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دليل الأ�ستاذ

مة
ّ
مقد

يـّر جلنـة تأليف كتـاب التلميذ للسـنة األوىل متوّسـط يف مـادة الرتبية 
اإلسـالمية أن تقـدم للزمـالء والزميـالت األسـاتذة واألسـتاذات »دليـل 

األسـتاذ«، بعـد أن تـّم االنتهـاء مـن تأليـف الكتـاب املدريس.
هيـدف هذا الدليل إىل مسـاعدة األسـتاذ يف حتقيـق الكفـاءات التي ُبني 
عليهـا منهـاج الرتبيـة اإلسـالمية، مـن خـالل حتديـد مركباهتـا، وعـرض 
نـاذج للوسـائل واألسـاليب واألفـكار الرتبويـة الالزمـة لتحقيقهـا. كـا 
هيدف إىل تشـجيع األسـتاذ، وحتفيـزه عىل االبتكار واإلبـداع يف بناء األفكار 
وتطويرهـا؛ لتنميـة منهجيـة التحليـل واالسـتنتاج والتطبيـق والتعليل عند 
أبنائنـا التالميـذ، بعيـدًا عـن أسـلوب التلقـن؛ ما يسـاهم يف حتسـن نوعية 

التعليـم يف بالدنا.
وقـد اشـتمل الدليـل عـىل خطة سـنوية وفصليـة تبن توزيـع احلصص 
الالزمـة لـكل حمتـوى معـريف، بـا يتناسـب مـع عـدد احلصـص السـنوية 

املقّررة.
كـا احتـوى الدليـل عـىل جمموعـة مـن اإلرشـادات العامـة واخلاصـة 
ملبحـث الرتبيـة اإلسـالمية، التي تسـاعد األسـتاذ يف فهم مركبـات الكفاءة 

املتعلقـة باملبحـث وسـبل حتقيقها.
وانطالقـا مـن رضورة إبـراز الكفـاءات التي صيغ عىل أساسـها حمتوى 
معرفتهـا  ألن  مركباهتـا؛  معظـم  تقديـم  فقـد  اإلسـالمية،  الرتبيـة  كتـاب 
العمليـة  نجـاح  يف  أساسـًا  يعـد  واملتعلـم  األسـتاذ  ذهـن  يف  ووضوحهـا 
التعليميـة /التعلميـة، ويوفـر عىل األسـتاذ الكثري مـن اجلهد والوقـت أثناء 

. لتنفيذ ا
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وعملنا بعد ذلك عىل تقديم خطط تنفيذية حلصص صفية، متثل ناذج 
للحصة  التخطيط  يف  األستاذ  مساعدة  إىل  هتدف  متنوعة،  دروسًا  تغطي 

وتنفيذها بفاعلية، واالستفادة منها عند عرض الدروس املشاهبة هلا.
نأمل من األسـاتذة املسـامهة يف هذا اجلهد، من خالل إبداء مالحظاهتم 
اإلثرائيـة عـىل هـذه النـواة مـن الدليـل؛ لكـي يتـم تطويـره وحتسـينه، مـا 

يسـاعد يف إنجـاز دليـل متكامل لألسـتاذ خيـدم العمليـة الرتبوية.
عن جلنة التأليف
دعاس سيدعيل

مفتش الرتبية الوطنية
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1- الكتاب املدر�سي وكيفية التعامل معه 

مقدمة:
الكتـاب هـو امُلعـن الـذي يسـتمّد منـه اإلنسـان معلوماته، فهـو يمثل 
خـرة األجيـال وتراكاهتـا العلميـة واألدبّيـة. والتدريـس بـال كتـاب ليس 
إالّ نوعـا مـن اإلصغـاء ُيَبـّن اعتـاد عقـل عىل آخـر، لذلك جيـب أن يكون 
الكتـاب ذا أسـلوب يثـري يف نفوسـنا اسـتجابات إجيابيـة ملا يثـريه يف عقولنا 
وخواطرنـا مـن مشـاعر وانفعـاالت. فالكتـاب هـو األداة األوىل التي تعّر 
عـن املنهـج وترتمجـه وتدفعـه نحو حتقيـق غاياتـه، والكتـاب حيـّدد بدرجة 
كبـرية مـادة التعليـم؛ فالعمليـة الرتبويـة ترتكـز عـىل الكتـاب واألسـتاذ، 
والطريقـة التدريسـّية واملنهـج، وإّن أي خلـل يف هـذه األركان يعنـي اخللل 
يف عمليـة التوصيـل الـدرايس للتالميـذ.. وعليـه فالكتاب املـدريس ُصّمم 

ـي، وأعـّد بعنايـة مـن قبـل خـراء ومتخّصصن. لالسـتخدام الصفِّ
ومن الواجب أن تطرأ عىل الكتاب املدريس املقّرر ويف مجيع التخصصات 
العديد من التحسينات الرتبوية والصناعية، التي جتعل منه أداة مهّمة للتعّلم 

ووسيلة لإلبداع، ال وسيلة للجمود وكْبت القدرات واملواهب. 
البيـان أن يكـون الكتـاب املـدريس »األسـتاذ الّصامـت  وغنـي عـن 

للطلبـة يرجعـون إليـه متـى شـاءوا«. 
وبالنّسـبة لكيفيـة التعامـل مـع حمتويـات وأركان الكتـاب املـدريس، فقد 
تـّم إنجـاز مدخـل يف الصفحـات األوىل منه حتت عنـوان: »كيـف أتعامل مع 
كتـايب؟«، وهي كافية لألسـتاذ أيضا، لذلـك ال داعي إلعادهتا يف هـذا الّدليل.
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1.1 الكتاب املدر�سي:
1.1.1 تعريفه: 

الكتـاب املـدريس: عبـارة عـن وثيقـة تربويـة، يف شـكل وعـاء حيتـوي 
مـادة تعليميـة، تعتـر مرجعـا أساسـا، يسـتقي منـه املتعّلمـون معلوماهتم؛ 
املـواد واملحتويـات وأدوات قيـاس  وهـو وسـيلة تضـّم بكيفيـة منتظمـة 

املتعّلمـن. مكتسـبات 
2.1.1 الكتاب كو�سيلة تعليم وتعلم:

 1. الكتاب املدريس هو املعن الذي يستمّد منه املتعّلم معلوماته. 
 2. الكتـاب املـدريس هـو األداة األوىل التـي تعـّر عـن املنهـج وترتمجه 

وتدفعـه نحـو حتقيـق غاياته. 
3.  الكتاب املدريس حيّدد لدرجة كبرية مادة الّتعليم؛ فالعملية الرتبوية 
ترتكز عىل الكتاب واألستاذ والطريقة التدريسية واملنهج، وان أي خلل 

يف هذه األركان يعني اخللل يف عملية التوصيل الدرايس للطلبة.
 4. الكتـاب املـدريس يعتـر عنرصًا أساسـيا يف العمليـة التعليمية، وهو 

يرافق املراحل الدراسـية يف كل مسـتوياهتا. 
3.1.1 اأهمية الكتاب املدر�سي:

وعـىل  قراءهتـم  رسعـة  يف  يتباينـون  فالتالميـذ  التعليـم:  تفريـد   -)1
وفـق قدراهتـم، وبواسـطة الكتـاب يسـتطيع املتعلـم أن يقرأ مـادة موضوع 

املحتـوى املعـريف بصـورة انفراديـة، وبحسـب قدرتـه العلميـة.
2(- تنظيـم التعليـم: الكتـاب حيتـوي عـىل خـرات وأنشـطة وأسـئلة 

تسـاعد عـىل تلقـي املـادة العلميـة بصـورة منتظمة.
3(- حتسـن التعليـم: وذلك لظهـور أدّلة خمّصصة لألسـاتذة )مثل هذا 

الدليـل الذي بـن يديك( تتضّمن كيفيـة التعامل مع الكتـاب املدريس.
4(-تنميـة مهـارات القـراءة: ويظهـر ذلـك مـن خـالل اسـتخالص 

األفـكار واملعـاين الرئيسـة.
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4.1.1. كيفية اال�ستفادة من الكتاب املدر�سي:
يسـتفاد مـن الكتـاب املقـّرر يف حتضـري املـادة العلميـة، ويف التحضـري 

لالمتحانـات، ويف مجـع املـادة املقـّررة مـن الكتـب األخـرى.
يتخذ الكتاب املقّرر وسيلة تعليمية مهمة، وال ُيعتمد عليه اعتادا تاما.

يكلـف األسـتاذ تالميـذه بقـراءة املحتوى املعـريف القادم با يسـاعدهم 
عـىل متابعتـه أثنـاء تدريسـه هلم وفهـم ما يقـّدم هلم بمجهود يسـري.

يقـوم األسـتاذ بمناقشـة التالميذ يف األسـئلة الواردة يف الكتاب، سـواء 
يف هنايـة املحتـوى املعـريف أم يف هناية عنرص مـن عنارصه.

5.1.1 وظائف الكتاب املدر�سي: 

1( باعتبار األستاذ:
- بـا أّن العمليـة التعليميـة تقـوم بنقل العلـم واملعرفة واخلـرات فالكتاب 

فيها. معتمدة  وسـيلة 
- احتـكاك األسـتاذ بالكتـاب يف مرحلـة اإلعداد للـادة التعليميـة، بحيث 
يضع يف حسـبانه احلدود التي يرسـمها الكتاب حلجـم املعلومات واملعارف 

واخلـرات يف امللفات واملحتويـات املعرفية.
- الكتـاب املـدريس قـوة اقرتاحيـة، مادامـت عمليـة اختيـار املحتويـات 

وتنظيمهـا مـن مهـام األسـتاذ.
- حمتويـات الكتـاب تظـل آفاقا ال يمكـن أن تنفي غريها من اآلفـاق امُلتاحة 

لألستاذ.
 الكتـاب يوّفـر احلـد األدنى مـن املعلومـات واملعـارف واخلـرات، ويبقى 
توفـري احلـد األقىص مـن صميم مهـام التعلـم، بحيـث يعتمد األسـتاذ عىل 

أخرى. وسـائل 
        فائدة- عالقة األستاذ بالكتاب: هي إحدى ثالث:

عالقـة تصـادم: بحيـث يتعامل األسـتاذ مـع الكتاب عـىل أّنه جمّرد وسـيلة، 
يمكـن االسـتغناء عنـه، وبالتايل عـدم االعتـاد عليه يف بنـاء التعلات. 
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 عالقـة خضـوع: بحيث يلغي الكتاب شـخصية األسـتاذ ويصبـح خاضعا 
بـال وعي، فينقـل للمتعلمـن حمتويات الكتـاب ُملغيا الوسـائل األخرى.

 تواصـل: ينظـر إليـه بأّنه وسـيلة لنقل املعلومـات كحد أدنى، مـع تطعيمها 
بمصـادر أخـرى، مـع التحكـم يف كيفيـة التعامـل معـه لتحقيـق الكفاءات 

املسـّطرة.  واألهداف 
2(- باعتبار املتعلم: 

- الكتـاب مـدرس معنـوي للتلميـذ، يسـتفيد منـه خـارج املؤّسسـة 
)التعلـم الـذايت(، فيفـرض عليـه قناعـة حتصيـل غـري حصينـة ومعّرضـة 

للتعّثـر يف غيـاب توجيـه األسـتاذ.
- يتـم التعّلـم داخـل الصـف بقناعـة التحصيـل البعيـد عـن التعثـر، 
وقـد يزهـد فيـه خاّصة عنـد اكتشـاف عثـرات الكتاب بنفسـه أو مسـاعدة 

األستاذ.
- ينظـر إليـه بعصمـة، وتصبح كفـاءات املتعلـم حمصورة يف اسـرتجاع 

أو اسـتظهار معطيـات الكتاب.
فيا  نلّخصها  املدريس:  الكتاب  يقدمها  التي  واخلدمات  الوظائف  أهم 

ييل:
1( يتضّمـن الكتـاب املـدريس تنظيـا للـادة الدراسـية يسـتهدف بـه 
بنصـوص  احلـريف  التقّيـد  يشـرتط  وتنظيمـه، وال  إعـداد درسـه  األسـتاذ 
الكتـاب املـدريس، فاألسـتاذ الناجـُح هـو الـذي يتوّسـع يف تنظيـم مـادة 
الكتـاب املـدريس ومعلوماتـه ثّم يقّدمهـا للتالميذ، حسـب نضجهم العقيل 

واالنفعـايل والنّفـس حركـي.
2( عـىل الّرغـم مـن أن وظيفـة الكتـاب املـدريس إيصـال املعلومـات 
للتالميـذ إالّ أنـه جيـب أن يتضّمـن توجيهـا بـرورة الّرجـوع إىل املصـادر 

واملراجـع ذات العالقـة بـادة الرتبيـة اإلسـالمية.
3( مـن دون الكتـاب املدريس ال يسـتطيع  األسـتاذ أن خيّطـط لتوصيل 

املـادة الدراسـية للتالميـذ، اذ حيدث خلل يف سـري الدرس.
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والتطبيق  املراجعة  عمليات  يف  كبرية  قيمة  املدريس  وللكتاب   )4
والتلخيص.

5( الكتـاب املـدريس الـذي حيقق األهـداف العاّمـة واخلاّصـة للعملّية 
الرتبوّيـة عليـه أن يأخذ باحلُسـبان مسـتويات التفكري عند التالميذ، حسـب 

مراحلهـم العمريـة، وفـق تصنيف بلوم، وهي سـتة مسـتويات:
يشبهها هبرم أساه هبرم املستويات املعرفية، وهي:

1. التذّكر )تذكر مواضيع تم تعلمها مسبقًا(          
2. الفهم )إدراك معنى املوضوع(

3. التطبيق )استخدام املعلومات يف حاالت معينة -ملموسة-(
4. التحليـل )جتزئـة املـادة إىل أجـزاء، ووضـع األجزاء مـع بعضها 

البعـض لصنـع -لتشـكيل- الكل(
5. التقويـم )احلكـم عـىل قيمـة منتـج مـا وذلـك بالنسـبة هلـدف 

باسـتخدام معيـار حمـّدد( معطـى، 
6. اإلبداع. 

إال أّننـا من املؤسـف هنتـم باجلوانب الدنيـا من هذه املسـتويات املتعلقة 
بالتذكـر واالسـتيعاب مـن دون االهتـام باجلوانـب العليـا، وهـي التطبيق 
والتحليـل يف عمليـة توصيـل املـادة الدراسـية، ال سـيا بوسـاطة الكتـاب 
املـدريس. وبذلـك فإّننـا ال نشـجع التالميـذ عـىل التفـّوق الـدرايس وعـىل 
اإلبـداع واالبتـكار، إذ أن تأليـف الكتـاب املـدريس عمليـة شـاقة جيب أن 
يشـرتك يف تأليفـه ذوو االختصـاص املطلوب، سـواء أكان اختصاصا علميا 
الرتبـوي والنفـي، وأن خيضـع  أدبيـا، إىل جانـب ذوي االختصـاص  أم 
الكتـاب املـدريس بعـد تأليفه إىل جلنـة خمتصـة للتقويم النهائـي، لكي يكون 
حمّققـا أهدافـه العامـة واخلاصـة، مرتبطـا ذلـك باملنهـج والفلسـفة العامـة 

الرتبويـة والتعليمية. للعمليـة 
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6.1.1 واقع ا�ستخدام الكتاب املدر�سي:

املتتّبـع لواقـع اسـتخدام الكتـاب املـدريس يف الّسـاحة الرتبوية يالحظ 
أّنـه واقع يسء؛ فال يسـمح بعض أسـاتذة الرتبية اإلسـالمية واللغـة العربية 
اسـتخدام  ويقتـرص  الصـف.  يف  املـدريس  الكتـاب  باسـتخدام  للتالميـذ 
الكتـاب املـدريس يف البيت عـىل تكليـف التالميـذ بكتابة النـّص الّشعي، 
وحيـرص بعـض األسـاتذة عـىل تلخيـص مـادة الكتـاب عـىل السـّبورة، 

ويطلبـون مـن التالميـذ نسـخها عـىل دفاترهم. 
التـي  والّصـور  الّرسـوم  اسـتخدام  األسـاتذة  بعـض  يتجاهـل  وقـد 
تشـتمل عليهـا الكتـب املدرسـية، وإذا عمـد  األسـتاذ إىل اسـتخدامها فإّنه 
يقـوم بشحهـا بنفسـه، كـا يعاقـب بعـض األسـاتذة التلميذ الـذي حياول 
أن يسـرتق النظـر إىل الكتـاب املـدريس أثنـاء رشحهـم. كـا هيمـل بعضهم 
األنشـطة واألسـئلة الـواردة يف هنايـة املحتويـات املعرفيـة وكأهّنـا زائـدة، 
التالميـذ  إىل  الكتـاب  يقّدمـون  ال  الـدرايس  العـام  بدايـة  يف  ونجدهـم 

ويعرفوهنـم بـه وبكيفيـة التعامـل معـه.
7.1.1 �سروط ا�ستخدام الكتاب املدر�سي:

حتـى حيّقـق اسـتخدام الكتـاب املـدريس أهدافـه، ال بـد مـن مراعـاة 
التاليـة : الـشوط 

أوال- يف جمال األهداف:
1( استخدام الكتاب يف الفصل ويف خارجه استخداما هادفا.

