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 العربية غةالل : الدراسة لغة

 العربية اللغة تدريس وطرق المناهج تخصص " ، التربية فى ماجستير : العلمية الدرجة
 " اإلسالمية والتربية

 الاله عبد تهامي حسن / د رحاب سيد أحمد الشافي عبد / د . أ : املشرفون

 : املشكلة
 الـضعف  هذا جعتوأر ، التالميذ لدي الدينية المفاهيم ضعف إلى الدراسات من العديد أشارت

 بطريقـة  تعـرض  الدينيـة  المفاهيم وان ، اإلسالمية الدينية بالتربية العناية فى القصور إلى
 كبير نقص هناك وان ، التعليمية المستويات فيها يراع ولم عليها تركيز أو شرح دون عرضية

 واآلداب األخـالق  مجال وخاصة الدينية التربية لمجاالت الدراسية المناهج محتوي تغطية فى
 جميـع  بين االبتدائية المرحلة من األولى الصفوف بها تتمتع التى لألهمية ،ونظراً اإلسالمية

 علـى  التربيـة  علـى  الهيئات اهتمام بضرورة الدراسات بعض أوصت فقد ، التعليم مراحل
 المدرسـية  المنـاهج  مراعـاة  وبضرورة الصحيحة الدينية بالمفاهيم العربى الوطن مستوى

 الدينية المفاهيم إلي الشباب اهتمامات توجيه وضرورة ، الدينية والمفاهيم الفضائلب والتمسك
 ، الدينية التربية عناصر من هاماً عنصراً تمثل الدينية ،فالمفاهيم اإلسالمية العقيدة من النابعة

 مراحلال فى الدينية التربية مناهج أن إال عليها التركيز وضرورة الدينية المفاهيم أهمية ومع
 . الدينية بالمفاهيم االهتمام من المقبول بالقدر تحظ لم المختلفة التعليمية

 : اإلجراءات

 اإلطـار تنـاول ، تجريبـي  واآلخـر  نظري أحدهما: جانبين فى الدراسة إجراءات تحددت

 – أهـدافها  – أهميتها و مفهومها : حيث من اإلسالمية الدينية للتربية دراسة - :النظـري
 – النمـو  خصائص – أهميتها – مفهومها : حيث من التربية في للقصة دراسة - . أساليبها

 : حيـث  مـن  المصورة للقصة دراسة - . تدريسها كيفية – القصة شروط – القصص أنواع
 معاييرها و شروطها – ومقوماتها عناصرها – أهدافها – متكاملة كمنظومة المصورة القصة



 تعلمها – أنواعها – أهميتها : حيث من للمفاهيم دراسة - . للقصة التربوي األثر – أنواعها –
  . تنميتها – تكوينها- المؤثرة العوامل - وتعليمها

 األول الصف لتالميذ الالزمة الدينية بالمفاهيم قائمة إعداد تضمن فقد التجريبي اإلطار أما
 ) قيـاس  أداة بنـاء  تم التالميذ لهؤالء زمة الال الدينية المفاهيم قائمة ضوء وفى ، االبتدائي

 قبلياً الدراسة أداة تطبيق وتم ، المعلم دليل وكذا ، مقترحة وحدة بناء تم كما ( مواقف اختبار
 مجموعـة  علـى  لالختبار البعدي التطبيق ثم ( المقترحة الوحدة ) الدراسة تجربة تطبيق ثم

 . الدراسة

 : النتائج
 المفاهيم بعض تنمية فى المقترحة مصورةال القصصية الوحدة أثر إلى الدراسة نتائج أشارت
 اختبـار  فـى  الدراسة درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت حيث الدينية

  . البعدي التطبيق لصالح ( البعدي – القبلي ) التطبيقين بين المواقف
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