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 ممخص البحث:
تاب اىتـ التربويوف وواضعو المقررات الدراسية بربط التبلميذ و تدعيـ صمتيـ بك

اهلل عّز و جّؿ و خاصّة مف خبلؿ مقررات التربية اإلسبلمية، باختيار اآليات القرآنية في 
المراحؿ التعميمية المختمفة؛ لتنمية ميارات فيـ النص القرآني تحميبًل و تذوًقا و تطبيًقا و 
و استخبلًصا ألحكامو الشرعية، و بما يفيد التبلميذ العادييف و ذوي االحتياجات الخاصة 
 منيـ الصـ عممًيا في إدارة ذاتيـ و قدراتيـ الخاصة؛ لتحقيؽ أىدافيـ و تنمية مياراتيـ.

 أسئمة البحث
يجيب البحث الحالي عف السؤاؿ الرئيسي التالي: ما فاعمية وحدة مقترحة في ضوء معايير 

دارة الذات ل دى اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا في تنمية ميارات فيـ النص القرآني وا 
  تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ ؟

 أىداؼ البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى: إعداد معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لدى تبلميذ 

عداد وحدة دراسية في ضوء ىذه المعايير بيدؼ تنمية  الصؼ الخامس االبتدائي الصـ ، وا 
 ذات لدي التبلميذ الصـ.ميارات فيـ النص القرآني وتنمية ميارة إدارة ال

اختبار في ميارات فيـ النص القرآني، و مقياس إدارة الذات، و أدوات البحث و مواده: 
معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ، وحدة 

الصؼ دراسية مقترحة في ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لدى تبلميذ 
 الخامس االبتدائي الصـ.

 
 أىم نتائج البحث:

لمقارنة نتائج التطبيؽ القبمي و البعدي ألدوات البحث عمى  spssتـ استخداـ برنامج 
مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي  تالميذ( 01)و الضابطة تالميذ(  9)العينة التجريبية 

رؽ ذو داللة إحصائية بيف الصـ، و مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث:يوجد ف
( لصالح التطبيؽ ٘ٓ.ٓوالبعدي لممجموعة التجريبية عند مستوى داللة )األداءيف القبمي 

 البعدي في اختبار ميارات فيـ النص القرآني  و في  مقياس إدارة الذات.
 

ميارة  -ميارات فيـ النص القرآني -معايير اختيار اآليات القرآنية  الكممات المفتاحية:
 التبلميذ الصـ.-ارة الذاتإد
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 ثالبح مقدمة

القرآف الكريـ كتاب اهلل المعجز؛ أنزلو اهلل تعالى ليداية الناس لطريقو القويـ و 
إلرشادىـ لما ينفعيـ في الدنيا و اآلخرة، و أوجب عمينا تدبره و فيمو و تطبيؽ مبادئو في 

ية بربط التبلميذ و تدعيـ صمتيـ حياتنا؛ لذا اىتـ التربويوف وواضعو المقررات الدراس
بكتاب اهلل عّز و جّؿ مف خبلؿ مقررات التربية اإلسبلمية، باختيار اآليات القرآنية في 
المراحؿ التعميمية المختمفة؛ لتنمية ميارات فيـ النص القرآني تحميبًل و تذوًقا و تطبيًقا و 

ادييف و ذوي االحتياجات استخبلًصا ألحكامو الشرعية، و كذلؾ بما يفيد التبلميذ الع
الخاصة و منيـ الصـ عممًيا في إدارة ذاتيـ و قدراتيـ الخاصة؛ لتحقيؽ أىدافيـ و تنمية 

 مياراتيـ.

ومف المفترض أف يتناسب محتوى اآليات القرآنية مع مستوى و احتياجات 
يمكنيـ التبلميذ الصـ ، وىؤالء التبلميذ ال يعانوف أي مشكمة في االستيعاب أو التعمـ، و 

قراءة الكتب واستيعاب كؿ ما يدور حوليـ، وتبرز حاجتيـ البالغة لتعمـ العموـ الشرعية، 
وتنمية مياراتيـ، و تثقيفيـ بأمور دينيـ كأي إنساف غير أصـ، وحصوليـ عمى قدر مف 
األمور الفقيية التي تؤىميـ لممارسة شعائرىـ الدينية التي فرضيا اهلل 

(، و تعميـ القرآف الكريـ وفيمو، وبياف أثره وانعكاساتو  ٛٚ، ٕٙٓٓعمييـ)القريوتي،
التربوية، و نشر القرآف الكريـ لمصـ و توصيمو ليـ أسوة بالسامعيف، مع جودة إخراج 
القرآف بما ال يتعارض وخصائص األصـ، فالشخص األصـ يمتمؾ قدرات عقمية طبيعية 

عاقتو ل توصيؿ المفاىيـ.) ندوة تعميـ القرآف كما السامع، ولكف بشرط استخداـ لغة تتوافؽ وا 
 (.ٖٕٔٓ(، )الحمو،ٖٕٔٓالكريـ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة،

(إلى أىـ مشكبلت األطفاؿ الصـ، ومنيا: مشكبلت في ٜٕٔٓو يشير الحاجي)
المغة التعبيرية، وصعوبة في اتصاؿ المفردات المغوية المجردة، ومشكبلت في المغة 

مختمفة مف التأخر في التحصيؿ األكاديمي وفي االستقبالية، كما يعانوف مستويات 
التحصيؿ القرائي، فالمغة تمكنيـ مف التفاىـ مع اآلخريف، وتعميـ األصـ ىو الذي يساعده 

(،والقراءة مف أىـ الميارات التى البد أف ٜٕٔٓعمى التخمص مف ىذه العوائؽ) محمد، 
األفراد، ولكنيا تظؿ بمثابة مشكمة يتعمميا وُيتقنيا الفرد، فيى وسيمة لمتفاىـ والتواصؿ بيف 
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ضخمة تواجو األصـ فى ظؿ المناىج الدراسية الحالية، وفى ظؿ ُندرة المتخصصيف 
(، و تسرب التبلميذ  الصـ مف ٕٛٔٓوالمدربيف فى مثؿ ىذه المؤسسات.) عبد اهلل، 

ص التعميـ أحد نتائج انخفاض مستوى الفيـ القرائي، حيث تؤثر المغة و الفيـ عمى الفر 
 ,Korilaki, 2009( )Rachel; Cameronالتعميمية والنتائج الخاصة بالتبلميذ الصـ.)

2020 .) 

و الميارات القرائية مف أىـ الميارات البلزمة لفيـ النصوص القرآنية، فالنص 
القرآني أعمى نص ال يمكف أف ترقى إليو النصوص البشرية، بحكـ موقعو مف جية أنو 

ة العممية التي تفرض أف يكوف في أعمى رتبة بيف نص مقدس، ومف جية الحقيق
و تعتمد المياـ المعرفية والميارات األكاديمية وميارات التعامؿ مع اآلخريف ، النصوص

وميارات اإلدارة الذاتية لمتبلميذ في ىذه السنوات بشكؿ كبير عمى المتغيرات المرتبطة 
، وبالتالي يعزى العجز في ىذه بالمدرسة، بما في ذلؾ تقنيات التعمـ وأساليب التدريس

القدرات إلى التعميـ غير المناسب، إلى جانب العوامؿ ذات الصمة 
(.و ميارات إدارة الذات مف الميارات التي Siperstein& Parker,2008بالمدرسة)

ينبغي تعمميا و التدريب عمييا مدى الحياة وتحتاج إلى تطوير و تنمية مع مرور الوقت؛ 
 ير الميارات.أساسية لتطو  فيي

ومف خبلؿ مراجعة الدراسات و البحوث التي أجريت في مجاؿ التربية اإلسبلمية 
و الصـ ال نجد اىتمامًا بمعايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا لدى التبلميذ الصـ؛ و 
ييدؼ البحث الحالي إلى إعداد معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا و إعداد وحدة 

في ضوئيا و تطبيقيا، بيدؼ تنمية ميارات فيـ النص القرآني و إدارة الذات لدى  مقترحة
 .تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ
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 اإلحساس بالمشكمة:

( إلى أثر السموؾ االجتماعي و إدارة الذات لدى التبلميذ 2014)  Bashirيشير 
ألولى مف الحياة ليا دور حيوي الصـ،  لمقياـ بمياميـ واالستمتاع بعبلقاتيـ، و السنوات ا

في بناء شخصية التبلميذ الصـ في الميارات و الحياة االجتماعية، ويتأثر تطوير 
الميارات االجتماعية وعبلقات األقراف واألداء األكاديمي لمطبلب بدرجة كبيرة بضعؼ 

دارة الذات و  التعبير السمع، وتشير الميارات االجتماعية بشكؿ عاـ إلى القدرة عمى فيـ وا 
عف الجوانب االجتماعية والعاطفية لحياة المرء بطريقة تمكف مف اإلدارة الناجحة لممياـ 
الحياتية مثؿ: التعمـ وتكويف العبلقات وحؿ المشكبلت اليومية والتكيؼ مع متطمبات معقدة 
النمو والتطور، وتشمؿ ميارات: التحكـ باالندفاع، والرعاية الذاتية، والوعي بالذات، 

عية اآلخريف، والنجاح األكاديمي لمطبلب الصـ بشكؿ مباشر بالسموؾ االجتماعي وتو 
ذا لـ يتـ الوفاء بتوقعات الكفاءة االجتماعية و  المدرسي و بإدارة التبلميذ لذواتيـ فيو، وا 
إدارة الذات، فعادة ما تحدث مشكبلت في االنضباط أو اإلدارة في جميع األمور. 

Nunes& Pretzlik.2001)) 

التبلميذ الصـ يظيروف ميارات أكاديمية أقؿ بسبب ضعؼ السمع الشديد،إلى و 
جانب العجز األكاديمي، كما لوحظت أيًضا مجموعة متنوعة مف االختبلفات في الميارات 
االجتماعية، وشممت أبرز أوجو القصور عجز االكتساب )لـ يتعممو أبًدا(، وعجز األداء 

و(، وعجز الطبلقة )ال يفعؿ ذلؾ جيًدا أو في جميع )تعممو، ولكف ال يمكنو أو ال يفعم
 ,Ahlbergالسياقات(، وخطر السموكيات التخريبية)عرضة لبلنحراؼ( والعدواف والعداء.

F. P, 2000)) 

وتشير الدراسات والبحوث إلى وجود مشكبلت متعددة في تعميـ التبلميذ الصـ و 
تنوعة مناسبة لمتبلميذ منيا:عدـ استخداـ استراتيجيات تدريسية و تواصمية م

( ضعؼ التفاعؿ بيف المعمـ والطبلب الصـ في البيئة الصفية، ٖ٘ٓ، ٕٛٓٓالصـ)محمد،
 ٖٕٔٓوقمة الوسائؿ التعميمية واألنشطة التعميمية المستخدمة مع التبلميذ الصـ)السوالمة،
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(، كما يعاني التبلميذ الصـ مشكبلت:نفسية وسموكية،واجتماعية، و ىناؾ ضعؼ ٗٙٔ،
(، باإلضافة إلى ٜٔٔ، ٜٕٔٓوعي المعمميف بيذه المشكبلت) الحاجي وحنفي، في

مشكبلت ترتبط بتطبيؽ مناىج التعميـ العاـ عمى فئة الصـ بمؤسساتيـ فيما يتصؿ 
بأىداؼ المناىج التعميمية ومحتواىا والخبرات واألنشطة والوسائؿ التعميمية وفي أساليب 

%(، و كذلؾ عدـ التقويـ الشامؿ المتكامؿ ٚٙ)التقويـ، و جاءت ىذه المشكبلت بنسبة
(، و ٕٛٔٓ()حسيف، ٖٕٔٓلكؿ األسس واألساليب النفسية والثقافية لبناء المنيج.)نصر، 

يعاني التبلميذ الصـ نقص المعينات السمعية، والنقص النسبي في معالجة النطؽ في 
لدراسية بحاجة إلى مدارس الصـ، و الحاجة إلى كتب ومواد تعميمية، كما أّف المناىج ا

، و يشير (Ghanem, 2014)تحديث؛ لتكوف أكثر مبلءمة الحتياجات التبلميذ الصـ.
( إلى أبرز مشكبلت مناىج الصـ ىي: أف بعض أىداؼ المنيج غير ٜٕٓٓي)رالعم

مناسبة لمنمو المغوي و الحصيمة المغوية لمتبلميذ الصـ، وال تراعي الفروؽ الفردية، وال 
تمبي احتياجاتيـ و ميوليـ واىتماماتيـ، كما أف محتوى الكتاب المدرسي ال يناسب خبرات 

ـ، وبعض موضوعات المنيج ال تتناسب مع خصائصيـ، و إغفاؿ محتوى التبلميذ الص
الكتاب الصور واألشكاؿ والرسوـ واإلشارات التوضيحية المناسبة ليـ، ومحتوى المنيج 
غير جاذب النتباه التبلميذ الصـ، كما ال تتناسب أساليب التقويـ لجوانب النمو المعرفي 

لؾ عمى مقررات التربية اإلسبلمية لتبلميذ والوجداني مع التبلميذ الصـ، و ينطبؽ ذ
( في ٜٕٔٓعمر)و ( ٕٗٔٓالصؼ الخامس االبتدائي، و تتفؽ مع ذلؾ دراسة صالح )

 جيد إلى سمعيًا يحتاجوف التدريس، و أف المعاقيف طرؽ و المناىج الدراسية مبلءمة عدـ
 يتناسب بما تعميمية، مناىج و تربوية، برامج مف تضمو التعميمية، بما البيئة لتكييؼ أكبر
سمعًيا، و ربط المناىج الدراسية  معاقيفال لدى والقوة الضعؼ ونقاط وقدرات إمكانيات مع

بدروس تعميمية تساعد الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية بتنمية ميارتيـ وخصوصًا ميارات 
إدارة الذات لدييـ مثؿ: دروس الميارات الحياتية، وتطوير الكتب الدراسية باستخداـ 

 المثيرات البصرية.

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='Ghanem,%20Nasser%20Mohamed';search();
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انب الدينية و مناىج التربية ومف مراجعة الدراسات و البحوث التي تناولت الجو 
( و ىدفت ٕٕٔٓالدينية لدى التبلميذ الصـ يتّبيف إجراء الدراسات اآلتية: دراسة محمد)

إلى تعرؼ دور خطبة الجمعة المترجمة إلى لغة اإلشارة في التوعية الدينية لمطفؿ األصـ، 
ي"، و (" تعرؼ متطمبات تربية الطفؿ المعاؽ مف منظور إسبلمٕٗٔٓو دراسة قريف)
("فعالية برنامج تدريبي لتنمية الكفايات البلزمة لمترجمي لغة اإلشارة ٕ٘ٔٓدراسة السيد)

( فقد ىدفت إلى: تعرؼ ٕٙٔٓالمرتبطة بتعميـ التربية اإلسبلمية لمصـ". ودراسة األدىـ)
صورة ذوي االحتياجات الخاصة في القرآف الكريـ وعبلقتيا بمفيوـ الذات لدى عينة مف 

( إلى أثر السموؾ الديني عمي التكيؼ ٕٛٔٓ،و تشير نتائج دراسة أيمف وعمي )المراىقيف
النفسي واالجتماعي عمى التبلميذ الصـ، و مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا: ندوة تعميـ 

( ضرورة ٖٕٔٓالقرآف الكريـ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة: تقويـ لمواقع واستشراؼ لممستقبؿ)
يـ القرآف الكريـ لمفئات ذوي االحتياجات الخاصة، وأف ىناؾ استخداـ وسائط متعددة لتعم

حاجة لتعميميـ القرآف الكريـ وفيمو،  وبياف أثره وانعكاساتو التربوية، وتتفؽ ذلؾ مع دراسة 
 ( في ضرورة نشر القرآف الكريـ لمصـ، وتوصيمو ليـ أسوة بالسامعيف.ٖٕٔٓالحمو)

ت فيـ النص القرآني، ( إلى ضعؼ الطبلب في ميارأٖٕٓو يشير سعد)
وضعؼ مياراتيـ في العمميات الذىنية المصاحبة لفيمو، و يتفؽ مع ذلؾ 

(حيث أظيرت الدراسة ضعؼ ممارسة الطبلب في ىذه العمميات ككؿ ٕٙٔٓالعتيبي)
في عمميات معرفة البنية التركيبية لمنص القرآني بنسبة تقدر  )  %٘ٙ.ٕ٘ (بنسبة مقدارىا

، وعممية الضبط )%ٗ٘تنظيـ الذاتي لفيـ النص القرآني بنسبة )وعممية ال %(ٕٖ.ٚٗبػ:)
%(، وعممية الحكـ عمى دقة فيـ النص القرآني جاء بمتوسط قدره ٘٘والتحكـ بمغت)

 %(.٘ٚ.ٓ%(، ومعرفة الطرائؽ المختمفة لفيـ النص بمتوسط بمغ )ٓٛ)

إعداد ومف خبلؿ تحميؿ الدراسات و البحوث،نجد أنو لـ تجر دراسة واحدة بيدؼ 
معايير الختيار اآليات القرآنية لمتبلميذ و تفسيرىا، و تحديد تأثيرىا في تنمية ميارات فيـ 

 النص القرآني و تنمية ميارات إدارة الذات لدى التبلميذ الصـ.
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ومف خبلؿ تحميؿ اآليات القرآنية المقدمة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ 
ـّ إدراجيا في موضوعات متنوعة، يتبعيا و تفسير ىذه اآليات يتضح أّف:اآل يات الكريمة ت

كما  شرح لبعض كممات اآليات القرآنية أو المرتبطة بموضوع الدرس عمى وجو العموـ، 
أّف اآليات الكريمة أو الموضوعات الدراسية التي يتـ عرضيا ىي لجميع الطبلب ببل 

السمعية، ويتـ االعتماد عمى  استثناء، و ليس ىناؾ مراعاة لطبيعة الطبلب ذوي اإلعاقة
كما أّف طريقة عرض  اجتياد معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية؛ لتقديـ ىذا المحتوى،

ـّ  المحتوى تعتمد عمى األسموب القصصي، و ليس ىناؾ أساليب أخرى متنوعة ت
حظ استخداميا لعرض اآليات الكريمة وشرحيا؛ لتنمية فيـ التبلميذ لمنص القرآني، كما يبل

 ضعؼ ربط محتوى النص القرآني في التخطيط لمحياة لدى التبلميذ الصـ، واإلفادة منيا
في إدارة الذات، و كذلؾ عدـ استخداـ أسئمة وأنشطة متنوعة لقياس مستويات التعمـ التي 
تقوـ عمى ميارات:التحميؿ والتركيب والتقويـ، أو عرض مواقؼ حياتية يتعرض ليا التبلميذ 

اآليات القرآنية في المواقؼ المختمفة، أو تنمية ميارات الطبلب في الحكـ الصـ وتوظيؼ 
عمى المواقؼ المختمفة التي يمكف أف تحدث في حياة الطالب، كما يفتقر الكتاب المدرسي 
إلى وجود أشكاؿ أو رسـو توضيحية أو خرائط ذىنية أو منظمات رسومية، أو توجيو 

ىدة لقطات فيديو أو اسطوانات مضغوطة مرفقة مع لمتبلميذ لمدخوؿ عمى االنترنت و مشا
 كتاب التربية اإلسبلمية، يمكف أف يرجع إلييا التبلميذ الصـ؛ لفيـ اآليات القرآنية الكريمة.

ومف خبلؿ مقابمة مع عدد مف معممي التربية اإلسبلمية بمدارس 
ئية في خمس ( تمميًذا مف تبلميذ مدارس الصـ بالمرحمة االبتدآٙ(معممًا، و)ٔٔالصـ)

مدارس، تناولت المقابمة: محتوى كتب التربية الدينية اإلسبلمية، و طرؽ التدريس 
والتقنيات التعميمية، و مدى مناسبة اآليات القرآنية المقدمة لمتبلميذ و تفسيرىا، يتبيف 
أّف:ىناؾ الكثير مف المشكبلت التي يعاني منيا تبلميذ المرحمة االبتدائية و منيا: أف حجـ 

لكتاب وعدد صفحاتو غير مناسب لمتبلميذ الصـ، وأف الصور المستخدمة في الكتاب و ا
األلواف غير جذابة، و أف معممي التربية اإلسبلمية يستعينوف بمترجـ عند التدريس لمتبلميذ 
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الصـ، و ال ينوع المعمموف في األساليب التدريسية المستخدمة في شرح و توضيح اآليات 
عمى التبلميذ، و أف المحتوى التفسيري لآليات القرآنية المقدـ لمتبلميذ القرآنية المقررة 

الصـ ال يرتبط باحتياجاتيـ الحياتية، كما ال تتوفر لدى معممي التربية اإلسبلمية لمتبلميذ 
الصـ مرجع إرشادي لتدريسيا، أما التبلميذ الصـ فيشتكوف مف صعوبة فيـ المحتوى 

  يختمؼ عما يقدـ لمتبلميذ العادييف.الديني، و أّف ما يقّدـ ليـ ال

كما ال توجد قائمة أو وثيقة بمعايير اختيار آيات القرآف الكريـ لمتبلميذ الصـ؛ 
حيث ليـ احتياجاتيـ و خصائصيـ التي تميزىا عف غيرىـ مف التبلميذ العادييف و 

اآليات التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة، مما يستوجب مراعاة ىذه الخصائص في تقديـ 
 القرآنية المناسبة ليـ.

ما سبؽ دعا الباحث لمقياـ بإعداد معايير الختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا 
لمتبلميذ لمصـ بالمرحمة االبتدائية، و إعداد وحدة دراسية في ضوء ىذه المعايير و تطبيقيا 

تنمية الفيـ عمى عينة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ قبمًيا و بعدًيا، بيدؼ 
 القرائي آليات القرآف الكريـ و تنمية ميارات إدارة الذات لدييـ.

 مشكمة البحث و أسئمتو:

تتمثؿ مشكمة البحث الحالي في: ضعؼ ميارات فيـ النص القرآني و إدارة الذات 
لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ، وتحتاج إلى مراعاة معايير عممية في اختيار 

قرآنية و شرحيا و تفسيرىا في مناىج التربية اإلسبلمية بما يمبي احتياجاتيـ اآليات ال
 الحالية و المستقبمية.

و يجيب البحث الحالي عف السؤاؿ الرئيسي التالي: ما فاعمية وحدة مقترحة في 
ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا في تنمية ميارات فيـ النص القرآني و إدارة 

  دى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ ؟الذات ل
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 ويتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:

مػػا معػػايير اختيػػار اآليػػات القرآنيػػة وتفسػػيرىا لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي  -
 الصـ؟

 ما ميارات فيـ النص القرآني المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ؟ -

 اسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ؟ما ميارات إدارة الذات المن -

ما مكونات الوحدة المقترحة في ضوء معايير اختيار اآليػات القرآنيػة وتفسػيرىا لػدى  -
اآليػػػات القرآنيػػػة المتضػػػمنة و -تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائي الصػػػـ:)األىداؼ

 أساليب التقويـ(؟ -األنشطة التعميمية -تفسيرىا

ة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات فيػػػـ الػػػنص القرآنػػػي وميػػػارات إدارة مػػػا فعاليػػػة الوحػػػدة المقترحػػػ -
 الذات لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ؟

 فروض البحث:
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية في أداء المجموعتيف التجريبية و الضابطة لصالح  -

( لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ٘ٓ.ٓالمجموعة التجريبية عند مستوى داللة)
 في اختبار ميارات فيـ النص القرآني البعدي.الصـ 

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف األداءيف  القبمي و البعدي لممجموعة التجريبية عند  -
( لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ لصالح التطبيؽ ٘ٓ.ٓمستوى داللة)

 البعدي في اختبار ميارات فيـ النص القرآني.

ية في أداء المجموعتيف التجريبية و الضابطة لصالح يوجد فرؽ ذو داللة إحصائ -
( لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ٘ٓ.ٓالمجموعة التجريبية عند مستوى داللة )
 الصـ في مقياس إدارة الذات البعدي.
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يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف األداءيف  القبمي و البعدي لممجموعة التجريبية عند  -
ى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ لصالح التطبيؽ ( لد٘ٓ.ٓمستوى داللة)

 البعدي في مقياس إدارة الذات.

 أىداف البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى: تنمية ميارات فيـ النص القرآني لدى التبلميذ الصـ 
مف خبلؿ وحدة دراسية مقترحة قائمة عمى معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا في 

 اإلسبلمية. مادة التربية 
 أما األىداف الفرعية فيي:

إعداد معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي  -
الصـ، و تنمية ميارة المعمميف في تخطيط دروس التربية اإلسبلمية و تنفيذىا في 

 إطار ىذه المعايير.

 لقرآني و تفسيرىا.إعداد وحدة دراسية في ضوء معايير اختيار اآليات ا -

الوقوؼ عمى ميارات فيـ النص القرآني و ميارات إدارة الذات لدي التبلميذ الصـ، و  -
 تنمية ىذه الميارات لدييـ.

مراعاة خصائص التبلميذ الصـ في المرحمة االبتدائية عند إعداد كتب دراسية في  -
 التربية اإلسبلمية و تنفيذ مناىجيا بطريقة تتناسب معيـ.

 بحث:أىمية ال

 األىمية التطبيقية:

يعد البحث الحالي مف البحوث القميمة التي تناولت اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا 
 لمتبلميذ الصـ، و قد يفيد مف البحث الحالي:
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المعػػػايير الميمػػػة التػػػي يمكػػػف أف يػػػتـ دمجيػػػا فػػػي  حيػػػث يقػػػدـ ليػػػـ التبلميػػػذ الصػػػـ: -
ختيػار اآليػات القرآنيػة و تفسػيرىا؛ ليكونػوا المقررات الدراسية لمتربية اإلسبلمية عند ا

 أكثر فيًما ليا، و يفيدوف منيا في إدارة ذواتيـ.

حيػػث يسػػتفيدوف مػػف الوحػػدة الدراسػػية المقترحػػة فػػي ضػػوء ىػػذه المعػػايير،  المعممػػوف: -
 وفي تطوير استراتيجيات تدريس التربية اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ.

يير التػػي تػػـ وضػػعيا فػػي اختيػػار اآليػػات مػػف خػػبلؿ مراعػػاة المعػػا واضػػعو المنػػاىج: -
وكيفيػػة عػػرض محتػػوى التربيػػة اإلسػػبلمية، خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ  القرآنيػػة و تفسػػيرىا،

 باآليات القرآنية، بحيث تكوف جاذبة لمتبلميذ الصـ.

مؤلفو كتب تفسير األطفػاؿ: حيػث يوجػو مػؤلفي كتػب تفسػير األطفػاؿ إلػى المعػايير  -
تب التربية اإلسبلمية أو تفسير القػرآف الكػريـ ليػذه التي يجب مراعاتيا عند تأليؼ ك

 ( سنة.ٕٔ-ٜالمرحمة العمرية )

 األىمية النظرية:

قد يفيد البحث الحالي الباحثيف؛ بإجراء بحوث مشابية في ىػذا المجػاؿ فيمػا يتصػؿ  -
بالصـ، و تحميػؿ محتػوى التربيػة اإلسػبلمية،وتحديد جوانػب القػوة فييػا، و مػا يحتػاج 

 إلى تحسيف.

 يج البحث:من

الوصفي في تناوؿ: التبلميذ الصـ وخصائصيـ  يستخدـ البحث الحالي المنيج
المغوية و المعرفية و العقمية واالجتماعية والنفسية و الدينية، وميارات فيـ تحميؿ النص 
القرآني ومعايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا، وأىمية ميارة إدارة الذات لدي التبلميذ 

عداد الوحدة كم الصـ، ا يستخدـ البحث المنيج التجريبي في إعداد المعايير وتحكيميا، وا 
الدراسية المقترحة والتأكد مف مناسبتيا لمتبلميذ الصـ وتطبيقيا، وتطبيؽ اختبار ميارات 
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فيـ النص القرآني ومقياس إدارة الذات، قبمًيا وبعدًيا، ثـ قياس مدى فعالية ىذه الوحدة في 
ير بالنسبة لتنمية ميارات فيـ النص القرآني، وأيًضا ميارة إدارة الذات ضوء ىذه المعاي

 لدى التبلميذ الصـ، و تقديـ التوصيات و المقترحات.

 حدود البحث: 

الحد العممي: أثر وحدة دراسية مقترحة في ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية و  -
 ذات.تفسيرىا في تنمية ميارات فيـ النص القرآني و إدارة ال

 الحد البشري: عينة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ. -

 الحد المكاني:مدرستيف حكوميتيف لمتبلميذ الصـ بمحافظة القميوبية.  -

 .ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔإلى  0/01/9109 الحد الزمني: في الفترة مف: -

 مصطمحات البحث:
 المعايير 

التي يجب أف تتوفر في  إجرائًيا في البحث الحالي ىي: الحد األدنى مف الكفايات
  اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لمتبلميذ الصـ، وتحتوي عمى مؤشرات فرعية تدؿ عمييا.

 ميارات فيم النص القرآني 

إجرائًيا ىي: الميارات التي يجب أف يمتمكيا تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي 
ي، و ميارات الجانب الصـ و ىي:ميارات الجانب المعرفي، و ميارات الجانب األسموب
 التذوقي، و  ميارات الجانب الشرعي، و ميارات الجانب التطبيقي.