2(  احلـرص عـىل أن حيّقـق اسـتخدام الكتـاب يف الصـف ويف خارجه 
نتاجـات التعّلـم يف املجـاالت املعرفية

اإلدراكية والوجدانية واألدائية.
3(  ربـط اسـتخدام الكتـاب باألعـال الكتابيـة وبالواجبـات املنزليـة 

وباألنشـطة غـري الصّفيـة.
4(  التأّكد من أّن التلميذ يعي الغرض من استخدامه للكتاب.
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5(  تنميـة عـادة املطالعـة احلـّرة مـن خـالل االسـتخدام الّسـليم الفّعال 
للكتـاب املدريس ونصـوص املطالعة الواردة فيه، حيث أّنـه تّم انتقاؤها بعناية، 

وهـي مجيعها ترتبـط ارتباطا وثيقـا باملحتويـات املعرفية املقـّررة يف الكتاب.
ثانيا- يف جمال مضمون الكتاب:

1( التعامـل مـع مـادة الكتاب عـىل اعتبار أهّنا تشـكل احلـد األدنى من 
املعلومات.

والّصـور  واألشـكال،  واجلـداول،  البيانيـة،  الرسـوم  اسـتخدام   )2
التوضيحيـة كمصـادر للتعّلـم، ينطلـق منها األسـتاذ للفـت انتبـاه التالميذ 

إىل املحتـوى املعـريف وأنـاط الوضعيـات التعلميـة.
3( مسـاعدة التالميـذ عىل اكتسـاب مهارة وضع األسـئلة مـن الكتاب 
مبـارشة يف الصـّف وخارجه، مـن خالل االعتـاد عىل األسـئلة املقرتحة يف 

»أفّكـر وأقّوم«.
4( حتديـث مـادة الكتـاب، ال سـيا يف جمـال اإلحصـاءات واألرقـام 

واالخرتاعـات. واالكتشـافات 
5( اعتبار الكتاب مفتوح النهاية يسمح بإثرائه باستمرار.

ثالثا- يف جمال األنشطة التعليمية التعلمية.

1(  اسـتخدام الكتـاب اسـتخداما تعليميـا يف كل خطوة مـن خطوات 
املعريف. املحتـوى 

2( توظيـف القـراءة الّصامتـة اهلادفـة )خاّصـة يف ميـدان النصـوص 
الشعيـة(، توظيفـا فّعـاال مـّرة عـىل األقـل يف احلّصـة الواحـدة.

مكتوبـة  أسـئلة  ووضـع  الكتـاب،  باسـتخدام  التالميـذ  تكليـف   )3
زمالئهـم. إىل  يوجهوهنـا 

4( اسـتخدام القـراءة اجلهريـة مـن قبـل األسـتاذ ومـن قبـل التالميـذ 
اسـتخداما وظيفيـا.

5( اختيار الوقت املناسب واملّدة املناسبة عند استخدام الكتاب املدريس.
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6( تشجيع استخدام التالميذ للكتاب املدريس استخداما تعاونيا.
رابعا- يف جمال التقويم والتغذية الّراجعة

1( إتاحة الفرصة للتلميذ ليقّوم نفسه بنفسه.
2( توضيح إجراءات استخدام الكتاب ورشوط هذا االستخدام.

3( التوفيق بن طريقة استخدام الكتاب ونوع االختبارات وأغراضها.
4( استخدام األسئلة املقالية واملوضوعية استخداما متوازنا.

5( إتاحـة الفرص للطـاّلب لتحديد الكلات امللتبسـة، واألفكار الغامضة، 
الضعيفة. والعبارات 



17

دليل الأ�ستاذ

 2- االأ�س�س واالأهداف العاّمة ملحتوى 
كتاب الرتبية االإ�سالمية لل�سنة 1 متو�ّسط

أوضـح القانـون التوجيهـي للرتبيـة رقـم 08-04 املـؤّرخ يف 23 يناير 
2008، ال سـيا يف الفصـل I وII مـن العنـوان األّول، ويف الفصـول: الثاين 
والثالـث والرابـع مـن العنـوان الثالـث مهـاّم املدرسـة والقيـم الروحيـة 
واملواطنـة مـن خـالل: التأكيـد عـىل الشـخصية اجلزائريـة، وتعزيـز وحدة 
العروبـة  اإلسـالم،  بالثالثيـة:  املتعّلقـة  القيـم  ترقيـة  طريـق  عـن  األّمـة 
واألمازيغيـة، ومدّعمـة بالتكويـن عـىل املواطنـة، والتفّتـح عـىل احلـركات 

العامليـة واالندمـاج فيهـا.
وقـد بنت اللجنـة الوطنية مناهج املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوّسـطة، 
بالّسـهر عىل مطابقـة منتوجهـا للمعايري التـي حّددهتا النصـوص املرجعّية: 
تقريـر اللجنـة الوطنيـة إلصـالح املنظومة الرتبويـة، برنامج احلكومة لسـنة 

2002، والقانـون التوجيهي للرتبية سـنة 2008.

1.2 ملاذا مناهج اجليل الّثاين؟
لقـد تّم إصـدار مناهج اجليـل األّول بصفة مسـتعجلة، نظـرا للظروف 
العاّمـة لإلصـالح آنـذاك، ممـا جعلها تفتقـد مرجعيـة واضحـة، وصدرت 
تلـك املناهـج سـنة بعـد سـنة ممّـا جعلهـا تفتقـد لالنسـجام والتاسـك فيا 

. بينها
 أّمـا بخصـوص اعتاد املقاربـة بالكفـاءات، فقد تّم تعزيز هـذا اجلانب 
يف مناهـج اجليـل الثاين، حيث تـم اعتاد ثـالث مرجعيات إلعـداد املناهج 
اجلديـدة؛ أّوهلـا القانـون التوجيهـي للرتبيـة 08/04، واملرجعيـة العامـة 
للمناهـج والدليـل املنهجـي إلعـداد املناهج. وتم اعتـاد مبَدَئي الّشـمولية 
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ك مناهج  واالنسـجام بـن مناهج الّسـنوات يف مجيع األطـوار، ملعاجلة تفـكُّ
اجليـل القديم.

كا تم اعتاد أربعة حماور مهيكلة للمنهاج:
املنطقـي  والتنظيـم  املفاهيميـة  املصفوفـة  ويتضّمـن  املعـريف:  املحـور   )1
للمعـارف، مـع تقديم منسـجم مـع خصوصيات املـادة واملفاهيـم املهيكلة 

ة. د للا
والوضعيـة  التعلميـة،  الوضعيـة  وتضّمـن  البيداغوجـي:  املحـور   )2

التقييـم. وكـذا  االندماجيـة 
3( املحـور النسـقي: وتضّمـن تقـارب وتالقـي املناهـج، يف وحدة شـاملة 
وتصـّور شـامل وتنـازيل للمناهـج، وانسـجام أفقـي وعمـودي للمناهج.

4( املحـور القيمي: وتضّمـن قيم اهلوية واالنتاء للعروبـة واألمازيغية يف إطار 
جغـرايف وزمني حمـدود، وكذا القيم االجتاعية والثقافيـة والقيم الكونّية.

واألطـوار  املراحـل  بـن  للمناهـج  العمـودي  االنسـجام  ويكمـن 
والسـنوات يف حتديـد ملمـح التخـرج مـن املرحلـة، وهـو بـدوره يتكـّون 
مـن خـالل الكفاءة الشـاملة للّطـور الواحد، والكفـاءات الشـاملة اخلاصة 
باألطـوار تتجـزأ إىل كفـاءات شـاملة خاصـة بـكل سـنة، وهـذه بدورهـا 
تتجـزأ إىل كفـاءات ختاميـة ختـّص كل ميـدان مـن مياديـن املـادة الواحدة.
أمـا االنسـجام األفقـي فيكُمـن يف حتديـد الكفـاءات العرضيـة والقيم 
بدّقـة، ضمـن مـا يسـمى بتشـاركية املـواد، بحيـث تصبـح املـواد وحـدة 
منسـجمة ومتناغمـة فيـا ، لتكوين ملمح ختـّرج التلميذ مـن أي مرحلة من 

مراحـل املسـار الـدرايس للتلميذ.

2.2 �سرح بع�س امل�سطلحات الواردة يف مناهج اجليل الثاين
1( الكفـاءة الّشـاملة: هـي هدف نسـعى إىل حتقيقه يف ماّدة دراسـية 
يف هنايـة فـرتة دراسـية حمـّددة وفـق نظام املسـار الـدرايس، ويّتسـم 
بالعمـوم. لـذا نجد كفـاءة شـاملة يف هنايـة املرحلة، وكفاءة شـاملة 
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يف هنايـة كّل طـور، وكفـاءة شـاملة يف هنايـة كّل سـنة. وهـي تتجّزأ 
يف انسـجام وتكامـل إىل كفـاءة شـاملة لكّل مـاّدة، وترتجـم ملمح 

التخـرج بصفـة مكّثفة.
2( الكفـاءة اخلتاميـة: هـي كفـاءة مرتبطـة بميـدان مـن املياديـن املهيكلـة 
للـاّدة، وُيعـّر عنها بصيغة التـرّصف )التحّكم يف املوارد، حسـن اسـتعاهلا 
وإدماجهـا وحتويلهـا(، عـّا هـو منتظـر مـن التلميـذ يف هنايـة فرتة دراسـية 

مليـدان مـن املياديـن املهيكلة للـاّدة.
3( امليـدان: هـو جمال مـن جماالت املـادة الواحدة، فمثال: الرتبية اإلسـالمية 
تتضّمـن مخسـة مياديـن، هـي: النصـوص الشعيـة، العقيـدة اإلسـالمية، 

العبـادات، األخـالق واآلداب اإلسـالمية، والسـرية النبويـة الشيفة.

والرياضيات مثال: تتضمن ميدان احلساب وميدان اهلندسة.. إلخ.
وعـدد املياديـن يف املـاّدة حيـّدد عـدد الكفـاءات اخلتامية التـي ندرجها 
يف ملمـح التخـّرج. ويضمن هـذا اإلجراء التكفـل الكيّل بمعـارف املاّدة يف 

التخّرج. مالمـح 
ن ملرحلة تعليمية. - الّطور: ُجزء مكوِّ

مثال: تتكّون املرحلة املتوسطة من ثالثة أطوار، هي:
الّطور األّول: السنة األوىل.

الّطور الثاين: الصنة الثانية والثالثة.
الّطور الثالث: السنة الرابعة. 

4( الكفـاءة العرضيـة )األفقيـة(: هـي كفـاءة ال تتعّلـق بـادة بذاهتـا، وإّنـا 
تتعّلـق بعـدة مـواد؛ مثـال: معاجلـة املعلومـات، القـراءة، الكتابـة.. هـي 
كفـاءات ال ختـّص مـادة اللغـة العربيـة وحدهـا، وإّنـا نجدهـا منتشة عر 

مجيـع املـواد مـا دامـت تـدّرس بالعربية.
5( املصفوفـة املفاهيميـة للموارد املعرفيـة واملنهجية: هي عبـارة عن جدول 

يتضّمـن: امليادين، الكفـاءات اخلتامية، واملوارد. 
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والقيـم،  العرضيـة  والكفـاءات  املـاّدة  معـارف  مـن  تتكـّون  املـوارد:   )6
الكفـاءات. لبنـاء  الروريـة  والّسـلوكات  املهـارات  وتشـمل 

الكفـاءات  جمموعـة  يف  يتشـّكل  التخـّرج:  ملمـح  التخـّرج:  ملمـح   )7
حّددهـا  التـي  اخلصائـص  ترتجـم  والتـي  املنهـاج،  يف  عليهـا  املنصـوص 
القانـون التوجيهـي للرتبيـة الوطنية؛ والتي تسـند كمهام ومزايا للمدرسـة، 

مـن أجـل إرسـائها وجتسـيدها لـدى مواطـن الغـد. 

3.2 مرّكبات الكفاءة:
ترتكـز الكفـاءة عـىل ثالثـة مركبـات أساسـية تتأثـر فيـا بينهـا ضمـن 

إطـار تكامـيل وهـي:
 أ-املحتـوى: جممـوع مـا ينظمـه التعلـم للتعرف عـىل األشـياء الرورية، 
)وهـو املضمـون الـدرايس املقـرر(، وتصنّـف حمتويـات الّتعّلـم يف ثالثـة 

أنـاط مـن املعـارف هي: 
-املعـارف املحضـة )الّصفة(: وهـي املركب األسـايس لبناء الكفـاءة، ألن 
املعرفـة حمتويـات ومضامن، فـال يمكن للتعلـم أن يتم خارجهـا، فالكفاءة 
ال تنمـو أيضـا يف فـراغ معـريف، لذلـك كان املحتـوى شـكل النـواة األوىل 
للتعلـم، والـذي من خاللـه تنمو الكفـاءة وتنـدرج لكال اهلدف املنشـود، 

كأن يعـدد املتعلـم أركان اإليـان، أو فرائـض الوضوء.
-املعـارف الفعليـة )املهـارات(: ويقصـد هبـا مهـارات اسـتعال املعرفة يف 
مواطنهـا املالئمـة، أي القـدرة عىل توظيـف املعارف املشـار إليها سـابقا يف 

الوضعيـات، كأن يربـط املتعلـم بـن املعـاين اللغويـة واالصطالحية.
التـي  املواقـف االجيابيـة  الّسـلوكية )املواقـف(: هـي خمتلـف  املعـارف   -
يسـلكها املتعلـم أثنـاء أدائه فعـل التعلـم، أي أن يظهـر املتعلم القـدرة عىل 
جتـاوز الصعوبـات، والعقبات، والعوائق عند اسـرتجاع املكتسـبات القبلية 

لتوظيفهـا يف الوضعيـات اجلديـدة )اإلشـكاليات(.
فعندمـا يمتلـك املتعلـم القـدرة عـىل جتـاوز العوائـق والصعوبـات، إلجياد 
احلـل املالئـم للمشـكلة التـي اعرتضتـه بأيـر جهـد وأقـل وقـت نقـول 
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حينئـذ: إن املتعلـم يمتلـك معرفـة سـلوكية، كاسـتعال الفرائض والسـنن 
يف الوضـوء.

ب- القـدرة: هـي كل مـا يسـتطيع املتعلـم أن يسـتثمره مـن اسـتعدادات 
)مكتسـبة أو متطـورة( ملواجهـة خمتلـف الوضعيـات املطروحـة أمامـه، أو 
إنجـاز أي نشـاط سـواء أكان فكريـا أم بدنيـا أم مهنيـا أم اجتاعيـا، مثـل 
القـدرة عـىل تعريف األشـياء أو عىل املقارنـة بينها... والقدرة عـىل الّتحليل 

واالسـتخالص... إلـخ، كّل هـذه النّشـاطات عبـارة عـن قـدرات.
ج-الوضعيـة: هي اإلشـكالية اّلتي يتّم إجيادها لتسـاعد املتعّلم عىل توظيف 
إمكاناتـه، وجتعلـه دائـا يف موقـع العمـل الفاعـل والنّشـاط الـّدؤوب، كا 
أهّنـا تضفي عـىل املـاّدة الّتعّلمّية معـان حيوّيـة وفائدة، وهـي يف األصل من 
صميـم مهـام األسـتاذ، الـذي عليـه ان يبتكـر يف إجيـاد وضعيـات مشـكلة 
بحسـب البيئـة والزمـن الـذي يعيـش يف التلميـذ، ولذلـك قـد ختتلف من 
الرتبويـة،  املؤسسـة  نفـس  مـن قسـم آلخـر يف  منطقـة ألخـرى، وحتـى 
لذلـك فالكتـاب املـدريس ليس مطالبـا بتقديـم الوضعيات املشـكلة يف كل 
املحتويـات املعرفيـة، بـل هـو يقّدم نـاذج هلا فقـط. وتكـون الوضعية ذات 

داللـة إذا جعلـت املتعلم:
 - يستفيد من معارفه يف معاجلة واقعه املعيش.

 - يشعر بفاعلّيتها وجدواها يف عالج عمل معّقد. 
 - سمحت بتفعيل إسهام خمتلف املواّد يف حّل مشاكل معّقدة.

4.2 من مركبات الكفاءة يف برنامج ال�سنة االأوىل متو�سط:
	.تالوة وقراءة النّصوص الشعية
	.التعرف عىل معاين الكلات الّصعبة
	.حتلّيل واستثار مقاطع النصوص الشعية
	.االستدالل عىل آيات اهلل يف الكون
	.الربط بن آيات النص الشعي، وآيات الكون املنظور
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	.استخالص الفوائد واإلرشادات من النصوص الشعية
	.التأمل يف بديع صنع اهلل واكتشاف قدرة اهلل يف الكون
	.التعّرف عىل أساء بعض سور القرآن الكريم
	.التعّرف عىل مناقب وخصال رواة األحاديث النبوية الّشيفة
	.اكتشاف النِّعم وتقديرها وشكر اهلل عليها
	.التأدب مع القرآن الكريم والسنّة النبوية الشيفة
	.يعّدد أركان اإليان الستة
	.»االستدالل عىل وحدانّية اهلل بالعقل والنّقل »القرآن والسنّة
	.القدرة عىل ردِّ بعض الُشُبهات البسيطة يف العقيدة
	.»..تعظيم شعائر اإلسالم »الطهارة )الوضوء، الغسل، التيّمم(، الّصالة
	.الّربط بن املعاين اللغوية والشعّية
	.التعّرف عىل أحكام بعض العبادات
	.استنباط احِلكم الشعية لبعض العبادات
	 ،يعـّدد الفرائـض والسـنن واملندوبـات واملكروهـات.. للوضـوء

والغسـل، والتيّمـم والّصـالة.
	.أداء العبادات بكيفّيات صحيحة وفق أحكامها الشعية
	.يعّدد أنواع األمانة
	 .إدراك أّن احلفاظ عىل الوطن أمانة يف عنقه
	.إدراك أسس بناء العالقة األخوية يف الدين
	. التعّرف عىل حمطات من سرية النبي

4.2- و�سعية تعّلم االإدماج
متّكـن الوضعيـة اإلدماجية مـن تنمية الكفـاءات العرضية وكفـاءات املاّدة، 
مـن خـالل جتنيد واسـتخدام ملعـارف املـوارد املكتسـبة من خمتلـف امليادين 
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واملواد. وليسـت الوضعيـة اإلدماجية جمـّرد رصف للمعارف املكتسـبة من 
املـواّد، كا أهّنا ليسـت أيضـا تطبيقـات جُترى لرتسـيخ املعارف.

