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درادةىملخصىال
 في القرآن الكريم في العممي ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر استخدام اإلعجاز 

لتالميذ الصف األول اإلعدادي بمدينة المنيا في " األرض والغالف الجوى " تدريس وحدة 
 .اكتسابيم لممفاىيم العممية واالتجاه نحو مادة العموم 

 
ى:لدرادةىأدواتىا

 ى:ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام أدوات الدراسة التالية 
:  وتشمل   ، أدوات التعلم- 1

معد من خالل اإلعجاز في القرآن الكريم   (األرض والغالف الجوي)كتاب التمميذ في وحدة  -
  .(إعداد الباحثة)

معد من خالل اإلعجاز في القرآن  (األرض والغالف الجوي)دليل المعمم لتدريس وحدة  -
  .(إعداد الباحثة)الكريم 

:  وتشمل  ، أدوات التقويم- 2
 . (إعداد الباحثة)مقياس االتجاه نحو مادة العموم   -
  .(إعداد الباحثة)اختبار تحصيمي في المفاىيم العممية المتضمنة في وحدة الدراسة  -

:  وتتضمن ما يمي  ،أدوات تحليل المحتوي -3
إعداد )بطاقة تحميل المحتوي العممي الستخراج المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة الدراسة  -

 . (الباحثة
بطاقة تحميل المحتوي العممي الستخراج األىداف السموكية المتضمنة بوحدة الدراسة      -

  .(إعداد الباحثة)

 
:ىمجموعةىالدرادةى

 المنيا اإلعدادية بمدرستي اإلعدادي تم اختيار مجموعة الدراسة من تالميذ الصف األول 
تمميًذا وتمميذة ، وتم تقسيميم إلى  (120)بنات ، وكفر المنصورة بنين ، وتكونت المجموعة من 

 : التاليمجموعتين عمى النحو 
، ودرست  بواقع فصل من كل مدرسةتمميًذا وتمميذة (60) تكونت من :المجموعة الضابطة  -

. وحدة الدراسة بالطريقة المعتادة 
، ودرست بواقع فصل من كل مدرسةتمميًذا وتمميذة  (60) تكونت من :المجموعة التجريبية  -

 .   في القرآن الكريم العمميالوحدة المعدة من خالل اإلعجاز 
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:ىدرادةىفروضىال
: سعت الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفروض التالية      
 تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في  درجاتيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي -1

 . المجموعة التجريبية أفراد لممفاىيم العممية لصالح التحصيمي لالختبار البعدي قياسال

 –بنين )       التجريبيةة  المجموعأفراد درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي -2
األرض " المتضمنة بوحدة   لممفاىيم العممية التحصيمي لالختبار البعدي لقياس في ا (بنات

 ."والغالف الجوي 

:  كلٍّ من  إحصائية بينالود ذو يوجد فرق  -3
في القياس البعدي  (بنات)متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  - أ

 .لالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية لصالح بنات المجموعة التجريبية 

في القياس البعدي  (بنين)متوسطي درجات أفراد المجوعتين الضابطة والتجريبية  - ب
 .لالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية لصالح بنين المجموعة التجريبية 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في  -4
. القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العموم لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

بنين ـ )يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية      -5
 .في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العموم  (بنات

 :يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين كل من  -6

في القياس البعدي  (بنات)متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  - أ
 .لمقياس االتجاه نحو مادة العموم لصالح بنات المجموعة التجريبية 

في القياس البعدي  (بنين)متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  - ب
 .لمقياس االتجاه نحو مادة العموم لصالح بنين المجموعة التجريبية 

: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين كل من  -7
في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيمي لممفاىيم درجات أفراد المجموعة التجريبية  - أ

 .، ومقياس االتجاه نحو مادة العموم " األرض والغالف الجوي " العممية الواردة بوحدة 

في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيمي  (بنات)درجات أفراد المجموعة التجريبية  - ب
، ومقياس االتجاه نحو مادة " األرض والغالف الجوي " لممفاىيم العممية الواردة بوحدة 

