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الرتبية  مادة  يف  متوسط  األوىل  للسنة  التلميذ  كتاب  تأليف  جلنة  يرس 
اإلسالمية أن تقدم للزمالء والزميالت املعلمني واملعلامت نواة دليل املعلم، 

بعد أن تم االنتهاء من تأليف الكتاب املدريس.

عليها  بني  التي  األهداف  حتقيق  يف  املعلم  مساعدة  إىل  الدليل  هذا  هيدف 
نامذج  وعرض  األهداف  تلك  حتديد  خالل  من  اإلسالمية،  الرتبية  منهاج 
إىل  هيدف  كام  لتحقيقها.  الالزمة  الرتبوية  واألفكار  واألساليب  للوسائل 
وتطويرها؛  األفكار  بناء  يف  واإلبداع  االبتكار  عىل  وحتفيزه  املعلم،  تشجيع 
لتنمية منهجية التحليل واالستنتاج والتطبيق والتعليل عند أبنائنا التالميذ، 

بعيدًا عن أسلوب التلقني؛ ما يساهم يف حتسني نوعية التعليم يف بالدنا.

وقد اشتمل الدليل عىل خطة سنوية وفصلية تبني توزيع احلصص الالزمة 
لكل وحدة تعليمية، بام يتناسب مع عدد احلصص السنوية املقّررة.

ملبحث  واخلاصة  العامة  اإلرشادات  من  جمموعة  عىل  الدليل  احتوى  كام 
باملبحث  املتعلقة  األهداف  فهم  يف  املعلم  تساعد  التي  اإلسالمية،  الرتبية 

وسبل حتقيقها.
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وانطالقا من رضورة إبراز الكفاءات التي صيغ عىل أساسها حمتوى كتاب 
ألن  كافة؛  للدروس  اخلاصة  األهداف  حتديد  تم  فقد  اإلسالمية،  الرتبية 
معرفة اهلدف ووضوحه يف ذهن املعلم واملتعلم يعد أساسًا يف نجاح العملية 
التعليمية / التعلمية، ويوفر عىل املعلم الكثري من اجلهد والوقت أثناء التنفيذ.

نامذج  متثل  صفية،  حلصص  تنفيذية  خطط  تقديم  عىل  ذلك  بعد  وعملنا 
للحصة  التخطيط  يف  املعلم  مساعدة  إىل  هتدف  متنوعة،  دروسًا  تغطي 

وتنفيذها بفاعلية، واالستفادة منها عند عرض الدروس املشاهبة هلا.

نأمل من اإلخوة املرشفني واملعلمني املسامهة يف هذا اجلهد، من خالل إبداء 
مالحظاهتم اإلثرائية عىل هذه النواة من الدليل؛ لكي يتم تطويره وحتسينه، ما 

يساعد يف إنجاز دليل معلم متكامل خيدم العملية الرتبوية.

عن جلنة التأليف

دعاس سيدعيل

مفتش الرتبية الوطنية
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أوضح القانون التوجيهي للرتبية رقم 08-04 املؤّرخ يف 23 يناير 2008، 
والثالث  الثاين  الفصول:  ويف  األّول،  العنوان  من   IIو  I الفصل  يف  سيام  ال 
من  واملواطنة  الروحية  والقيم  املدرسة  مهاّم  الثالث  العنوان  من  والرابع 
خالل: التأكيد عىل الشخصية اجلزائرية، وتعزيز وحدة األّمة عن طريق ترقية 
بالتكوين  ومدّعمة  واألمازيغية،  العروبة  اإلسالم،  بالثالثية:  املتعّلقة  القيم 

عىل املواطنة، والتفّتح عىل احلركات العاملية واالندماج فيها.

املتوّسطة،  واملرحلة  االبتدائية  املرحلة  مناهج  الوطنية  اللجنة  بنت  وقد 
املرجعّية:  النصوص  حّددهتا  التي  للمعايري  منتوجها  مطابقة  عىل  بالّسهر 
لسنة  احلكومة  برنامج  الرتبوية،  املنظومة  إلصالح  الوطنية  اللجنة  تقرير 

2002، والقانون التوجيهي للرتبية سنة 2008.