1.4.2- ممّيزات الو�سعية االإدماجية:
	 املكتسـبات، لكنّهـا مكتسـبات مدجمـة جتنّـد جمموعـة مـن 

لبعـض. بعضهـا  جمموعـة  وليسـت 
	 موّجهـة نحـو املهّمـة، وذات داللـة؛ فهـي إذن حتمـل داللة

اجتاعيـة، سـواء ملواصلـة املتعّلـم مسـاره الـدرايس، أو يف 
حياتـه اليوميـة أو املهنيـة؛ لكنّهـا ليسـت تعّلا مدرسـيا.

	 مصدرهـا نمـط مـن املشـكالت اخلاّصـة باملـاّدة أو جمموعة
مـن املـواد التـي خّصصنـا بعـض معاملها.

جديدة بالنسبة للتلميذ. 
للحّل  املطروحة  املشكلة  كانت  إذا  الكفاءة  ممارسة  عن  ونتحّدث 
التي  والصيغ...  والعوامل  والقواعد،  املعارف  من  جمموعة  جتنّد 
يضطّر املتعّلم إىل حتديد ما يساهم منها يف حّل املشكلة، وما هو بمثابة 
معطيات مشّوشة، كا ينبغي أن يكون طابعها ذا داللة بالنسبة للمتعّلم 
فيا خيّص املشوع، ومشاركته، واستنباط املشكلة من الواقع...، وإن 

مل تكن كذلك، فإّن األمر ال يعدو أن يكون جمّرد تطبيق. 

2.4.2- دور الو�سعية التعّلمية يف بناء الكفاءة اخلتامية: 
انطالقـا من الكفـاءة اخلتاميـة ومرّكباهتا، يعـّد األسـتاذ و/أو خيتار 
وضعيـات مشـكلة ذات داللة. ويتطّلـب حّلها اسـتعال وضعيات 
الوضعيـات  ويف  املـوارد  يف  للتحّكـم  مناسـبة  ابتدائيـة  تعّلميـة 

اإلدماجيـة السـتخدام وجتنيـد هـذه املـوارد. 



24

الرتبية الإ�سالمية

3- الرتبية االإ�سالمية

1.3 م�سطلح الرتبية االإ�سالمية:
ُتعد الرتبية اإلسالمية أحد فروع علم الرتبية، الذي ُيعنى برتبية وإعداد 

اإلنسان يف خمتلف جوانب حياته من منظور الدين اإلسالمي احلنيف. 
وعـىل الرغـم مـن شـيوع مصطلـح »الرتبيـة اإلسـالمية« يف عرصنـا 
احلـارض؛ إالّ أنـه مل يرد مصطلـح »الرتبية اإلسـالمية« هبذا اللفـظ يف القرآن 
الكريـم، وال يف أحاديـث رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم، ولكنـه ورد 
بألفـاظ ُأخـرى تـدل يف معناها عـىل ذلك. كـا أن هذا املصطلح مل ُيسـتعمل 
يف تراثنـا اإلسـالمي السـيا القديـم منه؛ وإنا أشـار إليه بعـض من كتب يف 
املجـال الرتبـوي بألفـاٍظ أو مصطلحاٍت أخـرى قد تؤدي املعنـى املقصود؛ 
أو تكـون قريبـًة منـه. وقـد أشـار إىل ذلـك حممد منري مـريس بقولـه: »تعتر 
كلمـة الرتبيـة بمفهومهـا االصطالحي مـن الكلـات احلديثة التـي ظهرت 
يف السـنوات األخـرية، مرتبطـًة بحركـة التجديـد الرتبوي يف البـالد العربية 
يف الربـع الثـاين مـن القـرن العشيـن؛ ولذلـك ال نجـد هلـا اسـتخدامًا يف 

املصـادر العربيـة القديمة«.)1(
أمـا األلفـاظ واملصطلحـات التي كانـت ُتسـتخدم يف كتابات السـلف 

للداللـة عىل معنـى الرتبيـة؛ فمنها: التنشـئة،
اإلصـالح، التأديـب أو األدب، التهذيـب، التزكيـة، التعليـم، النصـح 

األخالق..  واإلرشـاد، 
وعـىل العمـوم، فاملرادفـات التي اسـتخدمها الّسـلف الصالـح للداللة 
عـىل معنـى الرتبيـة تـدور حـول تنميـة، وتنشـئة، ورعايـة النفـس البشية 

1 . حممود منري مريس 1421هـ، ص48
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وتزكيتهـا،  وتأديبهـا،  وهتذيبهـا،  إصالحهـا،  عـىل  والعمـل  وسياسـتها، 
التكيـف  يتحقـق  تعليمهـا، ونصحهـا وإرشـادها؛ حتـى  واحلـرص عـىل 
املطلـوب، والتفاعـل اإلجيـايب جلميـع جوانبهـا املختلفـة؛ مـع مـا حوهلـا، 

ومـن حوهلـا مـن كائنـاٍت ومكونـات.

2.3  معنى الرتبية يف الّلغة واال�سطالح:
أ- يف اللغـة: يعـود أصـل كلمة الرتبيـة يف اللغـة إىل الفعل )َرَبـا، يربو( 
أي زاد وَنـَا، وهـو مـا يـدل عليـه قوله تعـاىل: »وتـرى األرض هامـدًة فإذا 
أنزلنـا عليهـا املـاء اهتـزت وربـت وأنبتـت مـن كل زوٍج هبيـج« ]سـورة 

.]5 احلج/
ـى، وقـد ورد  ـَأ وَنمَّ كـا أن كلمـة تربيـة مصـدر للفعـل )ربَّـى( أي نشَّ
هـذا املعنـى يف قولـه تعاىل: »وقـل رب ارمحهـام كام رّبيـاين صغريًا« )سـورة 

اإلرساء/24(.
ويف قولـه عـّز وجـل: »أمل ُنرّبـك فينـا وليـدًا ولبثـت فينـا مـن عمـرك 

الشـعراء/18(. )سـورة  سـنن« 
وهـذا يعنـي أن كلمـة الرتبيـة ال ختـرج يف معناهـا اللغـوي عـن دائـرة 

النمـو والزيـادة والتنشـئة. ويف ذلـك يقـول الشـاعر العـريب القديـم:

فمن َيُك سائاًل عنّي فإين **** بمكَة منِزيل وهبا َربيُت

ب- يف االصطـالح: أمـا املعنـى االصطالحـي لكلمـة الرتبيـة فعـىل 
الرغـم مـن كونه يعتمد كثـريًا عىل املعنى اللغـوي؛ إال أنه خيتلـف من عرٍص 
إىل عـرص، ومـن مـكاٍن إىل آخـر، ومـا ذلـك إال ألن العملية الرتبويـة كثريًا 
مـا تتأثـر بالعوامـل والتغـريات الزمانيـة واملكانيـة واالجتاعيـة التـي تؤثر 
بصـورٍة مبـارشة أو غري مبارشة عىل شـخصية اإلنسـان يف خمتلـف جوانبها.
لذلـك يـرى كثـرٌي مـن رجـال الرتبيـة والتعليـم أن مصطلـح »الرتبية« 
الرتبويـة مـن جانـب،  العمليـة  لتعريـٍف حمـّدد، بسـبب تعقـد  ال خيضـع 
وتأثرهـا بالعـادات، والتقاليد، والقيـم، واألديان، واألعـراف، واألهداف 



26

الرتبية الإ�سالمية

مـن جانـٍب آخـر. باإلضافـة إىل أهنـا عمليـة متطـورة متغـرية بتغـري الزمان 
واملـكان، ويمكـن القـول بـأن الرتبيـة تدخـل يف عداد املسـائل احليـة ألهنا 

النمـو«)1(. بخاصية  تتسـم 
وعـىل الرغـم من ذلـك إال أنه يمكـن القـول: إن املعنـى االصطالحي 
للرتبيـة - عمومـًا - ال خيـرج عـن كوهنا تنميـة اجلوانب امُلختلفة لشـخصية 
والتهذيـب،  والتثقيـف،  والتدريـب،  التعليـم،  طريـق  عـن  اإلنسـان، 
واملارسـة؛ لغـرض إعـداد اإلنسـان الصالـح لعـارة األرض وحتقيق معنى 

فيها. االسـتخالف 

3.3 مفهوم الرتبية االإ�سالمية وتعريفها:
ال شـك يف أن هنـاك فرقًا بن املفهوم والتعريـف؛ فاملفهوم هو: »جمموع 
«.)2( أمـا التعريـف فُيقصد به:  الصفـات واخلصائـص املوضحـة ملعنـى كيلِّ

»حتديد الـيء بذكر خواصـه امُلميزة«)3(. 
ومعنـى هـذا أن املفهـوم يكون شـاماًل، وواسـعًا، ومعتمدًا عـىل ما يتم 
اسـتيعابه عـن طريق العقـل. أّما التعريف فهـو توصيٌف ليٍء حُمـّدد ودقيق 

ومتفـق عليـه إىل حٍد ما. 
أوالً- مفهوم الرتبية اإلسالمية:

يتضـح يف كوهنـا أحـد فـروع علـم الرتبيـة الـذي يتميـز يف مصـادره 
ـنة النبويـة املطهـرة، وُتـراث  الشعيـة )املتمثلـة يف القـرآن الكريـم، والسُّ
السـلف الصالـح(؛ وغاياتـه )الدينيـة والدنيويـة(، ويقوم عىل نظـاٍم تربوي 
ُمسـتقل وُمتكامـل، ويعتمـد اعتـادًا كبـريًا عـىل فقه الواقـع، والبـد له من 
متخّصصـن جيمعون بـن علـوم الرشيعة وعلـوم الرتبية؛ حتى تتـم معاجلة 
القضايـا الرتبويـة املختلفـة من خاللـه معاجلًة إسـالميًة صحيحًة ومناسـبًة 

الّزمـان واملكان. لظـروف 

1 . عبد الرمحن بن حجر الغامدي، 1418هـ، ص 3 
2 . املعجم الوجيز، 1400هـ، ص 483
3 . املعجم الوجيز، 1400هـ، ص 415
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ثانيًا- تعريف الرتبية اإلسالمية:
معظـم مـن كتـب يف هـذا امليـدان مـن سـلفنا الصالـح مل حيرصـوا عىل 
إيـراد تعريـٍف حمدٍد هلـذا املصطلح بقـدر اهتامهـم وحرصهم عـىل معاجلة 
املوضوعـات والقضايـا الرتبويـة املختلفـة. ولذلـك فقـد وردت فيهـا عدة 

تعريفـات، نذكـر منها:
-  » إعـداد املسـلم إعـدادًا كامـاًل مـن مجيـع النواحـي يف مجيـع مراحل 
نمـوه للحيـاة الدنيـا واآلخرة يف ضوء املبـادئ والقيم وطـرق الرتبية 

التي جـاء هبا اإلسـالم«.)1(
-  هي: »النّظام الرتبوي القائم عىل اإلسالم بمعناه الشامل«.)2(

-  املقصـود بالرتبيـة اإلسـالمية: »ذلـك النظـام الرتبـوي والتعليمـي 
الـذي يسـتهدف إجيـاد إنسـان القـرآن والُسـنة أخالقًا وسـلوكًا مها 

كانـت حرفتـه أو مهنتـه«.)3(
وهنـا يمكـن القول بـأن التعريفات السـابقة تؤكد مجيعًا عـىل أن الرتبية 
اإلسـالمية نظـاٌم تربـوٌي شـامٌل هيتـم بإعـداد اإلنسـان الصالـح إعـدادًا 

متكامـاًل دينيـًا وُدنيويـًا يف ضـوء مصـادر الشيعة اإلسـالمية الرئيسـة.

4.3 اأهمية الرتبية االإ�سالمّية:
الرقـي  درجـات  أعـىل  إىل  باملتعلـم  للوصـول  اإلسـالمية  الرتبيـة  تسـعى 
والتحـّر والكـال عـن طريـق مراعـاة فطرتـه وتنميـة مواهبـه وكفاءاتـه 

بُسـبل متعـّددة متدرجـة، وتوجيههـا للعمـل اجلـاد.
وذلـك كلـه يتـّم وفق التفاعـل مع آليـات العلم والفـن والّصناعة، حسـب 
مفهـوم كل منهـا يف التصـّور اإلسـالمي، فالرتبيـة اإلسـالمية علـم إخبـار 

وإنشاء.

1 . مقداد ياجلن، 1409هـ، ص 20
2 . زغلول راغب النجار، 1416هـ، ص 85

3 . عبد الرمحن النقيب، 1417هـ، ص 17
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-هي علم إخبار: لكوهنا إخبار عن احلقائق الكونية الثابتة والتنبُّؤ عن 
الوقائع املستقبلية، املستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشيفة.

- وهـي علـم إنشـاء: لكوهنـا حماولـة للكشـف عـن احلقيقـة ومعرفـة 
االكتشـاف  اإلنسـان عـىل  تعـن  والتـي  الكونيـة،  والسـنن  القوانـن 
واالخـرتاع واإلبـداع، وذلك عن طريـق املالحظة والتجربـة والتطبيق 

مـن أجـل إعـار احليـاة وفـق منهـج اهلل تعاىل.
ثم إن الرتبية اإلسالمية:

: ألهنا هتـدف إىل الوصـول باملتعلم إىل درجة اإلتقان واإلحسـان  - فـنٌّ
يف األداء العمـيل، مـن أجـل ترقيـة احليـاة وجتميلها، وذلـك من خالل 
اكتسـاب خـرات وجتـارب إنسـانية منبثقـة عـن التصـور اإلسـالمي 

للكـون واإلنسـان واحلياة.
- صناعـة: ألهّنـا هتـدف إىل إكسـاب املتعّلـم القـدرة عىل إنجـاز عمل 
معـن بحيـث يتناولـه بالتغيـري والتعديـل واملعاجلـة والتطويـر، ليصري 

عـىل أفضل شـكل.

5.3 طبيعة مادة الرتبية االإ�سالمّية وخ�سائ�سها:
1( يرتكـز منهـج الرتبيـة اإلسـالمية يف مصـدره وغايتـه عـىل القـرآن 
الكريـم، الـذي يزود اإلنسـان بمجموعة احلقائـق الكونية واملعايـري والقيم 
اإلسـالمية الثابتـة التي توّجه سـلوكه وعملـه فيغدو جمتمعه جمتمعـًا فاضاًل 

ذا مالمـح إنسـانية ُمثىل.
2( يّتسـم منهـج الرتبيـة اإلسـالمية بالشـمول، فهـو يتنـاول خمتلـف 
اجلوانب التي تسـاعد عىل تكوين الشـخصية اإلسـالمية الروحيـة والعقلية 

واجلسـمية واملهنيـة والفنية.
3( يّتسـم منهـج الرتبية اإلسـالمية بالثبات واالسـتمرار، ألنه مسـتمد 
مـن القرآن الكريـم والسـنة النبوية الشيفة، وهـو مع ثباته متطـّور ال مجود 
فيـه وال انغـالق، منفتـح عـىل كل معرفـة أو علم أو ثقافـة متنح أبنـاءه قوة، 

مادامـت موائمة له ومسـايرة مُلثلـه ومبادئه.
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4( يتميز منهج الرتبية اإلسالمية بالتكامل والتوازن؛
- فهـو متكامـل: ألنـه يتعامـل مـع الفرد عىل أنـه كل واحـد ال ينفصل 
جسـمه عـن عقلـه وال عقله عـن وجدانـه، وال تنقطـع حياتـه الفردية 

عـن حياتـه االجتاعية.
- وهـو متـوازن: ألنه يف اهتامـه باجلوانـب املختلفة حليـاة األفراد يأيت 
بمعايـري تربوية دقيقـة ال تطغى فيهـا النواحي الفردية عـىل االجتاعية، 
عـىل  الروحيـة  احلاجـات  وال  اإلنسـانية،  عـىل  الذاتيـة  الغايـات  وال 

املادية. احلاجـات 
5( إن منهـج الرتبيـة اإلسـالمية منهـج إجيـايب وواقعـي، فهـو تصميم 
وفاعليـة،  بإجيابيـة  والنشـاط  والتدّبـر  التفّكـر  طريـق  عـن  ـذ  ُينفَّ لواقـع 
واإلنسـان هـو املكّلف بتنفيـذ هـذا التصميم؛ لـذا فالرتبية اإلسـالمية هتتم 
بمعاجلـة الفـرد مـن داخله، والفـرد فيها ليس ِسـلبيًا وال ذاتيًا يعيش لنفسـه 
وحدهـا، وإنـا هـو عضـو يف املجتمـع اإلسـالمي يـرز فيـه عطـاؤه لدينـه 

