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تالميذ الصف االول االبتدائي املعلومات الدينية لدى 
 امللتحقني و غري امللحقني برياض األطفال من

 

 م. زينب خنجر مزيد    م.لمياء سميم رسول
 قسم رياض االطفال -الجامعة المستنصرية / كمية التربية االساسية

 الممخص

الدينيو لدى األطفاؿ الممتحقيف  ييدؼ البحث الحالي لمعرفة و قياس المعموماتاليدف األول :  
 و غير الممتحقيف برياض األطفاؿ.

" ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار المعمومات الدينية  اليدف الثاني.
 بيف األطفاؿ الممتحقيف وغير الممتحقيف في رياض االطفاؿ عند 

 .0000مستوى داللة 
الفرضيات التي تتناسب مع بحثيا و اختيرت عينة  و لتحقيؽ اىداؼ البحث وضعت الباحثة

البحث مف مديرية بغداد الرصافة األولى مف مدرسة مايس األبتدائية و تكونت عينة البحث مف 
طفؿ و طفمة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية و قامت الباحثة بطرح األسئمة عمييـ لمعرفة و  00

فقرة تمثؿ كؿ فقرة  22كؿ فقرات يتكوف مف قياس المعمومات الدينية و كانت األسئمة عمى ش
ىدفا سموكيا و تـ طرح األسئمة بصورة شفيية و وضعت بديميف لألجابة عمييا نعـ او ال و 

0 صفر ( و توصمت الباحثتاف الى اف: التوجد فروؽ بيف تالميذ الصؼ  4تعطى ليا درجات ) 
 اؿاالوؿ االبتدائي مف الممتحقيف وغير الممتحقيف برياض االطف

Abstract: 
First goal: Current research aims to find and measure religious 

information in children attending and not attending kindergartens .
Second goal: There is no statistically significant difference in the 

average test scores among children attending religious information and 

not enrolled in kindergarten at a level of significance of 0.05. And to 

achieve the objectives of the research, the researcher has developed 

hypotheses which examined and selected sample jobs Baghdad 

Directorate first school Rusafa Maes primary and research sample 

consisted of 50 children and a baby were selected at random and the 
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researcher asking them to see and measure religious information and the 

questions in the form of paragraphs consisting of 22 paragraph 

represents each target behavior and ask questions in verbal and 

developed alternatives to answer Yes or no and give her Degrees (1, 0) 

and the researcher concluded that: there are no differences between the 

first primary grade students from attending and not attending 

kindergartens 
                                                                                                      

  -مشكمة البحث :
يعد الديف دستورا اجتماعيا لألنساف وذلؾ ألنة يتضمف المبادئ و األسس األجتماعية التي      

تعد األساس في تكويف شخصية أألنساف و تضمف لو حياة سميمة اساسيا المحبة و السالـ و 
األمور الدينية  الرحمة بينو و بيف بقية افراد مجتمعة و مف األمور الميمة في عالـ األطفاؿ ىي

و األيمانية فالطفؿ مفطور عمى معرفة اهلل سبحانو و تعالى بسبب طبيعو خمقو التي تضـ نفخة 
مف روح اهلل ففي داخمة الكثير مف األعتقادات الدينية التي يسعى لقبوليا و األقرار بيا و مطابقو 

رد العثور عمى مصاديؽ ليا ذاتو معيا بمجرد ادنى تذكير او تنبيو مف الوالديف و المربيف و بمج
في العالـ الخارجي و قد  تممست الباحثة اف المعممة في رياض األطفاؿ  ال تستخدـ الوسيمو 
التعميمية ألكساب الطفؿ المعمومات الدينية و عمى ىذا يمكف اف يتجمى مشكمة البحث الحالي 

اجة الى اىتماـ و مف خالؿ المرحمة الحرجة التي يمر بيا األطفاؿ في سف الروضة فيـ بح
مساعدة عؿ النمو السميـ و الشامؿ و مف ضمنو الديني كما اف اغمب رياض األطفاؿ األىمية و 
الحكومية تركز عمى تعميـ األطفاؿ بعض اآليات القرانية القصيرة و اركاف األسالـ لفظًا فقط اما 

يعرض الخبرات الدينية بقية الخبرات المغوية و العددية سيستخدـ ليا الوسائؿ التعميمية مما 
 لمنسياف و بناء عمى ما تقدـ يمكف اف تنبثؽ مشكمة البحث الحالي 

المعمومات الدينية لدى تالميذ الصف االول االبتدائي  الممتحقين و غير الممتحقين بقياس ) 
 برياض األطفال ( 

  -اىمية البحث :
المسمموف بعد نبييـ محمد صمى اهلل اف التربية األسالمية ىي العممية التربوية التي سار عمييا 

عميو و سمـ في تنشئة اجياليـ و اعدادىـ حتى يصبحوا بيا رجاؿ األسالـ و اإليماف و الفكر و 
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العمـ و التحذيب و الخمؽ و سادة العالـ و خير امة عرفتيا البشرية و اننا بحاجة الى التربية 
ف منازع نظرا لشموليتو و واقعيتو مف جانب األسالمية لمطفؿ ألنيا مف ارقى المناىج التربوية دو 

  و مالمستو لمقواعد القيمة و العقائدية و النفسية مف جانب اخر )القائمي 0 عف موقع األنترنت(  
و الديف األسالمي مجموعة مف القواعد و األحكاـ التي شرعيا اهلل لعباده باختارىـ الرشيد الحميد 

و نظاـ اليي يرشد الى الحؽ في العقيدة و الخير في الى ما ينفعيـ و تصمح بو حياتيـ و ى
 (4890السموؾ و المعاممة )عبد الباقي:

   

و يعد القراف الكريـ الدستور االوؿ و المصدر االساس لمقواعد و االحكاـ التي شرعيا الديف 
األسالمي التي تنطوي في حقيقتيا عمى اساس و مبادئ تربوية تشكؿ في مجمميا نظاما تربويا 

 (4891ستمدا اصولو مف المصدر اليي )دبابنو و محفوظ 0 م

كما تعد سيرة النبي محمد صمى اهلل عميو و سمـ نموذجا و مثاال تربويا فريدا في بناء األنساف 
في كؿ زماف و مكاف فقد اولت تربية الرسوؿ الكريـ اىتماميا في بناء األنساف بناء متكامال و 

انسانيا و عمميا لكي يكوف ىذا األنساف ذا شخصية متماسكة  متطورا مف جميع الوجوه جماليا و
 :العدد العاشر(4894و منسجمة ) مرداف 

و تعني التربية االسالمية بالطفؿ بوجو خاص اذ تعد رعايتو و تربية في السالـ حقا لمطفؿ عمى 
و و اعتماد ولي امره فقد اكدت ىذه التربية مراعاة استعدادات الطفؿ الفطرية و العدؿ في معاممت

الديف اصؿ األخالؽ و الرفؽ و العدؿ في المعاممو و احترامو و ضرورة الترويح و المعب لو 
 448-441:ص 4891فضال عف ضرورة المدح و التشجيع في معاممتو ) دبابنو و محفوظ 0 

) 

و عمى ىذا فاف اكساب الطفؿ المعمومات الدينية منذ الصغر دعامة اساسية في توجيو سموؾ 
 فاؿ كما انواألط

النواة التي ينسج حوليا ايماف الشباب ذلؾ اف اإليماف قوة عاصمة في الدانية دافعو الى  
 (4890المكرمات )عبد الباقي 0 