 ميارة إدارة الذات 

في البحث الحالي ىي: مجموعة مف اإلجراءات، واألنشطة  -إجرائًيا-إدارة الذات
التي يقوـ التبلميذ الصـ بتنفيذىا مف خبلؿ الوحدة التعميمية المقترحة في ضوء اآليات 
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ية والتي تتطمب منيـ المراقبة والتقييـ والتعزيز، وتقاس بالدرجة التى يحصؿ عمييا القرآن
 التبلميذ فى المقياس المعد ليذا الغرض.

 التالميذ الصم 

 ، و ال)وأكثر ديسيبؿ 70( لدييـ السمعي الفقداف درجة تتراوح و ىـ التبلميذ الذيف
 المعمومات. في اكتساب السمع حاسة مف يستفيدوف

 ات البحث:إجراء

أواًل: إعداد معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لدى التالميذ الصم منن الصنف الرابن  
 إلى السادس االبتدائي:

اإلطبلع عمى الدراسات و البحوث و األدبيات المتصمة بالمعايير والتبلميذ الصـ  -
 وخصائصيـ.

ر عمى مجموعة مف التوصؿ إلى قائمة بالمعايير المبدئية، ثـ عرض ىذه المعايي -
المحكميف ثـ إجراء التعديبلت المقترحة عمى ىذه المعايير، و التوصؿ لمصورة النيائية 

 لممعايير.

ثانينننًا: إعنننداد وحننندة مقترحنننة لمتالمينننذ الصنننم فننني انننوق معنننايير اختينننارا آلينننات القرآنينننة 
 وتفسيرىا:

في ضوء اختيار  تحميؿ الوحدات الدراسية واختيار الموضوعات المناسبة لمتبلميذ الصـ -
 اآليات القرآنية المناسبة.

إعداد الصورة األولية لموحدة المقترحة، ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف إلبداء  -
جراء التعديبلت المقترحة التي يقترحيا المحكموف.  الرأي، وا 
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فعاليننة الوحنندة المقترحننة لمتالميننذ الصننم فنني اننوق معننايير اختيننار اآليننات القرآنيننة  ثالثننًا:
 وتفسيرىا:

إعداد أدوات البحث:اختبار ميارات فيـ النص القرآني، ومقياس إدارة الذات لدي  -
 التبلميذ الصـ. 

تطبيؽ أدوات البحث قبميا وتطبيؽ الوحدة الدراسية، ثـ تطبيؽ األدوات بعدًيا ومقارنة  -
 األداء القبمي والبعدي.

ثـ تقديـ التوصيات  ترحةإجراء العمميات اإلحصائية والتأكد مف فعالية الوحدة المق -
 والمقترحات في ضوء نتائج البحث.

 :اإلطار النظري و الدراسات السابقة لمبحث

معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا لتنمية ميارات فيـ النص القرآني وتنمية ميارات 
 إدارة الذات لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ

 خصائصيا و استراتيجيات التدريس المتبعو مفيوميا،ية: المحور األول: اإلعاقة السمع
 معيا.

 المحور الثاني: معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا لمتالميذ الصم. 

 .المحور الثالث: تنمية ميارات فيم النص القرآني و تنمية ميارات إدارة الذات 

 وفيما يمي تناوؿ ليذه المحاور بالتفصيؿ:
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 اقنننة السنننمعية: مفيومينننا و خصائصنننيا واسنننتراتيجيات التننندريس المحنننور األول: اإلع
 المتبعو معيا:

 :مفيوم اإلعاقة السمعية 

اإلعاقة السمعية ىي عدـ القدرة عمى السمع وىذه اإلعاقة تحدث ألكثر مف سبب 
منيا: أف األفراد يولدوف بيذه اإلعاقة، وال يستطيعوف السمع منذ أف يتـ والدتيـ، أو قد يفقد 

السمع في مرحمة متأخرة، وفي ىذا التوقيت يكوف الفرد قد تكّوف لديو مخزوف مف األفراد 
الذاكرة، ىذا المخزوف الذي يجعمو ال يفقد القدرة عمى النطؽ، ويفيـ الكبلـ الذي يقاؿ 

 بحاسة االنتفاع يمكنيـ ال الذيف بأنيـ الصـ (ٜٜٕ، ٕ٘ٓٓأمامو، و يعّرؼ القريطي )
 بدرجة أو تمامًا، السمع فاقدي ولدوا مف منيـ سواء ادية،الحياة الع أغراض في السمع

كؿ مف:  المغة، و يتفؽ مع ذلؾ وتعمـ فيـ الكبلـ في آذانيـ عمى االعتماد عف أعجزتيـ
 يمكف مف ال ىو األصـ ( في أفّ ٜٔ ، ٕٛٓٓ ((و رجب ٜ٘، ٕٚٓٓوخميفة ) عيسى
لمسايرة  الوظيفية العممية الناحية مف سمعو يصمح معو، فبل السمعية المعينات استخداـ
 العامة. الحياة في االجتماعية الفرد فعالية لتحقيؽ أو العادية األنشطة

 :خصائص اإلعاقة السمعية 
 الخصائص المغوية : -0

( إلى ضعؼ التبلميذ ٕٓٔٓ(و عوؼ)ٕٓٔٓتوصمت دراسة كؿ مف:سبلمة)
ات الوظيفية لمقراءة في معظـ الميار  اإلعداديةالمعاقيف سمعيًا بالمرحمتيف االبتدائية و 

( إلى أّف اإلعاقة السمعية تعد مف العوامؿ الرئيسية ٕٕٓٓوالكتابة، و توصمت دراسة ثابت)
 ،المغوية في:الثروة المغوي في النمو المرتبطة بتراجع مستوى القدرات القرائية و التأخر

 عوبةوص والمجردة التعبيرات االصطبلحية فيـ وصعوبة الممموس حوؿ ألفاظيا وتمركز
 الزماف وظرفا متعددة المعاني والكممات والضمائر اإلشارة كأسماء الوظيفية الكممات إدراؾ

 مبنية استفيامية أو تعبيرات عمى تحتوي التي الجمؿ فيـ صعوبة عف فضبًل  و المكاف،
بود، و  سيب ((ٜٔ ، ٕٗٔٓ المتعددة)صالح ، التراكيب  ذات الجمؿ ،أو لممجيوؿ
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(باإلضافة إلى أّف ضعؼ مستوى المغة العربية في القراءة والكتابة لدى الطبلب 2020 
المعاقيف سمعًيا مف أىـ المعوقات التي تقمؿ مف استخداـ البرامج  االلكترونية و االستفادة 

 ( ٕٚٔٓمف خدمات االنترنت.)سالـ، 
 المعرفية: الخصائص -9

يمكف رصد  بعض الخصائص المعرفية لمتبلميذ الصـ في:محدودية حصيمتيـ 
المغوية، وحاجتيـ إلي ربط الكممات التي يتعممونيا بمدلوالتيا الحسية باستعماؿ الوسائؿ 
التعميمية البصرية التعويضية، و انخفاض قدرتيـ عمى التركيز وكثرة نسيانيـ، وحاجتيـ 

الخبرات التعميمية القصيرة الجّذابة، و استغراؽ وقت أطوؿ لتكرار تعمـ المفاىيـ إلي تنويع 
وتثبيتيا في ذاكرتيـ، و تبايف سرعة تعمميـ تبعًا لنسبة ذكائيـ، و سمعيـ وظروفيـ 
الصحية، والنفسية، واالجتماعية، كما يعانوف مف تدني مستوى تحصيميـ الدراسي؛ لتأثر 

بنحو ثبلث سنوات عف مستوى أقرانيـ نموىـ العقمي بنسبة تقدر 
(، و ليذا فيـ بحاجة إلي منيج يناسب عمرىـ العقمي، و تفريد ٖٕٓٓالعادييف.)المعتوؽ،

التعمـ والتعزيز المستمر، وتعديؿ بعض األنشطة لتتناسب وقدراتيـ، مع االىتماـ بالجانبيف 
لمفاىيـ وتقديـ بعض المعرفي والوجداني لمتبلميذ المعاقيف سمعيًا عند تدريسيـ بعض ا

 (ٕٗٔٓالنماذج ألنشطة تعميمية في مجاؿ المواد الدراسية.)سمعاف ، 
 العقمية: الخصائص -3

 ضعؼ إلى يؤدي الميارات المعرفية واكتساب التواصؿ مف سمعياً  المعاقيف حرماف
، فالنمو العقمي .(Sara,L.& Hadyn, 2002, p248)لدييـ العقمية العمميات تطوير في

النمو المعرفي والمغوي لدى الفرد، فالنمو المعرفي يتأثر سمبًا باإلعاقة يتوازى مع 
( تفوؽ فاقدات السمع ٕٚٓٓ(، و تؤكد نتائج دراسة صديؽ) ٖٕٓٓالسمعية.")الروساف ، 

في المرحمة المتوسطة عمى العاديات في الذكاء غير المفظي، في حيف تفوقت العاديات 
ة بدًءا باالنتباه واإلدراؾ، فالذاكرة قصيرة المدى، عمى فاقدات السمع في القدرات العقمي

وانتياًء بالتفكير التجريدي، والتبلميذ الصـ قادروف عمى حؿ المشكبلت باستخداـ التفكير 
لدي  توجد(، كما ٕٔٓٓالمنطقي، كما أف لدييـ القدرة عمى التفكير المجرد.)السعيد ، 

الموىبة، حيث بمغت نسبة الموىوبيف التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية أنواع مختمفة مف 
%( مف عينة الدراسة في كؿ مف: الذكاء ٛ.ٕٖباستخداـ مقياس الذكاءات المتعددة)
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(، ٕٗٔٓعبد الرازؽ،و  مغاوريو  سميماف (.المغوي، والذكاء الرياضي، والذكاء االجتماعي
  (. ٖٕٔٓالشخص األصـ يمتمؾ قدرات عقمية طبيعية كما السامع.)الحمو،  كما أفّ 

 الخصائص األكاديمية: -4
تشمؿ الميارات األكاديمية لمقراءة: التمييز السمعي البصري، و قراءة الكممات 

يارات األكاديمية لمكتابة فيي:التمييز السمعي، و والجمؿ، و التذكر السمعي، أما الم
التمييز البصري، و التآزر البصري الحركي، والتذكر السمعي.)سميماف و التيامي و 

 يتعدى ال سمعياً  المعاقيف لمتبلميذ بالنسبة القراءة لمستوى العاـ (فالمتوسطٕٕٔٓالثقفي،
 لـ عشرة السادسة عمر بمغوا فالذي سمعًيا أف المعاقيف كما االبتدائي، الثالث الصؼ
 مف حصيمتيـ و االبتدائي، الصؼ الخامس مستوى مف أكثر القرائية مياراتيـ في يتجاوزوا
 ٕٓٓٓ )عبيد،.االبتدائي الصؼ الثالث في عادي تمميذ بحصيمة شبيية المغوية المفردات

ا وراء ، و التحصيؿ الدراسي لدييـ منخفض، كما أف لدييـ قصوًرا في ميارات م )ٖ٘ٔ،
المعرفة، فبعضيـ يتصؼ بعدـ القدرة عمى التنظيـ المعرفي، واالفتقار إلى استراتيجيات 

فيـ المعمومات الجديدة أو تطوير و التعمـ البلزمة لتنظيـ الذات، و عدـ القدرة عمى مراقبة 
(، و يترتب عمى ذلؾ تأخر ٕٚٔ، ٜٕٓٓاستراتيجيات فّعالة إلنياء الميمة.)الزريقات، 

األطفاؿ دراسيًا بالنسبة ألقرانيـ العادييف، وربما يزداد ذلؾ التأخر مع تقدميـ عبر ىؤالء 
(، و يرجع ذلؾ إلى: عدـ مبلءمة المناىج  ٖٕٔٓالمراحؿ التعميمية المختمفة.)أحمد، 

 الدراسية، و أساليب التدريس، و انخفاض دافعية المعاؽ سمعًيا.
 الخصائص النفسية و االجتماعية: -5

ميذ الصـ سوء التوافؽ النفسى، وتدني مفيوـ الذات، و ىـ أكثر عرضة يعاني التبل
لبلكتئاب والقمؽ والعدوانية، و الضغوط النفسية ،وتظير عمييـ العصبية، وذلؾ يعود إلى 
عدـ قدرتيـ عمى التعبير عف انفعاالتيـ ومشاعرىـ، و يعانوف ضعؼ نمو الشخصية.) 

لعاطفى، و عدـ الثبات االنفعالى، و التمركز (كما يعانوف:عدـ اإلتزاف إٕٔٓالضمعاف،
حوؿ الذات، و عدـ ضبط النفس، و االندفاعية والتيور، و اإلسراؼ فى أحبلـ اليقظة، و 
شعوره بالنقص والدونية، و الخوؼ مف المستقبؿ، و يظيروف عجزًا واضحًا فى قدرتيـ عمى 

لعصياف والسموؾ العدوانى، و تحمؿ المسئولية والقيادة، و المشكبلت السموكية كالتمرد وا
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 و بالقسوة تتسـ لمواقؼ تعرضيـ إلى الكيد لآلخريف و إيقاع اإليذاء بيـ، و يرجع ذلؾ
ثارة الشعور التفرقة  ىذا عف والتعبير باإلشفاؽ تتسـ أو واإلىماؿ و السخرية، بالنقص وا 
 (.  ٔ٘، ٕٙٓٓ أماميـ.)التيامي، اإلشفاؽ

تبلميذ الصـ أكثر ميبًل مف أقرانيـ العادييف إلى أما مف الناحية االجتماعية فال
االنسحاب واالنطواء والعزوؼ عف المشاركة االجتماعية وسوء التكيؼ الشخصى 
االجتماعى؛ الفتقارىـ المغة المفظية كوسيمة لمتواصؿ والتفاعؿ االجتماعى مع المحيطيف 

السمعية عمى توافؽ  بيـ؛ مما يؤدي إلى انسحاب األصـ مف المجتمع، حيث تؤثر اإلعاقة
التبلميذ االجتماعى؛ حيث إّف األصـ عميو أف يفيـ ما يريده منو اآلخروف مف تعبيرات 
وجوىيـ، حيث يفتقدوف ما يمكف اعتباره مف أىـ مصادر تكويف العبلقات االجتماعية وىو 

 سماع صوت المتحدث، كما أف األصـ يجد صعوبة فى التواصؿ مع اآلخريف.
 دريس المتبعة م  اإلعاقة السمعية:استراتيجيات الت 

 تتنوع االستراتيجيات المستخدمة مع اإلعاقة السمعية و منيا:
تنمية التفكير  ( عمىٕٓٔٓأكدت دراسة عمي ) و منيا:برامج عالجية و إرشادية: -1

االبتكاري لدى األطفاؿ الصـ المكفوفيف باستخداـ مبادئ المدخؿ اإلسكندنافي القائـ عمى 
طفؿ األصـ و التفاعؿ االجتماعي، وتتبع اىتماـ الطفؿ الذي يكوف مؤشًرا التواصؿ مع ال

فيما بعد لنوعية ذكائو، ومساعدة الطفؿ عمى االرتقاء بقدراتو مف خبلؿ اىتماماتو، والتنويع 
المعروفة لمطفؿ وتقديـ األنشطة الجديدة، و مف أىـ نتائج دراسة  والتوسيع في األنشطة

إرشادي لتنمية ميارات إدارة الذات لذوي اإلعاقة السمعية، و  ( فاعمية برنامجٜٕٔٓعمر)
( إلى فاعمية اإلرشاد النفسي الجماعي القائـ عمى السيكودراما؛ ٖٕٔٓيشير الخالدي)

لتحسيف التوافؽ لدى المراىقيف ذوي االعاقة السمعية البسيطة، و أكدت دراسة 
ىيؿ النفسي لذوي اإلعاقة (عمى دور العبلج بالفف التشكيمي في التإٕٔٔٓالضمعاف)

( إلى فعالية برنامج مقترح لعبلج ٕٕٓٓالسمعية مف الناحية االنفعالية، و يشير الشخص)
اضطراب المغة البراجماتية وتحسيف التفاعؿ االجتماعي لدي األطفاؿ ذوي اإلعاقة 

(أّف استخداـ التدخؿ ٖٕٔٓالسمعية، و مف أىـ نتائج التي توصمت إلييا دراسة أحمد)
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مبكر وتوفير البرامج البلزمة تؤثر في تنمية ميارات التواصؿ لدى الطفؿ مف خبلؿ ال
تدريب ما تبقى لديو مف قدرات سمعية، أو باستخداـ أساليب تواصؿ أخرى مثؿ:لغة 

 اإلشارة، وقراءة الشفاه، واإليماءات وتعبيرات الوجو.
دراسة كؿ مف: كشفت  برامج دمج ذوي اإلعاقة السمعية م  التالميذ العاديين: -2

(إلى:فاعمية الدمج في ٜٕٓٓ(و الدبابنة )ٕٛٓٓ(و عبد الحافظ) ٕٓٓٓتوفميوس وعمر )
تحسيف التوافؽ االجتماعي لدى مجموعة مف األطفاؿ الصـ، و فاعمية برنامج إرشادي 
لتعديؿ اتجاىات التبلميذ العادييف والمعاقيف سمعيًا نحو الدمج في مدارس التعميـ العاـ،و 

وي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية يتيح تمقييـ تعميًما يوفر ليـ االحتياجات أف دمج ذ
 التربوية والتعميمية بشكؿ مرضي.

ومنيا: استخداـ  األلعاب التعميمية البصرية  استراتيجيات و أساليب تعمم متنوعة: -3
( األنشطة التعميمية،   Eden&Passig (2000(، و استخدمت دراسةٕٗٔٓ، سمعاف)

ضية لدى وأظيرت النتائج تنمية القدرة عمى التفكير واالستيعاب لبعض المفاىيـ الريا
استراتيجيات التوضيح و (إلى أثر ٕٔٔٓ) الزاكيحسف و و توصؿ التبلميذ الصـ، 

مياـ تصميـ النماذج في تنمية القدرة عمى التخطيط وترتيب خطوات التنفيذ والتجييز 
 المبدئي.

و  ( ٕٙٔٓأكدت دراسة كؿ مف: الدريممى) استخدام التكنولوجبا و التعمم االلكتروني: -4
( إلى التأثير اإليجابي لبلنفوجرافيؾ ٜٕٔٓ)محبوبو  الشيري،( و ٜٕٔٓسعيد  )

)الثابت/المتحرؾ( في تنمية التحصيؿ وكفاءة التعمـ لدى الطبلب المعاقيف سمعيًا في 
ميـ برنامج قائـ عمي الوسائط الفائقة لتعميـ تصميـ األزياء ، وفعالية تصاإلعداديةالمرحمة 

لذوي اإلعاقة السمعية، و أّف الويب التفاعمى كاف فّعااًل فى تفسير القرآف الكريـ لدى ذوى 
 السمعية. اإلعاقة

  

https://0810gae46-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://0810gae46-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%8C+%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://0810gae46-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gae46-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%8C+%D8%B1%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
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 المحور الثاني: معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا لمتالميذ الصم:

 ذ الصم:الجانب الديني لدى التالمي 

تسبب اإلعاقة السمعية عزلة لمتبلميذ الصـ؛ بما يؤثر عمى الناحية الدينية لدييـ، 
و يبلحظ اىتماـ الكثير مف الدراسات و البحوث بالجوانب التعميمية و االجتماعية و 
النفسية، بينما يبلحظ قمة في الدراسات التي تناولت الجوانب الدينية لدى الصـ، فالدراسات 

 ت في الجوانب الدينية لمتبلميذ الصـ تشير إلى النتائج اآلتية:التي أجري
االرتباط الموجب بيف مستوى التديف لدي المراىقيف الصـ بالضغوط والرضا عف الحياة  -

و وجود معامبلت ارتباط سالبة بيف مستوى التديف والضغوط المختمفة  والتفاؤؿ،
 (ٕٕٔٓوالدرجة الكمية.) سالـ،

ة اإلشارة تكسب الصـ معمومات دينية تتصؿ بالعبادات، أشار أّف خطبة الجمعة بمغ -
%( مف المبحوثيف أف الخطبة ناقشت ٗٛ%( مف المبحوثيف، و أشار) ٜٗإلى ذلؾ)

 (ٕٕٔٓ)محمد،.القضايا المجتمعية بشكؿ جيد، و كاف ليا تأثير في التوعية الدينية
و جودة إخراج القرآف بما مف األىمية بمكاف توصيؿ القرآف الكريـ ليـ أسوة بالسامعيف،  -

ال يتعارض وخصائص األصـ، والتأكيد عمى وجود دراسات أخرى تثري ىذا 
 (ٖٕٔٓالجانب.)الحمو، 

توفير متطمبات تربية الطفؿ المعاؽ مف منظور إسبلمي، و منيا: المتطمبات النفسية  -
التي ترشد المعاؽ في حياتو، و المتطمبات االجتماعية التي تحفظ لو االعتبار 
المعنوي، وتصحح نظرة المجتمع السمبية إليو، وكذلؾ المتطمبات التعميمية التي تتيح لو 

 (ٕٗٔٓجميع فرص التعميـ المناسبة لو. )قريف، 
مف أىـ الكفايات البلزمة لمترجمي لغة اإلشارة لتحسيف أدائيـ في الترجمة اإلشارية  -

أمور دينيـ،: الكفايات لتمبية االحتياجات الدينية لدي مجتمع الصـ، وتثقيفيـ في 
 (ٕ٘ٔٓالشخصية، و الكفايات المينية، و الكفايات المعرفية.) السيد،
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توجد عبلقة ارتباطيو بيف سماع المعاقيف المراىقيف لمقرآف الكريـ وتفسيره وفيمو وحفظو  -
و مفيوـ الذات لدى التبلميذ الصـ، كما يوجد اختبلؼ في مفيوـ الذات العقمي 

 (ٕٙٔٓعي.) األدىـ ، والوجداني واالجتما
ىناؾ تأثير جوىري لمسموؾ الديني لدي األشخاص الصـ في مستوى التكيؼ النفسي  -

واالجتماعي في السموؾ الديني لمصـ مف حيث: استقبلؿ شخصية األصـ وتميزه عف 
غيره، و معالجة حاالت القمؽ مف المستقبؿ واالستقرار و إشباع حاجاتيـ لؤلمف 

 (.ٕٛٔٓجتماعي.)أيمف وعمي، واالستقرار النفسي واال
مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف:تأثير التديف أو الجانب الديني لؤلصـ عمى سموكياتو، 
وعمى الضغوط والرضا عف الحياة وفي مستوي التكيؼ النفسي واالجتماعي، و تأثير خطبة 
الجمعة بمغة اإلشارة في تنمية وعي الصـ بالمعمومات الدينية التي تتصؿ بالعبادات و 

لقضايا  المجتمعية، و استماع المعاقيف المراىقيف لمقرآف الكريـ و تفسيره و فيمو و حفظو با
يعزز مف فيميـ لذاتيـ، و أنو يبتغي توصيؿ القرآف الكريـ ليـ أسوة بالسامعيف، بالوسائؿ 
المختمفة التي تتناسب مع الصـ، كما تبّيف أنو ال توجد دراسة تناولت معايير اختيار اآليات 

 .رآنية و تفسيرىا لمصـ، مما يؤكد أىمية البحث الحاليالق

 :معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا 

المعايير مؤشرات رمزية تصاغ في مواصفات، وىي نماذج وأدوات لمقياس، ويتـ 
االتفاؽ عمييا وضبطيا وتحديدىا لموصوؿ إلى رؤية واضحة لمدخبلت النظاـ التعميمي 

يؽ أىدافو المنشودة والوصوؿ لمجودة الشاممة، وتعتبر مرجًعا، تقارف ومخرجاتو، لغاية تحق
 ( وتقيـ عمى أساسو المناىج الحالية، وكذلؾ فيي موجيات لعمميات التطوير لممستقبؿ

 ( ٕٚٓٓشحاتو،
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 وىناؾ حاجة ضرورية لوضع معايير لكثير مف المجاالت المرتبطة بالصـ و منيا:
القرآف الكريـ لذوي االحتياجات الخاصة: في  كفايات:  معايير الكفايات التدريسية لمعمـ -

التخطيط واإلعداد، والتنفيذ، والتقويـ،و إدارة التعمـ، والتفاعؿ في العبلقات.) الجابري، 
ٕٜٓٔ) 

معايير بيئات التعمـ النّقاؿ باستخداـ األدوات الرقمية الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة  -
محتوى التعمـ الرقمي، ومنيا: تخطيط الصفحة مف التبلميذ الصـ، خاصة معايير 

 (.(Al draiweesh,2020والمحتوى و المغة والمعمومات وذوؽ المستخدـ مف الصـ
المناىج التعميمية لمصـ: بتطوير مناىج الصـ لتحسيف المخرجات التعميمية، خصوصًا  -

صـ.)السالـ، في الميارات األكاديمية و المعرفية، و المغوية المتدنية لدى التبلميذ ال
ٕٓٔٙ) 

عدًدا من المعايير ينبغي مراعاتيا عند تعميم التالميذ NASDSE (2018)واعت و
 الصم منيا:

تشمؿ:معرفة التطور المعرفي والمغوي تنمية المتعمم واالختالفات الفردية في التعمم: -0
ية، و لمتبلميذ الصـ، و تحديد تأثير اليوية الثقافية والمغة في جميع المجاالت التنمو 

معرفة المكونات المغوية و االتصاالت غير المغوية، و التمييز بيف أنماط االتصاؿ 
 المنطوؽ والمرئي.

تشمؿ:معرفة المجاالت التنموية لمبادئ نمو الطفؿ وتطوره مع التركيز بيئات التعمم: -9
عمى العمر، و توفير فرص مستمرة لمتفاعؿ بيف التبلميذ الصـ، و إدارة التكنولوجيا 

 المساعدة لمتبلميذ الصـ، و توفير فرص التعمـ البصري والسمعي.
تشمؿ مؤشراتو:تخطيط وتنفيذ أنشطة المحتوى التعميمي معرفة المحتوى المنيجي:  -3

 لمتبلميذ الصـ، و دمج تعميـ المغة في المجاالت األكاديمية.

ييـ متخصصة تشمؿ:إدارة أدوات تقييـ التبلميذ الصـ، و وضع إجراءات تقالتقييم: -4
 تسمح بأشكاؿ التعبير البديمة، و جمع وتحميؿ عينات االتصاالت المنطوقة و المكتوبة. 
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تشمؿ:تنفيذ استراتيجيات تحفز المتعمميف الصـ، و التخطيط واالستراتيجيات التعميمية:-5
تنفيذ استراتيجيات تطور التواصؿ الشفيي، و استخداـ التقنيات والموارد التعميمية 

 ة، و استخداـ استراتيجيات تفريد التعميـ لمتبلميذ الصـ.المتخصص
تشمؿ:إتقاف برامج نموذجية لمتبلميذ الصـ، و التعمم الميني والممارسة األخالقية:  -6

تحديد أدوار ومسؤوليات المعمميف والدعـ، و إتاحة الموارد المينية ذات الصمة بمجاؿ 
 تعميـ التبلميذ الصـ.

الخدمات والمنظمات والشبكات التي تدعـ التبلميذ الصـ، و تشمؿ:معرفة التعاون: -7
 تقديـ الدعـ لؤلسر التخاذ قرارات فيما يتعمؽ بأنماط االتصاؿ.

أما معايير التدريس لمتبلميذ الصـ فتشمؿ مجموعة مف استراتيجيات التدريس 
البديمة الشاممة التي يمكف أف تساعد جميع الطبلب عمى التعمـ، و عند النظر في األشكاؿ 

لمتقييـ، يكوف اليدؼ ىو تكافؤ الفرص، وال يطمب مف المعمـ أف يخفض المعايير لتبلئـ 
 Ferris State).الطبلب ذوي اإلعاقة، بؿ الميـ منحيـ فرصة معقولة إلثبات ما تعمموه

University, 2017) 

 و فيما يتصل بالمعايير اإلجرائية لمتدريس لمتالميذ الصم، فينبغي مراعاة:
الدرس بنشاط التركيز الذي يشرؾ التبلميذ عمى الفور في التعمـ، وأف يثير ىذا  ءبد -

 النشاط اىتماميـ، وينمي الرغبة في الحضور إلى الدرس.
اليدؼ السموكي القابؿ لمقياس لمدرس المتعمؽ بمعايير التعمـ يجب ذكره بوضوح  -

 لمطبلب.
تتضمف تقديـ نمذجة تضمف اإلجراء التعميمي سمسمة منطقية مف الخطوات التي  -

.  المفيـو
، بما يتماشى مع شكؿ  - إتاحة الفرص لمممارسة الموجية والممارسة المستقمة لممفيـو

 التقييـ الذي سيتـ استخدامو لتقييـ إتقاف المفيوـ.
 إعطاء المعمـ لمتبلميذ مبلحظات تصحيحية فورية. -
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 اختتاـ الدروس بموجز لممفيوـ يقدمو الطبلب. -
نشطة بطريقة متكررة لممواد المتقنة، مع تطبيؽ تجارب حقيقية مراجعة وممارسة األ -

 لتجميع المواد.
 استخداـ استراتيجيات تراعي االحتياجات الفريدة لمطبلب الصـ. -

استخداـ التعمـ العرضي، ويشمؿ:محادثات اآلخريف واالستماع إلى التمفزيوف والراديو،  -
 يـ.حيث يفتقد الطبلب الصـ فرص التعمـ العرضية مف حول

تطوير المعرفة: يتـ تنظيـ كؿ المعرفة المفاىيمية في مخططات رسومية  تنمي الذاكرة  -
التي ترتبط بالمعرفة والتجارب؛ لفيـ المعمومات الجديدة، و تنشيط الذاكرة أثناء 

 االستماع.
تشجيع اإلبداع المغوي، والرحبلت الميدانية، وعروض الفيديو، وبرامج الكمبيوتر،  -

عمى االنترنت، والتعميمات المباشرة، واألنشطة العممية، ولعب األدوار،  وعمميات البحث
وتضميف استراتيجيات التطوير المغوي المستمر في كؿ درس تعميمي، واستخداـ 
 استراتيجيات تدريس و تعميـ فردي يستند إلى تفضيبلت واىتمامات التبلميذ الصـ.