وأرستـه وجمتمعـه وللبشيـة مجعاء.
وتنـدرج اإلجيابيـة والواقعيـة يف الرتبيـة اإلسـالمية من خـالل املوقف 
التعليمـي، ألهنـا تطالب بالتعلـم الذايت، فمجّرد اكتسـاب املتعلـم املعارف 
ال يعنـي تعديـل سـلوكه، بـل البـد مـن أن يتفاعـل اإلنسـان مـع املوقـف 

التعليمـي لينعكـس أثـر هـذا املوقف عـىل سـلوكه إجيابيًا.
6( إّن منهـج الرتبيـة اإلسـالمية هـو منهج إنسـاين عاملـي، ال يفرق بن 
البـش عـىل أسـاس طبقـي أو طائفـي، ألنـه يسـعى إىل تربية اإلنسـان وفق 
األخـالق واآلداب اإلسـالمية، ليصبـح صاحلـًا للتعايـش مـع املجتمعات 

املختلفـة يف كل مكان.
واإلنسـان اليـوم يف أمـّس احلاجـة إىل تنميـة النظـرة اإلنسـانية العامليـة 
الشـاملة يف التعليـم، وإىل تطويـر املفهـوم اإلنسـاين يف الرتبيـة، وذلـك يف 

سـبيل تأكيـد موقفـه اإلجيـايب جتـاه األرسة اإلنسـانية كلهـا.
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6.3 اأهداف الرتبية االإ�سالمية وغاياتها:
املقصـد القريـب هـو اهلـدف، واملقصـد البعيد هـو الغايـة، والباحثون 
خيتلفـون يف ذكـر األهداف والغايـات، وخيتلفون يف حتديد اهلدف األسـايس 

وما يتفـّرع عنه، والّصـواب أن:
- غايـة الرتبيـة: هـي العبوديـة اخلالصـة هلل وحـده، قـال تعـاىل: »َوَمـا 
]الذاريـات/56[ والعبوديـة عـىل  لَِيْعُبـُدوِن«  إاِلَّ  نـَس  َواإْلِ ـنَّ  اجْلِ َخَلْقـُت 
مسـتويات، كل خيتلـف عـن اآلخـر، بحسـب مـا قـام يف قلبـه للخالـق عّز 

. جل و
والعبوديـة املرضيـة هلل، هلـا جناحـان، جنـاح عبـادة هلل وحـده، وجناح 

خدمة عبـاد اهلل لوجـه اهلل.. 
لوملـا كانـت األهـداف كثـرية ومتنوعة، فسـوف نقترص عـىل األهداف 
العامـة والشـاملة والدائمة، وهـي متدرجـة ومرتابطة ومتكاملة ومتناسـقة 
مـع الغايـة املنشـودة، وحتـت كل هـدف عـام ينـدرج حتتـه عـدة أغـراض 

تربويـة جزئيـة ومرحليـة. وهـي كالتايل:
1( بناء إنسان مسلم متكامل جوانب الشخصية.

2( بناء خري أمة مؤمنة أخرجت للناس.
3( بناء خري حضارة إنسانية إسالمية.

4( البناء العلمي لألفراد واجلاعات.
وبنـاء املسـلم أساسـًا لبنـاء تلـك األّمة، وبنـاء تلـك األّمة أساسـًا لبناء 

احلضارة. تلـك 

7.3 اأ�ساليب الرتبية االإ�سالمية:
هي كثرية ومتنوعة، ولعل أمّهها وأبرزها:

1( أسـلوب القدوة احلسـنة: وهو من أنجح الوسـائل املؤثـرة يف إعداد 
الناشـئة خلقيا ونفسـيا وصحيـا وعقليا وعاطفيـا، وله أمهية كـرى يف تربية 

الفرد وتنشـئته عىل أسـاس سـليم يف كافـة مراحل نموه.
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وألمهيـة القـدوة يف بنـاء الفـرد وإعـداده فقد أكـَد القرَان أمهيـة القدوة 
يف تقريـر مصـري اإلنسـان تأكيـدا قويـا وهو يدعو املسـلمن إىل أن يدرسـوا 

سـرية الرسـول عليه الصـالة والسـالم فيتخذوهنا قـدوة هلم.
ومـن هنـا كانت القـدوة عامال كبـريا يف صـالح األجيال أو فسـادهم، 
فالولـد الـذي يـرى والـده يـرتك الصـالة يصعـب عليـه اعتيادهـا، والذي 
يـرى والـده يكـذب يصعب عليه تعلـم الصـدق، والذي يـرى والده يغش 

يصعب عليـه تعلـم األمانة.
2( أسـلوب التوجيـه واملوعظـة احلسـنة: أكـد القـرآن الكريـم أمهيـة 
املوعظـة يف أكثـر مـن موطـن. ملا هلـا من تأثـري كبري عـىل الفـرد إذا وجدت 
هلـا نفسـًا صافيـة، وقلبـًا واعيـًا، قـال تعـاىل: »وذكـر فـإن الذكـرى تنفـع 
املؤمنـن« ]الذاريـات/55[، وقـال تعاىل: »ذلكـم يوعظ به مـن كان يؤمن 

بـاهلل واليوم اآلخـر« ]الطـالق/2[.
ومن رشوط تطبيق أسلوب املوعظة احلسنة عىل التالميذ:

- أن تقرتن املوعظة بالشعور باملحبة والعطف عليهم
- عدم التطويل اململ يف املوعظة أو التكرار الزائد

- املبادرة باملوعظة عندما يلحظ األستاذ انحرافا يف سلوك التالميذ.
3( أسلوب الرتغيب والرتهيب:

هـو أسـلوب يتفـق وطبيعـة اإلنسـان حيثـا كان ويف أي جمتمـع، ألن 
الفـرد إذا اسـتثري شـوقه إىل يشء مـا، زاد اهتامـه بـه، فرعـان مـا يتحول 
هـذا الشـوق إىل نشـاط يمـأل حياتـه أمهيـة وعمـال وتعلقا بـا تشـّوق إليه، 
ورغبـة يف احلصـول عليـه، ويف املقابل فإن اخلـوف مـن يشء، والتنفري منه، 

جيعـل الفـرد هيابـه، ويبتعـد عنه.
وقـد أشـار القران الكريم إىل أسـلوب الرتغيب والرتهيـب؛ وإىل كيفية 
اسـتخدامه بـا حيقـق الغرض منـه، ونلمح يف هـذه اآلية الكريمـة الرتغيب 
الـذي يثـري الرجـاء يف النفس، ويدفـع اليأس، وجيـدد األمل، ويثـري التطلع 
إىل األفضـل، قـال تعـاىل: »فقلـت اسـتغفروا ربكم إنـه كان غفارا، يرسـل 
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السـاء عليكـم مـدرارًا. ويمددكـم بأمـوال وبنـن وجيعـل لكـم جنـات 
وجيعـل لكم أهنـارا« ]نـوح/12-10[

وعليه فتشجيع التلميذ ينقسم إىل قسمن؛ مادي ومعنوي:
- فالتشجيع املادي: كاجلوائز واهلدايا.

-والتشـجيع املعنوي: كالثنـاء واملدح واإلطراء والشـكر، والنظر بعن 
واالستحسان. الرضا 

 والتشـجيع املعنوي أفضل اسـتخداما من التشـجيع املادي؛ ألن األول 
يوّلـد الّرغبـة وامليـل إىل األعـال التي يشـجع عليها الفـرد أكثر مـن الثاين، 
كـا أن األول يتطـور مع مراحـل النمو العقـيل حتى يصل إىل أعـىل درجاته 
وهـي اإلقـدام عـىل أعـال الفضيلة، أمـا التشـجيع املـادي فإن االسـتمرار 
عليـه قـد يكـون لـه بعـض األرضار؛ ألنه قـد يصبح رشطـا للقيـام بالعمل 
املطلـوب، أو الكـف عـن العمـل غـري املرغـوب فيـه. وال يعنـي ذلـك أن 
التشـجيع املـادي ممنـوع يف مجيـع الظـروف، بـل إنـه أحيانـا يكـون جُمديـا 
مثـل تشـجيع التلميذ بجائـزة ما عنـد حصوله عـىل تقدير مرتفـع، أو قيامه 

تطّوعي. بعمـل 
4( أسلوب رضب األمثال واألشباه:

هـذا األسـلوب له أثره الفعـال عىل عواطف اإلنسـان وسـلوكه، ويعد 
مـن أكثـر األسـاليب شـيوعًا، وهلـذا نجـد احلـق سـبحانه أورده يف أكثـر 
مـن موطـن، ويف عـدة أمـور، مؤكـدًا ذالـك يف قولـه تعـاىل: »ولقـد رضبنا 
]الزمـر/27[،  يتذكـرون«  لعلهـم  القـرآن مـن كل مثـل  للنـاس يف هـذا 
وقـال تعـاىل: »وتلـك األمثـال نرهبـا للنـاس ومـا يعقلهـا إال العاملـون« 

]العنكبـوت/43[.
5( أسلوب القصة:

القصـة أجـدى نفعـًا وأكثـر فائـدة من أسـاليب التلقـن واإللقـاء نظرا 
ملـا جبلـت عليه نفـوس األطفـال والبالغـن والراشـدين من ميل إىل سـاع 

احلكايـة واإلصغـاء إىل روايـة القصص.
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ألن  املناسـبة،  القصـة  اختيـار  يف  التوفيـق  مـدى  مراعـاة  مـع  وهـذا 
هنـاك كثـري مـن القصص تفسـد مشـاعر التالميـذ، وحتّبـب إليهـم اجلريمة 

والفاحشـة..
6( أسلوب املامرسة أو التدريب)العادة(:

أسـلوب الرتبيـة بالعـادة أو بالتعويد مـن األسـاليب الرتبويـة الفعالة، 
ولـوال هـذه املوهبـة التـي أودعهـا اهلل يف فطـرة البـش، لقيضـوا حياهتـم 

يتعّلمـون املـي أو الـكالم أو احلسـاب.
وعـىل األسـتاذ املـريبِّ أن يسـتخدم أسـلوب املارسـة يف كافـة جوانب 
تربيـة تالميـذه، أي أن الرتبيـة باملارسـة ال تقتـرص عـىل الشـعائر التعبديـة 
وحدهـا، ولكنها تشـمل كل أناط سـلوك احليـاة، وكل اآلداب واألخالق، 
مثـل آداب التحية، آداب املـي، وآداب األكل والشب، وآداب السـفر...

الخ
7( الرتبية باملالحظة:

املقصـود بالرتبيـة باملالحظـة هـو مراقبـة أحـوال التالميـذ، وأفعاهلـم 
وترصفاهتـم يف شـتى جوانـب حياهتم، وهـي من األسـاليب الفعالـة؛ فعن 
طريـق املالحظـة يسـتطيع املـريب اكتشـاف ما حيـل باملـرتيب مبكـرا، وبالتايل 
مسـاره  عـن  التلميـذ  ينحـرف  أن  قبـل  مبكريـن  والرتبيـة  التوجيـه  يـأيت 
الصحيـح، وهـذا األسـلوب مـن األسـاليب التـي كان رسـول اهلل صـىل 
اهلل عليـه وسـلم يطبقهـا مـع أصحابـه، ومـن أمثلـة ذالـك حديـث امليء 
صالتـه، الـذي أخطـأ عـدة مـرات يف الصـالة، وهو يصـيل أمام الرسـول، 
وبعدهـا اشـتاق إىل التعلـم، فأرشـده عليـه السـالم فاسـتفاد الصحايب من 

. خطئه
واملالحظـة املطلوبـة مـن املربن هـي املالحظة الشـاملة لكافـة جوانب 
اإلصـالح يف الفـرد، والرتبية باملالحظة ال تعد من باب التسـّلط والسـيطرة 
عـىل األوالد إالّ إذا حادت عن هدفها الرتبوي، أو كان اسـتخدامها بشـكل 

متطـّرف ومبالـغ فيه مـن قبل املربـن، ووصلت إىل تقييـد حريتهم.
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8( أسلوب احلوار:
يعـد هـذا األسـلوب مـن أنجـاح األسـاليب الرتبويـة، إذا قـام احلوار 
عـىل خطـوات منطقيـة صحيحـة يقابلهـا العقـل، كـا أن هـذا األسـلوب 
من األسـاليب املشـوقة للمـرتيب وللسـامع، وقلـا يصاحبها امللـل، نظرا ملا 

يوقظـه مـن العواطـف واالنفعـاالت يف نفـس املرتيّب.
كا اسـتخدم رسـول اهلل ذالك األسـلوب يف إثارة انتباه أصحابه عندما 
كان يريـد إيضـاح موضوع مهـم يف بعض املواطـن، وهذا مـا نلمحه عندما 
تنـاول عليه السـالم موضـوع الغيبة، فقـال: »أتدرون ما ألغيبـه؟«. ثم رشع 
بعـد ذالـك يف توضيح الغيبة فقـال: )ذكر أخـاك با يكره، قيـل: أفرأيت إن 

كان يف أخـي مـا أقـول؟ قـال: إن كان فيه ما تقـول فقد هبّته«.

8.3 م�ساهمة املادة يف التحّكم يف املواد االأخرى: 
تسـهم مـادة الرتبيـة اإلسـالمية يف التحكم يف املـواد األخـرى، ويظهر 
ذلـك خصوصـا يف املـواد االجتاعيـة، كاللغـة العربيـة والتاريـخ والرتبيـة 
تناوهلـا يف وضعيـات تعليميـة مشـرتكة، بمراعـاة  املدنيـة؛ حيـث يمكـن 
جوانب التكامل واالنسـجام املحـوري يف املفاهيم والقيـم، وكذا األهداف 
املتوّخـاة ضمن الكفـاءات اخلتاميـة يف كل برنامج. فالّطهارة مثـال، تتناوهلا 
الرتبيـة العلميـة مـن اجلانـب الصّحي، كا يتنـاول التاريـخ الّسـرية النبوّية، 
وقصـص األنبيـاء، وتتنـاول اجلغرافيـا الِقبلـة وموقـع الكعبـة واألماكـن 

األخرى. املقّدسـة 
1( الرتبية اإلسالمية واللغة العربية:

هـي عالقـة وثيقـة ودائمـة، ال يمكن الفصـل بينهـا، فالقـرآن الكريم 
منبـع اللغـة العربيـة األول؛ ألنـه نزل هبـا، ورّشفهـا اهلل تعاىل هبـذا الكتاب 
العزيـز الـذي تكّفـل عـزَّ وَجـلَّ بحفظـه، وبحفظـه ُحفظـت اللغـة العربية 

وعاؤها. كونـه 
ومرجـع الفصاحـة والبيـان والبالغـة يف اللغـة العربيـة، كان وال يزال 

وسـيبقى هـو القـرآن الكريم.
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2( الرتبية اإلسالمية والتاريخ واجلغرافيا:
مـا تقدمـه الرتبيـة اإلسـالمية مـن معلومـات يف التاريـخ واجلغرافيا ممّا 
ورد يف كتـاب اهلل العزيـز، والسـنّة النبوّيـة، يمثـل حقائـق ال يرقـى إليهـا 
الشـك، كأخبـار األمـم السـابقة، وجمريـات التاريـخ وحوادثـه يف احلقـب 
املاضيـة، وإنَّ مـا بالقـرآن الكريم والسـنة النبوية من سـنن اجتاعية وآداب 

وأخـالق وقيـم، تتفـق كلها مـع مفهـوم املواطنـة الّصاحلة.
أّمـا ما يتعلـق بجغرافيـة األرض، والظواهـر الطبيعة التي تطـرأ عليها، 
ر اهلل لإلنسـان يف األرض والّسـاء، فقد جعلها اهلل سـبحانه وتعاىل  وما سـخَّ
حمـل اهتـام املؤمن عندما دعـاه إىل النظـر والتأّمل واالعتبار مـن كل ذلك، 
فـال ُبـدَّ مـن دراسـتها والتعّمق فيهـا للوقـوف عـىل جوانب عظمـة اخلالق 

عـز وجل وإبـراز مظاهـر قدرته.
3( الرتبية اإلسالمية والعلوم:

يف القـرآن الكريـم الكثـري مـن اآليـات التـي حتثُّ عـىل العلـم والبحث 
والنظـر، وهـي دعوة إىل اكتشـاف ُسـنَن الكـون ونواميس احلق فيـه، بكل ما 
َسـّخر اهلل تعـاىل فيه مـن خملوقات لبنـي آدم. وهـذا ما جيعل العلـوم الطبيعية 
امليـدان األول للبحـث والتجريـب واالكتشـاف، فـكل آية من تلـك اآليات 
حتثُّ اإلنسـان عىل الّسـعي الدائم ملعرفة قوانن املادة ليحقق لنفسـه الّسـعادة 
والطمأنيـة واالسـتقرار، مـن خالل االنسـجام مـع حركة الكون مـن حوله، 
ويف إطـار حتقيـق خالفـة اإلنسـان يف عـارة األرض، وحتقيـق العبوديـة هلل؛ 
ليكـون مـن العلاء الذين كّرمهـم اهلل َعزَّ وجلَّ بقولـه: »َيْرَفـِع اللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا 

ِمنُكـْم َوالَِّذيَن ُأوُتـوا اْلِعْلـَم َدَرَجاٍت«. ]سـورة املجادلة/11[
4( الرتبية اإلسالمية والرياضيات:

