعة نبها – جمهورية مصر العربية 2012 ، -م0
 .6البياتي  ،عبد الجبار توفيق  ،وزكريا اثناسيوس 0اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس  0بغداد  ،مؤسسة الثقافة
العمالية 1977 ،م
 .7التل  ,سعيد واخرون  .المرجع في مبادىء التربية  ,دار الشروق  ,عمان – االردن 1993 ,م .
 . 8ثورندايك  ,روبرت  ,وهيجن إليزابيث  ,ترجمة  :عبد هللا زيد الكيالني  ,وعبد الرحمن عدس  .القياس والتقويم في علم النفس
التربوي  ,مركز المكتب االردني  ,عمان – االردن 1989 ,م .
 .9حمدان  ،محمد زياد  .التنفيذ العلمي للتدريس  ،دار التربية الحديثة  ،عمان 1985 ،م0
 .10الحيلة ،محمد محمود .التصميم التعليمي نظرية وممارسة ،ذ ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.1999 ،
 .11أبو جادو  ،صالح محمد علي  .علم النفس التربوي ،ط ، 2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان  ،األردن 2000،م0
 .12الخليلي ،خليل يوسف وآخرون .تدريس العلوم في مراحل التعليم العام ،ذ ،1دار القلم ،دبي1996 ،م.
 .13الخوالدة ،محمد محمود وآخرون .طرائق التدريس العامة ،ذ ،1و ازرة التربية والتعليم ،صنعاء 2007 ,م.
 .14داوود  ،عزيز حنا  ،وحسين عبد الرحمن أنور  0مناهج البحث التربوي  0العراق  ،بغداد  ،جامعة بغداد  ،مطابع دار الحكمة للطباعة
والنشر 1990 ،م0
 .15دوران ،رودني .أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم ،ترجمة :محمد سعيد وآخرون ،دار األمل ،جامعة اليرموك ،عمان،
األردن.1985 ،
 .16زاير  ،سعد علي  ،وسما تركي داخل  0اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية  ،ج ، 1دار المرتضى طبع والنشر 2013 ،م0
 .17الزبيدي  ,عبد القوي  ,واخرون  .علم النفس التربوي  ,مطابع الكتاب المدرسي  ,صنعاء – اليمن 1993 ,م .
 .18الزرقاني ،محماد عبد العظيم  .مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج ،1دار إحياء الكتب العربية ،يسى البابي الحلبي وشركاؤه  ،د.ت.

 .19الزوبعي ،عبد الجليل إبراهيم وآخرون .االختجارات والمقاييس النفسية ،دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل ،الموصل1981 ،م.
 .20زيتون  ،عايش  0أساليب تدريس العلوم  ،دار الشروق  ،عمان 1996 ،م0
 .21السعدي  ,ساهر عباس قنبر .مهارات التدريس والتدريب عليها (نماذج تدريبية على المهارات )  ,ط ,1مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع  ,عمان – االردن 2004 ,م.
 .22سمارة ،عزيز وآخرون .مجادئ القياس والتقويم في التربية ،ذ ،1عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع.1989 ،
 .23الشريفي  ,شوقي السيد  .معجم مصطلحات العلوم التربوية  ,مكتبة العبيكان  ,الرياض – السعودية 2000 ,
 .24الصادق  ,إسماعيل محمد امين  .طرق تدريس الرياضيات ( نظريات وتطبيقات )  ,ط ,1دار الفكر العربي  ,القاهرة – مصر ,
2001م .
 .25الظاهر  ،زكي حمد  ،وآخرون  0مبادئ القياس والتقويم في التربية  ،عمان  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 1999،م.
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 .26العارضة  ،وليد إبراهيم  0فاعلية االستقصاء التأملي الصريح والمنحى التاريخي في تعديل المفاهيم البديلة في الفيزياء والتصورات
حول طبيعة العلم لدى طالب المرحلة األساسية العليا في فلسطين ،اطروحة دكتوراه (غير منشورة ) ،كلية العلوم التربوية  ،جامعة عمان
العربية للدراسات العليا  ،األردن 2009 ،م0
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اثر اسرتاتيجية االستقصاء التأملي يف حتصيل مادة علوم القرآن الكريم واالحتفاظ.