فالروضة بوصفيا مؤسسة تربوية و اجتماعية تعد حمقة وصؿ بيف األسرة و المدرسة و ىي مف 
تربوية فعالة في النظاـ التعميمي اىـ و اغصب المراحؿ التعميمية األساسية و تحتؿ مكانة 

المعاصر بوصفيا مرحمة االساس القوي و األنطالقو الصائبة و القاعدة الفاعمة في عمميو التعمـ 
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في حقبتيا الذىبية فيي بحؽ مرحمة االساس و التمييد الطبيعي لممرحمة األبتدائية و الجسر 
دة الى اجواء المدرسة األبتدائية القوي إليصاؿ الطفؿ الصغير و ىو يتعمـ مف بيئتو المحدو 

النظامية بكؿ فعاليتيا و تستيدؼ رياض األطفاؿ مف ىذا تمكيف الطفؿ الذي يتراوح عمرة بيف 
سنوات مف تنمية شخصيتو بجوانبيا الجسمية و المغوية و العقمية و األجتماعية و الروحية  4-6

عمى التعميـ الديني في الروضة الذي و القومية و اف اكساب الطفؿ المعمومات الدينية ال يقتصر 
يعتمد عمى حفظ اآليات القرانية و األحاديث النبوية فقط و انما بالقدوة الحسنة مف جانب 
المعممات و اآلباء و األميات و غيرىـ و ضرورة توافر جو صالح في الروضة تسوده األخالؽ 

و ىذا يتطمب استخداـ الوسائؿ الفاضمة و القيـ الروحية و تعويده عمى اتباع السموؾ الفاضؿ 
التعميمية تعمؿ عمى ايصاؿ المعمومات الدينية بشكؿ مباشر و اننا بحاجة الى تربية األطفاؿ 
اسالميا ألف الطفولة مف اىـ مراحؿ النمو النفسي لمشخص فيي الحجر األساس لتكويف 

اننا بحاجة شخصية الطفؿ فاذا تـ بناءه بصورة صحيحة و سميمة نتج عنيا شخص مثالي و 
الى التربية األسالمية ألف ليا اىداؼ سامية في بناء جيؿ مستقؿ و اقوى. )وزارة 

 (20-0:ص4884التربيو0
 اىداف البحث:

 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى    
تالميذ الصؼ االوؿ االبتدائي مف  الممتحقيف و غير   قياس المعمومات الدينية لدى -4

 الممتحقيف برياض األطفاؿ 

التعرؼ عمى داللو الفروؽ بيف تالميذ الصؼ االوؿ االبتدائي مف الممتحقيف وغير الممتحقيف -2
 برياض االطفاؿ
  -حدود البحث :

 :  تالميذ الصؼ األوؿ األبتدائي مف الممتحقيف و غير الممتحقيف  حدود بشريو -1
 (2017-2016: العاـ الدراسي ) حدود زمانية -2

 ة العامة لتربية بغداد الرصافة االولى :المديريحدود مكانية  -3
 : اختبار المعمومىات الدينية حدود عممية  -4
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 -تحديد المصطمحات :

: ىي تمؾ المعمومات التي تقوـ باعداد المسمـ اعدادا كامال مف جميع  المعمومات الدينية -1
قيـ و طرؽ التربية نواحي في جميع مراحؿ نموه في الحياة الدنيا و اآلخرة في ضوء المبادئ و ال

 (20ىػ:ص 4108التي جاء األسالـ بيا )مقداد بالجف 0 

سنوات الذيف يسجموف في رياض األطفاؿ و  6-1: ىـ تالميذ في عمر األطفال الممتحقين -2
 : العدد العاشر(2040يداوموف فييا )السعدي0 

  
ف التحقوا برياض : ىـ تالميذ الصؼ األوؿ األبتدائي الذيف سبؽ ليـ ااألطفال الممتحقين

 األطفاؿ قبؿ دخوليـ لمصؼ األوؿ األبتدائي 

 (41: ص 4810)محمد0 

ىـ األطفاؿ المسجموف في الصؼ األوؿ األبتدائي و ممف اكمموا  تالميذ الصف األول األبتدائي:
 (41: ص  4810السادسة مف عمرىـ )محمد0 

الذيف لـ يسبؽ ليـ األلتحاؽ  : ىـ تالميذ الصؼ األوؿ األبتدائياألطفال الغير ممتحقين  -3
 (41: ص  4810برياض األطفاؿ قبؿ دخوليـ لمصؼ الوؿ األبتدائي )محمد0 

: ىـ األطفاؿ الذيف ال يمتحقوف برياض األطفاؿ و يبقوف خارجيا لحيف األطفال الغير ممتحقين 
 :العدد العاشر(2040)السعدي0 التحاقيـ بالصؼ األوؿ االبتدائي

رحمة تربوية و تعميمية ىادفة اساسيا السمـ التعميمي المعاصر ليا : مرياض األطفال  -4
فمسفتيا و اىدافيا و مناىجيا التعميمية و طرائؽ تدريسية و الوسائؿ و التقنيات و األنشطة 

التعميمية و العابعا اليادفة و معمناتيا المؤىالت تربويا و عمميا و مينيا و نفسيا و اكادميا                   
 (4:ص 2001مرداف و اخروف 0 ) 

 الفصل الثاني
  التربيو االسالمية في المنظور العربي االسالمي -اوال:

اف المجتمع بما يحتوي مف قيـ وعادات ونظـ اجتماعيو وعالقات انسانيو ومعتقدات فكريو ىو 
يا البوقعو التي ينصير فييا الطفؿ الوليد فيو ينشا شيئا فشيئا ويطبع بؿ طباع التي يتطمب

المجتمع عف مواطنيو لذلؾ تختمؼ القيـ االسالميو في مجتمعنا العربي اختالفا بينيا عف القيـ 
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الثقافات الغربيو وذال النيا تستمد جذورىا مف القراف الكريـ وتعاليـ االسالـ والمغو العربيو والتاريخ 
زء اساسي الينفصؿ عف االسالمي والتراث واوؿ ماتؤمف بو الثقافو العربيو ىو الديف وذلؾ النو ج

المحتمع فالديف االسالمي ىو منظـ لمحياه البشريو مف كؿ وجوه وعميو يقوـ مجتمعنا عقيده 
)العطار  ,وشريعو ومف ثـ ال تستقيـ تربيو الطفؿ المسمـ اال في اطار الديف االسالمي وتعاليمو 

 (69:ص 04810

قد شرعت لو حقوؽ تصونو مف الجور ويعد االسالـ مف اكثر االدياف السماويو عنايو بؿ طفؿ ف
والظمـ وتؤمف لو تربيو صالحو ويقوؿ عز وجؿ في كتابو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "وال تقتموا 
اوالدكـ خشيو امالؽ نحف نرزقيـ واياءكـ قتمتيـ كاف خطأ كبيرا" )صدؽ اهلل العظيـ( )سورة 

 األسراء(

ات الدينيو واالدبيو عمى والديو وو تربيتو وما اف يشب الطفؿ حتى يصبح تربيتو مف اكبر الواجب
جسميا وعقميا وتدريبو فكريا وعمميا وتثقيفو ادبيا واجتماعيا ليكتسب منيا العادات الفاضمو 

 وتغرس في جذوره االخالؽ الكاممو فيعممانو االسالـ 
ويسسمعانو كؿ مافي الخير وحب الفضيمو عف طريؽ التمقيف والتعميـ لكؿ مايغرس فيو حب 