ال شـك أن النّظـر والتأّمـل والبحـث حيتـاج إىل أسـاليب اإلحصـاء، 
للوقـوف عـىل النتائج وحتليلها السـتخالص العر منها، فضـاًل عن احلاجة 
إىل علـوم الرياضيـات يف علـم الفرائـض )املواريـث(، وحسـاب الـزكاة 
ونسـبها ومصارفهـا، وحسـاب مواقيـت الصـالة واحلـج، وضبـط الوقت 
يف املعامـالت، والرتقيـم والتنظيـم والرتتيب؛ مـا جيعل الرياضيـات حاجة 
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ورضورة تنضبـط هبـا العبـادات مـن صـالة وزكاة وحج وصـوم، وكذلك 
بـا يف اإلسـالم،  والرِّ الـرصف  أحـكام  املاليـة ومعرفـة  املعامـالت  ضبـط 
ومعرفـة حسـاب النقـود وأثـان األشـياء، وإجـراء العقود واملحتـوى املايل 
لـكل عقـد منهـا، فتحفـظ هبـا احلقـوق، وكـذا يف الـزواج واملهـر والعـدة، 

فتكـون سـبًبا يف اسـتقرار العالقـات بـن النّاس.
5( الرتبية اإلسالمية واللغات األجنبية: 

َه اهلل -سـبحانه وتعاىل- األمر للمؤمنـن بتبليغ الدعوة وبيان  منـذ أن َوجَّ
احلـق للنـاس كافة، ومـن خالل احلـوار واملجادلة بالتي هي أحسـن، ظهرت 
ـَل املؤمنون  مَّ احلاجـة إىل خطـاب النـاس باللسـان الـذي يفهمونـه، وقـد حَتَ
منـذ عهد الّرسـوِل صـىّل اهلل عليه وسـّلم األمانة جتـاه إخوهتم يف اإلنسـانّية، 

وتعّلمـوا لغاهتـم؛ ليسـهل عليهـم أداء األمانة، ونش اخلـري يف كل مكان.
ويف ظـل ثـورة االتصال بن أبنـاء هذا العـامل، حيتاج اإلنسـان إىل حواٍر 
ـة، ومناظـرة باألدّلـة؛ لذلـك نجـد أن تعلـم لغـة عرصيـة واسـعة  باحلُجَّ
االنتشـار كاللغـة اإلنجليزيـة، يدعـم قـدرات الفرد عـىل التعبري عـن فكره 
بصـورة سـليمة، وطـرح وجهـة نظـره بشـكل حضـاري، وهـذا يتطلـب 

دراسـة اللغـة والتمكـن منهـا كتابـة وقـراءة وحمادثـة لتحقيـق اهلدف.
واللغـات عـىل اختالفها وتنوعهـا تَعدُّ آيـة معجزة من آيـات اهلل تبارك 
وتعـاىل: »َوِمـْن آَياتِـِه اِْختِـاَلُف َأْلِسـنَتُِكم َوَأْلَوانُِكم« ]سـورة الـروم/22[. 
وتكمـن أمهيـة تعلمهـا يف اإلفـادة منهـا يف طلب العلـم والتبـادل التجاري 
والتعـاون بـن األمـم. فاإلسـالم ديـن عاملـي حضـاري إنسـاين، يسـعى 
للتأثـري واالنفتـاح عـىل اآلخـر، ونش قيمـه وتعاليمه الّسـمحة، كا يسـعى 
لالسـتفادة ممّا لـدى األمم األخرى مـن منجزات ومعطيـات علمية ومدنية 
ختـدم ديننـا وجمتمعاتنـا، وتضعنا عىل طريـق التقّدم والنهـوض، ومتكنّنا من 

امتـالك ناصيـة العلـم ومقّوماتـه، ومعرفـة أدوات حتصيله، وأمههـا اللغة.
6( الرتبية اإلسالمية والتكنولوجيا: 

املميـزة،  وخصائصهـا  العظيمـة،  بأهدافهـا  اإلسـالمية  الرتبيـة  إن 
وواقعيتهـا،  ومثاليتهـا  اإلنسـاين،  السـلوك  جوانـب  جلميـع  وشـموليتها 
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وثباهتـا ومرونتهـا، تسـعى دائـا إىل االسـتفادة مـن مجيع معطيـات العرص، 
ر أدواتـه ووسـائله وأسـاليبه خلدمـة غاياهتـا  وتسـتجيب ملتطلباتـه، َوُتَسـخِّ

اإلنسـانية. ومقاصدهـا  الكونيـة 
وإنَّ مـا توفـره التكنولوجيـا احلديثـة مـن إمكانـات هائلـة يف التواصـل 
واالتصـال، والـشح والتبسـيط والتفاعل واملسـاعدة عىل التعليـم والتعلم، 
جيعلها وسـيلة هامة للمتعلـم؛ حيث إهّنا تفتح أمامه آفاًقا واسـعًة الكتسـاب 
املعرفـة واملهارة من خالل البحث واالسـتقصاء ومجـع املعلومات، وتوظيف 
التطبيقـات احلديثة يف جمـاالت الرتبية اإلسـالمية كافة، ممّا يسـّهل من طرائق 

اكتسـاهبا وفهمها، ويوفـر الوقت واجلهـد والنفقات.
منتًجـا  توظيًفـا  التكنولوجيـا  اإلسـالمية  الرتبيـة  مـادة  توظـف  وإْذ 
التالميـذ واألسـاتذة  إكسـاب  العمـل عـىل  يقتـي  فـإن ذلـك  وإجيابًيـا، 
عـىل حد سـواء املهـارات الالزمـة، واخلـرات الروريـة لتطبيقها بشـكل 
علمـي صحيـح خيدم الغايـات واألهـداف واملجـاالت التي تسـعى الرتبية 

اإلسـالمية لتحقيقهـا، ومتكـن الّتالميـذ مـن امتالكهـا.
7( مسامهة مادة الرتبية اإلسالمية يف حتقيق امللمح الشامل للتلميذ

تسـهم الرتبيـة اإلسـالمية يف تكوين شـخصية املتعّلم عىل حـّب وطنه، 
واالعتـزاز باالنتـاء إليـه، والتمسـك بثوابـت أّمتـه. كـا تسـهم يف إثـراء 
رصيـده اللغـوي، وتنميـة ذوقـه الفنّي واجلـايل، من خـالل مـا يتعّلمه من 

نصـوص القـرآن الكريـم واحلديـث النبـوي الشيف.

9.3 مالمح التخّرج: 
تسـهم الرتبيـة اإلسـالمية بقسـط وافر يف إرسـائها لـدى املتعلمن، السـيا 
مـا يتعّلـق بالقيـم األخالقيـة واملعامـالت التـي يدعو إليهـا دينُنـا احلنيف، 

الـذي يؤّكـد أّن »الديـن املعاملة«. 
1( ملمح ختّرج التلميذ من التعليم املتوّسط:

ينتظر من التلميذ يف هذه املرحلة بعد ختّرجه أن:
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 - يستظهر ما حفظ من النصوص الشعية بمهارة؛ تالوة ورشحا.
- يعي حقيقة اإليان باهلل.

أرسارهـا،  بعـض  ويعـرف  صحيـح،  بشـكل  العبـادات  -  يـؤّدي 
وِحَكِمهـا. وأحكامهـا  متاشـيا  ويارسـها  الدينيـة  الشـعائر  ويعّظـم 
-  يتحـىّل بمحّبـة الرسـول صـىل اهلل عليـه وسـلم، وحيـرص عـىل 

االقتـداء بـه، مـن خـالل معرفـة حمطـات خمتـارة مـن سـريته.
2(  مسامهة املادة يف حتقيق املالمح يف كل مرحلة التعليم املتوّسط: 

تسـهم مـادة الرتبيـة اإلسـالمية يف مرحلـة التعليـم املتوّسـط يف حتقيـق 
مالمـح التخـّرج عـىل النّحـو الّتايل: 

أ- يف جمال التأصيل الوطني والتفتح عىل العامل:
• تكويـن متعّلـم مزّود ببعـض املعامل الوطنيـة، متعلق بقيـم جمتمعه 

وأّمتـه، ومتفتح عـىل العامَل مـن حوله.
• ترسـيخ الشـعور باالنتـاء احلضـاري الوطني واالعتـزاز باالنتاء 

إىل األّمة اإلسـالمية.
• تنميـة قيـم ومواقـف إجيابيـة هلـا صلـة بمبـادئ حقوق اإلنسـان 

واملسـاواة والعدالـة االجتاعيـة.
• حتقيـق ذاتيـة املتعّلم من خـالل بذل اجلهد واالسـتقاللية واملبادرة 

وحتّمل املسـؤولية والفكـر الناقد واإلبداع.
• حتقيـق السـلوك املبنـي عـىل الوعـي والتفكـري املنطقـي والنقـد 
البيئـة. عـىل  واملحافظـة  واآلخريـن  الـذات  واحـرتام  املوضوعـي 
املبـادئ والقيـم اإلسـالمية يف جوانبهـا الروحيـة  التنشـئة عـىل   •

والوطنيـة. والثقافيـة  واالجتاعيـة  واألخالقيـة 
• جتسـيد القيـم املكتسـبة بترّصفـات مناسـبة يف حل إشـكاليات يف 

. ملحيط ا
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ب- يف اجلانب املعريف:
• تنميـة الرصيـد اللغـوي مـن خالل النصـوص الشعيـة وخمتلف 

واحِلكم. األحـكام 
• تعزيـز املعرفـة اخلاصـة بالعـامل الطبيعـي احلـيِّ منـه واملـادي، من 
خـالل معرفـة وحدانيـة اهلل ودالئـل قدرتـه فيـا أبدعـه يف الكـون 

واملخلوقـات.
الشـعائر  وممارسـة  األخالقيـة  بالقيـم  املتعّلقـة  املعـارف  تنميـة   •

الدينيـة.
واالسـتدالل  البسـيط  املنطقـي  التفكـري  يف  مبـادئ  ممارسـة   •
املوضوعـي، مـن خـالل توظيـف املالحظـة واملقارنـة والتحليـل 
والفـرز والتفسـري والتصفيـف والرتتيب والنقد والرهنـة واملعاجلة 
املحيـط. املختلفـة يف  والتواصـل  التعلـم  والتريـر يف وضعيـات 

• معرفـة املواقـع اجلغرافيـة لألحداث الكـرى عر تاريخ الّرسـالة 
اإلسـالمية )حمطـات مـن سـرية الرسـول صـىل اهلل عليـه وسـلم 

وأصحابـه الكـرام(.
املشـرتكة يف  معرفـة احلقـوق والواجبـات ضمـن إطـار احليـاة   •

واحرتامهـا.  واملواطنـة  املحيـط 
املسـتوى  عـىل  واملسـؤولية  واالسـتقاللية  احلريـة  معنـى  إدراك   •
العلمـي، من خـالل أسـس العقيـدة وأداء العبـادات وااللتزامات 

األخالقيـة والوطنيـة.
• تنميـة املعرفـة اخلاصـة باجلوانـب الفنيـة واجلاليـة والبدنيـة يف 
شـقيها املـادي واملعنوي، مـن خـالل التدريب عىل مهـارات تالوة 
القـرآن الكريـم وكتابتـه )الّرسـم العثـاين(، والتعـّرف عـىل اجلال 
املـادي واخلُلقـي عنـد املسـلم وانعكاسـاته عـىل صحتـه العقليـة 
والبدنيـة )الطهـارة احلسـية، النشـاط واحلركـة البدنيـة يف العمـل 

وأداء العبـادات وممارسـة الشـعائر(.
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4- اجلانب التطبيقي

1.4  �سعوبلات تعّللم وتعليلم ملادة الرتبية االإ�سلالمية يف الّطور االأّول 
من مرحلة التعليم املتو�ّسلط:

ونجملها يف:
- خصوصية املرحلة العمرية التي تتمّيز بأهّنا تسبق سن البلوغ، ُتصّعب 
عىل األستاذ استعال مصطلحات رشعية حرجة يف ميدان العبادات، خاّصة 

يف الطهارة، مثل: اجلنابة، احليض والنّفاس، امَلني، امَلْذي، الَوْدي..
- صعوبـة تقريـب بعـض املفاهيـم ألذهـان التالميـذ، لعـدم إمكانيـة 

جتسـيد هـذه املفاهيـم، خاّصـة يف ميـدان العقيـدة، كمفهـوم اإليـان.
- عـدم توّفـر كل املؤّسسـات التعليمية عىل الوسـائل والفضاءات التي 

تسـمح بتطبيـق بعض التعّلات مثـل الوضوء والّصـالة. بأحكامها..
- صعوبـة التأثـري الوجداين للـادة بفعل عدم توّفـر كل رشوط تعليمها 

املناسبة. بالكيفية 
- التأثـر ببعـض السـلوكات السـلبية يف املحيـط القريـب )األرسي، 
املـدريس، االجتاعـي( مـن التلميـذ التـي ختالـف مـا يكتسـبه املتعلـم مـن 

سـلوك وأخـالق.
بنـاء الوضعيـات بمختلـف أصنافهـا بـا  - عـدم حتكـم األسـتاذ يف 

بالكفـاءات. املقاربـة  متطلبـات  مـع  ينسـجم 
- صعوبـات تتعلـق بتحكـم األسـتاذ يف املجـال املعريف للـادة، خاصة 
فيـا يتعلـق بالنصـوص الشعيـة، وذلـك بحكم أن األسـتاذ الـذي يدّرس 
الرتبيـة اإلسـالمية هـو أسـتاذ اللغـة العربيـة، وهـو مل يتلـّق تكوينـا رشعيا 

متخّصصـا يؤّهلـه لتدريـس املـادة بخصوصياهتا.
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- تلقـي املتعلـم املعـارف املتعلقـة باملـادة من مصـادر خمتلفة، ممـا يولد 
لديـه احلـرية، خاصـة إذا تعارضـت املكتسـبات التـي يأخذهـا مـن خـارج 

املدرسـة مـع تلـك التـي يتلقاها يف املدرسـة.
- ضعـف اهتـام التالميذ باملـادة، لعـدم اعتبارها مادة رئيسـية يمتحن 

فيهـا التلميذ عىل غـرار املواد الرئيسـية.

2.4 مراعاة طبيعة املعارف اخلا�ّسة باملادة يف ال�سنة االأوىل متو�ّسط: 

حيتـاج الفعـل البيداغوجـي للـادة يف ضـوء املقاربـة املعتمـدة لتنشـيط 
العمليـة التعلميـة، وتنصيـب القيـم والكفـاءات اخلتاميـة يف الرنامـج إىل 
مراعـاة مجلة من املبادئ واملارسـات متاشـيا وطبيعة املعـارف اخلاصة باملادة 

وخصائـص املتعلمـن يف هـذه املرحلـة، والوسـائل املتاحة مـن أبرزها:
أ- يف ميدان النصوص الرشعية:

- اعتـاد التـالوة اجليـدة للقـرآن الكريـم سـورا وآيـات، مـن خـالل 
القـراءة اجلّيـدة لألسـتاذ -باعتباره الُقدوة هلـم- عند تسـميعها للمتعّلمن، 

وتعويدهـم عىل ُحسـن االسـتاع.
- رضورة اسـتحضار اخلشـوع والّسـكينة والوقـار عنـد االسـتاع إىل 

تـالوة القـرآن، وتوجيـه التالميـذ إىل هـذا الّسـلوك بجّديـة.
- نظـرا لتنوع أغراض اآليـات القرآنية واألحاديـث النبوية، واختالف 
معانيهـا مـن الروري ربطها با تعاجله من مشـكالت أو قيم أو سـلوكات 

أو أحكام تشيعية. 
- االسـتعانة بالكتـاب املـدريس يف القـراءة والتعـّرف عىل بعـض قواعد 

التجويـد، وعىل الّرسـم العثـاين، والتنبيـه إىل الكتابـة اإلمالئية.
- الرّتكيـز يف وضعيـات التعلـم اخلاصـة بالقـرآن الكريـم واحلديـث 
النبـوي الشيـف عـىل مواطـن العـرة والنواحـي التهذيبية، واإلرشـادات 
األخالقيـة واآلداب االجتاعيـة أو غريهـا واالسـتعانة يف ذلـك بالـشوح 
املقّدمـة يف الكتـاب املـدريس وكل مالـه صلـة بموضـوع التعلـم ويناسـب 

مسـتوى املتعّلمـن.
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- توجيه نشـاط التعلـم يف الوضعيات اخلاصة بالنصـوص الشعية إىل 
اسـتنتاجات متعلقـة بأحكام فقهيـة، أو مبادئ عقائدية أو إرشـادات تربوية 
وقيـم أخالقيـة، ومـا يطابقهـا يف احليـاة االجتاعيـة، وبيـان أثرهـا يف حياة 

الفـرد واألرسة واملجتمع.
- التأكيد عىل هدف االستعال أكثر من هدف احلفظ من أجل احلفظ. 

- إكسـاب املتعلمـن طـرق احلفظ التـي تسـاعدهم عىل احلفـظ الذايت 
املدرسـة. خارج 

- ختصيـص حصـص لفحص قـدرات املتعلمـن عىل التالوة وحسـن 
االستظهار.

- يف ميدان أسس العقيدة اإلسالمية׃
- رضورة االسـتعانة بالظواهـر الكونية الدالة عـىل عظمة اخلالق وقدرته 

عىل كل يشء يف تثبيت العقيدة يف نفوس املتعلمن )اإلدراك باملحسـوس(. 
- االبتعـاد عـن التفصيـل يف الغيبيـات وعـن كل مـا ال يدركـه حـس 
املتعلـم وال عقلـه، مـع مراعـاة جوانـب التبسـيط والسـهولة بـا يناسـب 

املتعلمـن. مسـتوى 
- ربط العقيدة باآلثار السلوكية للمتعلم يف حميطه.