Hughes & Carter, 2012) ) 
of Education ,2019) Virginia Department ) 

 كما أف ىناؾ معايير تتصؿ بالنظرة إلى التبلميذ الصـ و ىي أّف:
كؿ تمميذ فريد مف نوعو:فالتبلميذ الصـ لدييـ قدرات متنوعة، و يحتاجوف وسائط  -

 االتصاؿ البلزمة لتعمميـ، و العديد منيـ لدييـ إعاقات أخرى تؤثر عمى تعميميـ.

التنمية التعميمية وفرص العمؿ المستقبمية:فالمغة المناسبة التوقعات العالية تقود إلى  -
تيدؼ إلى تعزيز قدرات التبلميذ العامة، وليس قدرات اإلعاقات، و يمكف لمتبلميذ أف 

 يحققوا مستويات عالية مف اإلنجاز التي تزيد مف فرص العمؿ في وقت الحؽ. 
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فالسنوات الخمس مف حياة الطفؿ تنمية المغة المبكرة أمر بالغ األىمية لتوسعة اإلدراؾ:  -
حاسمة لتطوير الكفاءة المغوية، منطوقة أو مكتوبة، فالمغة أساس التواصؿ االجتماعي 

 و اإلنجاز األكاديمي. 

إعداد التدريبات و التعميمات بشكؿ فردي لكؿ تمميذ أصـ: باستخداـ التقنيات المناسبة  -
نقاط قوتيـ؛ ليصبحوا واثقيف مف و المتابعة المستمرة تساعد التبلميذ عمى استخداـ 

 قدراتيـ.

متابعة التقدـ التعميمي لكؿ تمميذ بعناية:برصد تقدميـ مف خبلؿ استخداـ أدوات  -
 متعددة. 

مقدمو الخدمات لمتبلميذ الصـ ينبغي أف يكونوا مؤىميف لنجاح األطفاؿ و تنمية  -
 (NASDSE, 2018) لغتيـ و النمو الشامؿ ليـ.

ايير في التربية اإلسبلمية إلى أنيا:تقدـ إطاًرا مرجعًيا و تأتي أىمية بناء مع
لتطويرىا بشكؿ عممي و في ضوء أبرز االتجاىات التربوية المعاصرة، وتساعد في التغمب 
عمى التحديات التي تواجييـ مف قياميـ باألدوار المتوقعة منيـ، كما تسيـ في تأطير 

لتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وتقدـ رؤية برامج التربية اإلسبلمية لمتبلميذ العادييف وا
لمبنية المعرفية لممادة العممية والمحتوى الذي يمكف أف يستعاف بو في وضع مناىج التربية 

 ,ASQAEاإلسبلمية بمختمؼ مكوناتيا، و في إعداد المواد التعميمية وأدوات التقويـ.)
2005) 

توافر معايير جودة  تعرؼ مدى2007 ) (و في ىذا السياؽ ىدفت دراسة حمس
الكتاب المدرسي في كتاب لغتنا العربية لصفوؼ المرحمة األولية مف وجية نظر المعمميف، 
وتشير نتائج الدراسة إلى عدـ مناسبة المحتوى لعدد الحصص المقررة، وأف الكتاب لـ يتـ 

(فقد توصؿ إلى ٕٙٔٓ(تجريبو، و لـ يتدرب المعمموف عمى طرائؽ تدريسو، أما البطوش
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أّف: مجاالت جودة كتاب التربية اإلسبلمية: الشكؿ العاـ واإلخراج الفني، والمحتوى، و 
(، في حيف جاءت مدى توافر %ٓٛالتقويـ حصمت عمى متوسط حسابي أعمى مف درجة)

 .مجالي:الصور والرسومات ولغة الكتاب وأسموب عرضو أقؿ مف النسبة التربوية المقبولة

ية التي ينبغي مراعاتيا لمتبلميذ في المرحمة االبتدائية أما معايير التربية اإلسبلم
تقاف وتطبيؽ ما جاء في كتاب اهلل تعالى وسنة  فيي:أف يكوف الّطالب قادًرا عمى:حفظ وا 
دراؾ  رسولو، ومعرفة وفيـ أركاف اإليماف الستة، ومعرفة وفيـ معنى العبادة بشكؿ عاـ، وا 

، وىي حب اهلل، وبر الوالديف والتزاـ محاسف األخبلؽ، وتطبيؽ  أىـ تجميات ىذا المفيـو
ظيار  قيـ اإلسبلـ الفردية والجماعية والرقابة الذاتية، والتي تنطمؽ مف مفيـو اإلحساف، وا 
المعرفة والفيـ لمعاني حب اهلل، وَمِعيَِّتِو، والصدؽ معو، والحرص عمى رضاه، وتطبيؽ 

لمجاالت االجتماعية واإلنسانية التي بعض آداب اإلسبلـ المتعمقة بالحياة اليومية، تحديد ا
تميزت وبرزت فييا معرفة بعض الشخصيات اإلسبلمية عمى الصعيديف المحمي والعالمي، 
دراؾ لمقضايا المعاصرة مف خبلؿ وصؼ قضايا المجتمع المحمي ومشكبلتو  وفيـ وا 

 (.  ٕٗٔٓوتقييميا وفقا لمبادئ اإلسبلـ. )وزارة التربية والتعميـ اإلمارات، 

( ٜٕٓٓمعايير التي وضعتيا الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد)الاشتممت و 
 عمى:

مجاؿ اإليماف: يؤمف باهلل تعالى، ويتعرؼ أسماءه وصفاتو، ويؤمف بالمبلئكة ويعرؼ  -
صفاتيـ، ويؤمف بالقرآف الكريـ وبالكتب السماوية األخرى، ويؤمف برسؿ اهلل تعالي 

 ـ اآلخر وما ورد فيو مف أحداث، ويفيـ معني القدر، ويؤمف بو.وأنبيائو، ويؤمف باليو 

مجاؿ العبادات: يعرؼ مفيوـ الطيارة، ويفيـ أحكاميا، ويقّدر أىميتيا، ويؤدييا بصورة  -
صحيحة، و يعرؼ معنى الصبلة وأنواعيا وأحكاميا، و يعرؼ معنى الزكاة، و 

، ويعرؼ أحكاـ الحج أحكاميا  وأىميتيا، ويعرؼ معنى الصوـ وأحكامو وأىميتو
 وأىميتو وكيفية أدائو.
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مجاؿ المعامبلت: يترسـ اليدي اإلسبلمي في أحكاـ األسرة، ويتعرؼ صوًرا مف  -
 المعامبلت المالية والمدنية.

مجاؿ القيـ واآلداب: يمتـز بالقيـ واآلداب اإلسبلمية في معاممتو ألىمو وعشيرتو، ويمتـز  -
و ببيئتو ومجتمعو، يمتـز بالقيـ واآلداب اإلسبلمية بالقيـ واآلداب اإلسبلمية في عبلقت

 في عبلقتو بالمجتمع اإلنساني.

-صمى اهلل عميو وسمـ-مجاؿ السيرة النبوية والشخصيات اإلسبلمية: يتعّرؼ سيرة النبي -
مف مولده إلى انتقالو إلى الرفيؽ األعمى لبلقتداء بو، و يتعّرؼ سيرة الصحابة 

لبلقتداء بيـ، و يتعّرؼ قصص بعض األنبياء والمرسميف والتابعيف وأعبلـ المسمميف 
 والصالحيف لبلقتداء بيـ.

مجاؿ الحضارة اإلسبلمية: يعرؼ مفيوـ الحضارة اإلسبلمية ومقوماتيا وحقوؽ اإلنساف  -
 فييا وموقفيا مف الحضارات األخرى.

ع مجاؿ مصادر التشريع اإلسبلمي: يتعرؼ مصادر التشريع اإلسبلمي وأىميتيا في دف -
 حركة المجتمع وصونو مف االنحراؼ.

 أفاد الباحث مف ىذا المحور في:

 تعرؼ أىمية الناحية الدينية و السموؾ الديني لمتبلميذ الصـ. -

التبلميذ الصـ ليـ معاييرىـ الخاصة بيـ في الجوانب التعميمية والعقمية  -
ومنيا مراعاة واالجتماعية والنفسية التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد برامج تعميمية، 

التعمـ البصري، واألنشطة السمعية باإلفادة مف درجة السمع لدييـ، وتوظيؼ 
 التكنولوجيا، والعمؿ الجماعي في مجموعات.
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تأكيد أىمية معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لمتبلميذ الصـ، حيث تضبط  -
ة وأساليب كؿ ما يتصؿ بيا مف:أىداؼ تعميمية وأنشطة ومحتوى ووسائؿ تعميمي

التقويـ التي تنمي الميارات:التعميمية والشخصية واالجتماعية بطريقة عممية 
 محكمة.  

 المحور الثالث: تنمية ميارات فيم النص القرآني و تنمية ميارات إدارة الذات.

   ميارات فيم النص القرآني لدى التالميذ الصم 

ات ما وراء المعرفية لمفيـ، و تنقسـ ميارات الفيـ إلى المكونات المعرفية و المكون
فيـ معاني الكممات، وفيـ معنى الجممة، وفيـ معنى الفقرة، : تشمؿ المكونات المعرفية

 :وتنظيـ المادة المقروءة، وسرعة الفيـ، أما المكونات ما وراء المعرفية لمفيـ فتتضمف
 (ٔٙ، ٜٕٓٓي،وتقييـ استراتيجيات فيـ المقروء)الصاو  مراقبة الذات، والتخطيط لمميمة،

القرآف الكريـ كتاب إرشاد وىداية وكتاب عبادة وجميع األوصاؼ اّلتي تميؽ بكونو 
ا شامبًل مف جية الّمفظ، ووظيفتو وظيفة إرشادية  نّصا مقّدسا مف جية المعنى، وبكونو نصِّ
ووظيفة ىداية وسموؾ، و القرآف الكريـ أسمى وأرقى وأعظـ مف أف ُيقارف بأّي نّص ميما 

ّنما لكونو يمتمؾ خصوصية دوف غيره مف الّنصوص بمغت  درجتو وببلغتو وقوة نظمو، وا 
تجعمو ال ُينظر إليو عمى أّنو محّؿ اجتياد؛ مف جانبيف: جانب المعنى وجانب الّمفظ 
المؤّدي لذلؾ المعنى، و ىو نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض، تجمع عناصره 

سمسؿ في األفكار وتواؿ لمكممات، و يرتكز أساًسا المختمفة والمتباعدة في كؿ واحد، بت
()عبد ٕٕ، ٕٗٓٓعمى جانبيف ميميف ىما: البنية الّنصية، والوظيفة الّنصية")بحيري،

 (ٕٕٓٓ()محمد،٘، ٕٚٔٓالعزيز،

فيـ النص القرآني عممية بنائية نشطة، تستمـز توافر مجموعة مف العمميات 
فاعؿ،والتحميؿ، والتركيب، والبناء، و تؤثر المعرفة التخزيف واالسترجاع، والت: المعينة ومنيا

السابقة في فيـ المعنى العاـ أو اإلجمالي لسور القرآف الكريـ، كما تعينو عمى استنباط 
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المضاميف التربوية المتضمنة فيو، وربط ما لديو مف خبرات ومعمومات سابقة عف النص 
(، خاصة أّف الّنص القرآني ٕٓ،  ٕٙٔٓالقرآني بالمعمومات الجديدة المكتسبة.)العتيبي،

معجز بذاتو مف حيث نظمو وتراكيبو، و يتنّزه عف الغموض، وعدـ الّتوضيح، كما أّنو 
 ُيفيـ مف قبؿ جميع البشر المنّزؿ إلييـ، كّؿ حسب لغتو ومعرفتو ومستواه.

و تمتاز جمؿ الّنص القرآني عموًما بأّنيا:تتراوح بيف القصر والطوؿ، فتكوف 
ي حاالت كثيرة، وطويمة نسبًيا في حاالت أخرى، كما أنيا تمثؿ الّنموذج المثالي قصيرة ف

والّصحيح لقواعد الّمغة العربية، و تمتاز بأّف ليا دالالت قوية، ومعاني محّددة، تكشؼ عف 
مقصود الّشارع الحكيـ منيا، كما أّف بعضيا ليا بنية واضحة، وأخرى ليا بنية عميقة 

لمبني عمى تفسير اآلية بمثيمتيا مف اآليات األخرى، و كّؿ تصنيفات يفّسرىا التّأويؿ ا
العمماء لمجمؿ في الّمغة العربية نجد ليا مثااًل واضًحا في جمؿ الّنص القرآني، مّما يعني 
أّف تصنيفاتيـ لـ تخرج عف قواعد جمؿ الّنص القرآني، و نمط جمؿ الّنص القرآني تحصؿ 

(؛  لذا فالنص ٕٓٔٓبقوة تماسكيا، وانسجاميا. )محمد ، بو الفائدة المرجوة، و تتميز 
 القرآني بحاجة لميارات لفيمو و منيا: 

ميارات عممية  تحميمية و منيا:الموضوعية التي يستعاف بيا في إعماؿ العقؿ في  -
فيـ النص القرآني بتجرد وحيادية، وترجيح المعنى مف خبلؿ البحث 

 (ٕٛٔٓوالتقصي.)أحمدي وعطاشي،

 فنية تخصصية: منيا: وجوب فيـ النص المراد تحميمو فيما جيًدا أوال، فيميارات  -
ضوء كتب التفسير ومعاني القرآف، وكتب الببلغة، وكتب إعجاز القرآف، وكتب 
عموـ القرآف  المختمفة المتعمقة بالنص الكريـ المراد تحميمو، و دراسة النص المراد 

المفظ أو التركيب، ومبلحظة العبلقات  تحميمو مف جانبو المغوي، وبياف ماىية داللة
الداللية بيف األلفاظ التي في النص القرآني المراد تحميمو، بياف الداللة اإليحائية 
لؤللفاظ والتراكيب والتعابير القرآنية، وبياف الداللة الرمزية في التعبير القرآني، وبياف 
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الية، والعقمية، والتأمؿ في القرائف الداللية:المفظية والسياقية وغير السياقية، والح
التراكيب المختمفة لمنص المراد تحميمو مف جانبيا النحوي، والكشؼ عف وجوه 
الصَّْرؼ، وعبلقتيا بالمعنى، وبياف العبلقة بيف زيادة المبنى وزيادة المعنى، وبياف 

اؽ العبلقة الداللية بيف األلفاظ والتراكيب في السياقات التعبيرية المختمفة، وفي السي
( ميارات: ٕٙٔٓىػ(، وفي السياؽ نفسو أضاؼ خضر )ٕٚٗٔالواحد)الزيدي، 

مراعاة الجانب النفسي في الخطاب القرآني، ومبلحظة النسؽ التعبيري في القرآف، 
ومحاولة فيمو وتحميمو، وبياف التشخيص الفني، وبياف التجسيـ الفّني، والتحميؿ 

يمو، والعناية بعموـ الببلغة الثبلثة: الصوتي لمتعبير القرآني المراد دراستو وتحم
المعاني، والبياف، والبديع، وبياف العبلقات الداللية بيف اآليات الكريمة، والكشؼ 

 عف الروابط بيف الجمؿ واأللفاظ والتراكيب و ميارات  النحو الوظيفي.

(آلليات فيـ النص القرآني في الحقوؿ الداللية و ٕٔٔ،ٕٓٔٓوعرض محمد )
 جتماعية لمنص وعبلقتيا بالسياؽ فيما يمي:األبعاد اال

 

 

 

 

 

 

( ميارات تحميؿ النص القرآني البلزمة لطالبات ٕٕٔٓوحددت دراسة عبد اهلل)
المرحمة الثانوية األزىرية في خمس عشرة ميارة ىي:ميارات جانب المعاني، وتشمؿ: 

ى المغوي لمكممة، تحديد المعنى الرئيس لمنص، و استنباط القيـ المتضمنة، وتحديد المعن

 الكريم القرآن

 الخارجي اإلطار
 الداخمي اإلطار

 األصوات الداللة االتركيب المعجم (سياق)المجتم  ثقافة

 تعبيرية لغة تواصمية لغة

 اإلنسان
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وميارات جانب األسموب: وتشمؿ: تحديد مواطف اإليجاز في النص، والتمييز بيف صيغ 
طمب الفعؿ، وتحديد ألفاظ االشتراؾ في النص، وتحديد نوع الجماؿ المغوي والمفظي في 
النص، والتمييز بيف استعماؿ كؿ مف المفظ المطمؽ والمقيد مف حيث الداللة، وتحديد نوع 

فياـ في النص، والتمييز بيف استخدامات األلفاظ الحقيقية والمجازية، وميارات االست
الجانب الشرعي: وتشمؿ: تحديد المقاصد الشرعية في النص، وتحديد نوع الحكـ الشرعي 
المتعمؽ بالنص، واستنباط الحكـ الشرعي مف النص، والتمييز بيف الداللة المعجمية 

 ، وربط النص بالواقع المعاصر.والداللة الشرعية أللفاظ القرآف

( بيف العمميات العقمية العميا و فيـ النص القرآني، فالعمميات ٕٙٔٓوربط العتيبي)
العقمية التفصيمية لفيـ النص القرآني تضمنت: العممية األولى:عممية معرفة البنية التركيبية 

عرفة السبؿ م:المعرفة الخاصة بالميمة، وتشمؿ: لمنص القرآني، وتتضمف بعديف ىما
المختمفة لتذكر القصة القرآنية، ومعرفة معاني الكممات القرآنية الواردة في النص ثـ 

معرفة :تمخيص المعنى اإلجمالي لمنص القرآني، والمعرفة المتصمة باالستراتيجية، وتشمؿ
  :الطرائؽ المختمفة لفيـ النص القرآني، وتحديد طرائؽ تدبر النص القرآني، والعممية الثانية
و  عممية الضبط والتحكـ لفيـ النص القرآني، وتشمؿ:التخطيط لفيـ النص القرآني،

تحديد اليدؼ مف اآلية القرآنية، وتحديد صعوبات فيـ النص القرآني، ومراقبة :مياراتو
الطالب لفيـ النص القرآني، وتتضمف: اتخاذ القرار باالنتقاؿ إلى العممية التالية لفيـ 

داـ استراتيجيات متنوعة لمراقبة الفيـ الجيد، و التقويـ الذاتي لفيـ النص القرآني، واستخ
النص القرآني، وتشمؿ: تقويـ مدى تحقؽ فيـ النص القرآني، والحكـ عمى دقة فيـ النص 
القرآني، وأخيرا تقييـ مدى مناسبة األنشطة الذىنية؛ لتحقيؽ فيـ النص القرآني، والعممية 

تحديد سيولة وصعوبة النص  :ي لفيـ النص القرآني، وتتضمفالثالثة: عممية التنظيـ الذات
القرآني، وتنشيط المعرفة السابقة عف النص القرآني، و تغيير أو استئناؼ استراتيجية فيـ 

 .النص القرآني، وأخيرا المثابرة لفيـ النص القرآني
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( لمستويات فيـ النص القرآني و ٕٛٔٓوفي ىذا السياؽ عرض)الحربي، 
يـ الكممات القرآنية، ومستوى فيـ التراكيب القرآنية، ومستوى فيـ اآليات ىي:مستوى ف

القرآنية، ومستوى فيـ النص القرآني، ومستوى تذوؽ النص القرآني، و عرض لميارات 
تفسير القرآف الكريـ أىميا: تحديد معاني كممات النص القرآني وفيـ داللتيا، وتحديد 

دراؾ العبلقة بيف كممتيف ، وتحديد الفكرة الرئيسة لمنص القرآني واألفكار مضادىا، وا 
الجزئية لو، وتحديد أىداؼ اآليات وفيـ داللتيا، وربط اآلية القرآنية بما يناسبيا مف معاف 
وآيات متشابية، ووضع عنواف مناسب لمنص القرآني، وتحديد أىدافو، واستنتاج القيـ 

 الشائعة في النص القرآني.

ميذ الذيف يعانوف إعاقة سمعية، نجد لدييـ نقًصا في و بالنظر إلى طبيعة التبل
(عاًما ٕٓ-ٚالمستوى األدنى مف المعرفة بالكممات، فالطبلب الذيف تتراوح أعمارىـ بيف) 
( سنوات في ٚيتدنى مستوى فيـ القراءة لدييـ إلى مستوى التبلميذ البالغيف مف العمر) 

رؤوف في مستوى مناسب ٝ فقط مف الطبلب في دراستيـ كانوا يقٗالمتوسط، 
(  (Agnes,2011 (Wauters, 2006)        (Marschark,2004).لعمرىـ

(Hendar,O'Neill,2016)و تتفؽ مع ذلؾ دراسة.Mayer,Connie   2016)  حيث )
% منيـ ٕ٘كانت نتائج التبلميذ الصـ في اختبار قراءة الكممة الواحدة كالتالي:حّقؽ

 % فأقؿ. ٙ٘أعمى مف السف المتوقع،و  %ٜٔالمستوى المتوقع ألعمارىـ، و

( أّف 2013)   ,Karien M( و 2010),Fagan M :و تشير دراسة كؿ مف
فقداف السمع يؤثر عمى التطور الصوتي لمطفؿ، مما يؤثر بدوره عمى ميارات فؾ تشفير 
الكممات وتمثيبلت أشكاؿ الكممات، مما قد يكوف لو عواقب عمى تمثيبلتيـ اإلمبلئية 

ية لمكممات، ولكي تكوف الكممة ميسرة في الفيـ القرائي، يجب عمى المرء أف يكوف والدالل
لديو معرفة كممة متعددة األوجو أو أعمؽ، بما في ذلؾ معرفة معاني متعددة، و معرفة 

 ( )Verhoeven,2011معانييا في سياقات مختمفة وأشكاليا المورفولوجية المختمفة.)
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Francisco J,2015)استخداـ استراتيجيات و أساليب متنوعة لموصوؿ بيـ  ، بما يتطمب
 إلى الفيـ العميؽ الواعي.

 :استراتيجيات معالجة و تنمية ميارات فيم النص القرآني 

تتنوع استراتجيات معالجة و تنمية ميارات فيـ النص القرآني التي استخدمتيا 
داد برنامج قائـ (حيث قاـ بإعٕٙٔٓالدراسات و البحوث التربوية و منيا:دراسة خضر)

عمى النحو الوظيفي لتمميذات الصؼ الثالث اإلعدادي األزىري في تنمية ميارات فيـ 
( إلى  تنمية ميارات التفسير في ٕٛٔٓالنصوص القرآنية، و توصمت دراسة الحربي)

مقرر القرآف الكريـ لدى طبلب المرحمة الثانوية باستخداـ استراتيجيتي التعمـ الذاتي 
(تنمية المفردات القرآنية وميارات فيـ ٕٛٔٓوالتعاوني، و مف أىـ نتائج دراسة زيادة)

المتوسط، وذلؾ  النص القرآني لدى متعممي المغة العربية الناطقيف بغيرىا في المستوى
( فقد توصمت إلى ٜٕٔٓ)نعيـباستخداـ وحدة مقترحة في قصص األنبياء، أما دراسة 

فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى تحميؿ السمات الداللية في تنمية ميارات فيـ النصوص 
( بتحديد ميارات فيـ النص ٜٕٔٓ)بيالطنو القرآنية والتفكير األخبلقي، و قامت دراسة 

القرآني لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي األزىري، ومستويات فيـ النص القرآني، و 
 .أظيرت نتائج الدراسة تحسيف مستويات الفيـ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري

بلميذ أما فيما يتصؿ بالدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات الفيـ القرائي لدى الت
لثبلثة  ، و توصمتCarol Musselman (2000)الصـ فقد أجريت دراسة كؿ مف:

عوامؿ واسعة في االكتساب والقراءة الماىرة ىي: طريقة ترميز الطباعة، والمعرفة المغوية، 
( إلى أثر التربية 2005)Silvestre, Nuria، و تشير دراسة ومعرفة المغة العامة

لشفوية مف لمتبلميذ الصـ في التعميـ االبتدائي، كما ساعدت الموسيقية في اكتساب المغة ا
في التطور المغوي وفي التمييز الصوتي وبناء الجمؿ البسيطة مف خبلؿ المتابعة الطولية 

 لمجموعة مف التبلميذ الصـ. 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2018.&criteria1=9.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%8c+%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7+%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
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فعالية استخداـ الداللة المعجمية في تنمية Karien, Agnes (2011)و يؤكد 
عبلجًيا  ا( برنامجً 2011) Alton, Herman لمقرؤة، و أعدّ الفيـ و الوعي بالكممات ا

ـّ تطبيقو لمدة) (أسبوعًا، وأدى إلى ٔٔلتعميـ األطفاؿ الصـ في المدرسة االبتدائية الصـ، ت
تطوير القدرات االتصالية لدى التبلميذ الصـ، و تنمية الثقة و التفاعؿ مع المتحدثيف 

بتحديد  Saad (2017) ، و قامت دراسةبالمغة اإلنجميزية في المواقؼ المستيدفة
المفردات المغوية المعيشية المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي مف ذوي اإلعاقة 
السمعية، و توصمت إلى أثر استراتيجية المنظمات الرسومية في تنمية المفردات و زيادة 

نتائج دراسة  الثروة المغوية لدى عينة البحث مف ذوي اإلعاقة السمعية، و مف أىـ
( فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التعميـ الفردي في تحسيف الفيـ القرائي ٕٛٔٓعثماني)

(جمسات برنامج تدريبي ٜٕٔٓو طبؽ الحمداف)، لدى عينة مف التبلميذ المعاقيف سمعًيا
مؿ لتنمية جاىزية القراءة والكتابة لعينة مف التبلميذ الصـ بالمرحمة التمييدية في معاىد األ

بالرياض الذيف يعانوف ضعًفا في ميارات الكتابة والقراءة واالستعداد الدراسي، وأسفرت 
( عف تحسف الفيـ القرائي والتعبير الكتابي لؤلطفاؿ الصـ باستخداـ ٜٕٔٓدراسة محمد )
 عادات العقؿ.

كما أف استخداـ التكنولوجيا و الكمبيوتر كاف لو تأثير في تعميـ التبلميذ الصـ، 
التدخؿ المعتمد عمى البرمجيات التعميمية واألنشطة الصفية المنتظمة أّثر في  حيث:

ميارات القراءة والكتابة عف أقرانيـ العادييف، كما تحّسنت المغة الثانية  معالجة تأخر
 Emil Holmer(2017 (، و تتفؽ مع ذلؾ دراسةRudner, Mary.2015 لدييـ.)

قراءة، و التنبؤ بتطور قراءة الكممات مف خبلؿ (حيث تشير النتائج إلى تحسف ميارات ال
فقد   Al Zaylai (2019)القدرة عمى تقميد العبلمات المعجمية غير المألوفة، أما دراسة

توصمت إلى أّف استخداـ التكنولوجيا قد حّفز الطبلب الصـ عمى تعمـ المغة اإلنجميزية 
 بشكؿ فّعاؿ. 
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ـ النص القرآني المناسبة لتبلميذ مف خبلؿ ما سبؽ،تـ التوصؿ ألىـ ميارات في
 المرحمة االبتدائية الصـ و ىي: 

يشػػػمؿ:فيـ معػػػاني الكممػػػات القرآنيػػػة الػػػواردة فػػػي الػػػنص، و أوال: مينننارات الجاننننب المعرفننني:
تحديد الفكرة الرئيسة لمػنص القرآنػي، و تحديػد األفكػار الجزئيػة لمػنص القرآنػي، و فيػـ معنػى 

تنظػػػيـ المػػػادة المقػػػروءة فػػػي تفسػػػير اآليػػػات، و تمخػػػيص الجمػػػؿ الشػػػارحة لمػػػنص القرآنػػػي، و 
 المعنى اإلجمالي لمنص القرآني.

و تتضػمف:تحديد الغػػرض مػف اآليػػات الكريمػة، و التمييػػز ثانينا: ميننارات الجانننب األسننموبي:
بيف صيغ الطمب في الفعؿ)أمر أو نيي(، و تحديد نوع األسػموب )خبػري أو اسػتفيامي(، و 

قيقػػػي أـ مجػػػازي(، و التمييػػػز بػػػيف الصػػػيغ الحقيقيػػػة والمجازيػػػة، و تحديػػػد نػػػوع االسػػػتفياـ )ح
 استنباط القيـ المتضمنة في األسموب القرآني.