 (4892السالـ ويحبب اليو الصدؽ واالستقامو وحب الخير )الخطيب 0 ا

ويعد تعميـ الطفؿ الواجبات الدينيو مف االمور التربويو الميمو وذلؾ عف طريؽ تغذيو روح الطفؿ 
االيماف باهلل وتغذيو عقمو وفكره بالنظر والتامؿ في مصنوعات اهلل وتمقينو االلفاظ التي تحببو 

منذ اوؿ نشاتو وتطويف استعداداتو وكذلؾ تدريبو  عمى القياـ بواجباتو الدينيو في وتغريو الى اهلل 
 (4800المرحمو التي يكوف فييا مستعدا لذلؾ جسميا وعقميا )األىواني0 

 التربيو االسالميو عند الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم 

ازعو عوامؿ الوراثو اف الطفؿ يولد دوف شؾ كما يخبرنا رسولنا االعظـ عمى الفطره تتن
واستعداداتو الجنينيو المكتسبو مف والديو لتخضع ىذه االستعدادات الوراثيو بعد ذلؾ لتشكيؿ جديد 
يراد لو اف يتفؽ وتقاليد وعادات وقيـ واتجاىات الوالديف ومجتمعيـ الصغير والكبير عمى حد  

 (4899سواء )العاني0 

اىميا السمو في اىدافيا والتوازف في بناءىا واف  تربيو الرسوؿ الكريـ  بسمات متعدده لعؿ مف
القوه المعنويو فييا تحتؿ االىميو الكبرى مما كاف لو االثر االكبر في تفوقيا وانتصارىا وقد اكد 
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الرسوؿ الكريـ اف عباد اهلل الخوفا منو وال اف تكوف رغبو في ثوابو ومكافاتو لكف العباده الحقو 
ـ التي اسبغيا عمينا والطبيعو التي سخرىا لنا بحرا وبرا وسماء فالتربيو تتجمى في اف يعبد اهلل لمنع

في االسالـ تيدؼ الى بناء االنساف بناءا متكامال متعادال ومنسجما لكي يكوف رائدا في مجتمعو 
 (4849عامال عمى النيوض بو )المناوي 0

 اراء العمماء لمتربيو االسالميو لدى الطفل

عف التربيو االسالميو وحاجتيا لالطفاؿ ومف العمماء القدماء الذيف قاموا  ىناؾ توجد اراء لمعمماء
 بارائيـ عف التربيو وبينوا بضروريتيا وحاجتيا لدى الطفؿ فمف ابرزىـ 

اوال:االماـ الغزالي :نادى الغزالي بتكويف العادات الحسنو في الطفؿ الصغير باف نعوده التبكير 
ظ وتشجيعو عمى المشي والحركو والرياضو واالماـ الغزالي رسالو في النوـ والتبكير عند االستيقا

تربويو مف بضع صفحات بعنواف اييا الولد واييا الولد المحب يحمؿ عنوانيا مضاميف العالقو 
التي يجب اف تربط بيف مربي والحكيـ وتمميذه وىي عباره عف نصائح يوجييا الغزالي الى تمميذه  

ماـ الغزالي اراءه في عشريف نقطو عف التربيو االسالميو لمطفؿ ردا عمى السؤاؿ وقد عرض اال
 (440-429:ص 4892مما عرفت  بمنيج االماـ الغزالي في التربيو االسالميو )االحمد0

 ومن اىم ىذه النقاط:

 معاونو الطفؿ عمى ارساء قواعد االخالؽ الحميده في نفسو   -أ
 رضاء اهلل في السر والعالنيو تنميو الصفات الحسنو كالصدؽ واالخالص وا  -ب
 االعتداؿ في الكالـ والجواب عمى قدر السؤاؿ  -جـ
 مراعاه اداب الطعاـ   -د

تجاىؿ اخطاء الطفؿ في اوؿ مره ومعاقبتو سرا في المره الثانيو والحفاظ عمى كرامو الطفؿ   -ىـ
 ومشاعره

 تنميو ادراكو الحسي والعاطفي والعقمي  -و

يعتبر الغزالي رائد تربوي مف االوائؿ ومنيـ الشيره الكبيره التي استحقيا :ابف سينا :والثانيا 
بجداره فقبؿ الغزالي سطح نجـ عدد مف ابناء االمو واف بمغو الغزالي في ىذا المضمار ومف 
ىؤالء الذيف اثروا التراث االسالمي التربوي لالمو ابف سينا الذي اعتبر اف تربيو الطفؿ وتعويده 

ده ىي اوؿ خطوه في بناء االنساف السوي وذلؾ استباقا لترسيخ العادات القبيحو الخصاؿ الحمي
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التي يصعب التخمص منيا اذا اعتادىا وتمكنت مف نفسو وىو يرى انو اذا اضطر المربي الى 
العقوبو وجب اف يحتاط  كؿ الحيطو ويتخذ الحكمو في تحديدىا وقد نصح اال يعامؿ المعاقب 

بالميف  والمطؼ ويستعمؿ معو الترغيب احيانا والقوه التسنخدـ اال في  بالشده والعنؼ في بدء
االمر وبعده اف يستعصي جميع وسائؿ منيا التخويؼ والتوبيخ والتانيب وبمعنى ىذا انو يجب 

: 4880اف يعامؿ كؿ طفؿ عمى حده ويعالج كؿ داء بما يصمح مف دواء . )المؤتمر الدولي0 
 (488ص 

وزيو :فقد اعتنى بتربيو االطفاؿ اعتناءا خاصا وخص الطفؿ بكتابو تحفو :ابف القيـ الج ثالثا
المودود باحكاـ المولود  حوى كثيرا مف الممحات التربويو التي تتسؽ في مضمونيا مع مسار 
التربيو البنائيو في االسالـ فيو يرى انو مما يحتاج اليو الطفؿ غايو االحتياج واالعتناء بامر 

مى ما عوده المربي في صغره مف حرد وغضب ولجاج وعجمو وخفو مع ىواه خمقو فانو ينشءا ع
فيصعب عميو في الكبر تالفي ذلؾ وتصي ىذه االخالؽ صفات وىيئات راسخو لو فمو تحرز 
منيا غايو االحراز فضحتو والبد يوما ما وليذا نجد اكثر الناس منحرفو اخالقيـ وذلؾ مف قبؿ 

يجب اف يتجنب الصبي مجالس الميو والغناء والفحش ومنطؽ  التربيو التي ينشئا عمييا وكذلؾ
 (214-210:ص 4814السوء فانو اذا عمؽ بسمعو عسر عميو مفارقتو في الكبر. )األرناؤود0 

:ابف مسكوبو :وضع ابف مسكوبو اراءه في التنربيو االسالميو في كابو تيذيب االخالؽ رابعا
لمتربيو ويالحظ ابف مسكوبو اف اوؿ ماينبغي اف  وتطيير االخالؽ رسـ فييا المالمح االساسيو

تغرس في الصبي ويستدؿ بو عقمو الحياء فانو يدؿ عمى انو قد احسف القبيح ومف احساسو بو 
وىو يحذره ويتجنبو ويخاؼ اف يظير منو او فيو فاذا نظرت الى الصبي فوجدتو مستحيا بطرفو 