- الرتكيز عىل حب اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم وطاعتها.
ب- يف ميدان العبادات:

- تبسـيط األحـكام الفقهيـة املتعلقة بالعبـادات وفق املذهـب املالكي، 
وبـا يناسـب مسـتوى املتعّلمـن وإدراكهم، مـع التأكيد عـىل رضورة إبعاد 
املتعلمـن يف هـذه املرحلـة العمريـة عـن اخلالفـات الفقهية التي ستشـّوش 

عليهـم فكرهم.
- الرتكيـز يف وضعيـات التعلـم عـىل ربـط املعـارف باملارسـة قصـد 

التحكـم فيهـا معـا.
- احلـرص عـىل البقـاء يف حـدود حمتويـات الرنامـج، وتوجيـه املتعلم 
لريبـط بـن العبـادة واحليـاة، وأن يطابـق أعالـه بـن الـر والعلـن، وأن 

يشـعر بمراقبـة اهلل له.
- الرجـوع إىل املصـادر الفقهيـة األكثـر عرضـا مـن الكتـاب املـدريس 
عنـد الـرورة، حتـى يمكن ضبـط احلـد املطلوب مـن املعلومـات اخلاصة 
بالعبـادات املقـررة ومن ثـم عرضها للتعلم عـىل املتعلمن.. لكـن مع األخذ 
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بعـن االعتبـار أن إغفال الكتاب لبعض األحكام جـاء متعّمدا مراعاة لطبيعة 
املرحلـة العمريـة، ومـن ذلـك االقتصار عىل بعـض نواقض الوضـوء فقط..
- التأكيـد عـىل حفظ وفهـم األحكام الشعيـة للعبادات قبـل االنتقال 

إىل ممارسـتها يف الوضعيات التعبدية املناسـبة.
- إبـراز الفـروق بـن الفرائض والسـنن واملسـتحبات واملفسـدات من 
حيـث األحـكام الشعيـة وأداء العبـادات، وأمهيتها يف صحتهـا وبطالهنا.

- ربـط العبـادات باألخـالق، وإبـراز الفوائـد الروحيـة واالجتاعيـة 
والصحيـة واألخالقيـة للعبـادات، وتأثريها عىل عالقة املسـلم بربه ونفسـه 

وحميطه. وغـريه 
- تدعيـم العبـادات بالقدوة احلسـنة لألسـتاذ، حتقيقا للتأثـري املرغوب 

يف نفسـية املتعلمن. 
ج- يف ميدان األخالق واآلداب اإلسالمية׃

- اعتـاد أمثلـة ملموسـة مـن ظواهـر احليـاة يف املحيـط، قصـد إرشاك 
املتعلمـن بفعاليـة يف وضعيـات التعلـم ودفعهـم للنشـاط واسـتخالص 

العـر والقيـم األخالقيـة.
توطيـد  يف  السـلوكية  والضوابـط  األخالقيـة  القيـم  أمهيـة  إبـراز   -
العالقـات بـن أفـراد املجتمـع، وحتقيـق املحبـة والتآلـف واألمـن والثقـة 

بينهـم. واالحـرتام 
السـلوكية  باملارسـات  املكتسـبة  والقيـم  األخـالق  ربـط  رضورة   -

وخارجهـا. املدرسـة  يف  للمتعلـم  اليوميـة 
د- يف ميدان السرية النبوية׃

- عدم الدخول يف التفاصيل التارخيية الدقيقة.
- تعميق حب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف نفوس املتعلمن.

-  إبـراز العـر األخالقيـة مـن حيـاة الرسـول صـىل اهلل عليـه وسـلم 
لالقتـداء بـه، وتعزيـز القيـم والّسـلوكات املثاليـة لـدى املتعلـم.

3.4 اقرتاح خمّطط التعّلم ال�ّسنوي )ال�سنة االأوىل من الّتعليم املتو�ّسط(

تـم اقـرتاح تدّرج سـنوي مقسـم عـىل ثالثـة فصـول وفق وعـاء زمني 
منسـجم مـع حمتوى املـوارد املسـتهدفة، وأرفق اجلـدول بالتقويـم واملعاجلة 

الرتبويـة الدوريـة، وهـي كالتايل:
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الف�سل االأّول: 12 اأ�سبوعا، 12 �ساعة
توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يســتظهر املتعلــم املحفــوظ من 
القــرآن الكريــم، واحلديــث 
ــتخدام  ــف باس ــوي الشي النب
اجليــدة،  التــالوة  مهــارات 

واالســتعال املناســب.

1 ساعةسورة الّطارق
حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب املتعلمن عىل 

ذلك، مع رشح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم احلفظ 
اجلّيد.

- من دالئل قدرة اهلل تعاىل: )اهلل فالق 
احلب والنوى.... لقوم يؤمنون( اآلية 

95 / 99 من سورة األنعام.
- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح لآليات والسورة.1 ساعة

- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد. مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية: 
ساعتان)تركت فيكم....(

أسس 
العقيدة 

اإلسالمية

يعرف املتعلم حقيقة اإليان 
وأثره يف حياة املسلم، ويعر 

عنه من خالل ترصفه اليومي 
عبادة وسلوكا.

- من أركان اإليان: اإليان باهلل ودالئل 
ساعتانوحدانيته.

- تعداد أركان اإليان من حديث جريل  دون تفصيل
- بيان أثر اإليان باهلل تعاىل يف حياة املسلم 

العبادات
يعظم املتعلم الشعائر 

اإلسالمية، ويؤدي عباداته 
وفقا ألحكامها.

- تعظيم الشعائر الدينية ببيان أمهيتها يف احلياة للمسلم 1 ساعةالطهارة 
- حسن التعريف بالشعائر 

- معرفة األداء وحسن العرض واملارسة

ساعتانالوضوء 
1 ساعةالغسل

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة 
يف جوانب من مكارم األخالق 

اإلسالمية يف الوضعيات 
املناسبة يف املحيط.

الّصدق 
1 ساعة

- الربط بن النصوص االستشهادية واألناط السلوكية املستهدفة 
- اعتاد وضعيات من املحيط والواقع املعيش الستخراج العر 

واملواقف لالسرتشاد واالقتداء

السرية

يعر املتعلم عن حمبته للرسول 
صىل اهلل عليه وسلم باالقتداء 

به، وذلك انطالقا من العر 
واملواقف املستخلصة من 

سريته العطرة.

- )مولد الّرسول صىل اهلل عليه وسلم: 
1 ساعةمولده،  طفولته، شبابه(

- الرتكيز عىل الرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة
- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء 

التقويم واملعاجلة الرتبوية الدورية / 10 ساعة
 االستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعاهلا يف الوضعيات املناسبة  �

)التالوة اجليدة، توظيف املعاين(. 
إبراز أثر اإليان باهلل تعاىل ووحدانيته يف سلوك املسلم.  �
واستخدامها  � وجتنيدها  امليادين  خمتلف  يف  عضويا  املرتابطة  املعارف   إدماج 

حسب احلاجة )ربط األخالق بالنّصوص( 
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دليل الأ�ستاذ

الف�سل االأّول: 12 اأ�سبوعا، 12 �ساعة
توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يســتظهر املتعلــم املحفــوظ من 
القــرآن الكريــم، واحلديــث 
ــتخدام  ــف باس ــوي الشي النب
اجليــدة،  التــالوة  مهــارات 

واالســتعال املناســب.

1 ساعةسورة الّطارق
حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب املتعلمن عىل 

ذلك، مع رشح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم احلفظ 
اجلّيد.

- من دالئل قدرة اهلل تعاىل: )اهلل فالق 
احلب والنوى.... لقوم يؤمنون( اآلية 

95 / 99 من سورة األنعام.
- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح لآليات والسورة.1 ساعة

- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد. مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية: 
ساعتان)تركت فيكم....(

أسس 
العقيدة 

اإلسالمية

يعرف املتعلم حقيقة اإليان 
وأثره يف حياة املسلم، ويعر 

عنه من خالل ترصفه اليومي 
عبادة وسلوكا.

- من أركان اإليان: اإليان باهلل ودالئل 
ساعتانوحدانيته.

- تعداد أركان اإليان من حديث جريل  دون تفصيل
- بيان أثر اإليان باهلل تعاىل يف حياة املسلم 

العبادات
يعظم املتعلم الشعائر 

اإلسالمية، ويؤدي عباداته 
وفقا ألحكامها.

- تعظيم الشعائر الدينية ببيان أمهيتها يف احلياة للمسلم 1 ساعةالطهارة 
- حسن التعريف بالشعائر 

- معرفة األداء وحسن العرض واملارسة

ساعتانالوضوء 
1 ساعةالغسل

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة 
يف جوانب من مكارم األخالق 

اإلسالمية يف الوضعيات 
املناسبة يف املحيط.

الّصدق 
1 ساعة

- الربط بن النصوص االستشهادية واألناط السلوكية املستهدفة 
- اعتاد وضعيات من املحيط والواقع املعيش الستخراج العر 

واملواقف لالسرتشاد واالقتداء

السرية

يعر املتعلم عن حمبته للرسول 
صىل اهلل عليه وسلم باالقتداء 

به، وذلك انطالقا من العر 
واملواقف املستخلصة من 

سريته العطرة.

- )مولد الّرسول صىل اهلل عليه وسلم: 
1 ساعةمولده،  طفولته، شبابه(

- الرتكيز عىل الرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة
- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء 

                          )امليدان االأول(

حسن إبراز مكارم األخالق املكتسبة يف الترصفات اليومية )الّصدق(  �
حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها )الطهارة، الوضوء... الخ( �
حسن االسرتشاد باهلدي النبوي اقتداًء باملواقف من سريته العطرة.  �
 من خالل التقويم البنائي يتعّرف األستاذ عىل مستوى التالميذ، ليقوم باملعاجلة  �

الرتبوّية للصعوبات التي جيدها بعض التالميذ يف استيعاب املحتوى املعريف.
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الرتبية الإ�سالمية

الف�سل الثاين: 10 اأ�سابيع، 10 �ساعات

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعال املناسب.

1 ساعةسورة الروج
حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب املتعلمن 
عىل ذلك، مع رشح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم 

احلفظ اجلّيد.

- من نعم اهلل تعاىل عىل عباده: 
)وإن لكم يف األنعام... لقوم 
يتفكرون( اآليات من 66 إىل 

69 من سورة النحل.

ساعتان
- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص اإلرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

أسس 
////////العقيدة 

يعظم املتعّلم الشعائر اإلسالمية، ويؤدي العبادات
عباداته وفقا ألحكامها.

- الرتكيز عىل استخراج األحكام من خالل عرض الكيفية عمليا.1 ساعةالتيمم

- تسجيل وحفظ األحكام  3 ساعات الّصالة ومكانتها التعبدية

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف املحيط.
1 ساعةاألمانة

- الربط بن النصوص االستشهادية واألناط السلوكية املستهدفة 

- اعتاد وضعيات من املحيط والواقع املعيش الستخراج العر 
واملواقف لالسرتشاد واالقتداء

السرية
يعر املتعلم عن حمبته للرسول صىل اهلل 
عليه وسلم باالقتداء به، وذلك انطالقا 

من العر واملواقف املستخلصة من سريته 
العطرة.

- الوحي ومقدماته

ساعتان
- الرتكيز عىل الّرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.

التقويم واملعاجلة الرتبوية الدورية / 10 ساعة
الوضعيات  � يف  واستعاهلا  النصوص  من  حفظ  ما  استظهار   حسن 

املناسبة )تالوة، استدالل، تطبيق(
تعداد حماسن الّصالة، والعرض الّصحيح ألحكامها. �
حسن الترّصف باملعارف املكتسبة من خلق األمانة.  �



47

دليل الأ�ستاذ

الف�سل الثاين: 10 اأ�سابيع، 10 �ساعات

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعال املناسب.

1 ساعةسورة الروج
حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب املتعلمن 
عىل ذلك، مع رشح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم 

احلفظ اجلّيد.

- من نعم اهلل تعاىل عىل عباده: 
)وإن لكم يف األنعام... لقوم 
يتفكرون( اآليات من 66 إىل 

69 من سورة النحل.

ساعتان
- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص اإلرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

أسس 
////////العقيدة 

يعظم املتعّلم الشعائر اإلسالمية، ويؤدي العبادات
عباداته وفقا ألحكامها.

- الرتكيز عىل استخراج األحكام من خالل عرض الكيفية عمليا.1 ساعةالتيمم

- تسجيل وحفظ األحكام  3 ساعات الّصالة ومكانتها التعبدية

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف املحيط.
1 ساعةاألمانة

- الربط بن النصوص االستشهادية واألناط السلوكية املستهدفة 

- اعتاد وضعيات من املحيط والواقع املعيش الستخراج العر 
واملواقف لالسرتشاد واالقتداء

السرية
يعر املتعلم عن حمبته للرسول صىل اهلل 
عليه وسلم باالقتداء به، وذلك انطالقا 

من العر واملواقف املستخلصة من سريته 
العطرة.

- الوحي ومقدماته

ساعتان
- الرتكيز عىل الّرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.

                     )امليدان االأول(

وبيان  � منها  املستخلصة  العر  وتقديم  الوحي  ملقّدمات  اجلّيد   الّرد 
أثرها عىل حمّبة الّرسول صىل اهلل عليه وسلم. 

التالميذ،  � مستوى  عىل  األستاذ  يتعّرف  البنائي  التقويم  خالل   من 
يف  التالميذ  بعض  جيدها  التي  للصعوبات  الرتبوية  باملعاجلة  ليقوم 

استيعاب املحتوى املعريف.
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الرتبية الإ�سالمية

الف�سل الثالث: 10 اأ�سابيع، 10 �ساعات

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعال املناسب.

ساعةسورة االنشقاق
حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب املتعلمن 
عىل ذلك، مع رشح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم 

احلفظ اجلّيد.

- الوقت هو احلياة: حديث 
ساعتان)اغتنم مخسا قبل مخس(

- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

يعظم املتعلم الشعائر اإلسالمية، ويؤّدي العبادات
فضل صالة اجلاعة عباداته وفقا ألحكامها.

واجلمعة
- استخالص فضل الشعريتن من خالل النصوص الشعية ساعتان

واألحكام الفقهية بحوار حتلييل واستنتاجي

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف حميطه.

عالقة املسلم بأخيه املسلم 
ساعتان

- احرتام عالقة األخوة يف الدين التي تربط املسلم بأخيه املسلم، 
واالبتعاد عن أسباب فسادها

السرية
يعر املتعلم عن حمبته للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

باالقتداء به، وذلك انطالقا من العر 
واملواقف املستخلصة من سريته العطرة.

الدعوة إىل اإلسالم
3 ساعات

- الرتكيز عىل الرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.

                      
التقويم واملعاجلة الرتبوية الدورية / 10 ساعة

الوضعيات  � يف  واستعاهلا  النصوص  من  حفظ  ما  استظهار  حسن 
املناسبة )تالوة، استدالل، تطبيق(

تعداد حماسن استغالل الوقت يف األعال الّصاحلة، والعرض الّصحيح  �
ألحكام صالة اجلاعة واجلمعة.

حسن الترّصف باملعارف املكتسبة من خلق عالقة املسلم بأخيه املسلم. �
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دليل الأ�ستاذ

الف�سل الثالث: 10 اأ�سابيع، 10 �ساعات

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعال املناسب.

ساعةسورة االنشقاق
حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب املتعلمن 
عىل ذلك، مع رشح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم 

احلفظ اجلّيد.

- الوقت هو احلياة: حديث 
ساعتان)اغتنم مخسا قبل مخس(

- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

يعظم املتعلم الشعائر اإلسالمية، ويؤّدي العبادات
فضل صالة اجلاعة عباداته وفقا ألحكامها.

واجلمعة
- استخالص فضل الشعريتن من خالل النصوص الشعية ساعتان

واألحكام الفقهية بحوار حتلييل واستنتاجي

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف حميطه.

عالقة املسلم بأخيه املسلم 
ساعتان

- احرتام عالقة األخوة يف الدين التي تربط املسلم بأخيه املسلم، 
واالبتعاد عن أسباب فسادها

السرية
يعر املتعلم عن حمبته للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

باالقتداء به، وذلك انطالقا من العر 
واملواقف املستخلصة من سريته العطرة.

الدعوة إىل اإلسالم
3 ساعات

- الرتكيز عىل الرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.

                      

                       )امليدان الثالث(

 
الّرد اجلّيد ملقّدمات الوحي وتقديم العر منها، وبيان أثرها عىل حمّبة  �

الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 
من خالل التقويم البنائي يتعّرف األستاذ عىل مستوى التالميذ، ليقوم  �

استيعاب  التالميذ يف  التي جيدها بعض  للصعوبات  الرتبوية  باملعاجلة 
املحتوى املعريف.
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4.4 خطوات تقدمي حمتوى معريف يف ميدان الن�سو�س ال�ّسرعية
امليدان: النصوص الشعية

املحتوى املعريف:
1( وضعية االنطالق:

أن تكون وضعية االنطالق تتميز با ييل:
التشويق )قّصة(.	 
الدقة يف االختيار.	 
االختصار يف الّطرح. 	 
الواقعية )إسقاط الوضعية عىل الواقع(	 
لفت انتباه.	 
طرح إشكالية )االستفادة من ]أتأّمل وأستكشف[	 
إحضار سـند )جريـدة، صورة، اللجـوء إىل الصـور التوضيحية 	 

يف الكتـاب واالنطـالق منها...(.
ربط التالميذ بالدرس الّسابق.	 
استغالل سبب النزول إن وجد.	 