ملاذا مناهج الجيل الّثاين؟

لقد تّم إصدار مناهج اجليل األّول بصفة مستعجلة، نظرا للظروف العاّمة 
لإلصالح آنذاك، مما جعلها تفتقد مرجعية واضحة، وصدرت تلك املناهج 

سنة بعد سنة مّما جعلها تفتقد لالنسجام والتامسك فيام بينها.
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 أّمـا بخصـوص اعتـامد املقاربـة بالكفـاءات، فقـد تـّم تعزيز هـذا اجلانب 
يف مناهـج اجليـل الثاين، حيث تـم اعتامد ثـالث مرجعيات إلعـداد املناهج 
اجلديـدة؛ أّوهلـا القانـون التوجيهـي للرتبيـة 08/04، واملرجعيـة العامـة 
للمناهـج والدليـل املنهجـي إلعـداد املناهج. وتم اعتـامد مبَدَئي الّشـمولية 
ك مناهج  واالنسـجام بـني مناهج الّسـنوات يف مجيع األطـوار، ملعاجلة تفـكُّ

القديم. اجليـل 

كام تم اعتامد أربع حماور مهيكلة للمنهاج:

1- املحـور املعـريف: ويتضّمـن املصفوفـة املفاهيميـة والتنظيـم املنطقـي 
للمعـارف، مـع تقديم منسـجم مـع خصوصيات املـادة واملفاهيـم املهيكلة 

للامدة.

االجتامعيـة،  والبنائيـة  البنائيـة  وتضّمـن  البيداغوجـي:  املحـور   -2
التقييـم. وكـذا  االندماجيـة  والوضعيـة  التعلميـة،  والوضعيـة 

3- املحـور النسـقي: وتضّمـن تقارب وتالقـي املناهج، يف وحدة شـاملة 
وتصـّور شـامل وتنـازيل للمناهج، وانسـجام أفقي وعمـودي للمناهج.

4- املحـور القيمـي: وتضّمـن قيـم اهلويـة واالنتـامء لإلسـالم وللعروبة 
القيـم االجتامعيـة  واألمازيغيـة يف إطـار جغـرايف وزمنـي حمـدود، وكـذا 

والثقافيـة والقيـم الكونّيـة.

ويكمن االنسـجام العمـودي للمناهج بني املراحل واألطوار والسـنوات 
يف حتديـد ملمـح التخـرج مـن املرحلـة، وهـو بـدوره يتكـّون مـن خـالل 
الكفـاءة الشـاملة للّطـور الواحـد، والكفـاءات الشـاملة اخلاصـة باألطوار 
تتجـزأ إىل كفـاءات شـاملة خاصـة بـكل سـنة، وهـذه بدورهـا تتجـزأ إىل 

كفـاءات ختاميـة ختـّص كل ميـدان مـن مياديـن املـادة الواحدة.
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أمـا االنسـجام األفقي فيكُمن يف حتديـد الكفاءات العرضيـة والقيم بدّقة، 
ضمـن مـا يسـمى بتشـاركية املـواد، بحيث تصبـح املـواد وحدة منسـجمة 
ومتناغمـة فيـام بينهـا، لتكويـن ملمـح ختـّرج التلميـذ مـن أي مرحلـة مـن 

مراحـل املسـار الـدرايس للتلميذ.

رشح بعض املصطلحات

- الكفـاءة الّشـاملة: هـي هدف نسـعى إىل حتقيقه يف ماّدة دراسـية يف هناية 
فرتة دراسـية حمـّددة وفق نظام املسـار الدرايس، ويّتسـم بالعمـوم. لذا نجد 
كفـاءة شـاملة يف هنايـة املرحلـة، وكفاءة شـاملة يف هنايـة كّل طـور، وكفاءة 
شـاملة يف هناية كّل سـنة. وهي تتجّزأ يف انسـجام وتكامل إىل كفاءة شـاملة 

لـكّل مـاّدة، وترتجم ملمـح التخرج بصفـة مكّثفة.