ؿ نجابتو والشاىد لؾ عمى نسفو قد احست لالرض غير وقاح الوجو وال محدؽ اليؾ فيو اوؿ دلي
بؿ جميؿ والقبيح اف حياءه انحصار نفسو خوفا مف قبيح يظير منو وىذا ليس بشئ اكثر مف 

 (10-69ايثار الجميؿ واليرب مف القبيح بؿ تميز والعقؿ . )ابف مسكوبة0 ص 

بيو الدينيو خاصو :ابف خمدوف :كاف البف خمدوف اراء تربويو عامو في التعميـ وفي التنر  خامسا
فقد اكد عمى ضروريو تعميـ الطفؿ االمور الدينيو والعباده عمى اف يتـ التعميـ بشكؿ تدريجي 
ويبدئ مف معرفو الطفؿ  لكممو الشياده ثـ االصعب فاالصعب بحسب مستواه العمري والعقمي 

نبويو الشريفو .وقد اكد عمى اىميو التكرار في تعميـ الطفؿ حفظ القراف الكريـ واالحاديث ال
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وضروريو استعماؿ االمثمو الحسيو واف يكوف لمطفؿ المتعمـ مستعدا عقميا لتقبؿ العمـ وحتى ال 
 ينصرؼ عف تعميميمـ

 (442ص 4884)ابف خمدوف0

 اكتساب الطفل المعمومات الدينيو 

ف اليصاؿ الطفؿ الى العقيده الدينيو باالستدالؿ المنطقي او بفحص الوقائع التي ترد اليو ع
طريؽ حواسو وانما يتمثؿ مف افكار واحكاـ ومشاعر عف طريؽ والديو واىمو والشؾ اف الطفؿ 
يمتص كثيرا مف مشاعر والديو نحو االشياء واالشخاص فيشعر نحوىا بالشعور نفسو ومما 

 (4810يسري عمى خبرات الطفؿ عامو يسري ايضا عمى خبراتو الدينيو )عثماف0

ره حسي اليفيـ مف االمور الديف اال ماكاف واقعيا ومحسوسا لكف الطفؿ بحكـ طبيعتو تفكي
يخاطب ادراكو الحسي فيو اليدرؾ المعنويات مف خير وشر وفضيمو ورذيمو وذنب ومغفره فيو 

 (4804يفسر مايسمع في ضوء مايعرؼ كما يفسر في ضوء ما يحسو ويشعر بو )السيد 0 

  
 مجاالت التربيو االسالميو لمطفل 

اما اف تكوف لحفظ دينو وذلؾ بتربيتو عمى العقيده السميمو وااليماف الراسخ والعباده تربيو الطفؿ 
الخالصو واالخالؽ الفاضمو واما اف تكوف لحفظ جسده وعقمو وذلؾ عف طريؽ تربيتو عمى 
العادات الصحيحو السميمو والتغذيو المفيده والعادات االجتماعيو الحسنو والتفكير العممي السميـ 

الصحيح لمعواطؼ واالحاسيس والمشاعر النفسيو باستقراء نصوص الشرع وما كتبو والفيـ 
السابقوف والالحقوف في مجاؿ التربيو مف عمماء المسمميف يتضح بيا عندنا باف في االسالـ 

 مجاالت لتربيو الطفؿ :

تفيمو اركاف :ويقصد بيا ربط الطفؿ منذتعقاه باصوؿ االيماف وتعويده منذ  اوال :التربيو االيمانيو
االسالـ وتعميمو مف حيف تميزه مبادئ الشريعو ويشمؿ التربيو االيمانيو ذاتو نوعيف مف التربيو 

:ىي كؿ أ:التربيو العقاديو  (411:ص4894الناصح0  (ىي التربيو العقاديو والتربيو العباديو .
ماف باهلل ومالئكتو مالبث عف طريؽ الخبر الصادؽ مف الحقائؽ االيمانيو واالمور الغيبيو كاالي

 (00وسائر المغيبات ) ابو الرموز0ص  وكتبو ورسميوعذاب القبر ويـو الحساب والجنو والنار
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فعمى المربيف اف يعمموا الطفؿ العقيده السميمو ويغرسو فييا االصوؿ الصحيحو لمعقيده بالتدرج 
اهلل تعالى وترسيخ حب ليقاوـ اثر الشيطاف فيو وتثبيت اعتقاد باهلل الواحد االحد وترسيخ حب 

النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ وحب اؿ بيتية ودليؿ ذلؾ ما اخرجو الطبراني  عف عمى 
رضي اهلل عنو اف النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ادبوا اوالدكـ عمى ثالث خصاؿ حب 

 (01:ص 2004نبيكـ وحب اؿ بيتو وحب القراف ) السيوطي0 

مالئكو وتوضيح صفاتيـ وما يفعموف عنو وتعميمو باف ليـ وظيفو وتربيو الطفؿ عمى وجود ال
مثؿ وظيفو الناس فمنيـ ممؾ يكتب الحسنات واخر لمسيئات واخر لمموت واخر لممطر وغيره 

 (40)الزىيري0 ص 
وغرس االيماف لمطفؿ بجميع الكتب السماويو المنزلو عمى رسمو الكراـ ليبمغوا دينو وشرعو الى 

( وغرس 241:ص4881يكتمؿ ايماف الطفؿ وتصفح عقيدتو )الجبار0 عباده وذلؾ حتى 
التصديؽ الجاـز في نفوس االطفاؿ بالرسؿ عمييـ السالـ باذف اهلل سبحانو وتعالى ارسؿ الرسؿ 
المبشريف بالجنو لمف يطيع اوامر اهلل ومنذيف بالنار لمف يعصي اهلل وغرس اليقيف القاطع في 

نو النيايو الدنيويو وبدايو الحياه االخرويو الذي جعؿ اهلل لمحساب قموب االطفاؿ باليوـ االخر با
والثواب والعقاب وكذلؾ تربيو الطفؿ باف الدنيا فانيو وىي دار اختبار وابتالء واف االخره باقيو 
وىي دار يرجع الييا الناس جميعا. و تربية الطفؿ عمى االيماف بالقدر خيره و شره وذلؾ عف 

ثؿ القوؿ لو خمؽ العباد كميـ عمى الفطرة فيو عالـ بما سوؼ يكونوف طريؽ خطوط عريضة م
عميو مف اليدي و الضاللة و االنساف مخير و ليس مسير و كؿ ما يحدث و سوؼ يحدث باذف 

 (202اهلل و مشيئتو )الناصح: ص 

مف  ىي كؿ العبادات البدنية و الماليو كالصالة و الصوـ و الزكاة و الحجب:التربيو العبادية: 
استطاع اليو سبيال و اف االيماف و العبادة وجياف لعممة العقيدة التي يدفعيا العبد ليحوز مرضاة 
ربو عز وجؿ و الطفؿ حتى سف البموغ غير مطالب باداء العبادات وجوبا بؿ يؤدييا عمى سبيؿ 

ف ابو االعتياد و التدريب فيسيؿ عميو اداء العبادات عند بموغو و قد ذكر واضحا راتب عدنا
الرموز في كتابو ) تربية الطفؿ في االسالـ ( اف الطفولو ليست مرحمة تكميؼ و انما ىي مرحمة 

 (90االعداد و التدريب لموصوؿ الى مرحمة التكميؼ عند البموغ ) ابو الرموز:ص 
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اما عف اوؿ ما يفعمو الطفؿ في بناء الجانب العبادي في شخصيتو ىي الصالة ىي اقواؿ و 
ة بالتكبير و مختتمة بالتسميـ بشرائط مخصومة قاؿ تعالى ) و امر اىمؾ بالصالة و افعاؿ مفتح