و مػػف مياراتو:تحديػػد وزف الكممػػات الموجػػودة فػػي الػػنص ثالثًننا: ميننارات الجانننب التننذوقي: 
كممػات: القرآني، و كتابة كممات عمى نفػس وزف الكممػات القرآنيػة، و تحديػد العبلقػات بػيف ال

 مضاد، و تحديد الصور الجمالية في اآليات الكريمة مثؿ:التشبيو. -مرادؼ
و يشتمؿ عمى: التمييز بيف اآليات مف حيث احتوائيا عمى رابًعا: ميارات الجانب الشرعي: 

حكػػـ شػػرعي أـ ال، و التمييػػز بػػيف الداللػػة المغويػػة والداللػػة الشػػرعية أللفػػاظ القػػرآف، و تحديػػد 
 ة في النص، و تحديد األحكاـ الشرعية الواردة في النص القرآني.المقاصد الديني

و يشػػتمؿ عمػػى:ربط الػػنص بػػالواقع فػػي البيئػػة، و تحديػػد خامًسننا: ميننارات الجانننب التطبيقنني:
السموكيات المرغوبة و غير المرغوبة، و التخطيط لمحيػاة فػي ضػوء فيػـ اآليػات الكريمػة، و 

 مفة.استنباط الحكـ الشرعي لمسموكيات المخت

 لدى التالميذ الصم تنمية ميارات إدارة الذات. 

يعاني التبلميذ الصـ ضعؼ ميارات الفيـ القرائي و ضعؼ الكفاءة المغوية، 
ويؤثر ذلؾ عمى مفيوـ الذات، والقدرة عمى التعبير عف الذات وتحقيؽ الذات وبناء 

نجازىـ وثقتيـ، العبلقات، والتفاعؿ مع الزمبلء، بما يؤثر عمى صحتيـ النفسية ودوافع يـ وا 
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و يرتبط ذلؾ بالرضا عف وضعيـ االجتماعي وتأثرىـ بالمواقؼ والسموكيات وزمبلء 
)عبلـ  (2014 Ghanem,  ((Tvingstedt,2003)،الدراسة والظروؼ في البيئة المادية

(، ويعاني التبلميذ الصـ  تدني النظرة لمذات بصفة عامة وفي التعمـ في ٜٕٔٓ،
المدرسة، بما يؤثر عمى إدارة ذاتيـ، والتى عمى رأسياعدـ الثقة بالنفس، و ضعؼ القدرة 

يـ الوقت و اتخاذ القرار، وضعؼ مستوى الميارات الذاتية وقدرتيـ عمى عمى إدارة وتنظ
  (Karen L, 2013التعمـ، والنمو، واإلبداع، والتواصؿ مع اآلخريف، وتحقيؽ األىداؼ. )

Mulat, 2016)) 

ومعالجة ذلؾ يتطمب: إثراء البيئة التعميمية لمتبلميذ الصـ وتنمية قدرة المعمميف 
ـ لغة اإلشارة، وتنمية التفاعؿ االجتماعي في البيئة التعميمية، وبيف والتبلميذ عمى استخدا

المعمميف والتبلميذ، خاصة مع حاجة التبلميذ الصـ لمتعايش مع مجتمع كبير مف الصـ 
 ,Tellingsومع أشخاص يسمعوف في الحياة العامة؛حتى يمكنيـ فيميـ جيًدا.)

2005()Doherty, 2012). 

لمتبلميذ الصـ في أنيا: توجو خبراتيـ؛ فيحولوف بيا  وتأتي أىمية إدارة الذات
قدراتيـ العقمية إلى ميارات أكاديمية؛ لتحقيؽ أىدافيـ الشخصية، ويتبنوف طريقتيـ 
الخاصة، ويعتمدوف طواؿ حياتيـ عمى ذاتيـ، وتتفؽ مع ذلؾ دراسة كؿ مف 

يـ اإلدارة ( أّف ىناؾ حاجة إلى تطوير برامج مخصصة لتعمٜٕٓٓ(و أحمد )ٕٔٓٓأحمد)
ـّ استخداميا بغرض (Jenny, 2010الذاتية.  (؛ فإدارة الذات مف أىـ األساليب التي ت

تنمية ميارات الحياة وتعديؿ سموؾ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، وتطوير ذاتيـ في 
ضوء فيـ إمكانياتيـ الخاصة، و فيـ اآليات القرآنية يساعدىـ في تطوير ذاتيـ، 

 (.ٜٕٔٓ(،) محمد، ٕٙٔٓ، وفيـ سموكياتيـ المقبولة دينيًا.)محمد،والتخطيط لحياتيـ

و يقصد بإدارة الذات إدراؾ األفراد ألنفسيـ فيما يتعمؽ باالختبلؼ في جوانب 
شخصياتيـ في الجانب المعرفي، وكيؼ يشعر المرء أو يقدر نفسو، و التدابير العممية 
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ليا آثار ميمة عمى مستقبؿ حوؿ مكونات مفيوـ الذات، وىذه المعتقدات الذاتية 
(، و إدارة الذات إشراؼ ذاتي مستمر عمى Huitt, 2004االختيارات واألداء والسموؾ. )

السموؾ، يتضمف قدًرا مف التعزيز والتوجيو الداخمي يقدمو الشخص لنفسو، ويقـو عمى 
ت (، أما أبعاد و مكوناdhurgham,2016اإلدراؾ الواعي عند الفرد واألداء في العمؿ.)

إدارة الذات فيي: التنظيـ الذاتي السموكي: ويتضمف المراقبة الذاتية وتعديؿ عمميات 
األداء، والتنظيـ الذاتي البيئي: ويشمؿ المراقبة والتحكـ في الظروؼ البيئية، والتنظيـ 

 ,Zimmerman)الذاتي الشخصي: ويتضمف المراقبة وتعديؿ النواحي المعرفية والوجدانية.
عمى ثبلث خطوات: الخطوة األولى المبلحظة الذاتية: وتعني أّف ينظر و تقوـ ، (2008

اإلنساف إلى نفسو وسموكو، ويتابع تصرفاتو، فيكوف واعيًا لحقيقة ما يفعمو، والخطوة الثانية 
إطبلؽ األحكاـ: وتعني مقارنة المبلحظة الذاتية مع المعايير، وىذه المعايير يمكف أف 

أو يضعيا الفرد لنفسو، أو التنافس مع اآلخريف أو مع تكوف قواعد يضعيا المجتمع، 
النفس، والخطوة الثالثة االستجابة الذاتية: بعد إطبلؽ الفرد األحكاـ عمى نفسو، يقـو الفرد 
بأداء األشياء بطريقة جيدة بالمقارنة مع المعايير الموضوعة، ويقّيـ مدى ما وصؿ إليو، و 

ؽ األىداؼ المنشودة مف خبلؿ خطة تتضمف استخداـ الوسائؿ الممكنة لتحقي
 (. ٕ٘ٔٓمحكمة.)توفيؽ،

( ثبلثة مجاالت لئلدارة الذاتية لمتبلميذ الصـ Allison,C,2018وحددت دراسة )
( المعرفة )معرفة فقداف السمع وخيارات إعادة التأىيؿ(، و ٔىي: )

وارد، (اإلجراءات)المشاركة في اتخاذ القرار المشترؾ، والحصوؿ عمى الخدمات والمٕ)
(السموؾ النفسي واالجتماعي)إدارة ٖوحضور المواعيد، ورصد التغييرات واالستجابة ليا(،)

الحياة االجتماعية والرفاىية العاطفية(.و يتأثر كؿ مجاؿ لئلدارة الذاتية بمجموعة مختمفة 
مف العوامؿ الشخصية،و مجاالت السموؾ واإلجراءات النفسية االجتماعية في صنع القرار 

 خطيط اإلداري.و الت
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و تشمؿ إدارة الذات ميارات:الوعي الذاتي/معرفة الذات:ومياراتيا الفرعية:إدراؾ 
المشاعر، والمعتقدات والقيـ والتفضيبلت الشخصية،والميوؿ وطرؽ التعمـ، والمواىب 
والقدرات والقيود واحتياجات الدعـ، صنع القرار: مف خبلؿ تحديد التفضيبلت و تحديد 

ف العديد مف الخيارات، و تحقيؽ اليدؼ: ويشمؿ:التخطيط ليدؼ ما، مسار العمؿ بي
عداد خطة أفضؿ،  والعمؿ نحو تحقيقو، وحؿ المشكبلت باستخداـ المعمومات المتاحة، وا 
والتنظيـ الذاتي:لتطوير وتنفيذ عمؿ ما، وتقييـ النتائج، وتغيير خطط العمؿ حسب 

 (John L, Ann M. 2013)الحاجة.

بعض االستراتيجيات و التقنيات لتنمية  John L, Ann M (2013) و اقترح
(سنة، و منيا:زيادة تطبيؽ ٕٔ – ٜإدارة الذات لمتبلميذ الصـ في المرحمة العمرية مف )

عممية حؿ المشكبلت في خطوات مف خبلؿ:سرد جميع الخيارات الممكنة، وتسجيؿ الفوائد 
مواقؼ لعب األدوار التي يحتاج فييا واإلمكانات عواقب كؿ خيار، واتخاذ القرار، و تقديـ 

الطبلب إلى ممارسة الدفاع عف النفس، و قراءة كتب عف الوظائؼ المختمفة التي يمتمكيا 
األفراد، و توفير الفرص لمطبلب لمتفكير وتقييـ أدائيـ لمياـ محددة: تحديد نقاط القوة 

عادة والضعؼ في أدائيـ، والتفكير في طرؽ تحسيف أدائيـ، وتجربة بعض ى ذه الطرؽ، وا 
 تقييـ أدائيـ، والتحقؽ مف التحسيف.

( نموذج إلدارة الذات لمتبلميذ (Wehmeyer, M & Field, S 2007 وقّدـ
 الصـ يقـو عمى الخطوات الخمس  التالية:

: تعػػػرؼ التفضػػػيبلت واالحتياجػػػات، ونقػػػاط القػػػوة التعنننرف عمنننى الننننفس والبيئنننة  (5)
 والضعؼ وتقرير طبيعة شخصيتو.

تقبػػؿ الػػنفس، و تحمػػؿ المسػػؤولية عػػف الػػنفس  وتطويرىػػا ورعايتيػػا لنننفس: تقيننيم ا  (2)
قامة عبلقات إيجابية.  وا 



 

ة وتفسيرىا في مادة وحدة مقترحة قائمة عمي معايير اختيار اآليات القرآني أيمن عيد بكري    
إدارة الذات  ىالتربية اإلسالمية لتنمية ميارات فيم النص القرآني وأثره عم

 بتدائي الصم تالميذ الصف الخامس اال ىلد

 

 

 2532 

مػػػف خػػػبلؿ تجزئػػػة األىػػػداؼ إلػػػى خطػػػوات يمكػػػف  تحديننند األىنننداف: -التخطنننيط   (3)
 التحكـ فييا.

و يػتـ لموصػوؿ إلييػا عػف طريػؽ المػوارد والػدعـ، و  تحمل المخناطر: -التصرف   (4)
 فيذ التعديبلت عند الضرورة.تحتاج إلى المثابرة ، و تن

مراجعػػػػة األداء واالسػػػػتراتيجيات التعميميػػػػة، واألنشػػػػطة تجربننننة النتننننائج والننننتعمم:   (5)
 والموارد والنتائج و تحديد النجاحات لتعزيز الذات.

 مف خبلؿ ما سبؽ يمكف التوصؿ لآلتي:

يف إدارة الذات مف أىـ الميارات التي ينبغي إكسابيا لمتبلميذ الصـ إلدارة و تحس -
 تعمميـ و مياراتيـ الحياتية و الشخصية.

فيـ اآليات القرآنية و تفسيرىا تنمي لدى التبلميذ الصـ القدرة عمى: التخطيط و إدارة  -
الحياة والتخطيط لممستقبؿ و إدارة القدرات و الميارات الذاتية بكفاءة مف خبلؿ: 

قت فيما يفيد، ومف القصص الديني والحرص عمى ما ينفع المسمـ و إدارة و تنظيـ الو 
والصحابة؛ حيث كانت حياتيـ كميا طاعة هلل تعالى،  خبلؿ السموؾ العممي لمنبي 

وتوظيؼ لوقتيـ في خدمة الديف، و إعماؿ العقؿ في تدبير األمور و التخطيط 
 الصحيح العممي.

وأفاد الباحث مف اإلطار النظري إلدارة الذات في تحديد بنود مقياس إدارة الذات 
يذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ، و أىـ الميارات البلزمة إلدارة الذات لتبلم

في:االستراتيجيات البلزمة لمتعمـ،واألىداؼ الشخصية التي يسعى لتحقيقيا في 
الحياة،وتحديد إمكانياتو الخاصة و تحديد مدى وفائو بتحقيؽ األىداؼ، و تحديد خطط 

يذ الخطط الزمنية،والمراجعة الذاتية و تقييـ زمنية لتحقيؽ األىداؼ، و تنظيـ الذات و تنف
مدى تحقيؽ األىداؼ،و تنفيذ إجراءات عممية بديمة لتحقيؽ األىداؼ الشخصية، كما أفاد 
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الباحث مف اإلطار النظري أيًضا في: تحديد أىداؼ الوحدة التعميمية و موضوعيا و 
 دروسيا و أنشطتيا و أساليب تقويميا، و مراعاة أسس التطبيؽ.

 فيما يمي تناول إلجراقات البحث و تطبيقو ، و نتائج التطبيق.و 

 إجراقات البحث:

يستخدـ البحث الحالي المنيج التجريبي)ذا التصميـ شبو التجريبي( مجموعة 
ـّ إعداد أدوات البحث  تجريبية ومجموعة ضابطة، و لمتحقؽ مف صحة فروض البحث ت

 رصد نتائج التطبيؽ. وتطبيقيا عمى المجموعة التجريبية و الضابطة و
 إعداد األدوات:

شممت أدوات البحث: مواد عممية و تعميمية ىي: معايير اختيار اآليات الكريمة 
الوحدة التعميمية المقترحة في ضوء المعايير، كما اشتممت عمى أدوات قياس  -وتفسيرىا

 مقياس إدارة الذات لمصـ. –ىي: اختبار ميارات فيـ النص القرآني 

 عايير اختيار اآليات الكريمة و تفسيرىا لمتالميذ الصمأواًل : م

 اليدف العام من إعداد معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا:  -0

ىدؼ بناء معايير تربوية الختيار اآليات القرآنية و تفسير معانييا لمتبلميذ الصـ 
ة لتبلميذ إلى الوصوؿ إلى ضوابط و مؤشرات يمكف في ضوئيا إعداد وحدات دراسي

الصؼ الخامس االبتدائي لمصـ، تمبي احتياجاتيـ: العقمية والمغوية والنفسية المختمفة، ما 
يسيـ في تربية النشء المسمـ مف ذوي االحتياجات الخاصة الصـ ، كما تسعى إلى 

 تحقيؽ األىداؼ الفرعية اآلتية :

مع مستوى نموىـ إكساب التبلميذ الصـ ميارات فيـ اآليات القرآنية؛ بما يتناسب  -
 العقمي والوجداني والمعرفي.
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ربط التبلميذ الصـ بكتاب اهلل تعالى باعتباره المصدر األوؿ لمتشريع والمعرفة والسموؾ  -
 والقيـ واآلداب التي تتضمنيا اآليات الكريمة.

تنمية قدرة التبلميذ الصـ عمى االستنتاج و تطبيؽ ما تيدؼ إليو اآليات المفسرة في  -
 حياتيـ. 

 بط التبلميذ الصـ بالواقع الحياتي الذي يعيشونو مف خبلؿ اآليات القرآنية المفسرة.ر  -

 تنمية ميؿ التبلميذ الصـ لقراءة كتاب اهلل و فيـ معانيو. -

تنمية ميارات إدارة الذات لدى التبلميذ الصـ بيدؼ التخطيط لحياة متميزة تتسـ  -
 بالنجاح في ضوء فيـ اآليات الكريمة.

 عايير اختيار اآليات الكريمة و تفسيرىا: أسس بناق م -9

القرآف الكريـ  كتاب اهلل تعالى أنزلو عمى رسولو ليداية الناس، وبناء شخصية اإلنساف  -
 منذ نعومة أظفاره؛ حتى ينشأ في طاعة اهلل عّز و جّؿ . 

استخبلص ما تتضمنو اآليات الكريمة مف قيـ ومبادئ تسيـ في بناء شخصية التمميذ  -
 ما يتفؽ مع خصائصيـ و احتياجاتيـ.   األصـ، ب

تـ مراعاة أف تشتمؿ قائمة المعايير عمى:مجاالت، ويندرج تحتيا معايير، وتتضمف  -
المعايير مؤشرات، وتوصيؼ ليا، و تـّ مراعاة اشتماؿ كؿ مجاؿ عمى أكثر مف معيار 
حسب طبيعة المجاؿ، وصياغة محتوى المعيار في صورة خبرية، وصياغة المؤشر 

صورة إجرائية قابمة لمقياس، وأف يحتوي كؿ مؤشر عمى أداء أو فعؿ سموكي واحد، في 
مع التوازف بيف المعايير الفرعية، و كذلؾ التوازف بيف المؤشرات الفرعية في كؿ معيار 

 مف المعايير.

مراعاة أف تشتمؿ معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا عمى االتجاىات الحديثة في:  -
قرآف الكريـ وفيـ النص القرآني وخصائص  احتياجات التمميذ األصـ تفسير ال
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( في الجوانب:العقمية واالجتماعية، ٕٔ–ٜوخصائص مرحمة الطفولة المتوسطة)
 والوجدانية والمعرفية والميارية. 

%( ، وتـّ  ٘ٛاعتماد المعايير التي تناؿ نسبة مرتفعة مف اتفاؽ المحكميف تتخطى) -
ذي الجوالت المتعددة، لمتحكيـ عمى المعايير، حيث تـ تحكيميا  استخداـ أسموب دلفاي

 مرتيف.

 مصادر بناق المعايير :  -3

تـ الرجوع إلى المصادر والمراجع ذات العبلقة في بناء معايير اختيار اآليات 
 القرآنية الكريمة وتفسيرىا: كالتالي:

القرآن الكريم مصادر خاصة بالتفسير وفيم النص القرآني: ندوة برامج تحفيظ  -
(، ومحمود ٕ٘ٓٓ(، والذىبي)ٕٕٓٓ(، ودراسة كؿ مف"أبو شيبة")ٜٜ٘ٔلألطفال)

(، ٜٕٓٓ(، وعبد الجواد وعبد اهلل)ٕٚٓٓ(، وسعد)ٕٙٓٓ(، ومتولي)ٕ٘ٓٓ)
(، و المؤتمر الدولي لتطوير ٖٕٔٓ(، وخميفة)ٕٔٔٓ(، والمالكي)ٕٔٔٓوالثبيتي )

الدولية: "القرآف الكريـ ورؤية  (، والندوة العمميةٖٕٔٓالدراسات القرآنية )
 (. ٕٗٔٓالعالـ)

(، ٕٗٓٓمصادر خاصة بالطفولة و التبلميذ الصـ:دراسة كؿ مف: بوزوبع ) -
(،و المؤتمر العممي الثامف عشر: مناىج التعميـ ٕٙٓٓ(، القريوتي)ٕ٘ٓٓوزىراف )

(، ٜٕٓٓي)رالعم(، و دراسة كؿ مف: ٕٙٓٓوبناء اإلنساف العربي)
(، والمؤتمر ٕٛٔٓ(، أيمف وعمي)ٕٛٔٓ(، حسيف )ٕ٘ٔٓد )(، وسعٕٗٔٓوقريف)

 ـ(.ٕٛٔٓاإلسبلمي الخامس "نحو طفولة آمنة "الرباط، المممكة المغربية)

مصادر خاصة بالمعايير وببنائيا وجودة الكتاب المدرسي: دراسة كؿ مف: البكري  -
(، و"أبو صالح"، واإلمارة، ٕٔٓٓ(، و الحامد، وناصر والحارثي)ٜٜٜٔ)

(، والغانـ وبدر ٕ٘ٓٓ(، والحارثي)ٕٗٓٓ(، والخوالدة)ٕٗٓٓوظفر)
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(، ندوة معايير الجودة واالعتماد فى الدراسات ٕ٘ٓٓوالصالح)
(، و وزارة التربية والتعميـ بالمممكة العربية ٕٚٓٓ(، وحمس)ٕ٘ٓٓاإلسبلمية")
(، والييئة القومية لضماف جودة التعميـ ٜٕٓٓ(، والمنياوي)ٕٚٓٓالسعودية)
(، ٕٓٔٓ(، مؤسسة المربي)ٕٓٔٓ(،و السميري)ٜٕٓٓد)واالعتما
(، والمؤتمر ٕٙٔٓ(، وخميفة)ٕ٘ٔٓ(، والجوفاف)ٕٔٔٓ(، وحماد)ٕٔٔٓوالجبلد)

(وزارة التربية والتعميـ ٕٚٔٓ(، والحجيمي)ٕٙٔٓالدُّولي لتعزيز التَّربية اإلسبلمية)
 (.ٕٚٔٓباإلمارات العربة المتحدة )

قائمة أولّية بمعايير اختيار اآليات القرآنية  وفي ضوء ىذه المصادر أعّد الباحث
 وتفسيرىا لمتبلميذ الصـ، وتـّ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف لمػتأكد مف صدقيا.

 صدق قائمة المعايير  -4

لمتحقؽ مف صدؽ المعايير تـّ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء      
 والمختصيف في مجاالت متنوعة يوضحيا الجدوؿ التالي:

 ( تخصصات السادة المحكمين عمى قائمة المعايير0ل )جدو
 العدد تخصصات المحكميف ـ
 ٙ المناىج وطرؽ تدريس التربية اإلسبلمية. ٔ
 ٘ المناىج وطرؽ تدريس العمـو الشرعية. ٕ
 ٖ عمـ التفسير. ٖ
 ٗ أصوؿ التربية اإلسبلمية. ٗ
 ٗ عمـ النفس التعميمي. ٘

 محكًماً  ٕٕ المجموع

قائمة المعايير عمى مجموعة مف المحكميف بيدؼ إبداء رأييـ في  وتـّ عرض
المعايير مف حيث:مدى شموؿ المجاالت األساسية والمعايير، ومدى انتماء المعايير 
والمؤشرات الفرعية لممجاالت األساسية، ومناسبة المعايير األساسية والفرعية لمتبلميذ الصـ 

 وضوح الصياغة المغوية. في الصؼ الخامس االبتدائي، وتحديد مدى
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وكانت آراء السادة المحكميف كاآلتي: مراعاة التناسب بيف عدد المعايير 
والمؤشرات في كؿ مجاؿ مف المجاالت، والتدرج في عرض المعايير والمؤشرات، والتركيز 
فقط عمى اآليات القرآنية وتفسيرىا لمتبلميذ الصـ، والجدوؿ التالي يوضح تعديبلت السادة 

 ميف عمى قائمة المعايير.المحك

 ( التعديالت التفصيمية لمسادة المحكمين عمى قائمة المعايير.9جدول)
 السبب تعديؿ المحكميف المجاؿ 

مراعػػػػػػػػاة  توثيػػػػػػػػؽ المجػػػػػػػػاؿ األوؿ:
اآليػػػػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػػػػػة و  تفسػػػػػػػػػػػػػير 

 معانييا.
ألنو ال يتناسب مع مستوى  التبلميػذ  المصطمحات العممية.حذؼ معيار:

 خامس االبتدائي.الصـ بالصؼ ال
فيـ الػػػػػػػػػػػػػنص المجػػػػػػػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػػػػػػػاني:

القرآني:ميػػػػػػارات الفيػػػػػػـ التحميمػػػػػػي 
 لآليات القرآنية.

ذكػػػر سػػػبب نػػػزوؿ اآليػػػات القرآنيػػػة حػػػذؼ معيػػػار: 
 التي تسيـ في فيـ النص القرآني.

ألنيػػبل يتناسػػب مػػع مسػػتوى التبلميػػذ 
 الصـ بالصؼ الخامس االبتدائي.

ة ربػػػػػػػػط تفسػػػػػػػػير اآليػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػ حػػػػػػػػذؼ معيػػػػػػػػار:
 باألحاديث النبوية ذات الصمة عند الحاجة.

ألنو ال يتناسب مع مستوى  التبلميػذ 
 الصـ بالصؼ الخامس االبتدائي.

 تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف الػػػنص القرآنػػػي.حػػػذؼ معيار:
التمييػػػػػػز بػػػػػػيف الداللػػػػػػة المعجميػػػػػػة  حػػػػػػذؼ معيػػػػػػار:

 والداللة الشرعية أللفاظ القرآف.
ألنو ال يتناسب مع مستوى  التبلميػذ 

 بالصؼ الخامس االبتدائي. الصـ

:موضػوعات اآليػات المجػاؿ الرابع
 القرآنية لمتبلميذ الصـ.

: اإليماف بػاهلل ومبلئكتػو وكتبػو ورسػمو واليػـو معيار
 اآلخر  والقضاء والقدر. 

يفرؽ بػػػػػػػػيف صػػػػػػػػفات األلوىيػػػػػػػػة و حػػػػػػػػذؼ مؤشػػػػػػػػر:
 الربوبية.

ألنو ال يتناسب مع مستوى  التبلميػذ 
 ي.الصـ بالصؼ الخامس االبتدائ

عػػرض اآليػػات المجػػاؿ الخػػامس: 
 الكريمة وتنظيـ تفسيرىا.

 
عرض اآليػػػات الكريمػػػة و تفسػػػيرىا بطريقػػػة معيػػػار:

 جاذبة عممية لمتبلميذ الصـ.
يعرض مفػػػاىيـ متكاممػػػة مػػػف العمػػػـو حػػػذؼ مؤشػػػر:

 الشرعية.

ألنػػو ال يتناسػػب مػػع مسػػتوى التبلميػػذ 
 الصـ بالصؼ الخامس االبتدائي.

 اإلخراجالمجاؿ السابع:
الفني في عرض اآليػات القرآنيػة  

 و تفسيرىا لمتبلميذ الصـ.
تفصيؿ مجاالت اإلخراج الفني في خمسػة معػايير 

 بداًل مف ثبلثة.
حتػػػى تكػػػوف المعػػػايير الفرعيػػػة أكثػػػػر 

 وضوًحا و تفصيبًل.

وتـ إجراء تعديبلت السادة المحكميف عمى قائمة المعايير، وفيما يمي قائمة المعايير 
 التفصيمية.

 مكونات المعايير التفصيمية:  -5

تكّونت قائمة المعايير مف:مجاالت ومعايير ومؤشرات اختيار اآليات القرآنية 
وتفسيرىا؛ حيث تكونت القائمة مف سبعة مجاالت رئيسة، وكؿ مجاؿ تكّوف مف عدة 
معايير، وكؿ معيار لو عدد مف المؤشرات، والجدوؿ التالي يوضح المجاالت والمعايير 

 ات:والمؤشر 
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 ( قائمة المجاالت و المعايير و المؤشرات والنسب المئوية لكل منيا3جدول)

النسبة  المعايير المجاالت
النسب  المؤشرات المئوية

 المئوية
مراعػػػػػػػػػػاة  المجػػػػػػػػػػاؿ األوؿ:

توثيػػػؽ اآليػػػات القرآنيػػػة و  
 تفسير معانييا

 (معاييرٖ)
التوثيػػػػػػػػػػػؽ العممػػػػػػػػػػػػي لآليػػػػػػػػػػػػات  -

 القرآنية التي يتـ عرضيا.
 عبلـترجمة األ -
 مصادر تفسير اآليات. -

ٕٔ% ٜ ٘.ٗ% 

ميػػػػػارات :المجػػػػػاؿ الثػػػػػاني
 فيـ النص القرآني

 (معايير ٖ) 
ميػػػارات فيػػػـ المعػػػاني المغويػػػة  -

 لآليات القرآنية.
ميارات فيـ المعػاني الببلغيػة  -

 لآليات القرآنية.
ميارات الفيـ التحميمي لآليات  -

 القرآنية.

ٕٔ% ٔ٘ ٜ% 

احتياجػات المجاؿ الثالث:
ذ الصػػػػػػػـ وتمبيػػػػػػػة التبلميػػػػػػػ

احتياجػػػػػػػػػػػػػػاتيـ العقميػػػػػػػػػػػػػػة، 
 واالجتماعية.

 ( معايير ٘) 
خصػػػػػػػػائص التبلميػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػـ   -

 العقمية.
خصػػػػػػػػائص التبلميػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػـ  -

 المغوية.
خصػػػػػػػػائص التبلميػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػـ  -

 النفسية.
خصػػػػػػػػائص التبلميػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػـ  -

 االجتماعية.
احتياجػػػػػػػػات التبلميػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػـ  -

 التقنية.

ٕٓ% ٕٙ ٔ٘.ٙ
% 

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
موضوعات اآليات الرابع:

لقرآنيػػػػػػة لمتبلميػػػػػػذ الصػػػػػػـ ا
 في المرحمة االبتدائية.

 ( معايير ٖ) 
اإليمػػاف بػػاهلل ومبلئكتػػو وكتبػػو  -

 ورسمو واليوـ اآلخر والقضاء والقدر.  
القصػػػػػػص  -اآلداب والقػػػػػػيـ.   -

 القرآني.