امامكم اختبار مؤلف من اسئلة موضو ية ومقالية تدور حول مفردات مادة علوم القرآن ،يرجى اإلجابة عن هذه الفقرات بعد القراءة

والتمعن في االسئلة ،إذ ستعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة ،وصف اًر لكل إجابة غير صحيحة ،أو متروكة.
السمال األول :ضعي ( )oحول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

-1المحكم هو:

أ -ما استأثر ل بعمله.

ب -الواضع الداللة من القرآن الذي ال يحتمل النسخ .
ج-ما اشتبه لفظه واختلف معناه.

د-الخفي الذي ال يعرف معناه.

 -2من اآليات القرآنية التي وردت في بيان أن الع رة بعموم اللفظ ال باصوص الس ب قوله تعالى:

أ"-وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُ ْعجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَ ْولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّ َدةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ َعلَيْهِمْ هُمُ الْ َع ُدوُّ فَاحْ َذرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُ ْؤفَكُونَ "{.املنافقون}4/

ت ل ِْلعَالِمِ ينَ " { .الروم}22/
ف أ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوأ َ ْل َوانِ ُك ْم إِ َّن فِي ذَلِكَ ََليَا ٍ
س َم َاوا ِ
"ومِ ْن آيَاتِ ِه خ َْل ُق ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ض َوا ْخت َِال ُ
ب– َ
علَ ْي ِه َو َرتِ ِل ْالقُ ْرآنَ ت َْرت ا
ِيال " {.المزمل}4/
ج -أ َ ْو ِز ْد َ
ض ِل ّللاِ َوبِ َر ْح َمتِ ِه فَبِذَلِكَ فَ ْليَ ْف َر ُحواْ ه َُو َخي ٌْر ِم َّما يَ ْج َمعُونَ {يونس}58/
د -قُ ْل بِفَ ْ
 -3للجمهور وجهة نظر في عدد األحرف التي نزل بها القرآن الكريم وهي على:

أ -حرفين

ب -ثالثة احرف

 -4من أهم مجاحث علوم القرآن الكريم هو:

ب -نزول القرآن

أ -الناسخ والمنسوخ

ج -سبعة احرف

ج-المجمل والمفصل

د -حرف واحد

د-المحكم والمتشابه

 -5من اآليات المدنية قوله تعالى:
أَ " -و ْي ٌل ِل ُك ِل هُ َمزَ ٍة لُّ َمزَ ٍة * ا َّلذِي َج َم َع َم ا
ع َّد َدهُ " { .الهمزة}2-1 /
اال َو َ
ب" -فَ َال ا ْقت َ َح َم ْالعَقَبَةَ * َو َما أَد َْراكَ َما ْالعَقَبَةُ " { .البلد}12-11/
ج" -يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آمَنُواْ {"....األنفال}15/
ون * َو ُ
ِين َو َّ
ين " { .التين}3-1/
ط ِ
ور سِينِينَ * َو َهذَا ْال َبلَ ِد ْاألَمِ ِ
الز ْيت ُ ِ
"والت ِ
دَ -
-6من اراد العلم فعليه بالقرآن فان فيه خير األولين واآلخرين" ،قائل هذا القول هو:
أ-ابن مسعود.

ب-البيهقي

ج-الغزالي

د-السيوطي

-7من اآليات القرآنية التي أمر الرسول ( )بكتابتها في بادئ االمر بكتف ن قوله تعالى:
ش َج َرة ا ت َ ْخ ُر ُج مِ ن ُ
صب ٍْغ ل ِْْل ِكلِينَ " { .المؤمنون}20/
"و َ
س ْينَاء ت َنبُتُ ِبال ُّد ْه ِن َو ِ
ور َ
ط ِ
أَ -