اصطبر عمييا ( فعمى المربيف اف يبدؤا في بدايو وعي الطفؿ و ادراكاتو بتعميـ اركاف الصالة و 
 (424واجباتيا )عبد الرحمف:ص 

يقصد بيا مجموعة المبادئ  و ىي مف اىـ التربويات بعد التربيو االيمانية وج:التربيو الخمقية: 
الخمقية و الفضائؿ السموكية و الوجدانية التي يجب اف يتمقنيا الطفؿ و يكتسبيا و يعتاد عمييا 

 منذ تمييزه و تعقمو الى اف يصبح مكمفا 
مقية و السموكية و الوجدانية ىي ثمرة مف ثمرات االيماف الراسخ و التنشئة الدينية اف الفضائؿ الخ

الصحيحة و عندما تكوف تربية الطفؿ بعيدة عف العقيدة االسالمية و مجردة مف التوجيو الديني 
و الصمو باهلل عز وجؿ فاف الطفؿ يترعرع عمى الفسوؽ و االنحالؿ فالجانب الخمقي ال ينفصؿ 

ب الروحي والعبادي وافضؿ طريؽ لموصواللى مكاـر االخالؽ ىو طريؽ الرسوؿ محمد عف الجان
 صمى اهلل عميو وسمـ والذي خاطبو تعالى وانؾ لعمى خمؽ عظيـ

ولالخالؽ صمو وثيقو ومتينو بالديف حيث يقوؿ الفيمسوؼ كانت الوجود لالخالؽ دوف اعتقادات 
موت وقاؿ الزعيـ اليندي المعروؼ بغاوندي  اف ثالثو وجود االلو وخمود الروح والحساب بعد ال

الديف ومكاـر االخالؽ ىما شئ واحد ال يقبالف االنفصاؿ وال يفترؽ بعضيميا عف بعض فيما 
وحده ال تتجزا اف الديف كالروح لالخالؽ واالخالؽ كالجو لمروح وبعباره اخرى الديف يغذي 

 (461االخالؽ وينمييا وينعشيا . )الناصح:ص 

 مات رياض االطفال في التربيو الدينيو االسالميو لمطفلدور معم

اف ينشئوا اطفاؿ منذ الصغر عمى الصدؽ واالمانو واالستقامو وااليثار واحتراـ الكبير واكراـ  اوال:
 الضيؼ واالحساف الى الجار 

 اف ينزىوا السنو االطفاؿ مف السباب والشتائـ والكممات النابيو  ثانيا:

 عف دنايا االمور وسفاسؼ العادات وقبائح االخالؽ  اف يرفعوىـ ثالثا:

 اف يتـ تعويدىـ عمى مشاعر انسانيو كريمو واحساسات عاطفيو نبيمو  رابعا:
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اف يتـ تحذيرىـ مف التشبو والتقميد االعمى واالستفراؽ في التنعـ واستماع الموسيقى  خامسا:
االختالط والنظر الى المحرمات الخميع وتشبو النساء بالرجاؿ والرجاؿ بالنساء والتبرج و 

 (491-492)العمواف:ص 

 
 الدراسات السابقة

 ( تطور فيم االسالم عند االطفال محافظة بغداد1998دراسة  المرشدي )  -1
 460استيدفت الدراسة تطور فيـ االسالـ عند االطفاؿ محافظة بغداد تكونت عينة البحث مف 

المدينة موزعيف بالتساوي بحسب الجنس تـ طفؿ مف  90طفؿ مف الريؼ و  90طفال بواقع 
اختيارىـ عشوائيا مف المدارس األبتدائية وقد اعتمد الباحث في دراستو اسموب المقابمو بالطريقة 

في بحوثو الخاصة بعمـ النفس الطفؿ كما اعتمد جان بياجيو العبادية الفردية التي اوجدىا العالـ 
ف عند الطفؿ و ذلؾ في استخداـ اسموب األسئمة طريقة الكنت في دراستو لتطور مفيوـ الدي

الدينية التي تتعمؽ بالمفاىيـ و المشاعر الدينية و نظرا الحتمالية التبايف الحضاري و ما يتولد 
مف قيـ و نظـ لمواقعية و قواعد لمتشكيؿ السموؾ و ضبطو فقد عمد الباحث الى تحوير محتوى 

العربية األسالمية و المفاىيـ و القيـ الخمقية و العقائد األسئمة الدينية الى صيغة تالئـ الحضارة 
األسالمية و قد احتوت األسئمة فكرتيف فكرة األسالـ و فكرة اهلل و وضع لكؿ فكرة مجموعة مف 
األسئمة تعبر عف بعض المفاىيـ الدينية األسالمية التي تتطمب مف الطفؿ اعطاء رأي فييا . 

 (4889)المرشدي0

 

( نمو مفيوم العدالو و عالقتو بدرجات التربية الدينية و العمر و 1984)  دراسة عكمة : -2
 الجنس و السكن و المستوى األقتصادي لألسرة لدى األطفال العراقين

استيدفت الدراسة تعرؼ المسار التطوري لمفيوـ العدالة لدى األطفاؿ و عالقتو بالعمر و الجنس  
طفال موزعيف بالتساوي   60ت عينة البحث مف السكف و المستوى األقتصادي لألسرة تكون

 ( تـ اختيارىـ مف المدارس األبتدائية بمدينو بغداد42-8-6حسب الجنس باعمار ) 

المكيؼ عمى البيئة العراقية و اعتمد الباحث لذلؾ  لدامونتـ تطبيؽ مفيوـ العدالة و مقياسو 
درجات الدرس التربية الدينية معيارا قصة تـ تعديميا و تكييفيا لمبيئة العراقية كما تـ اعتماد 

لممعمومات الدينية فضال عف اعتماد متوسط تحصيؿ التالميذ في امتحاف نصؼ السنو معيارا 
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لمستوى التحصيؿ الدراسي كؿ بحسب المواد الدراسية التي يدرسيا في ذلؾ العاـ و استخدـ 
صة و بعد خمؽ الجو المناسب الباحث اسموب المقابمو الفردية بيف الطفؿ و الباحث في غرفة خا

دقيقة ( و بعد  20تقص عمى الطفؿ قصة و توجو لو األسئمة و كاف متوسط زمف المقابمة ) 
تصحيح األجابات و حساب النسب المئوية و قياس ثبات التصحيح استخرج معامؿ األتفاؽ بيف 

يف مف الدرجة ( و اظيرت النتائج باستخداـ تحميؿ التبا0.80الباحث و مصحح اخار و كاف ) 
( اما  6و0و1سنوات توزعوا عمى المستويات العمريو الثالثة )  8الثالثة اف األطفاؿ بعمر 

سنو فقد احتموا المستوى السادس كما وجد اف عاممي العمر و موقع السكف  42األطفاؿ بعمر 
ى مرتبطاف ايجابيا و بداللة معنوية مع مستوى مفيوـ العدالو و لـ تظير فروؽ عمى مستو 

 (440-6:ص 4891الجنس و دخؿ األسرة )عكمة0

 . المراحل التطورية لفيم األطفال الديني 1962دراسة الكنت 
اجرى الكنت دراسة ثانية عمى األطفاؿ في المجتمع الطبقة المتوسطة اخرى استيدفت معرفة فيما 

