
 

 
  
 
 

 

  

 

 

 دادإـع
 )معلمة بوزارة التعليم(

 م املناهج وطرق التدريسقس )أستاذ مشارك(
 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية

 الرياض، اململكة العربية السعودية

  حبث مشتق من رسالة املاجستري اخلاصة بالباحثة



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (6ج)أبريل ( 601)العدد   

 

141

 

 دادإـع
 )معلمة بوزارة التعليم(

 قسم املناهج وطرق التدريس )أستاذ مشارك(
 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية
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مهارة الكشف عن املغالطات-2

مهارة الوصول إلي استنتاجات-3

مهارة إعطاء تفسريات مقنعة-4

مهارة وضع حلول مقرتحة-5
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 Content Analysisحتليل احملتوي  -
Kaplan

 :  tafsir textbooksكتب التفسري  -
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إجابةة السةلال الول  

R = 

R = 
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 ( 1 ) رقم دولج
 قائمة نهائية مبهارات التفكري التأملي اليت يفرتض تضمينها يف حمتوى كتاب التفسري

 قائمة مهارات التفكري التأملي

مهارة الرؤية 
 البصرية

 عرض املوضوعات املطروحة باآليات بشكل رسومات مبسطة 1
 إعطاء توضيح دقيق للمفاهيم 2
 سومات توضيحية للموضوعات املطروحة باآليات  التوجيه لعمل ر 3
 توظيف الرسومات إلظهار مكونات املشكلة املعروضة باآليات 4

مهارة الكشف عن 
 املغالطات

 اإلسهام يف تعديل بعض التصورات اخلاطئة 1
 توضيح جوانب الغموض يف مواضيع اآليات 2
 حتديد العالقات غري الصحيحة يف املوضوعات 3
 التحفّيز على التساؤل حول القضايا املتعلقة مبوضوع اآليات 4
 املساعدة على تفسري اللفاظ اجلديدة بوضوح 5

 إىل الوصول مهارة
 استنتاجات

 اخلاص إىل العام من االنتقال على املساعدة  1
 باآليات تتعلق استنتاجات إىل للوصول السابقة اخلربات توظيف 2
 االستنتاج ةصح على احلكم تقديم 3
 اآليات سياق يف املختلفة جماالتها باعتبار الفكار تصنيف 4
 باآليات املطروحة املختلفة اإلسالمية املفاهيم بني العالقة حتليل 5

 منطقي بتسلسل باآليات املطروحة الفكار عرض 6

مهارة إعطاء 
 تفسريات مقنعة

 باآليات روحةاملط احلقائق اكتشاف على تساعد معلومات إعطاء 1
 اآليات ضوء يف والحداث واآلراء املواقف تفسري 2
 داعمة وأدلة شواهد إعطاء على املساعدة 3
 القرآني لألسلوب والنفسي الرتبوي البعد يبني 4

مهارة وضع حلول 
 مقرتحة

 اآليات يف املطروحة الفكار يناقش 1
 باآليات املعروضة القضية مع يتناسب مبا للحل املناسبة االفرتاضات وضع على التدريب 2
 مقنعة حلول إعطاء على املساعدة 3
 اآليات ضوء فى املناسب احلل اختيار على املساعدة 4
 اآليات مبوضوع متعلقة جديدة قضايا طرح على املساعدة 5
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إجابة السةلال الثةاني  

 (2) مةةةةةرق دولةةةةةج
 توزيع فقرات كتاب التفسري للصف الول املتوسط على املهارات الرئيسة للتفكري التأملي.

 التأملي مهارات التفكري
جمموع عدد الفقرات 

 )التكرارات(
 النسبة املئوية

الرتتيب جملموع 
 الفقرات

 5 29.2 106 مهارة الرؤية البصرية
 3 .2192 261 مهارة الكشف عن املغالطات

 2 23934 434 مهارة الوصول إىل استنتاجات

 1 34905 1212 مهارة إعطاء تفسريات مقنعة
 4 14935 656 مهارة وضع حلول مقرتحة

 __ __ 3524 اجملموع الكلي
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 ( 3) رقم جدول
 توزيع فقرات كتاب التفسري املقرر على طالبات الصف الول املتوسط على املهارات الفرعية املندرجة 

 حتت "مهارة الرؤية البصرية "

 مهارات التفكري التأملي م نوع املهارة
جمموع عدد 

       الفقرات
 ارات(التكر)

النسبة 
 املئوية%

الرتتيب 
جملموع 
 الفقرات

أواًل: مهارة الرؤية 
البصرية

 

 2 169.4 14 عرض املوضوعات املطروحة باآليات بشكل رسومات مبسطة 1

 1 66904 20 إعطاء توضيح دقيًق للمفاهيم 2

التوجيه لعمل رسومات توضيحية للموضوعات املطروحة  3
 3 0900 0 باآليات

 2 169.4 14 الرسومات إلظهار مكونات املشكلة املعروضة باآلياتتوظيف  4

 __ 100 106 يةةةةةةةةةةوع الكلةةةةةةةةةةاجملم
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 ( 4) مةةةةرق دولةةةةج
 يبني توزيع فقرات كتاب التفسري املقرر على طالبات الصف الول متوسط 