س ِبي ِل ِ
ّللا ْال ُم َجا ِهدِينَ ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم
ب "-الَّ َي ْست َ ِوي ْالقَا ِعدُونَ مِ نَ ْال ُمؤْ مِ نِينَ َ
ّللا ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فَ َّ
غي ُْر أ ُ ْولِي الض ََّر ِر َو ْال ُم َجا ِهدُونَ فِي َ
ض َل ُ
عظِ ي اما "{النساء}95/
ع َد ّللاُ ْال ُح ْسنَى َوفَ َّ
علَى ْالقَا ِعدِينَ أَجْ ارا َ
ض َل ّللاُ ْال ُم َجا ِهدِينَ َ
علَى ْالقَا ِعدِينَ َد َر َجةا َو ُكالًّ َو َ
َ
ْ
َّ
ير " { .األنعام} 103/
يف ال َخبِ ُ
ص ُ
ار َوه َُو اللطِ ُ
ص َ
ار َوه َُو يُد ِْركُ األ َ ْب َ
ج" -الَّ تُد ِْر ُكهُ األ َ ْب َ

ق ُّمتَقَابِلِينَ {".الدخان}53/
د" -يَ ْلبَسُونَ مِ ن ُ
سند ٍُس َوإِ ْستَب َْر ٍ
-8الاليفة الذي كان موحداً لقراءة القرآن هو:

أ-ابو بكر (.)

ب-علي بن ابي طالب (.)
ج-عثمان بن عفان ()
د-عمر بن الخطاب (.)
-9مما يميد نزول القرآن الكريم منجماً ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:



 



اثر اسرتاتيجية االستقصاء التأملي يف حتصيل مادة علوم القرآن الكريم واالحتفاظ.
س َجى {".الضحى}2-1/
أَ " -وال ُّ
ض َحى * َواللَّ ْي ِل إِذَا َ

ب" -وَقَالَ الَّ ِذينَ كَفَرُوا لَ ْولَا نُزِّلَ َعلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِ َدةً كَ َذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا " { .الفرقان}32/
غي ِْر ّللاِ لَ َو َجدُواْ فِي ِه ْ
ِيرا {".النساء}82/
ج" -أَفَالَ يَت َ َدب َُّرونَ ْالقُ ْرآنَ َولَ ْو َكانَ مِ ْن عِن ِد َ
اختِالَفاا َكث ا
ع ْنهُ َم ْسؤُوالا" { .اإلسراء}36/
ْس لَكَ ِب ِه ع ِْل ٌم ِإ َّن ال َّ
دَ " -والَ ت َ ْق ُ
ص َر َو ْالفُ َؤا َد ُك ُّل أُولئِكَ َكانَ َ
س ْم َع َو ْال َب َ
ف َما لَي َ
-10ذهب الجاحثون إلى ان عدد تنزيالت القرآن هي:
ب-تنزيالن اثنان

أ-ثالد تنزيالت

ج-تنزل واحد

-11أن إلسجاب النزول فائدة ك يرة والسيما في علم:
أ-التجويد

ج-التفسير

ب-التالوة

د-اربع تنزيالت

د-المحكم والمتشابه

 -12من اآليات القرآنية التي وردت ق ل تدوين القرآن قوله تعالى:
ش َر ِبكَ فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ ث َ َمانِيَةٌ {".الحاقة}17/
علَى أ َ ْر َجائِ َها َويَحْمِ ُل َ
"و ْال َملَكُ َ
ع ْر َ
أَ -
ع َل ْينَا َج ْم َعهُ َوقُ ْرآنَهُ" { .القيامة}17-16 /
سانَكَ ِلت َ ْع َج َل ِب ِه * ِإ َّن َ
بَ " -ال ت ُ َح ِر ْك ِب ِه ِل َ
ش ْيءٍ مُّحِ ي ا
طا "{ .النساء}126/
ض َو َكانَ ّللاُ بِ ُك ِل َ
س َم َاوا ِ
"وّللِ َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي األ َ ْر ِ
جَ -
ق ُّمتَقَابِلِينَ " {.الدخان}53/
د "-يَ ْلبَسُونَ مِ ن ُ
سند ٍُس َوإِ ْستَب َْر ٍ
-13من فوائد علم المكي والمدني معرفة :
أ-اسباب النزول

ج-التأويل

ب-المحكم والمتشابه

د-الناسخ والمنسوخ.

-14أمر اإلمام علي ( )صحابياً جليالً بوضع شيئاً من قواعد اللغة العربية حماية للقرآن الكريم ،ودفعاً ألن يلحن الناس فيه ،وهذا
الصحابي هو:
أ-عبد ل بن باس.