ٕٔ% ٖ٘ ٕٔ.ٔ
% 

عرض المجاؿ الخامس:
 المحتوى وتنظيمو

 ( معايير ٖ) 
مراعػػاة األىػػػداؼ عنػػػد اختيػػػار  -

 يرىا.اآليات و تفس
عػػػػػػػػرض اآليػػػػػػػػات الكريمػػػػػػػػة و  -

تفسػػػػػػػػػيرىا بطريقػػػػػػػػػة جاذبػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػة 

ٕٔ% ٕٜ ٔٚ.٘
% 
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 لمتبلميذ الصـ.
 منطقية تنظيـ المحتوى. -

مراعػػاة المجػػاؿ السػػادس: 
شػػػػػػموؿ عناصػػػػػػر تنػػػػػػاوؿ 

 اآليات وتفسيرىا.
 ( معاييرٖ)

 -األىػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ اإلجرائيػػػػػػػػػػػػػػػػة.   -
 األنشطة التعميمية.

 أساليب التقويـ. -

ٕٔ% ٖ٘ ٕٔ.ٔ
% 

اإلخػػػػراج :المجػػػػاؿ السػػػػابع
الفنػػي فػػي عػػرض اآليػػات 
القرآنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة و تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىا 

 لمتبلميذ الصـ.

 ( معايير ٘)
 -األلػػػػػػػػػػواف.   -الخطػػػػػػػػػػوط.   -

 األشكاؿ و الصور.
 التنسيؽ. -الطباعة.   -

ٕٓ% ٔٚ ٔٓ.ٖ
% 

 ٓٓٔ معياًرإ٘
% 

ٔٙٙ 
 مؤشًرا

ٔٓٓ 
% 

 ثانًيا: إعداد الوحدة التعميمية:

 أىداؼ الوحدة التعميمية:  (5)

ـّ إعدادىا في ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية ىدفت الوحدة الم قترحة التي ت
وتفسيرىا لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي إلى تنمية ميارات فيـ اآليات القرآنية وفيـ 
تفسيرىا، وتنمية مياراتيـ في إدارة ذواتيـ التعميمية واالجتماعية والمينية،مف خبلؿ اآليات 

 الكريمة بتوظيفيا عممًيا.

 دؼ كذلؾ إلى:وتي

 تنمية فيـ التبلميذ الصـ لؤلسموب القرآني و الجانب التذوقي والشرعي والتطبيقي. -

تعرؼ تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ لمياراتيـ وقدراتيـ والجوانب الجيدة  -
في شخصيتيـ وجوانب الضعؼ فييا؛لئلفادة منيا في تحقيؽ أىدافيـ الخاصة 

 لمحتوى الديني مف اآليات القرآنية وتفسيرىا.وتمبية احتياجاتيـ مف خبلؿ ا
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 أىمية الوحدة التعميمية:  (2)

تحتػػػوي عمػػػى موضػػػوعات تنمػػػي أىػػػـ االحتياجػػػات الدينيػػػة تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس  -
االبتدائي الصػـ و ىػي: فيػـ الػنص القرآنػي كتػاب اهلل عػّز وجػّؿ، و مػا يترتػب عمػى 

 ىذا الفيـ مف سموكيات، و عبادات.

حػػة أنشػػطة تعميميػػة فػػي ضػػوء معػػايير اختيػػار اآليػػات القرآنيػػة و تقػػدـ الوحػػدة المقتر  -
تفسػػػيرىا لتنميػػػة ميػػػارات إدارة الػػػذات لػػػدى التبلميػػػذ الصػػػـ مػػػف خػػػبلؿ ربػػػط الجانػػػب 
الديني و األنشطة المختمفة، حيث يفيد منيا المتعمموف فػي إدارة ذواتيػـ التعميميػة و 

 االجتماعية. 

ـ مف خبلليا إظيار أىمية التربية تقدـ لممعمميف نماذج عممية لدروس يمكني -
اإلسبلمية في بناء شخصية التبلميذ الصـ؛ فقد اشتممت الوحدة عمى الدروس 

أنا -أتعمـ ألتعايش مع غيري -أتعمـ ألكوف -أتعمـ ألعمؿ-اآلتية: أتعمـ ألعرؼ
 أنا متميز، و بذا فيي تعد التبلميذ بطريقة متكاممة. -تمميذ عممي

 يمية:أسس بناق الوحدة التعم  (3)

ـّ بناء الوحدة التعميمية بمراعاة األسس التالية:  ت

قائمة المعايير الخاصة باختبار اآليات القرآنية وتفسيرىا لتبلميذ الصؼ الخامس  -
(معياًرا أساسًيا، ٕ٘( مجاالت أساسية، و)ٚاالبتدائي الصـ، وعددىا)

 (مؤشًرا، وذلؾ قدر اإلمكاف.ٙٙٔو)

رتبط بحياة التبلميذ وتدور حوليا دروسيا، وتكوف اختيار عنواف لموحدة التعميمية ي -
جاذبة لمتبلميذ الصـ، وىي "قرآني ييديني"؛ حتى يمكف أف يفيد منيا التبلميذ عممًيا 

 في حياتيـ.
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اختيار آيات قرآنية مناسبة لسف التبلميذ، ويسيؿ عمييـ حفظيا وفيميا، وترتبط  -
 يـ.بحياة التبلميذ، و تساعدىـ في تنمية ذاتيـ وشخصيت

مراعاة مبادئ إعداد الوحدة التعميمية مف: وجود أىداؼ عامة لموحدة وأىداؼ  -
خاصة لكؿ درس، ومحتوى عممي، وأنشطة تعميمية لمتبلميذ، وتقويـ تعمـ التبلميذ، 

 ومياـ حياتية.

مراعاة خصائص التبلميذ الصـ، بتقديـ معمومات ومحتوى يراعي إعاقتيـ،  -
عف مستوى زمبلئيـ العادييف، واعتمادىـ عمى  ومستواىـ التعميمي، الذي ينخفض

 التعمـ البصري والتكنولوجيا.

مراعاة أف يضـ كؿ درس مف الدروس ميارات لفيـ النص القرآني، وميارات تنمية  -
الذات، بطريقة متكاممة ومتناسقة،ومتدرجة مف الدرس األوؿ حتى السادس،عبر 

 محتويات الوحدة التعميمية.

 التعميمية :مصادر إعداد الوحدة   (4)

ـّ الرجوع إلى المصادر التالية في إعداد الوحدة التعميمية :  ت

ـّ إعدادىا والتحكيـ عمييا في اختيار اآليات القرآنية،  - المعايير:ومنيا المعايير التي ت
والمعايير القومية لمتعميـ لمادة التربية اإلسبلمية، ومعايير التعميـ لمتبلميذ الصـ، 

دائية لمتبلميذ الصـ.)الييئة القومية لضماف جودة التعميـ وأىداؼ المرحمة االبت
 ( ٕٗٔٓ( )وزارة التربية والتعميـ اإلمارات، ٜٕٓٓواالعتماد، 

كتاب التربية اإلسبلمية المقرر عمى التبلميذ: لتحديد الشكؿ المناسب واإلخراج  -
نب الفني األكثر مناسبة لمتبلميذ، وتعرؼ جوانب القوة في الكتاب، وتبلفي جوا

 النقص الموجودة فيو.
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( و ٕٙٔٓالوحدات التعميمية:التي أعدىا الباحثوف،ومنيا دراسة كؿ مف: حافظ) -
 (.ٕٚٔٓزيادة)

الدراسات والبحوث التي أجريت عف ميارات فيـ النص القرآني: ومنيا دراسة كّؿ  -
(، ٜٕٔٓ)نعيـ(، و ٜٕٔٓ)الطنوبي(، و ٕٙٔٓ(، والعتيبي)ٖٕٔٓمف: سعد )

 (.ٜٕٔٓومحمد)

الرجوع لمعممي التربية اإلسبلمية في مدارس الصـ؛ لتحديد االحتياجات الفعمية  -
 لمتبلميذ، وتحديد مدى مناسبة الوحدة لمتبلميذ.

 بناق محتوى الوحدة: (5)

ـّ بناء الوحدة بحيث تحتوي عمى:العنواف الرئيس،والموضوعات الفرعية، و  ت
ـّ اختيار موضوعات تيـ التبلميذ الصـ في ميارات فيـ النص القرآن دارة الذات،و ت ي، وا 

حياتيـ مف خبلؿ وحدة بعنواف:"قرآني ييديني"في ست موضوعات ميمة و شاممة لمتبلميذ 
أنا تمميذ -أتعمـ ألتعايش مع غيري -أتعمـ ألكوف -أتعمـ ألعمؿ-الصـ )أتعمـ ألعرؼ

 أنا متميز( -عممي

 شطة التعميميةطرق التدريس المستخدمة واألن  (6)

 تـّ مراعاة أف تناسب طرؽ التدريس وأنشطتو:

 مستوى التبلميذ الصـ وطبيعة إعاقتيـ. -

 محتوى الوحدة والدروس. -

االتجاىات الحديثة في تنمية ذوات التبلميذ الصـ، باالعتماد عمى أنفسيـ في إدارة  -
 فيـ.ذاتيـ،واتخاذ القرارات العممية والقياـ بإجراءات تنفيذية لتحقيؽ أىدا

 مراعاة التعمـ البصري والتكنولوجي. -

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%8c+%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7+%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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 البدء باستراتيجيات وأنشطة التعمـ السيمة والبسيطة ثـ األكثر عمًقا. -

 أساليب التقويم المستخدمة :  (7)

 وتـ مراعاة أف تكوف أساليب التقويـ :

 متنوعة وسيمة، ويمكف لمتبلميذ تطبيقيا. -

 شاممة ألسئمة مباشرة وأسئمة تقويـ ذاتي لمتبلميذ. -

 قويـ قبمي وبعدي وبنائي أثناء تنفيذ األنشطة.ت -

 ( يواح الدروس والميارات واألنشطة التعميمية و أساليب التقويم المستخدمة4جدول )
ميارات فيم النص  مواوعات الوحدة

 القرآني
ميارات إدارة 

 الذات
أساليب التعمم 

 أساليب التقويم واألنشطة
وحنننننننننننننننننننننندة)قرآني 

 ييديني(
 أتعمم ألعرف. -0

أوال:مينننننارات الجاننننننب 
 :المعرفي

تحدينندا لفكننرة الرئيسننة  -
 في النص.

فينننم معننناني الكممنننات  -
 .القرآنية

النننننننننننننننننننننننننوعي 
باالستراتيجيات 
 الالزمة لمتعمم.

الخننننننننننننننننننننننننننننرائط 
ميننارة  -الذىنيننة
لعب  -التمخيص
 األدوار.

أسنننننئمة تقنننننيس 
مسننتويات عميننا 

 من التفكير. 
النننننننننننننننننننننننننوعي  أتعمم ألعمل.-9

باألىنننننننننننننننننداف 
 الشخصية.

 دورة ديمنج
 –)التخطنننننننننننننننننيط

–التقويم–التنفيذ
 المتابعة(.

تقويم ذاتي عن 
مننننننندى قدرتنننننننو 
عمنننى التخطنننيط 

 و التنفيذ.
ثانيا : ميارات الجانب  .أتعمم ألكون-3

 األسموبي:
تحدينند الغننرض  -

 من اآليات الكريمة
التمييز بين الطمب فني  -

 نيي(.-الفعل )أمر

تحدينننننننننننننننننننننننننند 
اإلمكانيننننننننننننننات 
والقننننننننننننننننننندرات 

 الشخصية .

ميننننننارة التفكيننننننر 
ميننارات  -دالناقنن

 التقويم الذاتي.
اسننننننتبانة عننننننن 
ميارات التالميذ 

 و قدراتيم.

أتعمنننم ألتعنننايش -4
 م  غيري.

ثالثننا: ميننارات الجانننب 
 التذوقي:

 تحديد وزن الكممات. -
تحديننند العالقنننات بنننين  -

 الكممات.

التخطنننننننننننننننننننيط 
لتحقيننننننننننننننننننننننق 

 األىداف.
ميننننننارة العمننننننل 

 الجماعي.
تقننننويم مواقننننف 

 حياتية. 

أننننننننننننا تممينننننننننننذ -5
 عممي.

ا:ميننننارات الجانننننب رابع
 الشرعي:

التمييننننز بننننين اآليننننات  -
فيمننننا  تتاننننمنو مننننن 

 حكم شرعي.
تحدينننننننننننند األحكننننننننننننام  -

تنظنننننيم النننننذات 
لتنفينننننذ خطنننننة 

 األىداف.
اسنننتراتيجية حنننل 
المشننننننننننننكالت و 
 اتخاذ القرارات.

تقننننننويم خطننننننط 
 تنفيذ األىداف.
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 الشرعية.
خامسننننننننننا: ميننننننننننارات  أنا متميز.-6

 الجانب التطبيقي:
ربط النص بالواق  فني  -
 لبيئة.ا
التخطنننيط لمحيننناة فننني  -

 اوق فيم اآليات.

المراجعنننننننننننننننننننة 
الذاتيننة ووانن  
إجنننننننننننننننننننراقات 

 بديمة.

مينننارات التفكينننر 
 -االبتكنننننننننننننننناري

طريقنننننننننننننننننننننننننننننة 
 المشروعات.

الحكنننننننم عمنننننننى 
مواقنننف حياتينننة 

اسننننننننننننننننتبانة  –
لتقنننويم مينننارات 

 التميز.

 التحكيم عمى الوحدة التعميمية ودروسيا: (8)

( محكميف مف المتخصصيف في المناىج ٚة عمى)تـّ عرض الوحدة التعميمي
( محكميف مف المتخصصيف في عمـ ٗوطرؽ تدريس المغة العربية و التربية اإلسبلمية،و)

النفس التعميمي إلبداء الرأي في مدى مناسبة الوحدة في تنمية ميارات فيـ النص القرآني 
يف المتخصصيف في ( مف المحكمٗوتنمية ميارات إدارة الذات، كما تـّ عرضيا عمى)

 اإلعاقة السمعية.

 ( نسبة االتفاق بين المحكمين عمى الوحدة التعميمية5جدول)

 معايير التحكيم
نسبة االتفاق بين 
المحكمين )التحكيم 

 األول(

نسبة االتفاق بين 
المحكمين )التحكيم 

 الثاني(
 %79 %79 عنوان الوحدة ومواوعات الدروس.-0
ينية محتوى الدروس)التربية الد-9

 واإلسالمية(.
79% 84% 

 %83 %75 طريقة عرض األنشطة التعميمية.-3
 %85 %80 المغة ومدى مناسبتيا لمتالميذ الصم.-4
 %89 %81 أساليب التقويم المستخدمة.-5
مننننندى مراعننننناة االحتياجنننننات العقمينننننة،  -6

 واالجتماعية، والدينية لمتالميذ الصم.
74% 79% 
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ـّ إعطاء المحكميف الو  حدة المقترحة في صورتيا النيائية، باإلضافة إلى حيث ت
معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا؛ لمتحكيـ عمى الوحدة ودروسيا في ضوء ىذه 

 المعايير، وكذلؾ إضافة ما يرونو مناسًبا إلثراء الوحدة التعميمية.

تواىا وأشار المحكموف إجماال إلى:مناسبة الوحدة التعميمية مف حيث عنوانيا ومح
 وأىدافيا وأنشطتيا وأساليب تقويميا لمتبلميذ الصـ في الصؼ الخامس االبتدائي.

 كما أشاروا إلى:

اختصار األنشطة في بعض الدروس؛ حيث إف وقت الحصة ال يسمح بكؿ ىذه  -
 األنشطة.

 إجراء تعديبلت في بعض األلفاظ المغوية؛حتى تناسب مستوى التبلميذ الصـ. -

 مية وطرائؽ التدريس بطريقة متوازنة عمى الدروس.توزيع األنشطة التعمي -

إثراء الوحدة الدراسية بإضافة قاموس لغوي في نياية الدروس مف أجؿ التنمية  -
ثراء فيميـ لآليات القرآنية.  المغوية لمتبلميذ وا 

إضافة استمارة تقييـ ومتابعة ألداء التبلميذ الصـ وتوجيييا ألولياء األمور؛إلبداء  -
 ى أبنائيـ.رأييـ في مستو 

 إعداد دليل معمم لتدريس الوحدة التعميمية : (9)

ىدؼ دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة التعميمية المقترحة إلى تنمية وعي المعمميف 
بأىداؼ الوحدة المقترحة في اآليات القرآنية وتفسيرىا لمتبلميذ الصـ في الصؼ الخامس 

ّعالة ومثمرة، واشتمؿ الدليؿ عمى: االبتدائي، وليكوف مرشًدا لممعمـ في تدريسيا بطريقة ف
جزء نظري: يتناوؿ مفيوـ معايير اختيار اآليات وتفسيرىا، وموضوعات الوحدة وأىدافيا، 
والتبلميذ الصـ في المرحمة االبتدائية واحتياجاتيـ المختمفة، وطرؽ التدريس التي يتـ 
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ي، وىو شرح استخداميا في تدريس الوحدة، كما اشتمؿ الدليؿ عمى:جزء تطبيقي عمم
 تفصيمي لمدروس وأىدافيا وكيفية تدريسيا لمتبلميذ.

 ثالثًا: إعداد اختبار فيم النص القرآني:
قياس مدى فيـ النص القرآني في وحدة مقترحة لمتبلميذ الصـ اليدف من االختبار:  -ٔ

في ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا لمتبلميذ الصـ، وذلؾ مف خبلؿ 
 داء القبمي والبعدي في االختبار.مقارنة األ

ـّ الرجوع لبلختبارات اآلتية: مصادر إعداد اختبار ميارات فيم النص القرآني: -ٕ ت
(، واختبار ميارات فيـ النص القرآني ٜٕٓٓاختبار ميارات تفسير القرآف الكريـ سعد)

(، ٕٛٔٓ)الحربي اختبار ميارات التفسير في مقرر القرآف الكريـ(، و ٖٕٔٓسعد )
 (.ٕٛٔٓواختبار المفردات القرآنية لزيادة)

 اشتمؿ االختبار عمى الميارات األساسية والفرعية التالية.محتوى االختبار:  -3

 ( الميارات األساسية والفرعية الختبار ميارات فيم النص القرآني6جدول )
مفردات  الميارات الفرعية الميارات األساسية

 االختبار
ميننننننننننارات الجانننننننننننب  أواًل :

 المعرفي.
 3 فيم معاني الكممات القرآنية.-0
تحديننننند الفكنننننرة الرئيسنننننة فننننني الننننننص -9

 القرآني.
3 

ثانًينننننننا: مينننننننارات الجاننننننننب 
 األسموبي.

 3 تحديد الغرض من اآليات الكريمة.-3
 3 التمييز بين صيغ الطمب و النيي.-4

ثالثًنننننننا: مينننننننارات الجاننننننننب 
 التذوقي.

الموجننننودة فنننني  تحدينننند وزن الكممننننات-5
 النص.

3 

 3 تحديد العالقات بين الكممات ومرادفيا.-6
رابًعنننننننا: مينننننننارات الجاننننننننب 

 الشرعي.
التمييز بين اآليات من حينث: احتوائينا -7

 عمى أحكام شرعية أم ال.
3 

تحديننند األحكنننام الشنننرعية النننواردة فنننني -8
 النص.

3 

خامًسننننننننا:ميارات الجانننننننننب 
 التطبيقي.

 3 البيئة. ربط النص بالواق  في-9
التخطيط لمحياة في اوق فيم اآلينات -01

 القرآنية.
3 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=165972338&frameName=&PageNo=2&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%2c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b3%d8%b9%d8%af+%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af+%d8%b9%d9%88%d8%b6.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%2c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b3%d8%b9%d8%af+%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af+%d8%b9%d9%88%d8%b6.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2018.&criteria1=9.
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 مفردة 31 ميارات 01 المجموع
 و تـّ مراعاة اآلتي عند وضع االختبار:

أف تكوف مفردات االختبار مف القاموس المغوي لمتبلميذ الصـ في المرحمة  -
 االبتدائية، ومف المقررات الدراسية الخاصة بيـ.

 جمؿ.وضوح الكممات وال -
 قياس كؿ ميارة فرعية مف ميارات فيـ النص القرآني بأكثر مف مفردة اختبارية. -
 دقة المفردة في قياس الميارة الموضوعة ليا . -
التدرج في عرض أسئمة ومفردات االختبار؛ نظرا لطبيعة التبلميذ الصـ، حيث  -

 ينبغي مراعاة ما يتصفوف بو مف إعاقة سمعية أو ضعؼ في السمع.
ختبار مف نوع االختيار مف متعدد لضماف أكبر قدر مف الموضوعية، أسئمة اال -

 ولسيولتيا بالنسبة لمتبلميذ الصـ،وسيولة تصحيحيا.
ـّ تحديد األوزاف النسبية لموضوعات الوحدة المقترحة وفقا لمتوسط الوزف النسبي  ت
 لؤلىداؼ التعميمية، وعدد الصفحات لموضوعات الوحدة، و أوزاف ميارات فيـ النص

 القرآني.
 ( يواح مواصفات االختبار.7جدول رقم )

الوزن  الدروس
 النسبي

 5م 4م 3م 9م 0م م مكونات فيم النص القرآني
 وحدة : "قرآني ييديني"

 5 97 06 99 01 0 %06.66 أتعمم ألعرف.-0
 5 99 31 00 9 95 %06.66 أتعمم ألعمل. -9
 5 98 09 3 8 9 %06.66 أتعمم ألكون.-3
مم ألتعايش م  أتع -4

 5 5 4 93 7 6 %06.66 غيري.
 5 05 90 94 03 08 %06.66 أنا تمميذ عممي. -5
 5 96 91 04 09 07 %06.71 أنا متميز. -6



 

ة وتفسيرىا في مادة وحدة مقترحة قائمة عمي معايير اختيار اآليات القرآني أيمن عيد بكري    
إدارة الذات  ىالتربية اإلسالمية لتنمية ميارات فيم النص القرآني وأثره عم
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مفرد31 6 6 6 6 6 011 المجموع
 ة

وّتمت كتابة تعميمات االختبار، ووضع مقياس لتصحيحو، باإلضافة إلى نموذج 
 التأكد مف صدؽ االختبار وثباتو. لمتبلميذ لئلجابة عف األسئمة، وتـّ 

 صدق اختبار ميارات  فيم النص القرآني: -4

ـّ  يقصد بالصدؽ أف تقيس مفردة االختبار ما وضعت لقياسو، ولمتأكد مف صدقو ت
( مف المحكميف المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية، ٛعرضو عمى )

ات االختبار، و حذؼ بعض وكانت ىناؾ بعض المبلحظات منيا: تعديؿ بعض مفرد
ـّ إجراء التعديبلت المطموبة.  المفردات لصعوبتيا، و ت

 ثبات اختبار ميارات  فيم النص القرآني: -5

ـّ تطبيؽ اختبار  ـّ قياس ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف، فقد ت ت
بالصؼ ميارات الفيـ مرتيف)يفصؿ بينيما ثبلثة أسابيع(عمى عينة مف التبلميذ الصـ 

ـّ تطبيؽ التجربة والوحدة  الخامس االبتدائي بمدرسة أخرى، غير العينة البحثية التي ت
ـّ التطبيؽ عمييـ) ( تبلميذ، والجدوؿ التالي ٓٔالدراسية عمييا، وعدد التبلميذ الصـ الذيف ت

 يوضح نتائج معامؿ ثبات مفردات االختبار.

 القرآني .( ثبات مفردات اختبار ميارات  فيم النص 8جدول )

ميارات  فيم النص  م
 القرآني

عدد 
 المفردات

معامل ارتباط 
 بيرسون

 1.74 6 ميارات الجانب المعرفي. 0
 1.80 6 ميارات الجانب األسموبي. 9
 1.89 6 ميارات الجانب التذوقي. 3
 1.79 6 ميارات الجانب الشرعي. 4
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 1.81 6 ميارات الجانب التطبيقي. 5
 1.86 ردةمف 31 االختبار ككل 

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيـ معامؿ االرتباط موجبة، عند مستوى 
(، و بالتالي فمفردات االختبار تتصؼ بالثبات بدرجة مناسبة في كؿ ميارة ٔٓ.ٓداللة )

 مف ميارات فيـ النص القرآني، وعمى مستوى الميارات ككؿ.

 رابًعا: مقياس إدارة الذات لمتالميذ الصم 

: ىدؼ المقياس إلى الوقوؼ عمى مدى إدارة التبلميذ الصـ قياسىدف الم -5
مكانياتيـ المختمفة دوف االعتماد عمى اآلخريف، حيث يعتمد التبلميذ عمى  لقدراتيـ وا 
أنفسيـ في إدارة وتفعيؿ قدراتيـ لموصوؿ ألىدافيـ التعميمية واالجتماعية والحياتية 

 والمينية.

ـّ الرجوعمصادر إعداد المقياس -2  Peter لممقاييس اآلتية: مقياس اإلدارة لمذات : ت
G Mezo, ( 2008)(بنًدا منيا:االنتباه الممتد، والحفاظ عمى ٙٔ، واشتمؿ عمى )

التتبع المرتبط باليدؼ، و الوعي بردود الفعؿ العاطفية، و الوعي الدقيؽ أثناء 
عايير المشاركة في الميمة، والوعي باألفكار المتعمقة بالميمة، ومدى تحقيؽ م

األىداؼ، و مقياس إدارة الذات لذوي االحتياجات الخاصة، ومقياس سمير عبد 
–التخطيط–تنظيـ الذات–(، و اشتمؿ عمى األبعاد اآلتية:)الوعي بالذاتٜٕٓٓالجواد)
( مفردة، و مقياس ٛ٘التعبير عف الذات التوكيدية(، وعدد مفردات المقياس)–التنظيـ

(، وتكّوف مف ثبلثة مكونات رئيسة)رؤية ٕ٘ٔٓالسيد)إدارة الذات لػ:سمر عبد البديع 
(مفردة، و مقياس ٖٛتدعيـ الذات(، وعدد مفردات المقياس)–التعبير عف الذات–الذات

(، و اشتمؿ عمى أربعة أبعاد ىي: إدارة الوقت، ومراقبة الذات، وتعزيز ٕٛٔٓالسعيد)
 الذات، وتقييـ الذات.

يف: األوؿ خاص بالبيانات األساسية : احتوى المقياس عمى جزأمحتوى المقياس -3
لمتمميذ، والجزء الثاني يتناوؿ مفردات المقياس الخاصة بإدارة الذات، وقد صيغت 
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مفردات المقياس بطريقة إجرائية، ترتبط بالقدرة عمى معرفة اإلمكانيات، والقدرات 
ة التي الذاتية، و األىداؼ التي يرغب التمميذ األصـ في تحقيقيا، واإلجراءات العممي

يقـو بيا لتحقيقيا، و اشتممت أبعاد المقياس ومفرداتو في صورتو األولية عمى 
( مفردات، و الوعي باألىداؼ ٖاآلتي:الوعي باالستراتيجيات البلزمة لمتعمـ ومفرداتو)

(، والتخطيط ٖ(، وتحديد إمكانياتو وقدراتو الشخصية ومفرداتو)ٖالشخصية ومفرداتو)
(، ٖ(، وتنظيـ الذات لتنفيذ خطة األىداؼ ومفرداتو)ٖو)لتحقيؽ األىداؼ ومفردات

 (.٘والمراجعة الذاتية ووضع خطة بديمة ومفرداتو)

 ( يواح وصًفا ألبعاد مقياس إدارة الذات.9جدول )
 التوصيف األبعاد

االستراتيجيات -0
 الالزمة لمتعمم.

يقصد بيا مندى تميينز التممينذ األصنم لالسنتراتيجيات الخاصنة بنالتعمم 
اق كانت فردية أو جماعية والمناسبة لممحتوى الديني ، والمناسبة سو 

 لتعممو الذاتي والشخصي، والتي يفاميا في أثناق التعمم.
األىداف -9

 الشخصية.
يقصد بيا مدى الوعي باألىداف التي يسنعى لتحقيقينا فني المسنتقبل 

الناحيننة االجتماعيننة ...(ومنندى وجننود أىننداف  -العمننل–فنني )التعمننيم 
 ميذ من األساس.لمتم

تحديد اإلمكانيات -3
 والقدرات الشخصية.

يقصنند بيننا منندى وعنني التمميننذ األصننم بجوانننب القننوة فنني شخصننيتو، 
 والجوانب التي تحتاج إلى تنمية وتحسين؛ ليحقق أىدافو.

التخطيط لتحقيق -4
 األىداف.

وىننو وانن  خطننة عمميننة قبننل البنندق فنني التنفيننذ؛ لتحقيننق األىننداف، 
 يدير ذاتو لموصول ليذه األىداف.وكيف يمكن أن 

تنظيم الذات -5
 لتنفيذ خطة األىداف.

مننندى قننندرة التممينننذ األصنننم عمنننى تنظنننيم مياراتنننو وقدراتنننو الشخصنننية 
 وتوظيفيا؛ حتى يحقق األىداف التي سعى إلييا.

المراجعة الذاتية -6
 ووا  خطط بديمة.