 .العموم 

في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيمي  (بنين)درجات أفراد المجموعة التجريبية  - ج
، ومقياس االتجاه نحو مادة " األرض والغالف الجوي " لممفاىيم العممية الواردة بوحدة 

 .العموم 
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 :إجراءاتىالدرادةى
:  سارت الدراسة في الخطوات التالية 

 أجريت في مجال ، والتي عمى المراجع والبحوث والدراسات العربية واألجنبية اإلطالع -1
.  لمقرآن الكريم والمفاىيم العممية واالتجاه نحو مادة العموم العممياإلعجاز 

 بالفصل اإلعداديلمصف األول " األرض والغالف الجوى " تحميل محتوى وحدة  -2
المتضمنة       الستخراج كٍل من المفاىيم العممية واألىداف السموكية الثاني الدراسي
  .بالوحدة

         موضع الوحدةب ترتبط بالمفاىيم العممية المتضمنة التيتحديد اآليات القرآنية  -3
 . الدراسة

 في ضوءوكتاب التمميذ ، إعادة صياغة وحدة الدراسة من خالل إعداد دليل المعمم  -4
 عمى مجموعة من السادة المحكمين ا في القرآن الكريم وعرضيمالعممياإلعجاز 

.  فييما الرأي إلبداء
لقياس تحصيل الدراسة ؛  إعداد االختبار التحصيمى لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة -5

  .تمك المفاىيمالتالميذ ل
. إعداد مقياس االتجاه نحو مادة العموم  -6
 ، تطبيق االختبار التحصيمى لممفاىيم العممية المتضمنة بالوحدة موضع الدراسة -7

ومقياس االتجاه نحو مادة العموم عمى عينة استطالعية لمتأكد من صالحية أدوات 
. التطبيق وحساب الثوابت اإلحصائية 

. اختيار مجموعة الدراسة وتقسيميا لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة  -8
تطبيق االختبار التحصيمى لممفاىيم العممية ومقياس االتجاه نحو مادة العموم قبميًا عمى  -9

  .[ التجريبية–الضابطة ]المجموعتين 
: التدريس لتالميذ المجموعتين - 10  

. باستخدام الطريقة المعتادة (األرض والغالف الجوى)تدَّريس وحدة :  المجموعة الضابطة
معدة من خالل اإلعجاز  (األرض والغالف الجوى)تدَّرس وحدة : المجموعة التجريبية

.  في القرآن الكريم العممي
تطبيق االختبار التحصيمى ومقياس االتجاه نحو مادة العموم بعديًا عمى - 11  

 . [ التجريبية–الضابطة ]المجموعتين  
. إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة لمنتائج وتحميميا وتفسيرىا - 12  
 .تقديم التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج الدراسة - 13  
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:ىنتائجىالدرادةى
 : إلى النتائج التالية  الحالية توصمت الدراسة

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  -1
األرض " بوحدة  في القياس البعدي بالنسبة لالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية المتضمنة 

 .لصالح أفراد المجموعة التجريبية  (,05)عند مستوي " والغالف الجوي 

 (بنين ، بنات)إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية داللة ذيعدم وجود فرق  -2
 . في القياس البعدي لالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية الواردة بالوحدة موضع الدراسة

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  -3
في القياس البعدي بالنسبة لالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة  (بنات)

 .لصالح بنات المجموعة التجريبية  (,05)الدراسة عند مستوي 

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  -4
في القياس البعدي بالنسبة لالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة  (بنين)

 .لصالح بنين المجموعة التجريبية  (,05)الدراسة عند مستوي 

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية  -5
لصالح أفراد  (,05)في القياس البعدي بالنسبة لمقياس االتجاه نحو مادة العموم عند مستوي 