ب-أبو االسود الدؤلي.

ج-عبد ل بن مسعود.

د-معاذ بن جبل.

-15ما يميد ما ينزل من القرآن الكريم تصحيحاً لمفهوم مشت  ،قوله تعالى:
ي فَ ُه ْم الَ يَ ْع ِقلُونَ " { .البقرة}171/
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُ
عاء َونِ َداء ُ
"و َمثَ ُل الَّذِينَ َكف َُرواْ َك َمث َ ِل الَّذِي يَ ْن ِع ُق بِ َما الَ يَ ْس َم ُع إِالَّ ُد َ
ع ْم ٌ
أَ -

ب" -ولَئِنْ أَتَيْتَ الَّ ِذينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَ ْعضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَ ْعضٍ ولَئِنِ اتَّبَ ْعتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَ ْع ِد مَا جَاءكَ مِنَ الْ ِعلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ
الظَّالِمِنيَ " {.البقرة}145/
ج "-مَا جَ َعلَ اللّهُ مِن بَحِريَةٍ وَالَ سَآئِبَةٍ وَالَ وَصِيلَةٍ وَالَ حَامٍ ولَكِنَّ الَّ ِذينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ َعلَى اللّهِ الْكَ ِذبَ وَأَكْثَرُهُمْ الَ يَ ْعقِلُونَ " {.املائدة}103/
ق ُّمتَقَابِلِينَ {الدخان}53/
د -يَ ْلبَسُونَ مِ ن ُ
سند ٍُس َوإِ ْستَب َْر ٍ
 -16اختلف العلماء في أول ما نزل من القرآن على أربعة أقوال وأشهرها قوله تعالى:
ب ْالعَالَمِ ينَ {".الفاتحة}2/
أْ " -ال َح ْم ُد ّللِ َر ِ
ب" -ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِكَ الَّذِي َخلَقَ " { .العلق}1/
ج" -بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {الفاحتة}1/
د" -يَا أَيُّ َها ْال ُمدَّث ُِر * قُ ْم فَأَنذ ِْر " { .المدثر}2-1/
-17جمع القرآن الكريم كتابة في عهد الن ي ( )ونقل إلى المصاحف في عهد الاليفة:
أ-عثمان بن عفان ()

ج-علي بن ابي طالب (.)

ب-عمر بن الخطاب (.)

د-أبو بكر (.)

-18من اآليات القرآنية التي تدل على أن جمع القرآن حفظ في الصدور ،قوله تعالى:
صالَة َ ِل ُدلُوكِ ال َّ
ق اللَّ ْي ِل َوقُ ْرآنَ ْالفَ ْج ِر ِإ َّن قُ ْرآنَ ْالفَجْ ِر َكانَ َم ْش ُهوداا " {.اإلسراء}78/
ش ْم ِس ِإلَى َ
أ" -أَق ِِم ال َّ
غ َ
س ِ
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ب ِز ْدنِي ع ِْل اما " {.طه}114/
ضى ِإلَيْكَ َو ْحيُهُ َوقُل َّر ِ
آن مِ ن قَ ْب ِل أَن يُ ْق َ
ب" -فَتَ َعالَى َّ ُ
ّللا ْال َم ِلكُ ْال َح ُّق َو َال ت َ ْع َج ْل ِب ْالقُ ْر ِ
ج" -إِنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْر" { .القدر}1/

ع ِز ٌ
ِيم َحمِ ي ٍد " {.فصلت-41/
دِ " -إ َّن الَّذِينَ َكف َُروا ِب ِ
يز * َال يَأْتِي ِه ْالبَاطِ ُل مِ ن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو َال مِ ْن خ َْل ِف ِه ت َِنزي ٌل ِم ْن َحك ٍ
الذ ْك ِر لَ َّما َجاءهُ ْم َو ِإنَّهُ لَ ِكتَابٌ َ
}42
-19اعتمد التدوين على:
أ-الحفظ

ب-المكتوب

د-الحسب واللخاف

ج-الحفظ والمكتوب

-20اتاذ الن ي ( )كتاباً أمناء للوحي ،وقد بلغ عددهم في اتم إحصاء:
ب-اثنان واربعون كاتباً.
أ -ثالثة وأربعون كاتباً.
د-اربعون كاتباً.