- الكفـاءة اخلتاميـة: هـي كفـاءة مرتبطـة بميـدان مـن املياديـن املهيكلـة 
للـامّدة، وُيعـّر عنها بصيغة التـّرف )التحّكم يف املوارد، حسـن اسـتعامهلا 
وإدماجهـا وحتويلهـا(، عـاّم هـو منتظـر مـن التلميـذ يف هنايـة فرتة دراسـية 

مليـدان مـن املياديـن املهيكلـة للامّدة.

- امليـدان: هـو جمال من جماالت املـادة الواحدة، فمثال: الرتبية اإلسـالمية 
تتضّمـن مخسـة مياديـن، هـي: النصـوص الرشعيـة، العقيـدة اإلسـالمية، 

العبـادات، األخالق واآلداب اإلسـالمية، والسـرية النبويـة الرشيفة.

والرياضيات مثال: تتضمن ميدان احلساب وميدان اهلندسة.. إلخ.

وعـدد املياديـن يف املـاّدة حيّدد عـدد الكفـاءات اخلتاميـة التـي ندرجها يف 
ملمـح التخـّرج. ويضمـن هـذا اإلجـراء التكفـل الـكيّل بمعارف املـاّدة يف 

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

مثال: تتكّون املرحلة املتوسطة من ثالثة أطوار، هي:

الّطور األّول: السنة األوىل.

الّطور الثاين: السنة الثانية والثالثة.

الّطور الثالث: السنة الرابعة.  

- الكفـاءة العرضيـة )األفقيـة(: هـي كفـاءة ال تتعّلـق بـامدة بذاهتـا، وإّنام 
تتعّلـق بعـدة مـواد؛ مثـال: معاجلـة املعلومـات، القـراءة، الكتابـة.. هـي 
كفـاءات ال ختـّص مـادة اللغـة العربيـة وحدهـا، وإّنـام نجدهـا منترشة عر 

مجيـع املـواد مـا دامـت تـدّرس بالعربية.

- الكفـاءة املادويـة: هي الكفـاءة املتعلقة بـامدة واحدة فقـط، فمثال كفاءة 
مجـع األعـداد الطبيعية نجدها تنحـر يف مـادة الرياضيات فقط.

عبـارة عـن  واملنهجيـة: هـي  املعرفيـة  للمـوارد  املفاهيميـة  املصفوفـة   -
واملـوارد.  اخلتاميـة،  الكفـاءات  املياديـن،  يتضّمـن:  جـدول 

العرضيـة والقيـم،  املـاّدة والكفـاءات  تتكـّون مـن معـارف  املـوارد:   -
الكفـاءات. لبنـاء  الرضوريـة  والّسـلوكات  املهـارات  وتشـمل 

- ملمـح التخّرج: هـو جمموعة مندجمة مـن املعارف واملهـارات واملواقف 
والكفـاءات املنتظـرة يف هنايـة تكويـن )أو تعّلـم(، التـي متّكـن مـن توجيـه 

العمـل الرتبوي يف منهـاج درايس.

ويسـتخرج يف التعليـم االبتدائـي مبـارشة من القانـون التوجيهـي للرتبية 
الوطنيـة؛ فهـو يرتجم غايات املدرسـة اجلزائرية، وملمـح املواطن اجلزائري 
الـذي عـىل املدرسـة تكوينُـه، ومنـه تسـتخرج الكفـاءات الّشـاملة للمواد؛ 
ومـن جممـوع هذه األخـرية يتكـّون ملمـح التخّرج مـن املرحلـة التعليمية. 
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تدعيم الِقيم

ُتعتـر القيـم أّول مصدر للمنهـاج، ألهّنا أصـل كّل الفلسـفات والعقائد، 
واألخـالق والثقافـات التـي تتوّلد عنها السياسـات الرتبويـة ألي دولة.