 .المجموعة التجريبية 

بنين ـ )عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية  -6
 .في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العموم  (بنات

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  -7
لصالح بنات  (,05)في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العموم عند مستوي  (بنات)

 .المجموعة التجريبية 

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  -8
لصالح بنين  (,05)في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العموم عند مستوي  (بنين)

 .المجموعة التجريبية 

بين درجات أفراد المجموعة  (,05)وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيًا عند مستوي  -9
التجريبية في التطبيق البعدي لكلٍّ من اختبار المفاىيم العممية ومقياس االتجاه نحو مادة 

 .العموم 

بين درجات أفراد المجموعة  (,05)وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيًا عند مستوي -10
في التطبيق البعدي لكلٍّ من اختبار المفاىيم العممية ومقياس االتجاه نحو  (بنات)التجريبية 

. مادة العموم 
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بين درجات أفراد  (,05)وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيًا عند مستوي - 11
في التطبيق البعدي لكل من اختبار المفاىيم العممية ومقياس  (بنين)المجموعة التجريبية 

. االتجاه نحو مادة العموم 
 

:ىالتوصواتىوالمقترحاتى
أسفر البحث الحالي عن زيادة اكتساب أفراد المجموعة التجريبية لممفاىيم العممية 

، والمعاد صياغتيا من خالل اإلعجاز العممي في " األرض و الغالف الجوي " المتضمنة بوحدة 
 :يمي توصى الباحثة بما القرآن الكريم لذا 

ضرورة االستخدام الوظيفي لممفاىيم العممية في مواقف جديدة لما لذلك من دور ىام في  -1
 .إنماء ىذه المفاىيم في حياة الفرد خاصة المفاىيم المجردة 

 الصفوف والمراحل الدراسية مما يسيم في يضرورة وجود ترابط بين المناىج المدرسية ف -2
 .تنمية المفاىيم العممية لدي التالميذ 

التي تجذب انتباه التالميذ  ( البصرية–السمعية )ضرورة استخدام الوسائل التعميمية المتنوعة  -3
وتوضح الصورة الذىنية ليا , لما لذلك من دور ىام في التقميل من تجريد المفاىيم العممية 

 .في عقول التالميذ 
وتكشف عن مدي اكتساب التالميذ , إعادة صياغة أساليب التقويم الحالية بحيث تركز عمي  -4

 .لممفاىيم العممية اليامة في مقرراتيم 
 

كما أسفر البحث الحالي عن تنمية االتجاه نحو مادة العموم لدي أفراد مجموعة الدراسة 
: لذا توصي الباحثة بما يمي 

, الحوار , األمثال , القصة )ضرورة إتباع طرق التدريس التي كشف عنيا القرآن الكريم مثل  -1
وتكوين اتجاىات ايجابية نحو , ، لما لو من أثر إيجابي عمي تعمم التالميذ  (العرض العممي

 .مادة العموم 

ضرورة استخدام األنشطة التربوية المتنوعة والمناسبة التي تسيم في تكوين االتجاىات  -2
إجراء التجارب العممية ، القيام بالرحالت العممية االشتراك )اإليجابية نحو مادة العموم مثل 

  .(في العرض المسرحي لبعض القصص العممية المتضمنة بمناىج العموم

والعودة إلي التكامل في الخبرات المقدمة , ضرورة القضاء عمي االزدواجية في المواد الدراسية -3
وذلك بربط محتوي ,  (عزل المواد الدراسية عن المواد الدينية)لمطالب أي القضاء عمي 

 .مقررات العموم بالقرآن الكريم قدر اإلمكان واألحاديث النبوية المناسبة لكل منيا

والوجبات المنزلية المقدمة لمتالميذ في نياية دروس العموم ، لما ,  بالتكميفات مضرورة االىتما -4
 . لذلك من أىمية في االستخدام الوظيفي لممعرفة العممية المقدمة لمتالميذ والمرتبطة بدروس العموم