ج -ثالثة وثالثون كاتباً.

-21نزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة اشار اليها في قوله تعالى:
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ {".الحجر}9/
أ" -إِنَّا نَ ْح ُن ن ََّز ْلنَا ِ
بِ " -إنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْر" { .القدر}1/

ض ِل ّللاِ َوبِ َر ْح َمتِ ِه فَبِذَلِكَ فَ ْليَ ْف َر ُحواْ ه َُو َخي ٌْر ِم َّما يَ ْج َمعُونَ " {.يونس}58/
ج "-قُ ْل بِفَ ْ
س َماء ُمنفَطِ ٌر بِ ِه َكانَ َو ْع ُدهُ َم ْفعُ ا
وال" { .المزمل}18/
د "-ال َّ
-22ان عدداً من الصحابة قد كت وا القرآن بحسب نزوله ،واشتهرت بعد ذلك بة:
أ-ثالثة مصاحف

ب-مصحفان اثنان

ج-أربعة مصاحف

د-مصحف واحد.

-23من األسجاب التي دعت إلى جمع القرآن خوفاً من ذهاب كثير منهم بقتل الحفاظ في معركة:
أ-بدر

ب-أحد

ج-اليمامة

د-الخندق.

-24ما يميد ما ينزل من القرآن جواباً لسمال وتجايناً الستفسار  ،قوله تعالى:
ضى {".الضحى}5/
ف يُعْطِ يكَ َربُّكَ َفت َْر َ
"ولَ َ
س ْو َ
أَ -
الرو ُح مِ ْن أ َ ْم ِر َربِي َو َما أُوتِيتُم ِمن ْالع ِْل ِم إِالَّ قَلِيالا {اإلسراء}85/
وح قُ ِل ُّ
ع ِن ُّ
بَ -ويَ ْسأَلُونَكَ َ
الر ِ

ج" -ولَئِنْ أَتَيْتَ الَّ ِذينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَ ْعضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَ ْعضٍ ولَئِنِ اتَّبَ ْعتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَ ْع ِد مَا جَاءكَ مِنَ الْ ِعلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ
الظَّالِمِنيَ {البقرة}145/

ار خَا ِلدِينَ فِي َها َو َذلِكَ ْالف َْو ُز ْال َعظِ ي ُم {النساء}13/
سولَهُ يُ ْدخِ ْلهُ َجنَّا ٍ
ت ت َ ْج ِري مِ ن تَحْ ِ
ّللا َو َر ُ
ت هَا األ َ ْن َه ُ
د -ت ِْلكَ ُحدُو ُد ّللاِ َو َمن يُطِ ِع َ
-25الدليل على أن النص القرآني محكم ،قوله تعالى:
ّللا ذَلِكَ هُ َدى َّ ِ
شع ُِّر مِ ْنهُ ُجلُو ُد ا َّلذِينَ َي ْخش َْونَ َربَّ ُه ْم ث ُ َّم تَلِي ُن ُجلُو ُدهُ ْم َوقُلُوبُ ُه ْم ِإلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
ّللا َي ْهدِي
ِي ت َ ْق َ
سنَ ْال َحدِي ِ
ّللا ن ََّز َل أ َ ْح َ
أُ َّ -
ث ِكت َاباا ُّمتَشَا ِب اها َّمثَان َ
ّللا فَ َما لَهُ مِ ْن هَا ٍد {الزمر}23/
بِ ِه َم ْن يَشَاء َو َمن يُ ْ
ضل ِْل َّ ُ
ّللا يَ ْجعَل لَّهُ َم ْخ َر اجا * َويَ ْر ُز ْقهُ مِ ْن َحي ُ
علَى َّ ِ
بَ ..." -من َكانَ يُؤْ مِ نُ بِ َّ ِ
ّللا فَ ُه َو
ْث َال يَحْ تَسِبُ َو َمن يَت ََو َّك ْل َ
اّلل َو ْاليَ ْو ِم ْاَلخِ ِر َو َمن يَت َّ ِ
ق َّ َ
ش ْيءٍ قَد اْرا "{الطالق}3-2/
ّللا ِل ُك ِل َ
ّللا بَا ِل ُغ أ َ ْم ِر ِه قَ ْد َجعَ َل َّ ُ
َح ْسبُهُ إِ َّن َّ َ
ُ
َّ
ُ
ص َل ْ
ج -ا َلر ِكتَابٌ أ ْح ِك َم ْ
ير {هود}1/
ت مِ ن لد ُْن َحك ٍ
ت آيَاتُهُ ث َّم فُ ِ
ِيم َخبِ ٍ
ش ْيءٍ مُّحِ ي ا
طا {النساء}126/
ض َو َكانَ ّللاُ بِ ُك ِل َ
س َم َاوا ِ
دَ -وّللِ َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي األ َ ْر ِ
-26من الاصائص التي تميزت بها السور المدنية:
أ -يرد فيها الحدود والفرائم.