2( كتابة العنوان عىل السّبورة:
مـن خـالل أجوبة التالميذ واسـتنتاجاهتم يتوّصل األسـتاذ مـع التالميذ إىل 
اسـتنتاج عنـوان الوحـدة، ثـّم يكتـب عىل السـبُّورة بخـط واضـح وكبري . 

)عـىل األسـتاذ جتنّـب كتابـة العنـوان مبارشة قبـل وضعيـة االنطالق(.
3( النص الرّشعي: )أقرأ واحفظ(

-القـراءة النموذجيـة لألسـتاذ، وُيستحسـن أن تكـون مـن حافظتـه، 
ليحّقـق القـدوة لتالميـذه خاصـة وأّن النّصـن املقّرريـن يف هـذه املرحلـة 

قصرييـن.
-متابعة التالميذ لقراءة أستاذهم من الكتاب املدريس ربحا للوقت.

-توفري جو الّسكينة والوقار أثناء القراءة.
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4( أتعّرف عىل الّسورة/ أتعّرف عىل الّصحايب راوي احلديث:
مراعاة االختصار وااللتزام با جاء يف تعريف الّسورة.	 
بيان خدمة الّصحايب الّراوي للحديث للسنّة النبوية الّشيفة.	 
بيـان أمهيـة الرتمجة يف معرفة درجـة صّحة احلديـث وفائدة ذلك 	 

يف احلفـاظ عىل السـنّة النبوّية.
5( أتعّرف عىل معاين املفردات:

مشاركة التالميذ يف حتديد املفردات التي تصعب عليهم.	 
كتابتها عىل السبورة بعد حتديدها من طرف التالميذ.	 
ترتيبها ورشحها وفق سياق النّص الّشعي.	 
اسـتعال ألفـاظ أوضح وأبسـط )إن كانت أفضل ممّـا يف الكتاب 	 

املـدريس(، وجتنّب تكرار نفس اللفظـة يف الّشح. 
6( ُأحّلل وأستثمر:

النص إمجاال )وهذا  للتالميذ معنى  يّتضح  الّصعبة  املفردات  بعد رشح 
ما كان يعرف سابقا بـ«املعنى اإلمجايل« أي عكس التفصيل(، ثّم بعد ذلك 
يشع األستاذ يف حتليل النص واستثاره من خالل جمموعة عنارص راعينا فيها 

االختصار والرتاكيب الواضحة، مع تدعيمها بالّصور التوضيحية املعّرة.
7( ما ترشدين إليه الّسورة/ ما يرشدين إليه احلديث:

استثار العنارص املفاهيمية السابقة الستنتاج اإلرشادات.	 
تدريـب التالميـذ عىل كيفيـة اسـتخراج األحـكام والفوائد عىل 	 

إرشادات. شـكل 
االلتزام باالختصار يف مجلة مفيدة.	 
عـدم تفكيـك الفائـدة وذلك لكـي ال تتكـّرر عّدة مـّرات بصيغ 	 

. خمتلفة
األولوّية يف الفوائد التي هلا رابط باملوضوع.	 
توجيـه الّتلميـذ إىل حمـل الشـاهد للوصـول إىل الفائـدة يف وقت 	 

. جيز و
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8( تطبيق: )أفكر وأقّوم(
مـن خـالل تقويم أهم مـا تّم دراسـته يف الوحـدة، مع دفـع التلميذ 

إىل التفكـري يف وضعيـات جديـدة هلا عالقة بموضـوع الوحدة. 

5.4 خطوات تقدمي حمتوى معريف من ميدان العبادات:

	وضعية االنطالق: تبقى خاضعة حلرية األستاذ؛ إذ يمكن
1- االنطالق من التمهيد واملدخل اإلشكايل يف الكتاب املدرس

2- اسـتغالل واقـع التلميذ بإثارة وضعية مشـكلة مـع مراعاة عامل 
والواقعية التشويق 

3- عدم االسرتسال يف الوضعية، حيث ال تتجاوز مخس دقائق.
	:البناء التعلمي للمحتوى املعريف

1( ضبـط التعاريف واألمثلة، وتكون موّحـدة مع مراعاة التعاريف 
التـي ختدم املرجعية الوطنية )االلتـزام باملذهب املالكي(.

2( يف عنرص املشوعية املقصود هبا العنارص التالية:
احلكم الشعي.	 
الدليـل مـن القـرآن والسـنة، مـع بيـان وجـه االسـتدالل منهـا 	 

والتخفيـف مـا أمكـن.
مراعـاة الدليـل الـذي خيـدم احلكـم، عـىل أن يكون قليـل املبنى 	 

املعنى. واضـح 
3( عـدم اإلطناب واإلفراط والتوّسـع يف الـشح، مراعاة للمرحلة 

للتلميذ.  العمرية 
4( عنـد التعرض للفرائض، والسـنن، واملكروهات، والنواقض... 

يقترص عىل األساسـية منها.
5( االلتزام باحلجم الساعي لكل وحدة.

6( االنتقال من عنرص إىل آخر يكون عىل الشكل التايل:
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تفادي تصفيف املعارف واالنتقال املبارش من عنرص آلخر.	 
االنتقـال عـن طريق إثارة مشـكل أو قصـة أو حديث أو سـؤال 	 

)يرجـع هذا األمـر إىل مهارة االسـتاذ(.

	:الوضعية اخلتامية: تكون كالتايل
1( عنـد هنايـة كل حمتـوى معريف يمكـن تلخيصها عىل شـكل خمّطط أو 

خريطـة ذهنية، باسـتخدام األلوان.
2( إنجـاز تقويم تشـخييص ملعرفة مدى اسـتيعاب التالميـذ للمحتوى 

املعريف.

6.4 بناء خمّطط حمتوى معريف 

إّن التحضـري املسـبق ألي حمتـوى معريف أمـر هـام ورضوري يف عملية 
التدريس، يسـاعد األسـتاذ يف تدعيـم ثقته بنفسـه وتعين األهـداف واملادة 
املـراد تعليمهـا للمتعلمـن، وحتديـد الوسـائل التعليميـة واألنشـطة التـي 
يسـتعن هبـا يف تقديم املحتـوى املعريف، وطرائـق التدريـس املتنّوعة يف إطار 

بالكفاءات. املقاربـة 
حيتـوي منهـاج مـادة الرتبية اإلسـالمية عىل مخسـة مياديـن، حيتوي كل 

ميـدان منهـا عـىل حمتويـات معرفية، والتي سـنبن اجلانـب العمـيل لبنائها.
حيـث سـنختار لكـم نـاذج حمتويـات معرفيـة مـن خمتلـف املياديـن، 
ونبـّن لكـم الـروري إدراُكـه لتنفيذهـا عموما، ثـم نركز عـىل اخلطوات 
أثنـاء التنفيـذ؛ أثنـاء احلصة، وقد اخرتنـا لكم نموذجا من ميـدان النصوص 
الشعيـة مـن دالئل قـدرة اهلل تعـاىل، ومن ميـدان العبادات الطهـارة، ومن 

ميدان السـرية النبويـة مولـده وطفولته ملسو هيلع هللا ىلص.
أّوال- ميدان النّصوص الرّشعّية:

1( طرائـق التدريس: النصــوص الشعيــة يتم تناوهلـا يف الوضعيات 
التعلميـة مـع املتعلمـن باسـرتاتيجية قائمـة عـىل نشـاط احلفـظ والتلقـن 

والتفسـري والـّشح واحلـوار. )الوثيقـة املرافقة(
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2( املـادة التعليميـة: الكتـاب املـدريس بالنسـبة للمتعلـم، أما األسـتاذ 
فمختلـف املراجـع واملصـادر التي ختدم احلصـة التعليميـة املتوفـرة بمكتبة 
املؤّسسـة، أو مكتبتـك اخلاصـة وعـىل رأسـها املصحـف الشيـف وكتـب 

السـنّة وتفاسـري القرآن.
3( الوسـائل التعليميـة )املعينـات الرتبويـة(: باإلضافـة إىل الوسـائل 

التقليديـة حُيبـذ اسـتعال الوسـائل التكنولوجيـا احلديثـة.

7.4 منوذج خمطط حمتوى معريف يف ميدان الن�سو�س ال�سرعية
املادة: تربية إسالمية 

امليدان: النصوص الشعية 
الكريـم،  القـرآن  مـن  املحفـوظ  املتعلـم  يسـتظهر  اخلتاميـة:  الكفـاءة 
واحلديـث النبوي الشيف باسـتخدام مهـارات التالوة اجليدة واالسـتعال 

 . سب ملنا ا
املحتوى املعريف: من دالئل قدرة اهلل تعاىل 

زمن تقديم املحتوى املعريف: 2 ساعة     
مصـادر تعلـم املحتـوى املعـريف: الكتـاب املـدريس، صفـوة التفاسـري 

للصابوين  
العاكـس  جهـاز  املـدريس،  الكتـاب  املعـريف:  املحتـوى  متطلبـات 

صـور..  الضوئـي، 
مفردات املحتوى املعريف:       

أتعرف عىل سورة األنعام 	 
أتعرف عىل معاين املفردات	 
أحلل و أستثمر	 
ما ترشدين إليه اآليات	 
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ثانيا- ميدان العبادات:
1- طرائـق التدريـس: يعتمـد يف تعلـم العبـادات وبنـاء كفاءاهتـا عىل 
الوضعيـات التـي توفـر وسـائل التعلـم النظـري، إىل جانـب املارسـة 
العمليـة يف الوقـت ذاتـه، مـن أجـل تعزيـز املعرفـة باملارسـة ولـو من 

بـاب التدريـب. )الوثيقـة املرافقـة(
2- املـادة التعليميـة: الكتـاب املـدريس بالنسـبة للمتعلم، أما األسـتاذ 
فمختلـف املراجـع واملصـادر التـي ختـدم احلصـة التعليميـة املتوفـرة 
بمكتبـة املؤّسسـة، أو مكتبتـك اخلاصـة مـع االعتـاد عـىل املرجعيـة 

. لكية ملا ا
3- الوسـائل التعليميـة )املعينـات الرتبويـة(: باإلضافـة إىل الوسـائل 

التقليديـة حُيبـذ اسـتعال الوسـائل التكنولوجيـا احلديثـة.

8.4 منوذج خمطط حمتوى معريف يف ميدان العبادات

املادة: تربية إسالمية 
ويـؤدي  اإلسـالمية،  الشـعائر  املتعلـم  يعظـم  اخلتاميـة:  الكفـاءة 

ألحكامهـا.  وفقـا  عباداتـه 
امليدان:العبادات 

مصـادر تعلـم املحتـوى املعـريف: الكتـاب املـدريس، الفقـه املالكي 
وأدلتـه للدكتـور: الصـادق عبـد الرمحـن الغرياين

املحتوى املعريف: الطهارة   
العاكـس  املـدريس، جهـاز  الكتـاب  املعـريف:  املحتـوى  متطلبـات 

صـور.. الضوئـي، 
زمن تقديم املحتوى املعريف: 1 ساعة 

      
مفردات املحتوى املعريف: - تعريف الطهارة 

أنواع الطهارة	 
حكم الطهارة )مشوعيتها(	 
احلكمة من الطهارة	 
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ثالثا - ميدان الّسرية النبوّية:
1- طرائـق التدريـس: السـرية النبويـة يغلـب عليهـا الطابـع الردي، 
و ينبغـي االسـتعانة بالوسـائل: اخلرائـط، صـور معـامل أو آثـار، كتب، 

املرافقة( وثائـق وغريها.)الوثيقـة 
2- املـادة التعليميـة: الكتـاب املـدريس بالنسـبة للمتعلم، أما األسـتاذ 
فمختلـف املراجـع واملصـادر التـي ختـدم احلصـة التعليميـة املتوفـرة 

بمكتبـة املؤسسـة، أو مكتبتـك اخلاصـة.
3- الوسـائل التعليميـة )املعينـات الرتبويـة(: باإلضافـة إىل الوسـائل 

التقليديـة حُيبـذ اسـتعال وسـائل التكنولوجيـا احلديثـة.

9.4 منوذج خمطط حمتوى معريف يف ميدان ال�سرية النبوية

املادة: تربية إسالمية 
 ، الكفاءة اخلتامية: يعرف املتعلم حمطات بارزة من سرية الرسول

ويعّر عن حمبته له باالقتداء به.
امليدان: السرية النبوية 

مصادر املحتوى املعريف: الكتاب املدريس، فقه السرية الغزايل، 
البوطي

املحتوى املعريف: مولده وطفولته  وشبابه 
 متطلبات املحتوى املعريف: الكتاب املدريس، جهاز العاكس 

الضوئي، خرائط..
زمن تقديم املحتوى املعريف: 1 ساعة       

  مفردات املحتوى املعريف:  - مولده
 	 رضاعته
حادثة شق الصدر	 
إىل أمه احلنون	 
كفالة جده ثم عمه	 
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5- التقومي 

التقويـم هـو الوسـيلة األساسـية التـي يمكـن بواسـطتها ومـن خالهلا 
التعـرف عـىل مـدى نجاحنـا يف حتقيـق األهـداف الرتبوية، وعىل الكشـف 
حتسـينها  بقصـد  التعليميـة  العمليـة  يف  والقـوة  الضعـف  مواطـن  عـن 

وتطويرهـا، بـم حيقـق األهـداف املتوّخـاة.

فالتقويـم عمليـة تشـخيصية عالجيـة وقائيـة، ويقصـد   وعـىل هـذا 
بالتشـخيص معرفـة قـدرات وميـول واهتامـات الطـالب بقصـد حسـن 
توجيههـم وإرشـادهم وتطويـع املحتوى وطـرق التدريس يف ضـوء حتديد 
مواطـن الضعـف، والتعرف عىل املشـكالت غـري املنظورة سـابقًا، وهذا ما 

الوقائي. بالتقويـم  يعـرف 

 فالتقويـم ليـس غايـة إلصـدار احلكـم واالنتهـاء عنـد ذلـك، بـل هو 
وسـيلة حتـّدد مدى مـا حتقق مـن األهـداف، واملقرتحـات لتصحيح مسـار 

العمليـة التعليمية/التعلميـة.

1.5 من اأنواع التقومي )املقطع االإدماجي(:

 للتقويـم أنـواع كثـرية ومتعّددة، اسـتعملنا يف الكتـاب التقويم اخلتامي 
يف هنايـة كل وحـدة، للتأكـد مـن بلـوغ املتعلمـن الكفـاءة اخلتامية مـن بناء 
التعلـات خـالل الوحـدة، ثـم ختمنـا كل ميـدان بتقويـم جديـد يف مناهج 

اجليـل الثـاين يدعى املقطـع اإلدماجـي. فـاذا يقصد به:

تسـتند العمليـة الديداكتيكيـة أو ما يسـمى أيضـا بالعمليـة التعليمية- 
التعلميـة إىل جمموعـة مـن اخلطـوات املنهجيـة، منهـا التخطيـط أو حتديـد 
والكفـاءات  اإلجرائيـة  األهـداف  مـن  جمموعـة  بتسـطري  املدخـالت، 
اخلتاميـة األساسـية أو النوعيـة؛ ثـم مرحلـة التدبـري أو التنفيذ أو ما يسـمى 
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واملضامـن،  املحتويـات  اختيـار  يف  وتتمثـل  العمليـات،  بمرحلـة  أيضـا 
الطرائـق  مـن  جمموعـة  ومتثـل  الديداكتيكيـة،  بالوسـائل  االسـتعانة  ثـم 
البيداغوجيـة املالئمـة، وتنظيم الفصل الـدرايس إيقاعيا ومكانيـا، ثم تدبري 
عمليـة التواصـل اللفظـي وغري اللفظي. أمـا املرحلة األخـرية، فهي مرحلة 
التقويـم أو مرحلـة املخرجـات، ويف هـذه املرحلـة بالـذات، نتثبـت مـن 
مـدى حتقق األهـداف اإلجرائية، ومـدى جتسـيدها واقعيا وميدانيـا. وهنا، 
نتحقـق مـن مـدى اكتسـاب املتعلـم للكفايـات املسـتهدفة، بالتمكـن مـن 
املـوارد املدروسـة، وحـل الوضعيـات التـي قدمت لـه من أجـل معاجلتها. 
ويمكـن كذلك اللجـوء إىل التغذيـة الراجعـة )Feed back( يف حالة وجود 
تعثـرات ديداكتيكية وبيداغوجية، وتسـمى هـذه املرحلة بمرحلـة املعاجلة، 
وهـي أنـواع ثالثة: معاجلـة ديداكتيكية وتربويـة، ومعاجلة نفسـية، ومعاجلة 
اجتاعيـة. فالصنـف األول مـن املعاجلة داخـيل مرتبط باملؤسسـة التعليمية، 

والصنفـان الباقيـان يارسـان خارج املؤسسـة.