 على املهارات الفرعية املندرجة حتت " مهارة الكشف عن املغالطات "

 مهارات التفكري التأملي م نوع املهارة
   راتجمموع عدد الفق

 التكرارات()
النسبة 
 املئوية%

الرتتيب جملموع 
 الفقرات

ثانيًا: مهارة الكشف عن املغالطات
 4 49.4 64 اإلسهام يف تعديل بعض التصورات اخلاطئة 1 

 2 10934 .2 توضيح جوانب الغموض يف مواضيع اآليات 2

 5 3902 23 حتديد العالقات غري الصحيحة يف املوضوعات 3

4 
ز على التساؤل حول القضايا املتعلقة التحفي

 مبوضوع اآليات
26 .9.. 3 

 1 62962 515 املساعدة على تفسري اللفاظ اجلديدة بوضوح 5

 __ 1900 261 يةةةةةةةةةةوع الكلةةةةةةةةةةةاجملم
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 ( 5) رقم جدول
لفرعية املندرجة حتت يبني توزيع فقرات كتاب التفسري املقرر على طالبات الصف الول املتوسط على املهارات ا

 "مهارة الوصول إىل استنتاجات"

 مهارات التفكري التأملي م نوع املهارة
      جمموع عدد الفقرات

 التكرارات()
النسبة 
 املئوية%

الرتتيب جملموع 
 الفقرات

ثالثًا: مهارة الوصول إىل استنتاجات
 

 3 14963 122 املساعدة على االنتقال من العام إىل اخلاص 1

2 
وظيةةةةف اخلةةةةربات السةةةةابقة للوصةةةةول إىل   ت

 استنتاجات تتعلق باآليات
44 5926 5 

 4 14903 112 تقديم احلكم على صحة االستنتاج 3

4 
تصنيف الفكار باعتبار جماالتها املختلفةة يف  

 سياق اآليات
324 44944 1 

5 
حتليةةةل العالقةةةة بةةةني املفةةةاهيم اإلسةةةالمية     

 املختلفة املطروحة باآليات
35 4920 6 

6 
عةةرض الفكةةار املطروحةةة باآليةةات بتسلسةةةل     

 منطقي
134 16955 2 

 __ 1900 434 يةةةةةةةةةةوع الكلةةةةةةةةةةاجملم
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 ( 6) رقم ولدج
يبني توزيع فقرات كتاب التفسري املقرر على طالبات الصف الول متوسط على املهارات الفرعية املندرجة حتت 

 "مهارة إعطاء تفسريات مقنعة"

 مهارات التفكري التأملي م نوع املهارة
     جمموع عدد الفقرات

 التكرارات()
النسبة 
 املئوية%

الرتتيب جملموع 
 الفقرات

رابعًا
: مهارة إعطاء 

تفسريات مقنعة
 1 

إعطاء معلومات تساعد على اكتشاف احلقائق 
 املوجودة باآليات

322 26946 2 

 4 3924 46 تفسري املواقف واآلراء والحداث يف ضوء اآليات 2

 3 4946 103 املساعدة على إعطاء شواهد وأدلة داعمة 3

 1 61930 246 يبّين البعد الرتبوي والنفسي لألسلوب القرآني 4

 __ 1900 1212 يةةةةةةةةةةةوع الكلةةةةةةةةةةةاجملم
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 ( 2) رقم جدول
املتوسط على املهارات الفرعية املندرجة حتت يبني توزيع فقرات كتاب التفسري املقرر على طالبات الصف الول 

 "مهارة وضع حلول مقرتحة"

 مهارات التفكري التأملي م نوع املهارة
جمموع عدد 

     الفقرات
 التكرارات()

الرتتيب جملموع  النسبة املئوية%
 الفقرات

خامسًا: مهارة وضع حلول مقرتحة
 

 4 14963 6. يناقش الفكار املطروحة يف اآليات 1

التةةةدريب علةةةى وضةةةع االفرتاضةةةات     2
املناسةةةبة للحةةةل مبةةةا يتناسةةةب مةةةع   

 القضية املعروضة باآليات

100 15924 3 

 5 2962 50 املساعدة على إعطاء حلول مقنعة 3

املسةاعدة علةةى اختيةةار احلةةل املناسةةب   4
 1 36913 232 فى ضوء اآليات

املسةةاعدة علةةى طةةرح قضةةايا جديةةدة    5
 متعلقة مبوضوع اآليات

123 26932 2 

 __ 1900 656 يةةةةةةةةةةةةوع الكلةةةةةةةةةةةةاجملم
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Abstract 

This study aims to identify reflective thinking skills that should be 

included in Tafsir textbook for the first intermediate female students, and 

to find out to what extent reflective thinking skills are included in the 

content of the textbook. Descriptive analytical method and a design of 

content analysis card were used to analyze Tafsir textbook. The 

population of the study consisted of Tafsir textbook for the first 

intermediate (student textbook ) for the first and second semesters 1433-

1434 H. Statistical data were manipulated using frequencies  percentages 

and Halusti equation. Results of the study showed that reflective thinking 

skills which should be available in Tafsir textbook are: visions skill  

detecting fallacies, skill access to conclusions skill, skill of giving 

convincing explanations, skill of setting proposed solution.  