ب -يرد فيها ذكر األمم البائدة.
ج -ترد فيها لفظة سجدة.
د -يرد فيها الطابع القصصي.
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 -27قول اإلمام علي ( " : )ما نزلت آية إال وأنا علمت فيمن نزلت وأين نزلت وعلى من نزلتن إن ربي وهب لي قلجاً عقوالً ولساناً
ناطقاً" .يدل هذا القول على بيان علم:
أ-الناسخ والمنسوخ.

ب-المكي والمدني

ج-اسباب النزول

د-المحكم والمتشابه.

إن بعض اآليات نزلت ل يان المجمل  ،قوله تعالى:
-28مما يميد َّ
غنِيًّا
ارا أَن َي ْك َب ُرواْ َو َمن َكانَ َ
ى ِإذَا َبلَغُو ْا النِكَا َح فَإِ ْن آنَ ْستُم ِم ْن ُه ْم ُر ْشداا فَا ْدفَعُواْ ِإلَ ْي ِه ْم أَ ْم َوالَ ُه ْم َوالَ ت َأ ْ ُكلُوهَا ِإس َْرافاا َو ِب َد ا
أَ -
"وا ْبتَلُواْ ْال َيت َا َمى َحت َّ َ
علَ ْي ِه ْم َو َكفَى بِاّللِ َحسِيباا "{النساء}6/
فَ ْليَ ْست َ ْعف ْ
ِف َو َمن َكانَ فَق ا
ِيرا فَ ْليَأ ْ ُك ْل بِ ْال َم ْع ُروفِ فَإِذَا َدفَ ْعت ُ ْم إِلَ ْي ِه ْم أ َ ْم َوالَ ُه ْم فَأ َ ْش ِهدُواْ َ
علَ ْي ِه ت ََو َّك ْلتُ َوه َُو َربُّ ْالعَ ْر ِش ْالعَظِ ِيم"{ .التوبة}129/
ي ّللاُ ال إِلَهَ إِالَّ ه َُو َ
ب -فَإِن ت ََولَّ ْواْ فَقُ ْل َح ْسبِ َ
جَ -وإِذَا بَد َّْلنَا آيَةا َّم َكانَ آيَ ٍة َوّللاُ أ َ ْعلَ ُم بِ َما يُن َِز ُل قَالُواْ إِنَّ َما أَنتَ ُم ْفت ٍَر بَ ْل أ َ ْكث َ ُرهُ ْم الَ يَ ْعلَ ُمونَ {النحل}101/
ِيرا " {.الفرقان}33/
سنَ ت َ ْفس ا
ق َوأ َ ْح َ
دَ "-و َال يَأْتُونَكَ بِ َمث َ ٍل إِ َّال ِجئْنَاكَ بِ ْال َح ِ
 -29اختلفت اآلراء في وجوه عدة حول التقسيم الذي يعتمد عليه القرآن من حيث المكي والمدني ،والراجح من هذه اآلراء والمشهور هو
التقسيم الذي يعتمد على:

أ-مكان النزول

ب-زمن النزول

ج-سبب النزول

د-اسلوب الخطاب.

