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  مستخلص  البحث

أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس التربية الدينية اإلسالمية على تنمية بعـض مهـارات الفهـم     عنوان البحث:
  القرائي لآليات القرآنية والقيم اإلسالمية لدى طالب الصف األول الثانوي.

لآليات القرآنية والقيم اإلسالمية لدى طالب الصـف األول  هدف هذا البحث إلى تنمية بعض مهارات الفهم القرائي 
الفهم القرائـي لآليـات    مهاراتبعض  الثانوي عن طريق استخدام التعلم المدمج. وقد تحددت مشكلة البحث في ضعف

  الصف األول الثانوي. الباتط طالب/ القرآنية والقيم اإلسالمية لدى
  حاول البحث اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: 

الفهم القرائي لآليات القرآنيـة لـدى   التربية الدينية اإلسالمية على تنمية  يسفي تدر: ما أثر استخدام التعلم المدمج ١س
  طالبات الصف األول الثانوي؟ طالب/ مجموعة من

القيم اإلسالمية لدى مجموعـة مـن   التربية الدينية اإلسالمية على تنمية  يسفي تدر: ما أثر استخدام التعلم المدمج ٢س
  طالبات الصف األول الثانوي؟طالب/ 

 ولتنفيذ تجربة البحث، تم إعداد المواد التعليمية واألدوات الالزمة، وهي تصميم مدونة النور المبين لفهم القرآن الكريم، وإعداد دليـل 
الصـف األول   البـات ) طالبة مـن ط ٣٠(م اختيار مجموعة البحثث ،ميةر الفهم القرائي لآليات القرآنية، واختبار القيم اإلسالالطالب، واختبا

تدريس موضوعات مقرر التربية الدينية اإلسالمية لطالبات الصف األول الثانوي من العام الدراسـي  قبليا، ثم  أداتي البحث، وتطبيق الثانوي
  الي: بعديا، ومعالجة النتائج إحصائيا، وكانت النتائج كالتَّالبحث  اتي، ثم تطبيق أدم باستخدام إستراتيجية التعلم المدمج٢٠١٧/٢٠١٨

بين متوسطي درجات طالبات الصـف األول الثـانوي    ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ١
(الالتي درسن موضوعات التربية الدينية اإلسالمية باستخدام التعلم المدمج) وطالبات الصف األول الثـانوي  

الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية المعتادة) في التطبيق البعدي الختبـار الفهـم القرائـي     (الالتي درسن
لآليات القرآنية وذلك لمصلحة طالبات الصف األول الثانوي (الالتي درسن موضـوعات التربيـة الدينيـة    

  اإلسالمية باستخدام التعلم المدمج).
بين متوسطي درجات طالبات الصـف األول الثـانوي    ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٢

(الالتي درسن موضوعات التربية الدينية اإلسالمية باستخدام التعلم المدمج) وطالبات الصف األول الثـانوي  
(الالتي درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية المعتادة) في التطبيق البعدي الختبار القـيم اإلسـالمية   

بات الصف األول الثانوي (الالتي درسن موضوعات التربية الدينية اإلسالمية باسـتخدام  وذلك لمصلحة طال
  التعلم المدمج).

 التربيـة الدينيـة اإلسـالمية   وقد انتهى البحث إلى تقديم بعض التوصيات لالستفادة منها في تدريس 
  ومنها: والفهم القرائي لآليات القرآنية والقيم اإلسالمية بخاصة، ، بعامة
ورة توفير اإلمكانات المادية والبشرية في المدارس الحكومية؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنـة مـن   ضر -

  التعلم المدمج.
االهتمام بالتكنولوجيا في تدريس التربية الدينية اإلسالمية بوجه عام، وتدريس اآليات القرآنية والقيم اإلسالمية  -

  لتعليم ودفع التعلم الذاتي لألمام.بوجه خاص؛ لما لها من دور إيجابي في تيسير ا
يجب على المتخصصين في المناهج وطرق تدريس التربية الدينية اإلسـالمية االهتمـام بـالتعلم المـدمج،      -

  واالستفادة منه في مجال تدريس التربية اإلسالمية بكافة فروعها في مراحل التعليم المختلفة .
على استخدام التعلم المدمج فـي تـدريس    -الخدمة أم أثنائها سواء كان ذلك قبل -االهتمام بتدريب المعلمين  -

  فروع التربية الدينية اإلسالمية.
، وإعادة تنظيم محتواها، بما يتمشى وطبيعة عصر المعلوماتية مناهج التربية الدينية اإلسالميةاالهتمام بتطوير  -

  في التعليم.
 إلكترونية .ربط مقرر التربية الدينية اإلسالمية بمواقع تعليمية  -
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Problem of the research:  

 The problem of the present study has been defined in the poor skills of reading 
comprehension of Quranic verses and Islamic values among the 1st year secondary 
students.  

Results of the study:  
 There are statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of 

the 1st year students (taught the first semester’s topics of Islamic education using blended 
learning) and those (taught the same topics in the traditional method) in the post-test of 
reading comprehension of Quranic verses on the (literal, deductive, and interpretive) levels in 
favor of those taught in blended learning. 

 There are statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of 
the 1st year students (taught the first semester’s topics of Islamic education using blended 
learning) and those (taught the same topics in the traditional method) in the post-test of 
Islamic values in favor of those taught in blended learning. 

Based on these results, the following recommendations are proposed:  
 Providing the material and human facilities at the public schools to ultimately benefit 

from blended learning. 
 Interest in technology for teaching Islamic religious education, in general, and Quranic 

verses and Islamic values, in particular, because they positively help facilitate 
education and advance self-learning. 

 Drawing the attention of the specialists of curriculum and instruction of Islamic 
religious education to blended learning and utilizing it in teaching Islamic religious 
education in the different stages. 

 Training pre-service and in-service teachers to utilize blended learning in teaching 
the different approaches of Islamic religious education. 

 
 