ولذلـك، ينبغـي أن تتكّفـل هبـا املناهـج الدراسـية بإعطـاء األولوية –كام 
تـويص بذلـك املرجعيـة العاّمة للمناهـج– للقيم املشـّكلة للهوّيـة الوطنّية، 
الوطنـي  والتضامـن  املواطنـة  وممارسـة  الوطنـي،  لالنسـجام  والضامنـة 

أّولية.  كالزمـة 

»كـن حـّر شـخصك، كـن ابـن شـعبك، كـن ابـن زمانـك«. يبـدو أهّنـا 
الصيغـة املثـىل للتوفيـق بني القيـم الفرديـة والقيـم اجلامعية، القيـم املوروثة 

والقيـم العريـة، القيـم الوطنيـة وقيـم الشـعوب األخـرى.

حتقيـق  يف  تكمـن  وحـذر  هـدوء  بـكّل  تناوهلـا  ينبغـي  التـي  واملشـكلة 
التـوازن بـني قيمنـا اخلاّصـة وتلـك املوصوفـة بالقيـم العاملية، بام تعـّر عنه 
مـن تطّلعـات إنسـانية مشـرتكة، ولكوهنـا إطـارا يسـتجيب للمشـكالت 

املطروحـة يف عاملنـا عمومـا. 

العاّمـة  املرجعيـة  حّددهتـا  )كـام  اهلويـة  قيـم  تشـّكل  اإلطـار،  هـذا  ويف 
للمناهـج( اإلطـار املرجعـي الـذي تنبثـق منـه القيـم األخـرى وُتصـاغ:

 - قيم ترتبط باحلياة واحرتام احلياة بكّل أشكاهلا؛

 - قيـم ترتبـط بالعمـل واملحاسـن املتعّلقـة بـه، وبالّرامـة والضمـري 
املهنـي؛
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يرتكز تكّفل املناهج بالقيم عىل االعتبارات اآلتية: 

- كون القيم عرضية، جيعل كّل املواد تساهم يف اكتساهبا وتدعيمها بصفة 
املشرتكة،  املواضيع  باستغالل  مواد  عّدة  بني  املشرتكة  املشاريع  يف  متالزمة 

مثل محاية البيئة، أو بشكل منفرد يتعّلق باألهداف اخلاّصة للامّدة. 

- الطابـع الرتكيبـي للقيـم الذي يمّكـن من تناوهلـا إّما بمرّكباهتـا املعرفية 
بمرّكباهتـا  وإّمـا  املؤّسسـات(،  تعمـل  كيـف  معرفـة  تفـرتض  )املواطنـة 
الوجدانيـة )احـرتام الغـري(، وإّمـا باالثنـني معا )املرّكبـة السـلوكية تتطّلب 

يف الوقـت نفسـه معرفـة النصـوص القانونيـة والّسـلوك احلضـاري(.

- الطابـع الشـمويل للسـلوك والقابـل للتفكيـك، كنتيجـة ملظاهـر عـّدة 
قيـم )املامرسـة املسـؤولة للمواطنة يف إطـار قيـم اجلمهوريـة والديمقراطية 

تقتـي روحـا وطنيـة، وروح املسـؤولية واإلخـالص..(. 

أثنـاء التعّلـم، جيـب أن تتكّفـل الوضعية املشـكلة بالقيم بشـكل ُيكسـب 
التالميـذ سـلوكات تّتفـق وهـذه القيـم. كـام جيب أن تكـون هـذه الوضعية 

مهيكلـة بشـكل جيعلهـا تسـتهدف الكفـاءات العرضية.