-30من اآليات المحكمة التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى:

أ..." -وَالَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَ َعلَّكُمْ تَ ْعقِلُونَ " {.األنعام}151/

ب" -إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ َعلَى اللّهِ مَا الَ تَ ْعلَمُونَ " { .البقرة}169/
اض َرة ٌ * ِإلَى َر ِب َها نَاظِ َرة ٌ " { .القيامة}23-22/
جُ "-و ُجوهٌ يَ ْو َمئِ ٍذ نَّ ِ
ت فَقُ ْلنَا لَ ُه ْم ُكونُواْ ق َِر َدة ا خَا ِسئِينَ "{ .البقرة}65/
س ْب ِ
ع ِل ْمت ُ ُم الَّذِينَ ا ْعت َ َدواْ مِ ن ُك ْم فِي ال َّ
"ولَقَ ْد َ
دَ -
 -31مما يميد ما ينزل من القرآن بعد حادثة  ،قوله تعالى:
آن َما ه َُو ِشفَاء َو َر ْح َمةٌ ل ِْل ُمؤْ مِ نِينَ َوالَ يَ ِزي ُد ال َّ
ارا {اإلسراء}82/
س ا
ظالِمِ ينَ إَالَّ َخ َ
أَ -ونُن َِز ُل مِ نَ ْالقُ ْر ِ
ّللا قَ ْو َل الَّتِي ت ُ َجا ِدلُكَ فِي زَ ْو ِج َها َوت َ ْشتَكِي إِلَى َّ ِ
ير" { .المجادلة}1/
ّللا َو َّ
ص ٌ
سمِ ي ٌع بَ ِ
ّللا َ
ب "-قَ ْد َ
ّللاُ يَ ْس َم ُع تَ َح ُ
سمِ َع َّ ُ
او َر ُك َما إِ َّن َّ َ
ش ْي َ
ش ْي َ
ّللا َما ي ُْلقِي ال َّ
سو ٍل َو َال نَبِي ٍ ِإ َّال إِذَا ت َ َمنَّى أ َ ْلقَى ال َّ
ّللا آيَاتِ ِه
س ْلنَا مِ ن قَ ْبلِكَ مِ ن َّر ُ
طا ُن فِي أ ُ ْمنِيَّتِ ِه فَيَن َ
جَ " -و َما أ َ ْر َ
طانُ ث ُ َّم يُحْ ِك ُم َّ ُ
س ُخ َّ ُ
علِي ٌم َحكِي ٌم " { .الحج}52/
ّللا َ
َو َّ ُ
ور
ع ْن َها َوّللاُ َ
ع ْن أ َ ْشيَاء إِن ت ُ ْب َد لَ ُك ْم ت َ ُ
غفُ ٌ
عفَا ّللاُ َ
ع ْن َها حِ ينَ يُن ََّز ُل ْالقُ ْرآ ُن ت ُ ْب َد لَ ُك ْم َ
سؤْ ُك ْم َوإِن ت َ ْسأَلُواْ َ
د " -يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ الَ ت َ ْسأَلُواْ َ
َحلِي ٌم " {.المائدة}101/
-32من الاصائص التي تميزت بها السورة المكية:
أ-التكرار

ب-القسم

ج-الوعيد والتهديد

د-ما ذكر جميعاً.