( طفؿ و  400) اذا كانت ىناؾ نتائج متشابية لنتائج دراستو السابقة و كانت العينو مكونة مف 
طفمة موزعيف بالتساوي بحسب الجنس و استخدـ فييا االسئمو الدينيو نفسيا التي اعتمد عمييا 
في دراستو السابقة و التي تعبر عف بعض المفاىيـ الدينيو كما تـ استخداـ اسموب المقابمو نفسو 

يا اظيرت النتائج اف و بعد معالجة البيانات باستخداـ النسبة المؤوية و المتوسطات و انحرافات
 األطفاؿ كاؿ لدييـ مفيـو غامض عف معنى الدينز

 
 الفصل الثالث 

 منيجية البحث و اجراءتو
 منيجية البحث   

استخدـ البحث منيج البحث الوصفي الذي يؤكد عمى السبب و النتيجة او الحالو او المقارنة او 
 (448-440: ص 4896الدراسات التنبئية ) فانداليف:

منيج البحث الوصفي مف مناىج البحث العممي اذا ال يقؼ عند حدود وصؼ الظاىرة بؿ و يعد 
تحميميا و تفسيرىا و استخالصيا نتائج ذات مغزى تؤدي الى تقدـ المعرفو0 سيما في العمـو 
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: ص 4894السموكية و الظواىر األجتماعية و النفية و التحصيؿ األكاديمي )الزوبعي والغناـ0 
10) 

 حث:مجتمع الب
اناث ( في  المدارس  -يتألؼ مجتمع البحث الحالي مف تالميدالصؼ االوؿ االبتدائي) ذكور

ممف سبؽ ليـ   2041/ 2044الحكومية في مدينة بغداد / الرصافة االولى لمعاـ الدراسي 
( 411االلتحاؽ برياض االطفاؿ واقرانيـ الديف لـ يسبؽ ليـ االلتحاؽ بالرياض  البالغ عددىـ ) 

 ( مدرسة ابتدائية 22( تمميدة  يتوزعوف عمى )402( دكور   و)210د وتمميدة  بواقع )تممي
 عينة البحث:   

يعتمد اختيار العينة عمى المساواة بيف األحتماالت األختيار لكؿ فرد مف افراد المجتمع الصمي و 
 (241: ص4814لمنع الباحث مف جعؿ النتائج منحيزة )جابر0

 ذ عينو البحث ىم التالمي
طفال تمميذ و تمميذة مف تالميذ الصؼ االوؿ األبتدائي الممتحقيف و  00تكونت عينو البحث مف 

الغير ممتحقيف برياض األطفاؿ الذيف اختيروا بالطريقة العشوائية مف مدرسة واحدة )مدرسة 
 مايس األبتدائية المختمطة ( يتوافر فييا تالميذ ممتحقيف و غير ممتحقيف برياض األطفاؿ 

 
 اداة البحث :

مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ البحث الحالي تبينت الباحثة اداة لقياس المعمومات الدينية 
وطبقتيا عمى اطفاؿ الصؼ األوؿ األبتدائي الممتحقيف و غير الممتحقيف  (2112)لصاوي

فقرة تمثؿ  22برياض األطفاؿ و بناء عمى موافقتيـ عمى اختبار المعمومات الدينية يتكوف مف
ىدفا سموكيا و قد صفت ىذه الفقرات عمى شكؿ اسئمو 0 تقوـ الباحثة بسؤاؿ كؿ طفؿ  كؿ فقرة

0 4شفييا عمى انفراد و وضعت لمفقرات بديميف لألجابة عمييا ) نعـ0 كال ( تعطى ليا درجات ) 
صفر ( بالنتالي جرى التحقؽ مف صدؽ المحتوى لمفقرات مف خالؿ عرضيا عمى مجموعو مف 

بية و تحققت الباحثة مف الخصائص السيكومترية لمقرات مف خالؿ معامؿ المتخصصيف في التر 
 تمييزىا و صعوبتة
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 مفتاح التصحيح:
تـ تصحيح استجابات التالميذ الستخراج الدرجة الكميو لمتمميذ في اختبار المعمومات الدينية ففي 

حاؿ اجابة التمميذ حالة اجابة التالميذ عمى فقرة األجابة الصحيحة تعطى لو درجة واحدة و في 
اجابة خاطئة تعطى لو صفرا و استخرجت الدرجة الكميو لالختبار بعد اجراء التمميذ و الصعوبة 

و ادنى درجة  ( 32) بجمع درجات األختبار لكؿ تمميذ و بذلؾ فالدرجة الكمية لالختبار ىي 
 )صفر(

 
 الصدق:

أداة القياس مفيدة ليدؼ  (. الصدؽ بانو المدى الذي تكوف بوEdgertonيعرؼ ادجارتوف )
(. واالختبار الصادؽ ىو الذي يقيس فعال الغرض الذي 90: 2000معيف )الجمبي، 

( ويعد الصدؽ الظاىري احد أنواع الصدؽ 04: 4891وضع ألجمو )الزوبعي وآخروف، 
)الصدؽ الظاىري(، فالصدؽ الظاىري تـ استخراجو مف  والذي استعمؿ في ىذه الدراسة.

رتو االولية عمى مجموعة مف المتخصصيف في رياض األطفاؿ والعمـو خالؿ عرضو بصو 
*واستخدمت الباحثة النسبة المئوية المطموبة في تحميؿ آراء الخبراء .  التربوية والنفسية

 .                  فموحظ أف جميع الفقرات حصمت عمى موافقة جميع المحكميف وبدرجة موافقة
                                                                                              الثبات                     

تستخدـ ىذه الطريقة لقياس االتساؽ الخارجي ويسمى معامؿ الثبات    -اعادة االختبار:
 بمعامؿ االستقرار، أي استقرار نتائج االختبار مف خالؿ المدة بيف التطبيؽ األوؿ والثاني

( ولحساب الثبات بيذه الطريقة تـ تطبيؽ  عمى عينة مف أطفاؿ 480: 4884)عودة، 
وتـ اختيارىـ بطريقة عشوائية.   تمميذ وتمميذه( 50الصؼ االوؿ االبتدائي  البالغ عددىـ )

يوما عمى التطبيؽ األوؿ وتحت ظروؼ متشابية لظروؼ التطبيؽ  41وبفاصؿ زمني  
بيف درجات    ارتباط بيرسوف التطبيؽ وقد تـ حساب معامؿ األوؿ، قامت الباحثة بإعادة 

                                                                                                                                            (0018كاف  )التطبيؽ األوؿ و الثاني 
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 تفسيرىاو  النتائج عرض
لمعرفة  (T-Test)االختبار التائي  حقيؽ مف ىدؼ البحث بغية قياسو، تـ استخداـلمت -:1

 داللة الفروؽ.
: قياس المعمومات الدينية لدى تالميذ الصؼ االوؿ االبتدائي مف الممتحقيف وغير اليدف االول

تبعًا لفرضيات البحث، فقد عولجت  .0000الممتحقيف في رياض االطفاؿ عند مستوى داللة 
( 00فتكّوف مف ) (T-Test)انات إحصائيًا وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف البي

تمميد وتمميدة في الصؼ االوؿ االبتدائي، إذ أظيرت التحميالت اإلحصائية  اف مستوى الدرجات 
وتبيف أف القيمة التائية  44(، والوسط الفرضي 04 40واالنحراؼ المعياري )41.16لدييـ 