عيا، و يقصد بيا تقييم مدى النجاح في تحقيق األىداف التي تّم وان
جراقات بديمة لتحقيق األىداف بصفة مستمرة .  وا  خطط وا 

ـّ عػػرض المقيػػاس عمػػى) صنندق المقينناس: -0 ( محكمػػيف مػػف المتخصصػػيف فػػي عمػػـ ٜتػػ
الػػنفس التعميمػػي والمنػػاىج وطػػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػػة و التربيػػة اإلسػػبلمية، وأبػػػدى 

 :المحكموف المبلحظات التالية
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 اد المقياس.مراعاة التناسؽ بيف مفردات أبع -

حذؼ مفردتيف مف الوعي باألىداؼ الشخصية لتكرارىا، و حذؼ مفردة مف  -
بعد:تحديد اإلمكانيات والقدرات الشخصية لصعوبتيا بالنسبة لمتبلميذ الصـ، وحذؼ 
مفردة مف بعد: القدرة عمى التخطيط لؤلىداؼ، وحذؼ مفردة مف بعد:المراجعة 

 دات.( مفر ٘الذاتية و وضع خطط بديمة؛ لتكوف)

( مفردة ٕٓ( أبعاد رئيسة و)ٙوبالتالي اشتمؿ المقياس في صورتو النيائية عمى)
( أماـ كؿ مفردة مف المفردات، والمجموع الكمي لدرجات ٘-ٔفرعية، بتدرج مف)

 ( درجة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.ٓٓٔالمقياس)
 (أبعاد ومفردات مقياس إدارة الذات.01جدول)                         

 الدرجات عدد المفردات أبعاد المقياس م
 05 3 الوعي باالستراتيجيات الالزمة لمتعمم. 0
 05 3 الوعي باألىداف الشخصية. 9
 05 3 تحديد اإلمكانيات والقدرات الشخصية . 3
 05 3 التخطيط لتحقيق األىداف. 4
 05 3 تنظيم الذات لتنفيذ خطة األىداف. 5
 95 5 إجراقات بديمة.المراجعة الذاتية ووا   6

 011 مفردة 91 المجموع
ثبات مقيػاس إدارة الػذات:تـ قيػاس ثبػات مقيػاس إدارة الػذات لمتبلميػذ الصػـ باسػتخداـ  -ٕ

ـّ تطبيػػؽ مقيػػاس إدارة الػػذات مػػرتيف يفصػػؿ بينيمػػا  معامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػوف، حيػػث تػػ
غيػػر عينػػة  فتػػرة مػػدتيا ثبلثػػة أسػػابيع عمػػى تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي الصػػـ،

 ( تمميًذا مف الصـ.٘ٔالبحث عددىـ )
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 ( ثبات مقياس إدارة الذات00جدول )

عدد  أبعاد المقياس م
 المفردات

معامل 
 االرتباط

 1.78 3 الوعي باالستراتيجيات الالزمة لمتعمم. 0
 1.81 3 الوعي باألىداف الشخصية. 9
 1.80 3 تحديد اإلمكانيات والقدرات الشخصية . 3
 1.67 3 يط لتحقيق األىداف.التخط 4
 1.73 3 تنظيم الذات لتنفيذ خطة األىداف. 5
 1.70 5 المراجعة الذاتية ووا  إجراقات بديمة. 6

 1.89 91 مجموع مفردات المقياس

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامؿ االرتباط لكؿ بعد مف األبعاد منفرًدا كاف 
وع األبعاد ككؿ، مما سبؽ يتضح أف (، وكذلؾ مجمٔٓ.ٓموجًبا عند مستوى داللة)

 المقياس كاف صادًقا و ثابًتا، وأصبح جاىًزا لمتطبيؽ عمى عينة البحث.

 عينة البحث :
عينة تجريبية وأخرى ضابطة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ 

 بالمدارس الحكومية، والجدوؿ التالي يوضح عينة البحث.

 ة و الاابطة( وصف عينة البحث التجريبي09جدول)
 عينة البحث التجريبية عينة البحث الاابطة

تّم تطبيق البرننامج عمنى تالمينذ الصنف 
الخننننامس االبتنننندائي، مدرسننننة التربيننننة 
الخاصنة بشننرق شننبرا الخيمننة، محافظننة 
القميوبينننة، و تراوحنننت أعمنننار التالمينننذ 

( 01( سننننننة، وعنننننددىم)09-00بنننننين)

الخامس  تّم تطبيق البرنامج عمى تالميذ الصف
االبتننندائي بمدرسنننة األمنننل لمصنننم بعنننرب جييننننة 
إدارة شبين القناطر التعميمية، مديرية التربية و 
التعمنننيم ببنينننا، محافظنننة القميوبينننة،و تراوحنننت 

( سننننننننة، و 09-00أعمنننننننار التالمينننننننذ بنننننننين)
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 ( تالميذ.9عددىم) تالميذ.

 تطبيق أدوات البحث 
 القرآنني ومقيناس إدارة  التطبيق القبمي ألدوات البحث )اختبار ميارات فينم الننص

 الذات( .

ىدؼ التطبيؽ القبمي إلى رصد مدى وجود ميارات فيـ النص القرآني، وميارة 
ـّ التطبيؽ القبمي بيدؼ التأكد  إدارة الذات لدى التبلميذ و تحديد مستواىـ فييا، وكذلؾ ت
اء مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ إجراء تجربة البحث، و أيضا إلجر 

 عمميات المقارنة اإلحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لكؿ عينة مف العينتيف.

قاـ بالتطبيؽ القبمي ألدوات البحث معممو التربية اإلسبلمية بالتعاوف مع مترجـ  
لغة اإلشارة، وبحضور الباحث، حيث قاـ الباحث بالجموس مع معممي التربية اإلسبلمية 

مترجـ لغة اإلشارة، لتوضيح فكرة البحث و أىميتو، وكيفية في كؿ مدرسة عمى حدة ومع 
التطبيؽ عمى التبلميذ الصـ، وضرورة مراعاة التبلميذ لتعميمات االختبار مف كتابة 
البيانات، وقراءة األسئمة جيًدا ثـ اختيار بديؿ واحد مف البدائؿ أماـ كؿ سؤاؿ أو مفردة، 

 ذلؾ.وتدويف اإلجابة في ورقة اإلجابة المخصصة ل

وتـ إعطاء نسخة مف أدوات التطبيؽ القبمي لمعممي العينتيف التجريبية والضابطة، 
و كانت ىناؾ بعض االستفسارات مف التبلميذ، وتمت اإلجابة عنيا بمغة اإلشارة و 

 بعرض أمثمة شارحة عمى السبورة.

 ( مدة التطبيق القبمي وتاريخو03جدول )
 الوقت تاريخ التطبيق االختبار

ر ميننننارات اختبننننا
 الفيم القرآني.

الثالثاق 
0/01/9109 

( 5( مفننردة، دقيقننة لكننل مفننردة، باإلاننافة إلننى)31)
دقننننننننننننننائق لمتعميمننننننننننننننات، و الوقننننننننننننننت الكمنننننننننننننني 

 (دقيقة.35لالختبار)
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مقيننننننننننننناس إدارة 
 الذات.

الخميس 
3/01/9109 

( 5( مفننننردة، دقيقننننة لكننننل مفننننردة، باإلاننننافة )91)
 ( دقيقة.95دقائق لمتعميمات،والوقت الكمي لالختبار)

ـّ التحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ بدء التجريب.  ت

  نتائج التطبيق القبمي الختبار ميارات فيم النص القرآنني لممجمنوعتين التجريبينة
 والاابطة:

ـّ  لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ بدء التجريب ت
بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ ( لمتوسط ومجموع الرتب Uحساب)

القبمي لميارات فيـ النص الفرآني، وجاءت النتائج عمي النحو الذي يوضحو الجدوؿ 
 التالي:

الختبار مان وتني لألعداد الصغيرة لممجموعتين الاابطة  "U"( قيمة04جدول)
 ي والتجريبية في التطبيق القبمي الختبار ميارات فيم النص القرآن

 الميارات
عدد 
العبارا
 ت

المجموعة 
 قيمة المجموعة التجريبية الضابطة

"U" ـ  الداللة
 .الرتب

مج . 
 الرتب

ـ. 
 الرتب

مج 
 .الرتب

غير  ٗٔ ٘.ٚٙ ٘.ٚ ٜٓ ٜ ٖ فيـ معاني الكممات القرآنية. -
 دالة

غير  ٕٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٓ٘ ٘ ٖ تحديد الفكرة الرئيسية لمنص. -
 دالة

ات تحديػػػػػػػػد الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػف اآليػػػػػػػػ -
غير  ٘ٔ ٘.ٚٙ ٘,ٚ ٘٘ ٘.٘ ٖ الكريمة.

 دالة
التمييػػػز بػػػيف صػػػيغ الطمػػػب فػػػػي  -

غير  ٘ٔ ٘.ٚٙ ٘.ٚ ٘٘ ٘.٘ ٖ الفعؿ.
 دالة

تحديػػػػػد وزف الكممػػػػػات الموجػػػػػودة  -
غير  ٘ٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘٘ ٘.٘ ٖ في النص.

 دالة
غير  ٕٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٓ٘ ٘ ٖ تحديد العبلقات بيف الكممات. -

 دالة
تػوت التمييز بيف اآليات التي اح -

غير  ٔٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٓ٘ ٘ ٖ عمي حكـ شرعي.
 دالة
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تحديػػػد األحكػػػاـ الشػػػرعية الػػػواردة  -
غير  ٗٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٓٛ ٛ ٖ في النص.

 دالة
غير  ٘ٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘٘ ٘.٘ ٖ ربط النص بالواقع في الحياة. -

 دالة
التخطػػيط لمحيػػاة فػػػي ضػػوء فيػػػـ  -

غير  ٖٔ ٘ٗ ٘ ٓ٘ ٘ ٖ اآليات الكريمة.
 دالة

غير  ٗٔ ٘.ٜٛ٘ ٘.ٙٙ ٜٓٙ ٜٙ ٖٓ مجػ
 دالة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
رتب المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار ميارات فيـ النص القرآني، في التطبيؽ 

 ( فجميعيا غير دالة.ٙٔ" أقؿ مف) Uحيث بمغت قيمة" "القبمي

 ارة الذات لممجموعتين التجريبية والاابطة:نتائج التطبيق القبمي لمقياس إد 

لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ بدء التجريب تـ حساب) 
U  لمتوسطات ومجموع الرتب بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي )

 لميارات إدارة الذات، وجاءت النتائج عمي النحو التالي:

الختبار مان وتني لألعداد الصغيرة لممجموعتين الاابطة  "U"ة( قيم05جدول )
 والتجريبية في التطبيق القبمي لمقياس ميارات إدارة الذات

عدد  الميارات
 العبارات

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 قيمة التجريبية

"U" ـ.  الداللة
 الرتب

مج 
 الرتب

ـ 
 الرتب

مج 
 الرتب

االستراتيجيات البلزمة  -
غير  ٜ ٘.ٖٔ ٘.ٖ ٕ٘ ٘.ٕ ٘ٔ .لمتعمـ

 دالة
غير  ٜ ٘.ٖٔ ٘.ٖ ٕ٘ ٘.ٕ ٘ٔ األىداؼ الشخصية. -

 دالة
تحديػػػػػػػػػػػد اإلمكانيػػػػػػػػػػػات  -

غير  ٜ ٘.ٖٔ ٘.ٖ ٕ٘ ٘.ٕ ٘ٔ والقدرات الشخصية.
 دالة

التخطػػػػػػػػػػػػيط لتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ  -
غير  ٜ ٘.ٕٕ ٘.ٖ ٖ٘ ٘.ٖ ٘ٔ األىداؼ.

 دالة
غير  ٜ ٘.ٖٔ ٘.ٖ ٕ٘ ٘.ٕ ٘ٔتنظػػػػػػيـ الػػػػػػذات لتنفيػػػػػػذ  -
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 دالة خطة.
المراجعػػػػػػػػػػػػػػػة الذاتيػػػػػػػػػػػػػػػة  -

غير  ٜ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘٘ ٘.٘ ٘ٔ ووضع خطة بديمة. 
 دالة

غير  ٗٔ ٕٙٔ ٕٗ ٜٓٔ ٜٔ ٓٓٔ مجػ
 دالة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
رتب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي عمى مقياس ميارات إدارة الذات؛ 

( فجميعيا غير دالة، و يتبيف مما سبؽ تكافؤ المجموعتيف ٙٔ" أقؿ مف)Uيمة "حيث ق
الضابطة و التجريبية قبؿ بدء التجريب، حيث كانت القيـ غير دالة في اختبار ميارات 

 فيـ النص القرآني، وفي مقياس إدارة الذات لدى التبلميذ الصـ.

 : تطبيق الوحدة المقترحة 

الوحدة المقترحة و مناسبتيا لتبلميذ الصؼ الخامس بعد التأكد مف صدؽ و ثبات 
ـّ تطبيقيا عمى عينة البحث التجريبية.  االبتدائي الصـ ت

 ( إجراقات تطبيق الوحدة المقترحة ومدتو.06جدول) 
 التاريخ والمدة ما تـ فيو اإلجراء

المقاء األوؿ:  -
التعريؼ بالوحدة 

 األساسية.

ومترجـ لقاء مع معمـ التربية اإلسبلمية  -
لغة اإلشارة؛لتوضيح اليدؼ مف البحث، 
وكيفية تدريس الوحدة الدراسية، و ميارات 
فيـ النص القرآني ومقياس إدارة الذات في 
كؿ موضوع مف الموضوعت الدراسية في 

 الوحدة.

 االثنيف
ٚ/ٔٓ/ٕٜٓٔ 

بدء تنفيذ وتدريس 
الوحدة الدراسية 

 المقترحة.

 (ٔالدرس األوؿ :حصتاف )أسبوع -
 (ٕلدرس الثاني:حصتاف )أسبوع ا -
 (ٖالدرس الثالث :حصتاف )أسبوع  -
 (ٗالدرس الرابع :حصتاف )أسبوع  -
 (٘الدرس الخامس :حصتاف )أسبوع  -
 (ٙالدرس السادس:حصتاف )أسبوع  -
 أسابيع /شير ونصؼ (  ٙحصة / ٕٔ)

)متابعة أداء المعمميف في المجموعتيف 
ـّ المقاء م عيـ ثبلث التجريبية والضابطة(، وت

ـّ التطبيؽ في الفترة مف   ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٛالثبلثاء ت
حتى الخميس 

ٔٗ/ٔٔ/ٕٜٓٔ 
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مرات بعد كؿ درسيف ،لمناقشة تدريس 
 الوحدة لمتبلميذ.

المقاء األخير مع 
 المعمميف

لموقوؼ عمى نتيجة التطبيؽ النيائي، و 
 شكر المعمميف. 

 األحد
ٔٚ/ٔٔ/ٕٜٓٔ 

 
 :الفنيات المستخدمة فى تطبيق الوحدة 

ـّ استخداـ فنيات متنوعة في تطبيؽ الوحدة، و ىي:  ت
ميػػػػػػارة  -اسػػػػػػتراتيجيات و أسػػػػػػاليب الػػػػػػتعمـ المتنوعػػػػػػة، و منيػػػػػػا: الخػػػػػػرائط الذىنيػػػػػػة -

ميػػػػارة التفكيػػػػر  -المتابعػػػػة(–التقػػػػويـ–التنفيػػػػذ –دورة ديمػػػػنج )التخطػػػػيط -التمخػػػػيص
لمشػكبلت استراتيجية حػؿ ا -ميارة العمؿ الجماعي -ميارات التقويـ الذاتي -الناقد

طريقة المشروعات، بحيث تتفؽ مع  -ميارات التفكير االبتكاري -و اتخاذ القرارات
 أساليب و أنماط التعمـ لدى التبلميذ الصـ.

اإلغػػػػػراؽ أو الغمػػػػػر:مف خػػػػػبلؿ تعػػػػػريض التبلميػػػػػذ الصػػػػػـ عينػػػػػة البحػػػػػث التجريبيػػػػػة  -
فعػػؿ لمتغيػػرات واقعيػػة ومواقػػؼ حقيقيػػة ، و تعريضػػيـ لمنػػاظر تخيميػػة  مثػػؿ: تخيػػؿ 

سػػموكيات ال تتفػػؽ مػػع مبػػاديء الػػديف و أخبلقياتػػو، و اآلثػػار المترتبػػة عمػػى ضػػعؼ 
الميارات الشخصية في الجوانػب المختمفػة لمصػـ، و أثػر نقصػيا عمػى زيػادة العزلػة 

 االجتماعية.  

التحصػػػيف والتطمػػػيف التػػػدريجي:مف خػػػبلؿ إزالػػػة الحساسػػػية تػػػدريجيًا لػػػدى التبلميػػػذ  -
فعاليػػة غيػػر المرغوبػػة، ففػػي بدايػػة تنفيػػذ الػػدروس كػػاف الصػػـ بمحػػو االسػػتجابة االن

ىنػػػاؾ قمػػػؽ و خػػػوؼ  مػػػف ممارسػػػة األنشػػػطة، واسػػػتبداليا باسػػػتجابة أخػػػرى مرغوبػػػة 
 مضادة ليا.

لعب األدوار: مف خبلؿ تنفيذ  األدوار أماـ  التبلميػذ الصػـ،  حيػث يكشػؼ المعمػـ  -
ثيمػي، و يػنّفس مف خبلؿ التمثيؿ عف مشاعره، فيسقطيا عمى شخصيات الدور التم

 عف انفعاالتو، و منيا مواقؼ النجاح في درس أتعمـ ألعرؼ، و أتعمـ ألكوف.

 :الصعوبات التى واجيو الباحث أثناق التطبيق 

 مف الصعوبات التي واجيت الباحث أثناء تطبيؽ البحث:
تػػػػدريب المعمػػػػـ القػػػػائـ بػػػػالتطبيؽ العممػػػػي لموحػػػػدة ، بمحتواىػػػػا و أنشػػػػطتيا و فنيػػػػات  -

 يث تـّ شرح ذلؾ أكثر مف مرة، و متابعة عممية ألدائو و توجييو.تطبيقيا، ح
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وصػػوؿ األنشػػطة و محتػػوى الوحػػدة الدراسػػية لمتبلميػػذ الصػػـ بطريقػػة صػػحيحة، ممػػا  -
أدى إلػػى قيػػاـ المعمػػـ القػػائـ بػػالتطبيؽ بإعػػادة تنفيػػذ بعػػض األنشػػطة؛ حتػػى يفيميػػا 

 التبلميذ الصـ.

صـ أثناء تطبيؽ اختبػار ميػارات فيػـ كاف ىناؾ بعض االستفسارات مف التبلميذ ال -
الػػنص القرآنػػي و مقيػػاس إدارة الػػذات؛ ممػػا كػػاف يسػػتدعي توضػػيح و شػػرح األسػػئمة 

 باستخداـ لغة اإلشارة أو الكتابة عمى السبورة. 

 التطبيق البعدي الختبار ميارات فيم النص القرآني ومقياس إدارة الذات 

النص القرآني ومقياس إدارة  (التطبيق البعدي الختبار ميارات فيم07جدول )
 الذات

 الوقت تاريخ التطبيؽ التطبيؽ البعدي
 دقيقة ٖ٘ ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔالثبلثاء  اختبار ميارات الفيـ القرآني.

 دقيقة ٕ٘ ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔالخميس  مقياس إدارة الذات.
   
 

 : نتائج التطبيق البعدي واستخالص النتائج 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في "ي ينص عمي:التأكد من صحة الفرض األول الذ :أوالً 
أداء المجموعتيف الضابطة والتجريبية لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ في اختبار 

 ميارات فيـ النص القرائي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

لمتأكد مف صحة ىذا الفرض تـّ حساب متوسطات ومجموع الرتب لكؿ مجموعة 
ة ماف وتني لممجموعات الصغيرة، و جاءت النتائج عمي النحو الذي وتطبيؽ معادل

 يوضحو الجدوؿ التالي:
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الختبار مان وتني لألعداد الصغيرة واالنحرافات المعيارية "U"( قيمة08جدول)
 لممجموعتين الاابطة والتجريبية عمى اختبار ميارات فيم النص القرآني البعدي

 
 الميارات

 
عدد 
 العبارات

 المجموعة
 قيمة المجموعة التجريبية الضابطة

"U" ـ  الداللة
 الرتب

 ـ
 الرتب

 ـ
 الرتب

 ـ
 الرتب

فيػػػػػػػػـ معػػػػػػػػاني الكممػػػػػػػػات  -
.ٕٔ ٖ القرآنية.

٘ 
 دالة ٜٔ ٘.ٖٓٔ ٘.ٔٔ ٕ٘ٔ

تحديػػػػػػد الفكػػػػػػرة الرئيسػػػػػػية  -
 دالة ٖٕ ٗٗٔ ٙٔ ٓ٘ٔ ٘ٔ ٖ لمنص.

تحديػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػف  -
 دالة ٕٓ ٘.ٜٖٔ ٘.٘ٔ ٓ٘ٔ ٘ٔ ٖ اآليات الكريمة.

لتمييػػزبيف صػػيغ الطمػػب ا -
 دالة ٚٔ ٘.ٜٗ ٘.٘ ٓٗٔ ٗٔ ٖ في الفعؿ.

تحديػػػػػػػػػػػد وزف الكممػػػػػػػػػػػػات  -
 دالة ٚٔ ٘.ٜٗ ٘.٘ ٓٗٔ ٗٔ ٖ الموجودة في النص.

تحديػػػػػػػد العبلقػػػػػػػات بػػػػػػػيف  -
 دالة ٚٔ ٘.ٜٗ ٘.٘ ٘٘ ٘.٘ ٖ الكممات.

التمييز بيف اآليػات التػي  -
احتػػػػػػػػػػػوت عمػػػػػػػػػػػي حكػػػػػػػػػػػـ 

 شرعي.
ٖ ٔٗ.

٘ 
 دالة ٜٔ ٘.ٕٔٔ ٘.ٖٔ ٘ٗٔ

األحكػػػاـ الشػػػرعية تحديػػػد  -
 دالة ٕٓ ٕٙٔ ٗٔ ٓ٘ٔ ٘ٔ ٖ الواردة في النص.

ربػػػط الػػػنص بػػػالواقع فػػػي  -
 دالة ٕٓ ٖ٘ٔ ٘ٔ ٓ٘ٔ ٘ٔ ٖ الحياة.

التخطػػػػػػػػيط لمحيػػػػػػػػاة فػػػػػػػػي  -
ضػػػػػػػػػػػوء فيػػػػػػػػػػػـ اآليػػػػػػػػػػػات 

 الكريمة.
 دالة ٕٗ ٘.ٛٗٔ ٘.ٙٔ ٘ٗ ٘.ٗ ٖ

.ٜٚ ٖٓ مجػ
٘ 

ٜٚ٘ ٔٔٛ.
٘ 

ٔٓٙٙ.
٘ 

 دالة ٕٖ

داللة إحصائية بيف متوسطات رتب يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات 
المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار ميارات فيـ النص القرآني لصالح المجموعة 
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( فجميعيا دالة، و بذا يتحقؽ الفرض األوؿ ٙٔ"أكبر مف)  Uحيث بمغت قيمة" "التجريبية
 مف فروض البحث.

ضوء فيـ اآليات  و كانت أكثر القيـ الدالة في الميارات:التخطيط لمحياة في
(، مما ٖٕ") U(، ثـ تحديد الفكرة الرئيسية لمنص، حيث قيمة "ٕٗ")Uالكريمة، حيث قيمة"

يدؿ عمى مدى إفادة التبلميذ الصـ بالصؼ الخامس االبتدائي مف الوحدة المقترحة، أما 
أقؿ القيـ فكانت:التمييز بيف صيغ الطمب في الفعؿ، و تحديد وزف الكممات الموجودة في 

(، فيي و إف كانت دالة، ٚٔ")Uلنص، وتحديد العبلقات بيف الكممات، حيث قيمة"ا
فاىتماـ التبلميذ باستخبلص ما يمكف اإلفادة منو في تحديد الفكرة األساسية لمنص أو 
التخطيط لمحياة في ضوء فيـ اآليات الكريمة كاف أكثر؛ مما يدؿ عمى وعييـ و إدراكيـ 

، و أنو ال يتوقؼ عند المعرفة المغوية لمعاني الكممات و و فيميـ لمحتوى النص القرآني
أوزانيا فقط، بؿ يجب أف يتخطى ذلؾ إلى التطبيؽ العممي و الوصوؿ لمستويات عميا في 

 فيـ اآليات الكريمة.  

و يمكف تفسير تحقؽ الفرض األوؿ إلى:أّف: تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي 
ا بدراسة الوحدة المقترحة التي اشتممت عمى:محتوي الصـ في المجموعة التجريبية قد قامو 

ديني لغوي جاذب ليـ مف خبلؿ توظيؼ التعمـ البصري باستخداـ الخرائط الذىنية في 
عرض:معاني الكممات القرآنية، و تحديد العبلقات بيف الكممات و وزف الكممات الموجودة 

حكاـ الشرعية الواردة فييا، في النص القرآني، و تحديد الغرض مف اآليات الكريمة، و األ
و التمييز بيف اآليات التي احتوت عمي حكـ شرعي، و مواقؼ حياتية التي يعيشيا 
التبلميذ الصـ، كما أف تبلميذ المجموعة التجريبية قد مارسوا أنشطة متنوعة مثؿ: تمخيص 

مية المحتوى التعميمي، والتعمـ الفردي و العمؿ في مجموعات، و استخداـ أنشطة تعمي
المتابعة(، والتفكير  –التقويـ –التنفيذ –قائمة عمى التقويـ الذاتي ودورة ديمنج)التخطيط

الناقد، والقياـ بعمميات عقمية عميا مف خبلؿ التفكير الناقد، وحؿ المشكبلت و اتخاذ 
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القرارات التعميمية فيما يتصؿ بما يتعممو التبلميذ، و استخداـ طريقة المشروعات 
ـّ تقديميا لممجموعة التجريبية في التعمؽ في الجماعية، أت احت كؿ ىذه األنشطة التي ت

النص القرآني و فيمو ، وتذوؽ جمالياتو، و استنتاج ما يحتويو مف أحكاـ شرعية، حيث 
ـّ  أتاح تنوع األنشطة التوافؽ مع أنماط التعمـ لدى التبلميذ، و أساليب التقويـ التي ت

توى المعرفي لمتبلميذ في ميارات فيـ النص القرآني و استخداميا في الوقوؼ عمى المس
تقييـ التبلميذ لمدى فيميـ لمنص القرآني في المجموعة التجريبية، وفي المقابؿ فالتبلميذ 
في المجموعة الضابطة لـ يتعرضوا لموحدة التعميمية المقترحة بما تتضمنو مف محتوى و 

مياراتيـ في فيـ النص القرآني، و ظير  أنشطة و أساليب تقويـ، مما أدى إلى عدـ تنمية
 ذلؾ في إجاباتيـ و درجاتيـ البعدية في اختبار ميارات فيـ النص القرآني.

ـّ إعداده  كما أّف تبلميذ المجموعة الضابطة لـ يتعرضوا لممحتوى التعميمي الذي ت
تفسير لتنمية ميارات فيـ النص القرآني، فالمحتوى التعميمي ييتـ بمعاني الكممات دوف 

اآليات الكريمة و توضيحيا و ربطيا بمواقؼ حياتية لمتبلميذ الصـ، و ربط المحتوي 
الديني بميارات التفكير اإلبداعي و الناقد، و مراعاة المستوى العقمي و مستوى اإلعاقة 
لتبلميذ المجموعة الضابطة، فالمادة العممية في التربية اإلسبلمية ال تراعي الخصائص 

جتماعية لمتبلميذ الصـ، فالمحتوى التعميمي الديني يقدـ لكؿ مف التبلميذ العقمية و اال
العادييف و التبلميذ ذوي اإلعاقة، كما أف طرائؽ التدريس التي يستخدميا معممو التربية 
التربية اإلسبلمية تفتقر إلى التنوع و األساليب الجاذبة لمتعمـ، و عدـ التناوؿ التحميمي 

ير ذلؾ واضًحا في إجاباتيـ و درجاتيـ البعدية في اختبار ميارات العميؽ لممحتوى، و ظ
 فيـ النص القرآني.

وتتفؽ نتيجة البحث الحالي في فعالية الوحدة المقترحة و األنشطة التعميمية     
(تأثير العمميات ٕٙٔٓفي تنمية ميارات فيـ النص مع نتائج دراسة كّؿ مف:العتيبي)

في تنمية المفردات المغوية Saad   (2017)لقرآني، و العقمية العميا و فيـ النص ا
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المرتبطة بالصورة في كثير مف مواقؼ الحياة لدى التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية بالمرحمة 
في فاعمية التعميـ الفردي في تحسيف الفيـ القرائي لدى ) ٕٛٔٓاالبتدائية، و عثماني)

( بيدؼ  ٕٛٔٓاؿ المعاقيف، و الحربي)عينة مف التبلميذ المعاقيف سمعًيا بمدرسة األطف
تنمية ميارات التفسير في مقرر القرآف الكريـ لدى طبلب المرحمة الثانوية باستخداـ 

( إلى تنمية المفردات القرآنية ٕٛٔٓلذاتي والتعاوني، و زيادة )استراتيجيتي التعمـ ا
( فقد ٜٕٔٓ) الطنوبيوميارات فيـ النص باستخداـ وحدة مقترحة في قصص األنبياء، و 

( فقد ٜٕٔٓأظيرت نتائج الدراسة تحسف مستويات الفيـ لدى الطبلب، و دراسة محمد )
 قرائي لؤلطفاؿ الصـ باستخداـ عادات العقؿ.أسفرت نتائجيا عف تحسف الفيـ ال

"يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف التأكد من صحة الفرض الثاني الذي ينص عمي:: ثانياً 
لدى تبلميذ الصؼ  (٘ٓ.ٓاألداءيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عند مستوى داللة)
 ارات فيـ النص القرآني.الخامس االبتدائي الصـ لصالح التطبيؽ البعدي في اختبار مي

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، قاـ الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات 
رتب المجموعة التجريبية لمقياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات العناية بالذات 

 و معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ. .باستخداـ اختبار ويمكوكسوف لؤلعداد الصغيرة

الختبار ويمكوكسون لألعداد الصغيرة واالنحرافات المعيارية "z"( قيمة09جدول )
 لمتطبيقين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار ميارات فيم النص القرآني

عدد  الميارات
 العبارات

 قيمة التطبيؽ البعدي التطبيؽ القبمي
"z" ـ الداللة 

 الرتب
 ـ

 الرتب
ـ 
 الرتب

 ـ
 الرتب

اني الكممػػات ميػػارة فيػػـ معػػ -
.ٔٔ ٘.ٚٙ ٘.ٚ ٘ٔ القرائية.