ومـا ركزنـا عليـه يف الكتاب املـدريس هـو التقويـم اإلدماجـي املرتبط 
ارتباطـا وثيقـا ببيداغوجيا الكفـاءات. ويقصد بالتقويـم اإلدماجي توظيف 
املتعلـم ملوارده السـابقة أو ملكتسـباته املسـتضمرة بغية توظيفها واسـتثارها 
حلل الوضعية املشـكلة. وتسـمى هذه الوضعية بالوضعيـة اإلدماجية. ومن 

ثـم، فالتقويـم الذي ينصـبُّ عليها يسـمى بالتقويـم اإلدماجي.
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2.5 حل اأ�سئلة املقطع االإدماجي اخلا�س مبيدان العقيدة االإ�سالمية
األجوبةاألسئلة

الــذي  -1 املوضــوع  مــا 
القّصــة؟ تناولتــه 

عــن  -2 حديــث  القصــة  يف 
أذكرهــا. اإليــان،  أركان 

لإليــان  -3 أثــر  القصــة  يف 
بيِّنــه. الســلوك،  عــىل 

قلنــا:  -4 اهلل؟  ومــا  قــال: 
ــه،  ــاء عرش الــذي يف الس
ســلطانه،  األرض  ويف 
واألمــوات  األحيــاء  ويف 

قضــاؤه.

هــذا  خــالل  مــن  بــن 
ــة  ــل وحداني ــواب دالئ اجل

. هلل ا

	 ــدل ــف ت ــرة كي ــن يف فق ب
ســورة اإلخــالص عــىل 

وحدانيــة اهلل تعــاىل.

تناولت القصة موضوع اهتداء املشك  -1
عابد الصنم إىل اإليان باهلل وعبوديته له.

اإليان باهلل، األيان بالرسل، اإليان  -2
بالكتب

يظهر أثر اإليان يف القصة عىل سلوك  -3
املشك حينا بدأ يبكي من ساع القرآن، ثم 

قوله: )ينبغي لصاحب هذا الكالم أن ال 
ُيعىص( ثم أسلم.

اجلواب يدل عىل وحدانية اهلل ألن القائل  -4
ذكر دالئل القدرة والوحدانية، وأنه وحده 

يف الساء واألرض، وحكمه عىل األحياء 
واألموات.

	 سورة اإلخالص كلها توحيد وإقرار
بوحدانية اهلل تعاىل، إذ أمر اهلل نبيه بأن 

يبلغ البشية أنه واحد ال رشيك له، 
ُيقصد يف قضاء احلوائج وال حيتاج إىل 

غريه، فهو األول الذي ال يشء قبله، و 
اآلخر الذي اليشء بعده، فلم يكن له 
والد وال ولد، وال يشبهه أحد يف هذا 

الكون.
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3.5 اإجابلات مقرتحلة لبع�لس اأ�سلئلة تقلومي املكت�سلبات اللواردة يف الكتلاب 
املدر�سي

املحتوى امليدان
املعريف

اإلجابة املقرتحةالصفحة

النصوص 
الشعية

من دالئل 
قدرة اهلل 

تعاىل
ص 24

وميزه عن سائر  -1 اإلنسان  تعاىل  اهلل  كرم 
آيات اهلل يف  ليتدبر يف  بالعقل،  خملوقاته 

الكون.
اآليات  -2 يف  ذكرت  التي  األدلة  من 

دليل  األنعام:  سورة  من  59إىل99 
النبات، دليل اإلصباح، دليل األوقات، 
دليل النجوم، دليل أصل خلق اإلنسان، 

دليل املاء.
سخر اهلل تعاىل لإلنسان الشمس والقمر  -3

الستعاهلا يف حساب األيام، واألشهر، 
جعل  كا  الزمن،  وحتديد  والسنوات، 
النجوم ملعرفة االجتاهات واالهتداء هبا.

علمي  -4 إعجاز  إىل  اآليات  أشارت 
العرص،  علاء  أذهلت  كونية  وحقائق 
ظاهرة  يف  تعاىل  قدرته  بينت  حيث 
النبات القائمة عىل شق احلب والنوى، 
وتعاقب  والظلمة،  النور  وخلق 
دون  متناهية  دقة  يف  والقمر  الشمس 
تداخل بينها، وخلق النجوم واملجرات 
نفس  من  اإلنسان  وخلق  العظيمة، 
األرض  وإحياء  املطر،  ونزول  واحدة، 

به.
من  -5 )وجعلنا  تعاىل:  قوله  قرأت  إذا 

نظرة  نظرت  ثم  حي(  يشء  كل  املاء 
حويل  الكون  يف  ومتأمل  متفحص، 
املاء؛  بسبب  حي  يشء  كل  أن  وجدت 
فاإلنسان واحليوان، والنبات ال توجد، 
وال تستمر هلا احلياة إال باملاء الذي جعل 

اهلل فيها رس بقائها.
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من نعم اهلل 
تعاىل عىل 

عباده
ص 28

له  -1 وخلق  اإلنسان،  تعاىل  اهلل  خلق 
فيه  يتدبر  أن  أمره  ثم  وغذاءه،  طعامه، 
وأنه  عليه،  تعاىل  نعمه  عظيم  ليدرك 
واألرشبة  األطعمة،  خمتلف  له  سخر 

فهو املنعم الوحيد اجلدير بالعبادة.
وجتعلنا  -2 عقولنا،  تثري  الكريمة  اآلية 

نتدبر يف هذا املخلوق الصغري العجيب 
واملنظم يف ترصفاته،  املجتهد يف عمله، 
جيمع  حيث  قدرته،  فيه  أودع  اهلل  وأن 
هيضمها،  ثم  والزهور،  الثار،  رحيق 
وحيوهلا إىل عسل صاف خمتلف األلوان، 

يصلح دواًء، وشفاًء لإلنسان.
من  -3 إال  البرص  نعمة  يدرك  أن  يمكن  ال 

املدة  هلذه  العينن  وإغاض  فقدها، 
جتعلني أشعر بفضل اهلل عيّل أن وهبني 
مع  وأتعامل  وأتأمل،  ألنظر  البرص 

الكون من حويل.
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مكانة 
القرآن 
والسنة 
النبوية 
الشيفة

ص 35

عن  -1 متيزه  الكريم  للقرآن  مميزات  ثالث 
غريه من الكتب الساوية:

وسلم أ-  عليه  اهلل  صىل  حممد  عىل  أنزل 
خاتم األنبياء والرسل.

نزل مفرقا خالل ثالث وعشين سنة.ب- 
حمفوظ من التحريف، والتبديل.ج- 

شارحة  -2 جاءت  السنة  أن  زمييل  اعلم 
مفصلة  له،  مبينة  الكريم،  للقرآن 
)وأقيموا  تعاىل:  اهلل  يقول  ألحكامه. 
مبينة،  السنة  تأيت  ثم  الصالة..( 
وسلم:  عليه  اهلل  صىل  فيقول  وشارحة، 
تأيت  وقد  أصيل(،  رأيتموين  كا  )صلوا 
السنة يف بعض األحيان بأحكام جديدة، 
ألهنا وحي من اهلل عز وجل شأهنا شأن 

القرآن الكريم.
احلديث األول: سنة تقريرية، حيث أقر  -3

النبي صىل اهلل عليه وسلم الصحابة عىل 
فمنهم  العرص،  صالهتم  يف  اجتهادهم 
من صاّلها أثناء الطريق، ومنهم أّخرها 

حتى وصوله إىل بني قريظة.
كان  حيث  فعلية  سنة  الثاين:  احلديث 
كيفية  يؤدي  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي 
يتعلمون  وهم  الصحابة،  أمام  الصالة 

منه.
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الوقت هو 
ص39احلياة

هو  -1 ولذلك  احلياة،  هو  الوقت  إن 
الذهب يشء  الذهب، ألن  من  أغىل 
أما  تعويضه،  يمكن  ُفقد  إذا  مادي، 
جزء  ذهب  إذا  حياتك،  فهو  الوقت 
منه ذهب جزء من حياتك، ال يمكن 
اسرتجاعه، فالوقت إذن أغىل وأثمن 

من الذهب.
قد هيب اهلل عز وجل كثريًا من النّاس  -2

الزمن،  ويزيدهم  والعافية،  الصحة، 
والوقت الكايف ألداء واجباهتم، لكن 
وصحته  عافيته،  يستثمر  ال  بعضهم 
والقيام  وجل،  عز  اهلل  عبادة  يف 
ويضيع  يتكاسل  بل  بواجباته، 
الوقت فيا ال ينفعه، فهؤالء خروا 

وخابوا.
ألن  -3 قوله،  يف  العامِل  هذا  أوافق 

احلياة،  فهو  وغال،  ثمن،  الوقت 
النرد،  يلعبون  الناس  هلؤالء  فكيف 
وقد  يملكون.  ما  أغىل  ويضيعون 
قال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
حياتك  مخس؛  قبل  مخسا  )أغتنم 
قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، 

وفراغك قبل شغلك..( رواه أمحد.
عوامل إضاعة الوقت كثرية منها: -4

حساب أ-  عىل  باللهو  االنشغال 
الواجبات.

عدم احرتام الوقت.ب- 
أداء ج-  يف  والتأجيل  التسويف 

األعال.
الشباب، د-  مرحلة  اغتنام  عدم 

أداء  يف  والفراغ  والغنى،  والصحة 
خمتلف األعال املطلوبة.

يمر  ملا  ضاع  قد  الوقت  بأن  وأقول 
بأعال  أنفسنا  تشغيل  دون  علينا 

يرضاها اهلل عز وجل.
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التقويم 
واملعاجلة 
الرتبوية 
)مقطع 
النشاط 

اإلدماجي(

ص41

تفسري حدوث الليل والنهار: -1
با أن األرض كروية الشكل، وتسليط 
متباينن؛  مساحتن  ينتج  عليها  الضوء 
النهار،  متثل  للضوء  املعرضة  املساحة 

واملساحة املغمورة متثل الليل.
العامل 	  دول  بن  والنهار  الليل،  تباين 

حول  األرض  دوران  عن  ناتج 
نفسها.

األرض 	  عىل  الشمس  تظهر  مل  إذا 
تتعطل احلياة.

من دالئل قدرة اهلل تعاىل يف الكون: -2
)ويف 	  تعاىل:  يقول  اإلنسان  خلق 

أنفسكم أفال تبرصون(.
يقول 	  واألرض  الساوات  خلق 

الساوات  خلق  يف  )إن  تعاىل:  اهلل 
والنهار  الليل  واختالف  واألرض 

آليات ألويل األلباب( آل عمران 
يقول 	  بالنجوم  وتزينها  الساء،  رفع 

الساء  إىل  ينظروا  )أفلم  تعاىل:  اهلل 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها( ق 6

بالقرآن  -3 مرتبطا  نفسه  جيد  مسلم  كل 
إليها  يرجع  النبوية  والسنة  الكريم 
وأداء  حياته،  يف  سلوكياته  لضبط 
معها،  يتأدب  أن  وجب  لذا  واجباته، 
إن  )قل  تعاىل:  اهلل  يقول  هبا.  ويعمل 
اهلل  حيببكم  فاتبعوين  اهلل  حتبون  كنتم 
ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم( 

آل عمران 31 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  فاتباع 
املطهرة طاعة هلل وعمل  بسنته  والعمل 
تالوته  علينا  جيب  كا  الكريم،  بالقرآن 

وتدبر معانيه.
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أسس 
العقيدة 

اإلسالمية
من أركان 

اإليان
ص 
48

الفرق بن اإلسالم واإليان -1
اإليامناإلسالم

لغة: االنقياد، 	 
واخلضوع، 
االستسالم

اصطالحا: 	 
االستسالم واالنقياد 

ألوامر اهلل، واجتناب 
نواهيه.

اإلسالم قول باهلل.	 
أركان اإلسالم: 	 

الشهدتان، إقام 
الصالة، إيتاء الزكاة، 

صوم رمضان، حج 
البيت ملن استطاع 

إليه سبيال.

التصديق، واليقن، 	 
واإلقرار

اصطالحا: التصديق 	 
اجلازم بوجود اهلل 
تعاىل، ومالئكته، 

وكتبه، ورسله، واليوم 
اآلخر، وبالقضاء 

والقدر خريه ورشه.
اإليان قول وعمل.	 
أركان اإليان: اإليان 	 

باهلل، ومالئكته، وكتبه، 
ورسوله، واليوم 

اآلخر، والقدر خريه 
ورشه.

وكتبه،  -2 ومالئكته،  باهلل،  اإليان  اإليان:  أركان 
ورسوله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه.

االستدالل عىل أركان اإليان: يقول اهلل تعاىل )آمن 
آمن  كل  املؤمنون  و  رّبه  من  إليه  أنزل  با  الرسول 

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله..(البقرة
وقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث جريل حينا 
وكتبه  ومالئكته  باهلل  تؤمن  )أن  اإليان:  عن  سأله 
بالقدر خريه ورشه(  وتؤمن  اآلخر  واليوم  ورسله 

رواه مسلم
املؤمنن  -3 الكريمة  اآلية  هذه  يف  وجل  عز  اهلل  يِعد 

الصادقن العاملن بأوامره املجتنبن لنواهيه باحلياة 
نظري  اآلخرة  يف  الوافر  واجلزاء  الدنيا،  يف  الطيبة 

عملهم الصالح النافع هلم، وملجتمعهم.
وإن اإليان الصادق باهلل تعاىل له آثار طيبة جتعلني 
البالء،  به، وأصر عىل  أمرت  وما  بواجبايت،  أقوم 
وأشكر اهلل عند الرخاء، وأطهر قلبي من الرذائل، 
الناس  مع  األخالق  حسن  فأكون  واملنكرات، 

مجيعا.
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املراجع

املراجع املعتمدة
يف الكتاب املدريس ودليل األستاذ

- القرآن الكريم. املصحف الشيف لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، ط. الرغاية، 
املؤّسسة الوطنية للفنون املطبعية.

 ،)2( ط   ،)4( ج  العظيم،  القرآن  تفسري  )1414ه(،  كثري،  بن  إساعيل  الفداء  أبو   -
بريوت: دار اخلري للطباعة والنش والتوزيع.

القرآن. حتقيق: صفوان  ألفاظ  الراغب األصفهاين، )1412ه/1992م(. مفردات   -
عدنان داو ودي، دمشق: دار القلم.

- حممد بن إساعيل البخاري، )1407ه(، صحيح البخاري، حتقيق: مصطفى البغا، ط 
)3(، بريوت: دار ابن كثري.

وآخرون،  شاكر  حممد  أمحد  حتقيق:  الرتمذي،  ُسنن  ت(،  )د.  الرتمذي،  عيسى  أبو   -
بريوت: دار إحياء الرتاث.

الباقي،  فؤاد عبد  ابن ماجة، حتقيق: حممد  ُسنن  القزويني، )د. ت(،  يزيد  بن  - حممد 
بريوت: دار الفكر.

- جمموعة منشورات للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسن مستواهم – 
احلراش.

 ،)6( ط  تارخيها،   - فلسفتها   - نظمها  اإلسالمية  الرتبية  )1978م(،  شلبي،  أمحد   -
القاهرة: مكتبة النهضة املرصية.

- خالد حامد احلازمي، )1420ه(، أصول الرتبية اإلسالمية، الرياض: دار عامل الكتب.
- زغلول راغب النجار، )1416ه(، أزمة التعليم املعارص وحلوهلا اإلسالمية، ط )2(، 

الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي.
 ،)2( ط  وأساليبها،  اإلسالمية  الرتبية  أصول  )1403ه(،  النحالوي،  الرمحن  عبد   -

دمشق: دار الفكر.
- عبد الرمحن النقيب، )1417ه(، الرتبية اإلسالمية املعارصة يف مواجهة النظام العاملي 

اجلديد، القاهرة: دار الفكر العريب.
- عبد الرمحن بن حجر الغامدي، )1418ه(، مدخل إىل الرتبية اإلسالمية، الرياض: 

دار اخلرجيي للنش والتوزيع.
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- عيل إدريس، )1405ه(، مدخل إىل علوم الرتبية، )د. ن(.
األصالة  بن  اإلسالمية  الدينية  الرتبية  )1999م(،  وآخرون،  يونس  عيل  فتحي   -

واملعارصة، القاهرة: عامل الكتب.
للثقافة  العريب  املركز  بريوت:  الوجيز،  املعجم  )1400ه(،  العربية،  اللغة  جممع   -

والعلوم.
واملجتمع، ضمن بحوث  للفرد  الرتبية اإلسالمية  نظرية  )1400ه(،  الغزايل،  - حممد 
املكرمة خالل  القرى يف مكة  أم  املنعقدة بجامعة  الرتبية اإلسالمية  ندوة خراء ُأسس 
مركز  القرى،  أم  جامعة  املكرمة:  مكة  1400ه.  الثاين  مجادى   16  –  11 من  الفرتة 

البحوث الرتبوية والنفسية.
- حممد خري عرقسويس، )1419ه(، حمارضات يف األصول اإلسالمية للرتبية - املبادئ 

العليا، بريوت: املكتب اإلسالمي.
- حممد منري مريس، )1421ه(، الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية، 

القاهرة: عامل الكتب.
- مقداد ياجلن، )1406ه(، جوانب الرتبية اإلسالمية األساسية، ) د.ن(.

- مقداد ياجلن، )1409ه(، أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا، ط )2(، الرياض: دار 
اهلدى للنش والتوزيع.

بتفسري  التأويل املعروف  التنزيل وأرسار  أنوار  البيضاوي، )1329ه(.  الدين  - نارص 
البيضاوي. املطبعة الُعثانية.

 ،)1( ط  وأدلته،  امليّر  املالكي  الفقه  سلسلة   ،)2012( إساعيل،  موسى  الدكتور   -
اجلزائر، دار اإلمام مالك.

- حممد العريب القروي، )د.ت(، اخلالصة الفقهية عىل مذهب الّسادة املالكية،  لبنان.
- حممد الغزايل، )1965(، فقه السرية، حتقيق: الشيخ نارص الدين األلباين، دار الكتب 

احلديثة. 