(   0.00(ومستوى داللة ) 2( وىي اكبر مف الجدولية البالغة )  41.00    (بمغتالمحسوبة 
وىذا يعني اف عينة البحث لدييـ مستوى مف المعمومات الدينية                                     

            
" ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار المعمومات اليدف الثاني.-2

. 0000الدينية  بيف األطفاؿ الممتحقيف وغير الممتحقيف في رياض االطفاؿ عند مستوى داللة 
تبعًا لفرضيات البحث، فقد عولجت البيانات إحصائيًا وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف 

( تمميد وتمميدة في الصؼ االوؿ االبتدائي، إذ أظيرت 00فتكّوف مف ) (T-Test)مستقمتيف 
 82ت اإلحصائية لألوساط الحسابية لمتالميذ الممتحقيف  أف الوسط الحسابي ليـ)  التحميال

(، في حيف بمغت درجة الوسط الحسابي لمتالميد الغير  25302( واالنحراؼ المعياري )049
    ((وتبيف أف القيمة التائية المحسوبة بمغت03(73(واالنحراؼ المعياري  016(44 ممتحقيف 

(                                        0.00ومستوى داللة ) 2مف الجدولية البالغة )  ( وىي اقؿ  0. 446
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الوسط  العينو المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 1,15 2 1, 163 2, 253 18,92 25 الممتحقين

 1,15 2 1.136 3,73 16,44 25 غير الممتحقين

 
 تفسير النتائج

وبالرجوع إلى نتائج البحث نالحظ أنو ال توجد ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية لمتالميد 
 الممتحقيف  وغير الممتحقيف ويمكف عزو ىده النتيجة الى العوامؿ االتية

في مادة  باف األطفاؿ في مرحمو األوؿ األبتدائي قد اكتسبوا المعمومات الدينيو خالؿ فترة الدراسو
التربيو األسالمية و اف الباحثة طبقت المقياس عمى األطفاؿ في النصؼ الثاني مف السنو 
الدراسيو مما زودىـ بالمعمومات الدينيو كذلؾ مف العوامؿ التي تعزو الى عدـ وجود فروؽ بيف 

وف قد التالميذ الممتحقيف و غير الممتحقيف برياض األطفاؿ الحصوؿ عمى المعمومات الدينيو يك
 اكتسبوىا مف الوالديف او األسرة  

 االستنتاجات :
 في ضوء نتائج البحث الحالي، توصمت الباحثو :

 الى انو التوجد فروؽ بيف االطفاؿ الممتحقيف وغير الممتحقيف برياض االطفاؿ.

 التوصيات

 ضرورة اىتماـ الوالديف والمعممات بالمعمومات الدينية  ألطفاليـ مف خالؿ توفير بيئة -4
 بالمثيرات البصرية  غنية

. 4        توفير المثيرات الصورية في الروضة ومناقشة األطفاؿ حوؿ ىذه المثيرات. -2
 تشجيع الطفؿ في الروضة والبيت عمى التعبير عف أفكاره ومشاعره اتجاه دينو
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 المقترحات 

                    إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية مختمفة            -4
 اجراء درا سة مماثمة عف المعمومات الدينية  وعال قتيا  ببعض المتغيرات -2

 )التحصيؿ الدراسي لموالديف، البيئة الثقافية(.            

 دراسة مقارنة في المعمومات الدينية بيف اطفاؿ الرياض الحكومية        واالىمية-4
 المصادر

 ( : األسرة و الطفولة 0 مكتبة النيضة المصرية0 القاىرة  4890 عبد الباقي0 زيداف ) -4
( : سايكموجية الطفولة0 دار المستقبؿ لمنشر و 4891دبابنو0 ميشيؿ و محفوظ و نبيؿ) -2

 التوزيع0 األردف 
( : لمحات تربوية و نفسية في طفولة الرسوؿ 0 مجمة رسالو 4894مرداف0 نجـ الديف عمي) -4

 .4148رياض0 العدد الخميج العربي0 ال
( : سايكموجية الطفولة0 دار المستقبؿ لمنشر و 4891دبابنو0 ميشيؿ و محفوظ و نبيؿ) -1

  448-441التوزيع0 األردف : ص 
 20ىػ 0 ص 4108مقداد بالجف0  -0
احكامو0  -رعايتو -( : الطفؿ المثالي في األسالـ نشأتو4892الخطيب0 عبد الغني ) -6

 عة و النشر0 دمشؽالمكتب األسالمي لمطبا
 د.عمي القائمي 0 تربية الطفؿ دينيا و اخالقيا 0 عف موقع  -1

www.tarbya.net 

 ( : التربية األسالمية0 دار احياء الكتب العربية0 القاىرة 4800األىواني0 احمد فؤاد )  -9
ضؿ لمطفؿ العربي0 المجمس العربي لمطفولة ( : نحو مستقبؿ ثقافي اف4899العاني0 نزار ) -8

 و    التنمية0 القاىرة
( : شرج الجامع الصغير0 مطبعة المكتبة التجارية الكبرى0 4849المناوي0 فيض القدير )  -40

 القاىرة
الصالح0 د.محمد بف احمد0 الطفؿ في الشريعة األسالمية0 مطبعة الفرزدؽ التجارية0 ص  -44

261  

http://www.tarbya.net/
http://www.tarbya.net/
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  440-429( : في الفكر التربوي األسالمي0 ص  4892حمد ) لطفي بركات ا -42
 214-210ابف القيـ الجوزية0 تحفة المودود باحكاـ المولود0 مكتبة دار األحساف0 ص  -44
ابف مسكوبة0 تيذيب األخالؽ و تطيير األعراؽ0 مكتبة الحياه لمنشر و التوزيع0 بيروت   -41

  10 – 69ص 
( : التربية و مشكمة األمومة و الطفوؿ0 دار المعرفة  4880متولي0 فؤاد بسيوني )  -40

 49الجامعية0 األسكندرية0 ص 
 ( : التربية و طرؽ التدريس0 جدة  4810عثماف0 عبد الكريـ )  -46
(: النمو النفسي في الطفولة الى الشيخوخة0 دار الفكر  4804السيد0 فؤاد البيي  )  -41

 غدادالعربي األوؿ0 مطبعو جامعة بغداد0 ب
ابو الموز0 سيما راتب عدناف0 تربية لطفؿ في األسالـ0 المكتبة األلكترونية0 اطفاؿ الخميج  -49

 00ص 
 01( بيروت 0 ص  2004السيوطي0 الفتح الكبير في ضـ الزيادة الى الجامع الصغير )  -48
( : المكتبة العصرية0 ص  4881سياـ ميدي جبار0 الطفؿ في الشريعة األسالمية )  -20

241 
العمواف0 عبد اهلل الناصح0 و سياـ ميدي جبار0 تربية الطفؿ في األسالـ و الطفؿ في  -24

 202الشريعة األسالمية و منيج التربية النبوية 0 المرجع السابؽ0 ص 
 424الخالد عبد الرحمف0 تربية األبناء و البنات في ضوء القراف و السنة0 ص  -22
 1ص القراف الكريـ0 سورة القمـ0  -24
(: تطور فيـ األسالـ عند األطفاؿ0 محافظة بغداد0  4889المرشدي0 عماد حسيف )  -21

 رسالو ماجستير0 كمية التربية0 جامعو بغداد
(: نحو مفيوـ العدالة و عالقتو بدرجات التربية الدينية و  4891عكمة0 عمي جاسـ0 )  -20