-33ما يميد المحكم والمتشابه في النص القرآني ،قوله تعالى:
صلَ ْ
أ" -الَر ِكتَابٌ أ ُ ْح ِك َم ْ
ير" {.هود}1/
ت مِ ن لَّد ُْن َحك ٍ
ت آيَاتُهُ ث ُ َّم فُ ِ
ِيم َخبِ ٍ
ّللا ذَلِكَ هُ َدى َّ ِ
شع ُِّر مِ ْنهُ ُجلُو ُد الَّذِينَ يَ ْخش َْونَ َربَّ ُه ْم ث ُ َّم تَلِي ُن ُجلُو ُدهُ ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
ّللا يَ ْهدِي
ِي ت َ ْق َ
سنَ ْال َحدِي ِ
"ّللا ن ََّز َل أ َ ْح َ
بُ َّ -
ث ِكت َاباا ُّمتَشَابِ اها َّمثَان َ
ّللا فَ َما َلهُ مِ ْن هَا ٍد " { .الزمر}23/
بِ ِه َم ْن يَشَاء َو َمن يُ ْ
ضل ِْل َّ ُ
ب َوأُخ َُر ُمتَشَا ِب َهاتٌ فَأ َ َّما الَّذِينَ في قُلُو ِب ِه ْم زَ ْي ٌغ فَ َيتَّ ِبعُونَ َما تَشَا َب َه مِ ْنهُ
َاب مِ ْنهُ آ َياتٌ ُّمحْ َك َماتٌ ه َُّن أ ُ ُّم ْال ِكتَا ِ
ع َليْكَ ْال ِكت َ
ِي أَنزَ َل َ
ج" -ه َُو َّالذ َ
الرا ِس ُخونَ فِي ْالع ِْل ِم يَقُولُونَ آ َمنَّا ِب ِه ُك ٌّل ِم ْن عِن ِد َر ِبنَا َو َما يَذَّ َّك ُر ِإالَّ أ ُ ْولُواْ ْ
ب" { .آل
ّللا َو َّ
األلبَا ِ
ا ْبتِغَاء ْال ِف ْتنَ ِة َوا ْبتِغَاء ت َأ ْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْع َل ُم ت َأ ْ ِوي َلهُ ِإالَّ ُ
عمران}7/
َّ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ُ
َ
ار ُكل َما ُر ِزقوا مِ ْن َها مِ ن ث َ َم َرةٍ ِر ْزقا قَالوا َهذَا الذِي ُر ِزقنَا مِ ن قَ ْب ُل
ت أ َّن ل ُه ْم َجنَّا ٍ
صا ِل َحا ِ
عمِ لوا ال َّ
ت تَ ْج ِري مِ ن تَحْ تِ َها األ ْن َه ُ
دَ "-وبَش ِِر الذِين آ َمنُوا َو َ
َ
َوأُتُواْ بِ ِه ُمتَشَابِها ا َولَ ُه ْم فِي َها أ ْز َوا ٌج ُّم َ
ط َّه َرة ٌ َوهُ ْم فِي َها خَا ِلدُونَ " { .البقرة}25/
-34تشير الروايات إلى ان أبا بكر ( )كلف صحابياً جليالً بتتجع القرآن وجمعه ،وهو:
أ-البراء بن عازب.



ب-زيد بن ثابت.

 



اثر اسرتاتيجية االستقصاء التأملي يف حتصيل مادة علوم القرآن الكريم واالحتفاظ.
د-عبد ل بن مسعود.

ج-أبي بن كعب.
ّ
 -35من اآليات المتشابهة التي وردت في القرآن الكريم ،قوله تعالى:
علَى ْالعَ ْر ِش ا ْست ََوى {".طه}5/
أَّ " -
الر ْح َم ُن َ

ب" -فَإِن تَ َولَّ ْواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هُ َو َعلَيْهِ تَ َوكَّلْتُ وَهُ َو رَبُّ الْ َعرْشِ الْ َعظِيمِ" { .التوبة}129/
ج.." -فَلِل َّذكَرِ مِثْلُ حَظِّ األُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ َعلِيمٌ " { .النساء}176/
د" -اليُحِ بُّ ّللاُ ْال َج ْه َر بِالس َُّوءِ مِ نَ ْالقَ ْو ِل إِالَّ َمن ُ
علِي اما {".النساء}148/
سمِ يعاا َ
ظل َِم َو َكانَ ّللاُ َ
-36الطابع القصصي تميز السور:
أ-المدنية

ب-المكية

ج-المحكمة

د-المتشابهة.

السمال الثاني :اجب عما يأتي على أن تكون اإلجابة دايقة ومركزة ال تتجاوز المجال المحدد لإلجابة.

-1حلل راي المستشرق (بالشير) في " أن القرآن لم يدون ويجمع من النبي ( ،)أنما جرة تدوينه بجهود فردية" وفنده مدعماً آراءك باألدلة؟
-2ناقش راي ابن تيمية في أن " معرفة سبب النزول يعين على فهم اآلية فإن العلم بالسبب يورد العمل بالمسبب"؟
-3فسر العبارة اآلتية بأربعة أسطر" وصف حفظة القرآن بأربعة فقط على رأي أنس بن مالك نسبياً وليس حقيقياً"؟
 -4ماذا تستنتج من قول النبي الكريم محمد ( ")آمنوا بمتشابهه وأعملوا بمحكمه"؟



 