٘ 
ٖٔٓ.
٘ ٗ ٓ.ٓ٘ 

ميػػػػػػػػػػػػػارة تحديػػػػػػػػػػػػػد الفكػػػػػػػػػػػػػرة  -
 ٘ٓ.ٓ ٙ ٙٚٔ ٙٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘ٔ الرئيسية لمنص.

ميػػػارة تحديػػػد الغػػػرض مػػػف  -
.٘ٔ ٘.ٚٙ ٘,ٚ ٘ٔ اآليات الكريمة.

٘ 
ٖٜٔ.
٘ ٘ ٓ.ٓ٘ 

 ٘ٓ.ٓ ٖ ٘.ٜٗ ٘.٘ ٘.ٚٙ ٘.ٚ ٘ٔالتمييػػػز بػػػيف صػػػيغ الطمػػػب  -

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2018.&criteria1=9.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%8c+%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7+%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
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 في الفعؿ.
زف الكممػػات ميػػارة تحديػػد و  -

 ٘ٓ.ٓ ٖ ٘.ٜٗ ٘.٘ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘ٔ الموجودة في النص.
ميارة تحديػد العبلقػات بػيف  -

 ٘ٓ.ٓ ٖ ٘.ٜٗ ٘.٘ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘ٔ الكممات.
التمييػػػػز بػػػػيف اآليػػػػات التػػػػي  -

.ٖٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘ٔ احتوت عمي حكـ شرعي.
٘ 

ٕٔٔ.
٘ ٘ ٓ.ٓ٘ 

تحديػػػػػػد األحكػػػػػػاـ الشػػػػػػرعية  -
 ٘ٓ.ٓ ٗ ٙٔ ٗٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘ٔ الواردة في النص.

ميػػػارة ربػػػط الػػػنص بػػػالواقع  -
 ٘ٓ.ٓ ٘ ٖ٘ٔ ٘ٔ ٘.ٛ٘ ٘.ٙ ٘ٔ في الحياة.

ميػػارة التخطػػيط لمحيػػاة فػػي  -
.ٙٔ ٘ٗ ٘ ٕ٘ ضوء فيـ اآليات الكريمة.

٘ ٔٛ.ٙ ٙ ٓ.ٓ٘ 
 ٘ٓ.ٓ ٙ ٖٜٙ ٚٓٔ ٘.ٜٛ٘ ٘.ٙٙ ٓٓٔ مجػ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب 
بية في القياسيف القبمي والبعدي في اختبار ميارات  فيـ النص القرآني المجموعة التجري

، و بذا ٘ٓ.ٓفيي دالة عند  ٕ ≤، وٙ≥( Zحيث بمغت قيمة)  "لصالح التطبيؽ البعدي
 يتحقؽ الفرض الثاني مف فروض البحث.

و يرجع ذلؾ إلى أف:الوحدة المقترحة اشتممت عمى محتوى مناسب لمتبلميذ 
ـّ استخداـ لغة الصـ، و قد راعت  معايير المحتوى الجيد مف مناسبة مستواه لمتبلميذ، كما ت

واضحة سيمة، و توظيؼ التعمـ البصري باستخداـ الخرائط الذىنية في عرض:معاني 
الكممات القرآنية،و تحديد العبلقات بيف الكممات ووزف الكممات الموجودة في النص 

، و األحكاـ الشرعية الواردة فييا، والتمييز القرآني، و تحديد الغرض مف اآليات الكريمة
بيف اآليات التي احتوت عمي حكـ شرعي، و بياف نوعية ىذا الحكـ الشرعي في ضوء 

 المواقؼ الحياتية التي يعيشيا التبلميذ الصـ.

كما أف تنوع األنشطة التي مارسيا التبلميذ مثؿ:تمخيص المحتوى التعميمي، و 
جموعات، واستخداـ أنشطة تعميمية قائمة عمى التقويـ الذاتي التعمـ الفردي والعمؿ في م
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المتابعة(، والتفكير الناقد، والقياـ بعمميات عقمية  –التقويـ –التنفيذ –ودورة ديمنج )التخطيط
عميا مف خبلؿ التفكير الناقد، وحؿ المشكبلت و اتخاذ القرارات التعميمية، فيما يتصؿ بما 

طريقة المشروعات الجماعية، أتاحت كؿ ىذه األنشطة التي  يتعممو التبلميذ، و استخداـ
ـّ تقديميا لممجموعة التجريبية في التعمؽ في النص القرآني وفيمو، وتذوؽ جمالياتو، و  ت
استنتاج ما يحتويو مف أحكاـ شرعية، حيث أتاح تنوع األنشطة احتواء أنماط التعمـ لدى 

ـّ استخد اميا في الوقوؼ عمى المستوى المعرفي لمتبلميذ التبلميذ، و أساليب التقويـ التي ت
في ميارات فيـ النص القرآني و تقييـ التبلميذ لمدى فيميـ لمنص القرآني، و ىذه 
األنشطة المتنوعة و المختمفة و الجاذبة لمتبلميذ كانت ذات تأثير جيد عمى أداء التبلميذ 

 ي المقدـ ليـ.حيث لـ يتعرضوا لمثؿ ىذه األنشطة في ظؿ المحتوى التقميد

تتفؽ نتيجة البحث الحالي مع الدراسات و البحوث التي أعدت وحدة مقترحة و  و
أنشطة تعميمية لدى التبلميذ الصـ في تحسيف الفيـ القرائي و تنمية ميارات فيـ النص و 
منيا: تنمية المفردات المغوية المرتبطة بالصورة في كثير مف مواقؼ الحياة لدى التبلميذ 

عاقة السمعية بالمرحمة االبتدائية، و استخداـ التعميـ الفردي و استخداـ عادات ذوي اإل
 (.ٜٕٔٓ(، و محمد )ٜٕٔٓ)الطنوبي، و )ٕٛٔٓ، و عثماني)Saad (2017)العقؿ 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف التخطيط لمحياة في ضوء فيـ اآليات الكريمة و 
، حيث اىتـ تبلميذ ٙ( =Z ت أعمى القيـ، حيث قيمة )تحديد الفكرة الرئيسية لمنص كان

المجموعة التجريبية باألنشطة المعدة في ىاتيف الميارتيف؛ ألنيما تتصبلف باستخبلص 
الفكرة األساسية لمنص القرآني و فيـ ما تدور حولو اآليات الكريمة، و اإلفادة مف ذلؾ في 

و ألنيما ترتبطاف بأكثر الميارات  التخطيط لمحياة و التطبيؽ العممي لمتبلميذ الصـ،
احتياًجا لمتبلميذ الصـ، أما أقؿ القيـ فكانت التمييز بيف صيغ الطمب في الفعؿ، و ميارة 
تحديد وزف الكممات الموجودة في النص، وميارة تحديد العبلقات بيف الكممات، حيث 

ميارات المغوية ، وقد يرجع ذلؾ إلى أف ىذه الميارات أكثر تفصيبًل في الٖ(= Z قيمة)

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%8c+%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7+%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
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ٕٕٕٖ 

 

التي ربما ال يستطيع التبلميذ الصـ التركيز عمييا، و ىذا يتفؽ مع الدراسات و البحوث 
التي أشارت إلى انخفاض ميارات الفيـ القرائي لدى التبلميذ الصـ و منيا دراسة كؿ مف: 

Fagan M.(2010 و )Karien M.(2013) 

"يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية في  :ثالثًا:التأكد من صحة الفرض الثالث الذي ينص عمي
أداء المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة 

 ( لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ في  مقياس إدارة الذات البعدي.٘ٓ.ٓ)

و لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، قاـ الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف 
المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي عمى مقياس ميارات متوسطات رتب 

 إدارة الذات، باستخداـ اختبار ويمكوكسوف لؤلعداد الصغيرة ومعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ.

الختبار مان وتني لألعداد الصغيرة واالنحرافات المعيارية في "U"( قيمة91جدول)
 لتجريبية في مقياس إدارة الذاتالتطبيق البعدي لممجموعتين الاابطة وا

 
 الميارات

عدد 
 العبارات

المجموعة 
قيمة  المجموعة التجريبية الضابطة

"U" 
 

ـ  ـ الرتب الداللة
 ـ ـ الرتب الرتب

 الرتب
اسػػػػػػػػػػػتراتيجيات  -

 دالة ٙٔ ٕٙٔ ٕٗ ٓٛٔ ٛٔ ٖ التعمـ.
األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  -

 دالة ٘ٔ ٘.٘ٚٔ ٘.ٜٔ ٘ٙٔ ٘.ٙٔ ٖ الشخصية.
اإلمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -

ت والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا
 دالة ٘ٔ ٘.ٚ٘ٔ ٘.ٚٔ ٖ٘ٔ ٘.ٖٔ ٖ الشخصية.

التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط  -
لتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 دالة ٕٔ ٘.ٜٖٔ ٘.٘ٔ ٘ٚٔ ٘.ٚٔ ٖ األىداؼ.

تنظػػػػػػيـ الػػػػػػذات  -
لتنفيػػػػػػػػذ خطػػػػػػػػة 

 دالة ٕٔ ٘.ٜٖٔ ٘.٘ٔ ٘ٙٔ ٘.ٙٔ ٖ األىداؼ.

المراجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
الذاتيػػة ووضػػع 
 دالة ٙٔ ٘.ٖٕٛ ٘.ٖٙ ٕ٘ٚ ٘.ٕٚ ٘ خطط بديمة.



 

ة وتفسيرىا في مادة وحدة مقترحة قائمة عمي معايير اختيار اآليات القرآني أيمن عيد بكري    
إدارة الذات  ىالتربية اإلسالمية لتنمية ميارات فيم النص القرآني وأثره عم
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 دالة ٖٖ ٘.ٙٙٓٔ ٘.ٕٛٔ ٜ٘ٓٔ ٘.ٜٓٔ ٕٓ مجػموع الكؿ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب 
المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي عمى مقياس ميارات إدارة الذات، 

 ( فيي دالة.ٙٔ)≤(  Uلصالح المجموعة التجريبية، حيث كانت قيمة) 

بيف المجموعة التجريبية والضابطة ىي و كانت أكثر الميارات داللة في األداء 
ميارة استراتيجيات التعمـ و ميارة المراجعة الذاتية و وضع خطط بديمة؛ حيث كانت 

(، و ربما يرجع ذلؾ إلى أف عممية التعمـ و تحديد االستراتيجات ٙٔ(تساوي )Uقيمة)
دارة تعمميـ، و المناسبة لمتبلميذ الصـ مف األمور الميمة ليـ، و تعتبر أساسية و الزمة إل

بناء قدراتيـ و تنظيـ ذاتيـ، أما ميارة المراجعة الذاتية و وضع خطط بديمة فتعتبر 
محصمة لجميع الميارات السابقة، و نتيجة الكتساب التبلميذ لمياراتيا مف: تحديد 
األىداؼ الشخصية، و تحديد قدراتيـ و مياراتيـ، و العمميات التنظيمية و تنظيـ الذات 

 خطة األىداؼ.  لتنفيذ 

و يمكف تفسير نتائج ذلؾ بأّف: المجموعة التجريبية تعرضت لموحدة المقترحة في 
 ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا:

فقد تناولت الوحدة المقترحة موضوعات ميمة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي الصـ،   -
تعمـ ألكوف، وأتعمـ ألتعايش مع وىذه الموضوعات ىي:)أتعمـ ألعرؼ، أتعمـ أعمؿ، وأ

غيري، وأنا تمميذ عممي، وأنا متميز(، وىي موضوعات جديدة و ميمة حياتًيا بالنسبة ليـ، 
و ترتبط بتطوير قدرات التبلميذ الصـ عمى إدارة ذاتيـ وتنمية قدراتيـ في: جوانب التعمـ، 

اناتيـ، أو مراجعة أو في تحديد األىداؼ الشخصية وتحقيقيا، وفي تعرؼ قدراتيـ و إمك
الذات و التأمؿ فييا، و لـ تتعرض المجموعة الضابطة لمتبلميذ الصـ لمثؿ ىذا المحتوى، 

 فقد تعرضت لممحتوى الدراسي المقرر.
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ٕٕٕ٘ 

 

كما أّف المجموعة التجريبية قد مارست األنشطة القائمة عمى التفكير الناقد والتفكير   -
ة و الجماعية، حيث تشير الدراسات و التأممي، وعمى تنفيذ طريقة المشروعات الفردي

ـّ استخداـ األنشطة اآلتية مع  البحوث إلى أىمية العمؿ الجماعي لمتبلميذ الصـ، كما ت
المجموعة التجريبية:دورة ديمنج ) التخطيط و التنفيذ والتقويـ والمتابعة(، و قد نّمت لدى 

ية، في حيف لـ تتعرض التبلميذ القدرة عمى إدارة الذات بطريقة جيدة وفّعالة و عمم
المجموعة الضابطة لمثؿ ىذه األنشطة، فقد كانت طريقة التدريس المستخدمة معيـ ىي 

 الطريقة التقميدية القائمة عمى التمقيف و الحفظ فقط.

ـّ اختيارىا تناولت نماذج مف القصص القرآني بما يحفز، و يحث  - اآليات القرآنية التي ت
وز األزمات و اتخاذ القرارات المناسبة، وكذلؾ يستنتج عمى النجاح، وحؿ المشكبلت وتجا

التبلميذ مف خبلؿ اآليات الكريمة خطط عممية لتطوير ذاتيـ، واكتشاؼ قدراتيـ الخاصة، 
و تنفيذ أنشطة عممية، و بالتالي كانت تمبي احتياجات التبلميذ الصـ في المجموعة 

يحفظوف و يرددوف اآليات القرآنية،  التجريبية، بينما في المجموعة الضابطة كاف التبلميذ
دوف أف يتعمقوا في فيميا أو تطبيقيا عممًيا في حياتيـ، فالقرآف الكريـ آياتو كميا نور و 
ىداية لمناس، و مف الضروري اختيار المناسب مف اآليات بما يتفؽ مع طبيعة التبلميذ 

استراتيجيات التدريس  الصـ و احتياجاتيـ التعميمية و الحياتية و المينية، و استخداـ
الجاذبة ليـ، و التي تقمؿ مف شعوىـ و باإلحباط و العجز، إضافًة إلى انخفاض مستوى 
التبلميذ الصـ بصفة عامة عف التبلميذ العادييف، بما يتطمب استخداـ أنشطة جاذبة و 

 مشوقة في تناوؿ و شرح النص القرآني.     

ات إدارة الذات لمتبلميذ الصـ مع و تتفؽ نتيجة البحث الحالي في تنمية ميار 
( في أف االىتماـ بالجوانب الدينية يساعد ٜٕٔٓ(،)محمد،ٕٙٔٓدراسة كؿ مف: )محمد،

التبلميذ في تطوير ذاتيـ، و التخطيط لحياتيـ، و فيـ سموكياتيـ المقبولة دينيًا، فقد 
اختيار األساليب استطاع التبلميذ التمييز بيف أساليب التعمـ الفردية والجماعية، و كذلؾ 



 

ة وتفسيرىا في مادة وحدة مقترحة قائمة عمي معايير اختيار اآليات القرآني أيمن عيد بكري    
إدارة الذات  ىالتربية اإلسالمية لتنمية ميارات فيم النص القرآني وأثره عم
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التعميمية المناسبة و تعميؿ سبب اختيارىـ أسموب تعميمي ما دوف غيره، و أف يحددوا 
 –األىداؼ الشخصية التي يسعوف لتحقيقيا، وأف يميزوا بيف األىداؼ الشخصية )تعميمية

...(، و يرتبوا األىداؼ، و يحددوا جوانب القوة فيما لدييـ و جوانب الضعؼ، و -مينية 
د مدي قدرتيـ عمي تحقيؽ أىدافو، مع التخطيط لتحقيؽ األىداؼ، و المقارنة بيف تحدي

الخطة الزمنية القريبة والبعيدة، وتحديد األدوات التي يمكف استخدميا في تحقيؽ ىدؼ مف 
األىداؼ، و لتحقيؽ األىداؼ قاـ التبلميذ بتنظيـ ذواتيـ  لتنفيذ خطة األىداؼ، و تعّرؼ 

تحقيؽ أىداؼ الخطة، و تنفيذىا عمميًا، و تحري الدقة عند تنفيذ الخطوات التفصيمية ل
ـّ تحقيقو، و وضع بدائؿ وتنفيذىا.  عمؿ ما، و التدقيؽ و التقويـ الذاتي فيما ت

"يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف التأكد من صحة الفرض الراب  الذي ينص عمي: :رابعاً 
( لدى تبلميذ الصؼ ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة)األداءيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 

 الخامس االبتدائي الصـ لصالح التطبيؽ البعدي في اختبار ميارات إدارة الذات".

الختبار ويمكوكسون لألعداد الصغيرة واالنحرافات المعيارية  "z"(: قيمة90جدول )
لفاعمية لبالك التطبيقين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس إدارة الذات  وا

 وحجم األثر
 

 الميارات
عدد 
 العبارات

قيمة  التطبيؽ البعدي التطبيؽ القبمي
"Z" ـ  الداللة

 الرتب
 ـ

 ـ ـ الرتب الرتب
 الرتب

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات  -
 التعمـ.

ٖ ٖ.٘ ٖٔ.٘ ٕٗ ٕٔٙ ٙ ٓ.ٓ٘ 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  -
 الشخصية.

ٖ ٖ.٘ ٖٔ.٘ ٜٔ.٘ ٔٚ٘.٘ ٙ ٓ.ٓ٘ 

اإلمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -
والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 الشخصية.
ٖ ٖ.٘ ٕٚ ٔٚ.٘ ٔ٘ٚ.٘ ٘ ٓ.ٓ٘ 

التخطػػػػػػػيط لتحقيػػػػػػػؽ  -
 األىداؼ.

ٖ ٖ.٘ ٕٚ ٔ٘.٘ ٖٜٔ.٘ ٙ ٓ.ٓ٘ 

تنظػػيـ الػػذات لتنفيػػذ  -
 خطة األىداؼ.

ٖ ٖ.٘ ٕٚ ٔ٘.٘ ٖٜٔ.٘ ٙ ٓ.ٓ٘ 
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ٕٕٕٚ 

 

المراجعػػػة الذاتيػػػة و  -
 وضع خطط بديمة.

٘ ٙ.٘ ٘ٛ.٘ ٖٙ.٘ ٕٖٛ.٘ ٙ ٓ.ٓ٘ 

 ٘ٓ.ٓ ٙ ٘.ٙٙٓٔ ٘.ٕٛٔ ٘.ٕٔٔ ٘.ٕٔ ٕٓ مجػموع الكؿ

ف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب يتضح م
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي في مقياس إدارة الذات لصالح التطبيؽ 

، و بذا يتحقؽ الفرض ٘ٓ.ٓ،فيي دالة عند ٕ ≤، و ٙ≥( Zحيث بمغت قيمة)  "البعدي
 الرابع مف فروض البحث.

لة: استراتيجيات التعمـ، و األىداؼ الشخصية، والتخطيط و كانت أكثر القيـ دال
لتحقيؽ األىداؼ، وتنظيـ الذات لتنفيذ خطة األىداؼ، و المراجعة الذاتية و وضع خطط 

 .٘(= Z، أما اإلمكانيات والقدرات الشخصية، فكانت قيمة)  ٙ(= Zبديمة، حيث قيمة ) 

ايير احتيار اآليات القرآنية و تشير نتائج تطبيؽ الوحدة المقترحة القائمة عمى مع
تفسيرىا إلى فعالية الوحدة المقترحة في تنمية ميارات إدارة الذات عند مقارنة نتائج 
التطبيؽ القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية في مقياس إدارة الذات، و يرجع ذلؾ إلى أّف: 

ى و أنشطة و معايير اختيار اآليات القرآنية وتفسيرىا بما يشتمؿ عميو مف: محتو 
استراتيجيات تدريس و أساليب تقويـ تناولت موضوعات ميمة لتبلميذ الصؼ الخامس 
االبتدائي الصـ فيما يتصؿ بالجوانب التعميمية، فقد استطاع تبلميذ المجموعة التجريبية 
التمييز بيف أساليب التعمـ الفردية والجماعية، و كذلؾ اختيار األساليب التعميمية المناسبة، 

تعميؿ سبب اختيارىـ أسموب تعميمي ما دوف غيره، أو المينية المستقبمية؛ لتحديد  و
 –األىداؼ الشخصية التي يسعوف لتحقيقيا، وأف يميزوا بيف األىداؼ الشخصية )تعميمية

...(، و يرتبوا األىداؼ، و استطاعوا تقييـ ذواتيـ، و يحددوا جوانب القوة فيما -مينية 
مع التخطيط لتحقيؽ األىداؼ، والمقارنة بيف الخطة الزمنية لدييـ وجوانب الضعؼ، 

 القريبة والبعيدة، وتحديد األدوات التي يمكف استخدميا في تحقيؽ ىدؼ مف األىداؼ.
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كما أف أنشطة التعمـ القائمة عمى طريقة المشروعات، واستخداـ دورة ديمنج 
نّمت القدرة عمى إدارة الذات  كأنشطة تقوـ عمى:التخطيط و التنفيذ والتقويـ والمتابعة قد

بطريقة جيدة وفّعالة، و جعمتيـ يشعروف بذاتيـ و قدراتيـ، و أنيـ ال يختمفوف عف التبلميذ 
ـّ اختيارىا تناولت نماذج مف  العادييف، باإلضافة إلى ما سبؽ فاآليات القرآنية التي ت

المشكبلت و  القصص القرآني قد حّفزت و شجعت التبلميذ الصـ عمى النجاح، و حؿّ 
تجاوز األزمات و اتخاذ القرارات المناسبة، كما قاـ التبلميذ مف خبلؿ اآليات الكريمة 

 بتنفيذ خطط عممية لتطوير ذاتيـ، و اكتشاؼ قدراتيـ الخاصة.

وتتفؽ نتيجة البحث الحالي في تنمية ميارات إدارة الذات لمتبلميذ الصـ مع دراسة 
في أف االىتماـ بالجوانب الدينية يساعد التبلميذ ( ٜٕٔٓ(، محمد )ٕٙٔٓكؿ مف:محمد )

في تطوير ذاتيـ، والتخطيط لحياتيـ. و أف السموؾ الديني و فيـ اآليات القرآنية يساعد 
 (ٕٛٔٓالتبلميذ الصـ في تحقيؽ التكيؼ النفسي و االجتماعي.) أيمف وعمي، 

الميارات مما سبؽ يتبيف أف التبلميذ الصـ في حاجة إلى تكثيؼ األنشطة في 
ف كانت أعمى الميارات مف حيث  األقؿ، و تكميفيـ بمياـ عمؿ فردية وجماعية لتنميتيا، وا 

( و استراتيجيات ٘.ٖٙالترتيب: المراجعة الذاتية ووضع خطط بديمة حيث مجموع الرتب)
 (.ٕٗالتعمـ مجموع الرتب)
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 توصيات البحث:

ـّ التوصؿ إلييا، فالبحث الحال  ي يوصي بػ :مف خبلؿ النتائج التي ت

 :وااعو مناىج المغة العربية و التربية اإلسالمية 

اإلفادة مف معايير اختيار اآليات القرآنية و تفسيرىا بدمجيا في مناىج التربية  -
اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ عمى وجو الخصوص مف حيث: األىداؼ و المحتوى و 

جد مقرر دراسي في األنشطة و الوسائؿ التعميمية و أساليب التقويـ؛ حيث ال يو 
التربية اإلسبلمية خاص بالتبلميذ الصـ يتناسب مع قدراتيـ و احتياجاتيـ، مع 
االىتماـ باستراتيجيات فيـ النص القرآني، و توظيؼ اآليات القرآنية في إدارة 

 التبلميذ الصـ لذواتيـ.

مية، تطوير الكتب المقدمة لمتبلميذ الصـ و خاصة المغة العربية و التربية اإلسبل -
ليكوف االىتماـ األكبر عمى التعمـ البصري و الخرائط الذىنية و االنفوجرافيؾ و 
الرسومات التوضيحية، و روابط التعمـ االلكترونية، و لتكوف أكثر مناسبة لمتبلميذ 

 . الصـ

 :معممو التربية اإلسالمية لمتالميذ الصم 

كيفية تدريس التربية  تقديـ أدلة لمعممي التربية اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ عمى -
اإلسبلمية بأساليب و استراتيجيات التدريس الحديثة التي تراعي معايير اختيار 
اآليات القرآنية وتفسيرىا، كما تراعي معايير التربية اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ، 

دارة الذات.   واالىتماـ بدمج ميارات فيـ النص القرآني، وا 

ة اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ عمى: معايير التربية عقد دورات تدريبية لمعممي التربي -
اإلسبلمية، و ربطيا بخصائص الصـ و باحتياجاتيـ الدينية، وتوفير الوسائؿ 
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المختمفة لمتنمية المينية ليـ،مما يمبي احتياجات التبلميذ الصـ مع تغيير النظرة 
 السمبية إلييـ، فيـ يمتمكوف ميارات وقدرات متميزة يمكف تنميتيا.

ريب معممي التربية اإلسبلمية عمى استخداـ لغة اإلشارة في التواصؿ مع تد -
التبلميذ الصـ؛ لتعميؽ فيميـ لمنص القرآني، حيث يستعيف بعض معممي التربية 
اإلسبلمية بمترجمي لغة اإلشارة في شرح اآليات القرآنية وفي شرح دروس التربية 

 اإلسبلمية لمتبلميذ.

ة اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ مف خبلؿ تنفيذ مشروع عممي أف يتـ تقييـ معممي التربي -
تطويري لمتبلميذ الصـ في جانب أو ميارات يفتقدىا الصـ، و يقوـ عمى أنشطة و 

 ممارسة عممية فعمية، مع توثيؽ المشروع العممي و تدعيمو باألدلة و الشواىد.  

 :التالميذ الصم 

 ة اإلسبلمية.إعداد ممؼ إنجاز خاص بالتبلميذ الصـ في التربي -

استخداـ استراتيجيات تدريسية تنمي فيميـ لكتاب اهلل تعالى، لتنمية مياراتيـ  -
 وقدراتيـ.

التعمؽ في تقديـ استراتيجيات فيـ النص القرآني:لغة وتحميبًل وتذوًقا وشرًعا،  -
وتطبيًقا، مف خبلؿ محتوى اآليات القرآنية أو استراتيجيات التدريس التي يستخدميا 

بلميذ الصـ، واالىتماـ بربط النص القرآني بميارات التفكير الناقد معممو الت
والتفكير اإلبداعي، وتنمية قدرة التبلميذ الذاتية باالعتماد عمى أنفسيـ في فيـ 

 النصوص الدينية.

إتاحة مصادر تعمـ متنوعة ما بيف كتب تفسير صوتية أو وسائؿ تعميمية أو مواقع  -
اتؼ الذكية؛ ليستفيد منيا التبلميذ الصـ في عمى االنترنت أو تطبيقات لميو 

 تعمميـ.
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 :أولياق أمور التالميذ الصم 

تنمية استراتيجيات و أساليب فيـ النص القرآني لدى أولياء األمور، ليكونوا أكثر  -
 عوًنا ألبنائيـ الصـ، و يطبقوا ىذه االستراتيجيات و األساليب معيـ.

ارات مبلحظة مدى النمو القرائي لدى تدريب أولياء أمور التبلميذ الصـ عمى مي -
أبنائيـ، و مدى تقدـ مستواىـ أو تأخره في ميارات الفيـ القرائي: االستنتاجي و 

 التذوقي و الناقد.

تدريب أولياء أمور التبلميذ الصـ عمى ميارات إدارة الذات، حتى يمكنيـ االعتماد  -
 عمى أنفسيـ في التعمـ و في الحياة.  

 البحوث المقترحة: 

 يقترح البحث الحالي إجراء البحوث اآلتية:

 أثر القصص الديني في تنمية الميارات الحياتية لمتبلميذ الصـ. -

أثر استخداـ االنفوجرافيؾ عمى تنمية الفيـ القرائي وميارات التفكير البصري لدى  -
 التبلميذ الصـ.

ذات لدى أثر استخداـ التعميـ المتمايز عمى تنمية الميارات المغوية وتنظيـ ال -
 التبلميذ الصـ.

 أثر استخداـ ممفات اإلنجاز في تنمية المفاىيـ الدينية لدى التبلميذ الصـ. -

مقارنة بيف مستويات األداء المغوي لمتبلميذ ضعاؼ السمع وتبلميذ الدمج ضعاؼ  -
 السمع.