العراقيف0 اطروحة دكتوراه منشورة0 العمر و الجنس و المستوى األقتصادي لألسرةلدى األطفاؿ 
 مطابع الجامعة األمريكية

(: مناىج البحث في  4894الزوبعي0 ابراىيـ عبد الجميؿ و الغّناـ0 و محمد احمد )  -26
 0 جامعو بغداد كمية التربية 0 مطبعة جامعو بغداد 4التربية في ج
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0 دار  4عمـ النفس 0 ط ( : مناىج البحث في التربية و 4814الجابر0 عبد الحميد )  -21
 النيضة العربية0 مصر

( : االرشاد النفسي و التوجيو التربوي0 دار الحكمة  4882األماـ0 مصطفى و اخروف )  -29
 لمطباعة0 البصرة

0  2( : مناىج البحث في التربية و عمـ النفس0 ط 4896فاف داليف ديوبولد و اخروف )  -28
 ري و طمعت منصور0مكتبة انجمو المصرية0 القاىرة ترجمو محمد نبيؿ نوفؿ و سميماف الخض

رند الصاوي 0 رسالو ماجستير فاعميو المعمومات والخبرات الدينيو في تنميو الوازع الديني  -40
 0مصر0 القاىره.2042والسموؾ االخالقي لدى اطفاؿ الروضو:

 0488 ص 4880المؤتمر الدولي0 مجموعو الباحثيف0  -44
 20-00 ص  4884وزارة التربية 0 -42
-0210 تحفة المودود باحكاـ المولود0دمشؽ0 مكتبة دار األحساف0 ص 4814األرناؤود 0 -44

214 
:نيؿ المراـ لتفسير ايات و احكاـ 0 بيروت دار الكتب 2004القنوجي0صديؽ حسف خاف   -41

 410و ص  4العممية 0ج
 40الزىيري 0شريؼ عبد العزيز0بناء مستقبؿ االمو :ص-40 

 سعدي 0عماد توفيؽ0طرؽ تعمـ القراءه والكتابو0 دار االمؿ لنشر والتوزيع عماف اال -46

 0سمسمو كتب طرائؽ تدريس 0دار النيضو العربيو 0 القاىره.4810محمد0:حامد ابراىيـ : -41
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 المالحق

  

  -1 -ممحق 

  استبانو اراء الخبراء في االختبار بصيغتو االولية  
 الجامعة المستنصرية

 تربية األساسية كمية ال
 قسم رياض األطفال 

 
استبانو اراء الخبراء حوؿ صالحية المعمومات الدينية لدى أطفاؿ األوؿ األبتدائي مف ممتحقيف و 

 غير ممتحقيف برياض األطفاؿ

 
 األستاذ الفاضؿ .............................................. المحتـر 

 تحية طيبو :

المعمومات الدينية لدى أطفال األول األبتدائي راستيما الموسومة ب)تروـ الباحثتاف اجراء د
المعمومات و قد اعتمدت الباحثتاف مقياس )الممتحقين و غير الممتحقين برياض األطفال ( 

و نظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة و درايو عممية لتقرير مدى  (2112لرند الصاوي سنة  الدينية
 متيا و تعديؿ ما ترونو مناسبا.صالحية فقرات المقياس و مالء

 تقبموا شكر الباحثة و امتنانيا.............................
 الباحثتنان                                                                           
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التعديل 

 المناسب

 الفقرة صالحة غير صالحة
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 – 2 -ممحؽ 

  استبانو جمع بيانات و تسجيؿ استجابة الطفؿ عمى اختبار المعمومات الدينية بصيغتو النيائيو
 

 اسـ الطفؿ....................
 الجنس/ ذكر )  (    انثى )  (

 اسـ المدرسة .................. ىؿ الطفؿ كاف ممتحؽ بالروضة / نعـ)  ( كال )  ( 
 خ التطبيؽ................... تاري

 
        رقـ السؤاؿ                                         األجابة                  
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  نعم كال

 اوال: اداب بر الوالدين    
 اجمس امام ابي و امي بادب و احترام -1  

 استاذن قبل الدخول عمى ابي و امي في الغرفة  -2  
 ي في اعمال المنزل اساعد ام -3  

 احرص دائما عمى ارضاءىما و عدم اغضابيما -4  
 ال اخرج اال باذنيما -5  
   
 ثانيا: اداب المسجد  

ادخل المسجد و اقول بسم اهلل و الصالة و  -1  
 السالم عمى رسول اهلل 

 اصمي ركعتين  -2  
   
 ثالثا : اداب األستأذان  

 د اسمم عميو اوال ثم استأذنقبل ان ادخل عمى اح -1  
 اطرق الباب برفق و ال ادقو دقا عنيفا -2  
   
 رابعا: اداب النوم  
 ارتدي مالبس النوم  -1  
 استيقظ مبكرا -2  
   
 خامسا : اداب الطعام  
 ال اكل بسرعة و ال اكثر من الطعام  -1  
 ال انفخ في الطعام او الشراب الساخن  -2  
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 دسا : اداب المرض سا  

اذا عممت بمرض احد اسارع بزيارتو و ال اطيل  -1  
 الجموس عنده

   

 سابعا : اداب األخوة  

احب لصديقي و اخي ما احب لنفسي و اكره لو  -1  
 ما اكره لنفسي

 اقدم لو النصيحو اذا اخطأ -2  
 ازوره اذا مرض و ادعوا لو بالشفاء العاجل  -3  
   

 اداب الجوار  ثامنا:  
 اساعده اذا احتاج المساعدة  -1  
 اقدم لو ما تصنع امي من طعام اذا امكن  -2  
   
 تاسعا : اداب السالم  

عندما القى مسمما ابدء بالسالم و ابتسم في  -1  
 وجيو و اصافحو بيدي

 اذا حيياني احد فأحييو باحسن منيا او ارد بمثميا -2  
 يقعاشرا: اداب الطر   
 ال اوذي احد بيدي او بمساني   

 
 
 
 

 الجامعة المستنصرية 
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 كميو التربية األساسية 
 قسم رياض األطفال

 اسماء المحكمين الذين استعانت بيم الباحثة حسب المقب العممي 
  -3 -ممحق 
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 العمل  مكان

 

 

 التخصص
المقب 
 العممي

 

 األسم

 

 ت

 

الجامعة المستنصرية/ كميو 
 ةالتربية األساسي

 1 بشرى حسين عمي ا.م.د عمم النفس التربوي

الجامعة المستنصرية/ كميو 
 رياض اطفال التربية األساسية

 

 ا.م.د
 2 ليمى يوسف كريم

الجامعة المستنصرية/ كميو 
 التربية األساسية

 3 كريم  ناصر  ا.م.د األدارة التربوية

الجامعة المستنصرية/ كميو 
 التربية األساسية

 4 ايناس محمد ميدي م.د ربويعمم النفس الت

الجامعة المستنصرية/ كميو 
 التربية األساسية

 5 فالح حسن م.د قياس و تقويم
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الجامعة المستنصرية/ كميو 
 التربية األساسية

 6 مروج عادل د.م رياض اطفال

الجامعة المستنصرية/ كميو 
 التربية األساسية

 7 بيداء عبد السالم م رياض اطفال

تنصرية/ كميو الجامعة المس
 التربية األساسية

 8 شفق محمد صالح م.م رياض اطفال

 

 

 