 دراسة تتبعية لمنمو المغوي لدى التبلميذ الصـ عبر المراحؿ التعميمية. -
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 لمراج ا

 المراج  العربية:

(.فعالية برنامج تدريبي باستخداـ لغة اإلشارة العربية ٕٛٔٓإبراىيـ، جمعو محمد إبراىيـ.)
الموحدة في تحسيف التحصيؿ الدراسي والتواصؿ لدى التبلميذ الصـ بالمرحمة 

 االبتدائية.رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة قناة السويس.  

دارة ٜٕٓٓالمولى.) أحمد، محمد جاد (.فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات الحػياة وا 
الذات لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا. رسالة ماجستير غير منشورة،  كمية التربية، جامعة 

 عيف شمس. 

 ذوي األشخاص وتأىيؿ تعميـ في المعاصرة ، يوليو(.االتجاىاتٖٕٔٓعمر.)  نورية أحمد،
الربيع  ثورات بعد ما وآفاؽ التعميـ :السادس العربي العممي ؤتمرالم :السمعية اإلعاقة

، ص ٔببنيا، مج التربية وكمية بالتعاوف التربية ألصوؿ المصرية العربي،الجمعية
 .ٔٗٗ-ٖٕٗص

(. فيـ النص القرآني ومدلولو في ٕٛٔٓأحمدي، سيد غبلـ رضا وعطاشي، عبد الرضا.) 
، ص ٓ٘سبلمية الجامعة، الجامعة اإلسبلمية،عضوء القرائف الموضوعية.مجمة الكمية اإل

 ٖٓ٘ - ٜٕٖص

(.صورة ذوى االحتياجات الخاصة فى القرآف الكريـ  ٕٙٔٓاألدىـ، حمدي محمد.)
وعبلقتيا بمفيوـ الذات لدى عينة مف المراىقيف.رسالة دكتوراه غير منشورة،  معيد األمومة 

 والطفولة، جامعة عيف شمس.

(.مشكبلت تطبيؽ مناىج التعميـ العاـ في ٜٕٓٓعمي.) نبلح اص نغيثان ب، يرالعم
معاىد و برامج األمؿ االبتدائية لمصـ بمدينة جدة مف وجية نظر المعمميف 
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، المممكة العربية دوسعواإلدارييف.رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممؾ 
 السعودية.

عمى التكيؼ النفسي واالجتماعي (.أثر السموؾ الديني ٕٛٔٓأيمف،غريب وعمي،عبلف.)
عند األشخاص الصـ في المممكة األردنية الياشمية.مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث)العمـو 

 .ٕٖ، ع  ٙاإلنسانية( مج  

(.عمـ لغة النص:المفاىيـ واالّتجاىات.مؤسسة المختار لمنشر ٕٗٓٓبحيري، سعيد حسف.)
 والتوزيع، القاىرة.

،ديسمبر(.مدى توافر معايير جودة كتاب التربية ٕٙٔٓالبطوش، أحبلـ محمد سالـ.)
اإلسبلمية لمصؼ الثالث مف المرحمة األساسية الدنيا مف وجية نظر معممات الصؼ في 

 .ٔٚٔمحافظة الكرؾ، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، الجزء الثالث،ع 

ية (.آليات فيـ النص القرآني في ضوء الدراسات المسانٕٓٔٓبوعرعارة، محمد.)
الحديثة.رسالة دكتوراه ،كمية اآلداب، المغات والفنوف، جامعة عبد الحميد بف باديس ػ 

 مستغانـ ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 ضوء في سمعياً  المعاقيف األطفاؿ (.تربيةٕٙٓٓالرحمف.) عبد أحمد حسيف التيامي،
 .مصر والتوزيع، لمنشر العالمية الدار المعاصرة، االتجاىات العالمية

(.فاعمية الدمج عمى تحسيف التوافؽ االجتماعي ٕٓٓٓتوفميوس، ىانـ وعمر، عمرو.)
االنفعالي لدى عينة مف األطفاؿ ضعاؼ السمع، جامعة عيف شمس، المؤتمر الدولي 

 .ٛ٘٘ – ٜٔ٘السابع لمركز اإلرشاد النفسي، ص ص 

ريبي قائـ عمى نمذجة األقراف في (. فعالية برنامج تدٕ٘ٔٓتوفيؽ،مروة عبد الحميد أحمد.)
تنمية ميارات إدارة الذات لدى المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعميـ بمدارس التعميـ األساسي 
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جامعة  –المدمجة. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية البنات لآلداب و العموـ و التربية 
 عيف شمس.

ضعاؼ السمع مف طبلب  (.القدرات القرائية لدى عينة مفٕٕٓٓثابت، محمد جعفر.)
الصؼ السادس االبتدائي والصؼ الثالث المتوسط في مدينة الرياض:دراسة مقارنة.دراسات 

 .ٛٓٙ -ٙٚ٘، ص ص ٗ، ع ٕٔنفسية، القاىرة، ج 

(.الكفايات التدريسية لمعمـ القرآف الكريـ لذوي االحتياجات الخاصة ٜٕٔٓالجابري، ابتساـ.)
 https://vb.tafsir.net/tafsir58195/#.XgF2vflTLIUوأىـ مقوماتو.

(. واقع مشكبلت ٜ، أكتوبرٜٕٔٓالحاجي، جابر بف عمي وحنفي، عمي عبد رب النبي.)
األطفاؿ الصـ وضعاؼ السمع في مرحمة ما قبؿ المدرسة مف وجية نظر المعمميف 

جمة العربية لعموـ اإلعاقة والموىبة، المؤسسة العربية لمتربية والعموـ واآلداب، والوالديف. الم
 .ٓٚٔ – ٜٔٔص ص 

،نوفمبر(.وحدة مقترحة في التربية اإلسبلمية لتكويف ٕٙٔٓحافظ، وحيد السيد إسماعيؿ.)
ت المفاىيـ الدينية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي بمعاىد وبرامج التربية الفكرية. دراسا

 . ٜٚعربية في التربية وعمـ النفس،ع 

فاعمية استخداـ استراتيجيتي التعمـ الذاتي والتعاوني (.ٕٛٔٓ).الحربي، محمد سعد سعود
في تنمية ميارات التفسير في مقرر القرآف الكريـ لدى طبلب المرحمة الثانوية بدولة 

 لتربية، جامعة عيف شمس.رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية ا الكويت.

(.فعالية استخداـ استراتيجيات ٕٔٔٓ.) الزاكي،غادة مصطفىو  حسف، محمد السيد 
نمية ميارات: تصميـ و تنفيذ النماذج "الباترونات" لدى الطالبات المعاقات التوضيح في ت

 .ٔ، ع ٖٕ، جامعة حمواف، مج وثمجمة عموـ وفنوف، دراسات وبحسمعًيا.

https://vb.tafsir.net/tafsir58195/#.XgF2vflTLIU
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، يونيو(.مشكبلت تطبيؽ مناىج التعميـ العاـ عمى فئة الصـ ٕٛٔٓحسيف، خميؿ معيوؼ.)
، ص ص  ٕٙوضعاؼ السمع بمؤسساتيـ كما يراىا معمموىـ.مجمة جامعة الزيتونة، ع

ٕٙ–ٔٓٙ. 

رحمة .معايير جودة كتاب لغتنا العربية لمصفوؼ األولية مف الم )ٕٚٓٓحمس، داود.)
األساسية الدنيا مف وجية نظر معممي ومعممات الصؼ في محافظة غزة.رسالة دكتوراه 

 .غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية،غزة

(.نشر القرآف الكريـ لمصـ وضعاؼ السمع)دراسة عممية ٖٕٔٓالحمو،سماح مفتي عمي.)
والمأموؿ،  عمى مدارس الصـ بقطاع غزة(.ندوة طباعة القرآف الكريـ ونشره بيف الواقع

 مجمع الممؾ فيد بالمممكة العربية السعودية.

،أكتوبر(.فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات االستعداد ٜٕٔٓالحمداف، نايؼ بف عبد اهلل.)
ما قبؿ المدرسة )تحضيري( في معاىد  لمقراءة والكتابة لدى عينة مف التبلميذ الصـ بمرحمة

، ص ٜ، ع ٖالمجمة العربية لعموـ اإلعاقة والموىبة. مج األمؿ لمصـ بمدينة الرياض.
 .ٖٖٔ – ٖٓٓص

(.فاعمية اإلرشاد النفسي الجماعي القائـ عمى تحسيف 2013).الخالدي، أحمد حاشوش
، كمية التربية، جامعة مجمة التربيةطة.التوافؽ لدى المراىقيف ذوي اإلعاقة السمعية البسي

 .٘ٚ٘-ٜٖ٘، ص ص  ٔ، ج ٖ٘ٔاألزىر،ع 

اعمية برنامج مقترح قائـ عمى النحو الوظيفي فى (.فٕٙٔٓخضر، ىانى ممموؾ عبدالنبى.)
األزىرية.رسالة ماجستير غير  اإلعداديةتنمية فيـ النصوص القرآنية لدى تمميذات المرحمة 

 منشورة، كمية التربية، جامعة المنصورة. 

في المدارس العادية مف  السمعية اقةدمج الطمبة ذوي اإلع(.ٜٕٓٓ).الدبابنة، خمود أديب
 .ٔ، ع ٘مج  ،جامعة اليرموؾ ،المجمة األردنية في العمـو التربوية.وجية نظر المعمميف
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ة وتفسيرىا في مادة وحدة مقترحة قائمة عمي معايير اختيار اآليات القرآني أيمن عيد بكري    
إدارة الذات  ىالتربية اإلسالمية لتنمية ميارات فيم النص القرآني وأثره عم

 بتدائي الصم تالميذ الصف الخامس اال ىلد

 

 

 2236 

فاعمية الويب التفاعمى فى تفسير القرآف الكريـ (. ٕٙٔٓ.)، انتصار زياد يوسؼالدريممى
.رسالة ماجستير غير فى الجامعة اإلسبلمية بغزة السمعية اإلعاقة يلدى ذو 
 اإلسبلمية غزة. الجامعة منشورة،
تخفيؼ      في السموؾ تعديؿ فنيات بعض فعالية.( ٕٛٓٓ ).مصطفى محمد مصطفى رجب،
 التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة سمعيًا، المعاقيف لدى الزائد ض النشاط أعرا

 .جامعة المنوفية
طابع سيكولوجية التبلميذ غير العادييف،جمعية عماؿ الم. (ٖٕٓٓ).الروساف،فاروؽ

 التعاونية، األردف.
اإلعاقة السمعية:مبادئ التأىيؿ السمعي والكبلمي . (ٜٕٓٓ).الزريقات، إبراىيـ عبد اهلل فرج

 والتربوي. عماف، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

(.استخداـ قصص األنبياء في تنمية المفردات القرآنية ٕٛٔٓ).زيادة، محمود محمد محمود
العربية الناطقيف بغيرىا، وتأثيرىا عمى فيـ النص القرآني. رسالة لدى متعممي المغة 

 ماجستير، كمية البنات، جامعة عيف شمس. 

ىػ، محـر وصفر(.األصوؿ العامة لتحميؿ النص القرآني. ٕٚٗٔ).الزيدي، قاصد ياسر
 مجمة العرب.

،سبتمبر(.واقع استخداـ الطبلب ذوى اإلعاقة السمعية ٕٚٔٓ ).سالـ، سري محمد رشدي
مجمة التربية عميـ العالى، لمتقنيات التعميمية فى ضوء بعض المتغيرات فى مرحمة الت

-ٚٙ، ص ص  ٕ، ج ٕٓ، ع٘، مؤسسة التربية الخاصة والتأىيؿ، مجالخاصة والتأىيؿ
ٖٔٔ. 

(.األسس النظرية واألطر التربوية في تكييؼ مناىج ٕٙٔٓلسالـ، ماجد عبد الرحمف.)ا
الصـ وضعاؼ السمع لموصوؿ إلى منيج التعميـ العاـ.مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ 

 .ٕٕٔ – ٗٚٔ، ص ص  ٖٔ، عٗ،مؤسسة التربية الخاصة والتأىيؿ، مج
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ديف و الشعور بالضغوط والرضا ، أكتوبر(.مستوى التٕٕٔٓسالـ، محمود ممدوح محمد.)
عف الحياة لدى المراىقيف الصـ)دراسة سيكومترية إكمينيكية(.مجمو كمية التربية، جامعة 

 .ٕٚ٘– ٘ٚٔ، ص ص ٔٛالمنصورة،ع

.ميارات فيـ النص القرآني وعبلقتيا ببعض ميارات التفكير )ٕٚٓٓأحمد الضوي.) سعد،
مجمة جامعة األزىر .ة بالمدينة المنورةلدى الطبلب المعمميف بكمية التربية جامعة طيب

 .ٗٛ -ٔ٘، ص صٖٔٔلمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية،ع 

(.استراتيجيات فيـ النص القرآني والوعي بيا لدى ٖٕٔٓسعد، عبد الحكـ محمد خميفة.)
طبلب المرحمة الثانوية األزىرية ومدى تحقيؽ معممي العموـ الشرعية ليا. دراسات عربية 

 .ٖٗٔ – ٖٜ، ص ص ٔ، ج ٔٗربية وعمـ النفس، ع في الت

( .الخصائص السيكولوجية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعيًا.مجمة الطفولة ٕٔٓٓالسعيد ، خالد. )
 .ٕ، ع  ٔوالتنمية، ـ 

(. نمط تقديـ اإلنفوجرافيؾ )الثابت / المتحرؾ( وفاعميتو  ٜٕٔٓ.)سعيد، سعد محمد إماـ
،  اإلعداديةفي تنمية التحصيؿ وكفاءة التعمـ لدى الطبلب المعاقيف سمعيًا في المرحمة 

 .ٚٚٔ-ٖٕٔ، ص ص  ٗ، عٜٔ، جامعة كفر الشيخ، مجمجمة كمية التربية

دريبي قائـ عمى البرمجة المغوية ، إبريؿ(.أثر برنامج تٕٛٔٓالسعيد، سماح عبد الرحمف.) 
العصبية في إدارة الذات لدى الطالبات ذوي صعوبات التعمـ بالجامعة.مجمة كمية التربية، 

 .ٜٔٙ-ٖٔٙ، ص ص ٕ، جٛٚٔجامعة األزىر، ع 

(.فاعمية برنامج قائـ عمى المواقؼ التعميمية في ٕٓٔٓسبلمة، عبد البديع محمد السيد.)
المعوقيف سمعيًا، مجمة  اإلعداديةمقراءة والكتابة لتبلميذ المرحمة تنمية الميارات الوظيفية ل

 .ٕٜ -ٛ٘، ص ص ٛٓٔالقراءة والمعرفة، ع 

عبدالرازؽ، محمد و  مغاوري، أحمد أبو الفتوحو  سميماف، عبدالرحمف
(.أنشطة الذكاءات المتعددة في اكتشاؼ بعض المواىب الخاصة لدى ٕٗٔٓ.)مصطفى
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، جامعة عيف شمس، مركز اإلرشاد مجمة اإلرشاد النفسي األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية،
 .ٔٚٙ – ٖٔٙ، ص ص ٜٖالنفسي، ع

نايؼ دخيؿ   و الثقفي، سيد يس و التيامي،  عبد الرحمف سيد سميماف،
مجمة كمية  مقياس الميارات األكاديمية لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية. (.ٕٕٔٓاهلل.)
 .ٖٜٚ-ٛٚٚ، ص ص ٗ، ج ٖٙ، كمية التربية، جامعة عيف شمس،ع التربية

.توظيؼ األنشطة البصرية فى أسئمة مدى تحقيؽ: تدريس (ٕٗٔٓ).سمعاف، عماد ثابت
، جامعة سوىاج،كمية المجمة التربويةالرياضيات لدى التبلميذ المعاقيف سمعيا، 

 .ٜٖٗ-ٖٖٔ، ص ص ٖٚالتربية،ج

ميارات التنظيـ الذاتي لمتعمـ لدى  (. فاعمية برنامج لتنميةٜٕٓٓسمير، عبد الجواد. ) 
الكبار وأثره عمى تحصيميـ الدراسي في المغة العربية.رسالة ماجستير غير منشورة، معيد 

 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

(. تقييـ البيئة التعميمية المقدمة لمطمبة الصـ وضعاؼ ٖٕٔٓالسوالمة، سامر محمد.)
الستطبلع آراء طبلب ومعممي الصـ وضعاؼ السمع في مدارسيـ: دراسة وصفية 

 .ٗٙٔ –ٙٓٔ، ص صٖ، جٖٚالسمع.مجمة كمية التربية،  ع 

، أبريؿ(. أثر اإلعاقة السمعية في ظيور عسر ٕٕٓٓ. )بود، فاطمةو   سيب، عبدالرزاؽ
، مركز جيؿ البحث مجمة جيؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعيةلطفؿ المتمدرس.القراءة عند ا
 .ٔٗ – ٖٔ، ص ص ٖٙالعممي، ع

(.إدارة الذات والفاعمية األكاديمية  لدى طبلب ٕ٘ٔٓر عبد البديع عبد العزيز.)السيد، سم
 .ٜٛ-ٚٚ، ص صٙٔالجامعة . مجمة البحث العممي في التربية، ع

(. فعالية برنامج تدريبي لتنمية الكفايات البلزمة ٕ٘ٔٓالسيد، عائشة أحمد محمد.)
ية لمصـ.مجمة التربية الخاصة، كمية لمترجمي لغة اإلشارة المرتبطة بتعميـ التربية اإلسبلم
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، ٕٔعموـ اإلعاقة والتأىيؿ، جامعة الزقازيؽ، مركز المعمومات التربوية والنفسية والبيئية،ع
 .ٜٗ – ٕص ص 

الدار المصرية  :وقيـ التقدـ في العالـ العربي.القاىرة .تقييـ المناىج)ٕٚٓٓشحاتة، حسف.)
 .المبنانية

البراجماتية .برنامج مقترح لعبلج اضطراب المغة )ٕٕٓٓ(.الشخص، عبدالعزيز السيد
، مجمة اإلرشاد النفسي وتحسيف التفاعؿ االجتماعي لدي األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية.

 .ٜٕٙ- ٜٕٓ، ص ص ٔٙع س ، مركز اإلرشاد النفسي،جامعة عيف شم

برنامج قائـ  ، إبريؿ (.تصميـ ٜٕٔٓ.)محبوب، رنا فاروؽو  الشيري، فاطمة عمي أحمد
، مجمة التصميـ الدوليةعمي الوسائط الفائقة لتعميـ تصميـ األزياء لذوي اإلعاقة السمعية، 

 .ٖٖٔ – ٕٖٔ، ص صٕ، عٜية العممية لممصمميف، مجالجمع

لدى المعاقيف سمعًيا في ضوء بعض  (.السمات الشخصيةٕٗٔٓصالح، رنا عبد الحميد.)
 دمشؽ. التربية، جامعة المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية

 :(.صعوبات الفيـ القرائي المعرفية والميتامعرفيةٜٕٓٓالصاوي، إسماعيؿ إسماعيؿ.)
 .دار الفكر العربي :مفاىيـ نظرية وتشخيص وبرنامج مقترح. القاىرة

(.األداء العقمي المعرفي لدى فاقدات السمع والعاديات ٕٚٓٓصديؽ، لينا بنت عمر.)
بالمرحمة المتوسطة "دراسة مقارنة" المؤتمر العممي األوؿ، كمية التربية ببنيا، التربة الخاصة 

 وليو.ي ٙٔ-٘ٔوالمأموؿ،  بيف الواقع

(.دور العبلج بالفف التشكيمي في التأىيؿ النفسي  ٕٕٔٓالضمعاف،  محمد بف صبلؿ نايؿ.)
لذوي اإلعاقة السمعية مف الناحية االنفعالية ، رسالة ماجستير  غير منشورة،  كمية التربية، 

 جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.
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(.استراتيجية قائمة عمى تحميؿ الخطاب لتحسيف ٜٕٔٓ).دالطنوبي، رانيا جعفر محمو 
مستويات فيـ النص القرآني لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي األزىري.رسالة ماجستير 

 غير منشورة، كمية التربية،جامعة دمياط.    

(. فاعمية برنامج إرشادي لتعديؿ اتجاىات التبلميذ ٕٛٓٓعبد الحافظ، نور محمد. )
عاقيف سمعيًا نحو الدمج في مدارس التعميـ العاـ.رسالة ماجستير غير منشورة، العادييف والم

 كمية التربية، جامعة بنيا.

(.تحميؿ النص القرآني.الجامعة المستنصرية، وزارة التعميـ ٕٚٔٓعبد العزيز، أوفى مزيد.)
 العالي و البحث العممي.

ي لخفض صعوبات القراءة فى (.فاعمية برنامج إرشادٕٛٔٓعبد اهلل، حناف حممي سميماف.)
تحسيف مستوى التواصؿ االجتماعي بيف األبناء الصـ ووالدييـ.رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 كمية اآلداب، جامعة بنيا.

(.تنمية ميارات تحميؿ النص القرآني بأسموبي المناقشة ٕٕٔٓعبد اهلل، مديحة جابر فرج.)
النص لدى طالبات المرحمة الثانوية  والتقصي وعبلقة ذلؾ بفيـ القضايا المتضمنة في

 األزىرية.رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة كفر الشيخ.

(. فاعمية برنامج إرشادي انتقائي فى تنمية ميارات إدارة ٕٙٔٓعبده، ىبة عبده محمد.)
لسمع الذات     و أثره عمى السموؾ االيجابي واألداء األكاديمي لدى المراىقات ضعيفات ا

الموىوبات قيادًيا. رسالة ماجستير غير منشورة، معيد البحوث والدراسات العربية 
 .بالقاىرة،جامعة الدوؿ العربية

 .األردف عماف لمنشر، الصفا بأعينيـ،دار (.السامعوف ٕٓٓٓ السيد.) عبيد، ماجدة
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 ، مارس(. العمميات الذىنية المصاحبة لفيـ النصٕٙٔٓالعتيبي ، نايؼ بف عضيب.)
دراسة تشخيصية عبلجية.رسالة التربية وعمـ :القرآني لدى طبلب المرحمة الثانوية

 النفس،الجمعية السعودية لمعمـو التربوية و النفسية ) جستف(، جامعة الممؾ سعود. 

(.فعالية برنامج قائـ عمى التعمـ الفردي في تحسيف الفيـ القرائي ٕٛٔٓعثماني، نسيمة.)
معًيا.رسالة ماجستير غير منشورة،كمية العموـ االجتماعية، جامعة عند التبلميذ المعاقيف س

 عبد الحميد بف باديس، الجزائر.

(. برنامج تدريبي لتحسيف الحصيمة المغوية لدي ضعاؼ ٜٕٔٓعبلـ، وئاـ محمد نبيؿ.)
 السمع وأثره عمي مفيـو الذات.رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنوفية.

(. تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ الصـ المكفوفي ٕٓٔٓمؿ عزت .)عمي، أ
باستخداـ مبادئ المدخؿ االسكندنافي )دراسة حالة(. المؤتمر العممي لكمية التربية بجامعة 

 يوليو. ٘ٔ-ٗٔبنيا "اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف بيف الواقع والمأموؿ" 

(. فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ميارات إدارة الذات  ٜٕٔٓ .)عمر، كامؿ عمر عارؼ
كمية  -جامعة عيف شمس المجمة المصرية لمدراسات المتخصصةلذوي اإلعاقة السمعية.

 .ٖٖٗ – ٕٖٓ، ص ص  ٕٔالتربية النوعية، ع

( .فاعمية برنامج قائـ عمى األلعاب التعميمية في ٕٓٔٓفى.)عوؼ، جيياف محمد مصط
تنمية ميارات القراءة والكتابة لتبلميذ المرحمة االبتدائية لممعاقيف سمعيًا، مجمة القراءة 

 .ٖٗ -ٛٔ، ص ص ٚٓٔوالمعرفة، القاىرة، عدد 

 "بيؽوالتط النظرية"األصـ مخ يتعمـ (.كيؼ ٕٚٓٓ السيد.) خميفة،وليد و عمي عيسى،مراد
 اإلسكندرية، والنشر، لمطباعة وفاء دار الخاصة، االحتياجات ذوي مخ يتعمـ سمسمة كيؼ

 .مصر

 .القاىرة الفكر، الخاصة،دار االحتياجات ذوي (.سيكولوجية ٕ٘ٓٓ المطمب.) القريطي،عبد
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(.متطمبات تربية الطفؿ المعاؽ مف منظور إسبلمي.رسالة ٕٗٔٓقريف،أحمد عمى محمد.)
 منشورة، كمية التربية، جامعة أسيوط. ماجستير غير 

(.اإلعاقة السمعية، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، عماف، ٕٙٓٓالقريوتي، إبراىيـ أميف.)
 األردف

(.برنامج باستخداـ عادات العقؿ لتحسيف الفيـ القرائي والتعبير ٜٕٔٓمحمد، سامية سعيد.)
نشورة، كمية التربية، جامعة عيف الكتابي لدى األطفاؿ الصـ. رسالة ماجستير غير م

 شمس.

(.منيج أنشطة حركية مقترح لتبلميذ الصؼ ٕٛٓٓٓمحمد، عصاـ الديف محمد عزمي.)
األوؿ االبتدائي الصـ وضعاؼ السمع بجميورية مصر العربية في ضوء مسرحة المناىج. 

 .ٖ٘ٓ –ٕٚٗ، جامعة حمواف، ص ص ٖٓمجمة كمية التربية الرياضية لمبنات، مج 

(.فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ميارات إدارة الذات ٜٕٔٓ، منى محمد الزناتى.)محمد
والتواصؿ االجتماعى لذوى اإلعاقة السمعية. رسالة دكتوراه، كمية التربية النوعية، جامعة 

 عيف شمس.

(.دور خطبة الجمعة المترجمة إلى لغة اإلشارة فى التوعية ٕٕٔٓمحمد،أحمد عبد الحميد.)
طفؿ األصـ. رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة الدينية لم

 عيف شمس.

(.تقويـ المنيج التربوي لمصـ بواليتي الخرطوـ والقضارؼ ٖٕٔٓ(.نصر، زلفو محمد إسحؽ
.  مف وجية نظر المعمميف.رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية،جامعة النيميف،الخرطـو

فاعمية برنامج قائـ عمى تحميؿ السمات الداللية (.ٜٕٔٓ.)نعيـ، إيماف محمد السعيد محمد
فيـ النصوص القرآنية والتفكير األخبلقي لدى طبلب المرحمة الثانوية  في تنمية ميارات

 رسالة دكتوراه غير منشورة،كميػػة التربيػة، جامعة الزقازيؽ. األزىرية،
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(.اإلعاقة السمعية:تعريؼ وخصائص، منتدى الخميج لذوي ٖٕٓٓنواؿ المعتوؽ )
   www.gulfnet.wsاالحتياجات الخاصة.

(. وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى ٜٕٓٓالييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.)
 مادة التربية الدينية اإلسبلمية لمتعميـ قبؿ الجامعى. 

(.التربية اإلسبلمية: معايير المنيج ٕٗٔٓوزارة التربية والتعميـ، اإلمارات العربية المتحدة.)
 رياض األطفاؿ وحتى الثاني عشر. الوطني مف

،صفر(. ندوة تعميـ القرآف الكريـ ى ٔٗٗٔوزارة الشؤوف اإلسبلمية والدعوة واإلرشاد.)
لؤلشخاص ذوي اإلعاقة)تقويـ لمواقع واستشراؼ 

 http://www.mjdalwatan.com  -http://jedariiat.net/news/1593لممستقبؿ(.
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A Suggested Unit Based on the Standards of Choosing the Quran Verses 

and Interpreting them in the Subject of Islamic Religion to Develop the 

Skills of Understanding the Quran Text and Self-management of the Deaf 

Fifth Primary Students 

Abstract: 

The curriculum developers have been interested in linking students and 

strengthening their connection with the Qur’an through Islamic education 

curricula, by choosing Qur’anic verses in different educational stages. To 

develop the skills of understanding the Qur’an text, in analyzing, tasting, 

applying, and extracting its legal rulings, as well as for the benefit of ordinary 

students and those with special needs, including the deaf, in practical 

management of themselves and their special capabilities; To achieve  their goals 

and develop their skills. 

Questions of the research :The Current research try to answers the following 

main question :What is the effectiveness of the suggested unit in light of the 

standards of choosing the Quran verses and interpreting them in developing the 

skills of understanding the Quran text and self-management of the fifth primary 

deaf students?  

Aims of the research :The current research aims at: preparing the standards of 

choosing the Quran verses and interpreting them for the deaf of fifth primary 

students, and preparing a study unit in light of these standards to develop the 

skills of self-management of the deaf students. 

Research tools :Test of understanding the Quran text skill ,Scale of self-

management ,Standards of interpretation of the Holy Quran, and choosing the 

Quran verses for fifth primary deaf students ,Suggested study unit in light of 

standards of choosing the Quran verses and interpreting them for the fifth 

primary deaf students. 

The research results: The spss program was used to compare the results of the 

pre and post application of the research tools on the experimental sample (9 

students) and the control sample (10 students) of the fifth grade deaf primary 

students.: and the result revealed that: There is a statistical difference between 

the pre and post performance of the experimental group in the (0, 05) level for 

the fifth grade primary students in favor of the post test of the understanding the 

Quran text skill test and scale of the self-management. 

 

Key words:  Standards of choosing the Quran verses, Understanding the Quran 

text skills, Self-management skills, Deaf and hearing impaired skills. 