وعليـه، فـإّن جـدول القيم والكفـاءات العرضيـة املـدرج يف املنهاج جيب 
أن يكـون املنبـع املفّضـل يف إعـداد الوضعيات املشـكلة التعّلمية.
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إّن اهلدف من هذه املحاور املشرتكة هو:

يف  إنسانية(  صبغة  ذات  )املواضيع  عاملي  بعد  ذات  موضوعات  إدراج   -
الرتبية الشاملة، انطالقا من املعارف املحسوسة احلدسية جتاه بناء املفهوم؛ 

- توفـري السـند هلذه التشـاركات بني برامـج املواد يف إطار أهـداف الرتبية 
املشـرتكة، وكذلـك تنميـة القيـم التي تعطيهـا معنـى نفعيا وأخالقيـا. فكّل 

مـاّدة تأخـذ من هـذه املحاور العاّمـة املواضيع املناسـبة. 

إّن التكّفـل بشـكل متكامـل بمحـور أو مفهـوم وارد يف عّدة مـواد يمّكن 
مـن االنسـجام األفقي بني هـذه املواد، ومـن تناول مشـاريع متعـّددة املواد 
باإلضافـة إىل تنميـة اإلدمـاج. كـام أّن الوضعيـة املشـكلة التعّلميـة املقرتحة 
ينبغـي أن تتكّفـل باملواضيـع املشـرتكة )أنظـر جـدول املحـاور املشـرتكة 

املنهاج(.  يف  الـوارد 
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منطية القيم )عىل سبيل املثال(

القيم األمناط

روح القيم اإلسالمية قيم 
روحية 
روح التضامنودينية

احرتام احلياة، الّضامن األسايس الزدهار اإلنسان 

ية
لق

ُخ
م 

قي

احرتام النفس واحرتام الغري، أساس ربط عالقات العدل 
واملساواة يف املجتمع

بأكثر  يتمّيز  عامل  لبناء  رضوري  واملحيط،  الوسط  احرتام 
إنسانية 

تنمية  يف  األساسيتان  القيمتان  واملسؤولية،  االستقاللية 
الشخصية 

رشطان  بالواجب،  واإلحساس  العمل  بإتقان  االهتامم 
أساسيان حلياة اجتامعية راقية ومزدهرة 

بذل اجلهد وروح النظام الشخيص الذي يتجّسد يف أعامل 
الفرد الواقعية 

روح التسامح املطلوب حّتى يكون كّل فرد عنرا نشيطا 
يف جمتمع متعّدد

روح العمل املمنهج املنّظم الذي يمّيز اجلهد الفكري

ية
كر

 ف
م

التعبري قي حيث  املجتمع،  وعىل  إلنسان  عىل  النّقدي  احلكم 
عن تيارات فكرية

الفكرية  لألمانة  الّضامن  احلقيقة،  عن  الدائم  البحث 
واألصالة 
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روح احلّرية، والعدل واملساواة، والتضامن

ية
اف

ثق
 و

ية
ع

ام
جت

م ا
قي

التشّبث بقيم املواطنة
منطلقا  يكون  الذي  واالجتامعي  الثقايف  باالنتامء  الشعور 

لبناء هوّية اجلامعة
بمعرفة  تدرجييا  ينترش  الذي  الديمقراطي  الشعور 

املؤّسسات والنّاس، وبتعّلم حقوق وواجبات املواطن
روح الفريق والقدرة عىل العمل ضمن املجموعة، لكوهنا 
من املحاسن التي جتعل الفرد قادرا عىل حتّمل مسؤوليات 

تضامنية حقيقية يف حميطه 
العادات  حتملها  التي  اجلامعية  بالتطّلعات  االعرتاف 
وقبول  الّرحب  الفهم  يف  ملسامهتها  والقوانني،  والتقاليد 

مبدأ تطّور املقاييس والقواعد
حّب الوطن والتشّبث بالرتاث والتعّلق به، رشط أسايس 

لرتبية متجّذرة يف املحيط 

ثّم  والوطني  الفردي  التضامن  إىل  يؤّدي  الذي  اإليثار 
الّدويل

ية
ان

جد
 و

م
قي

عامل  يف  التفريط  دون  جتربته  عن  التعبري  عىل  القدرة 
االنفعاالت واألحاسيس الشخصية

التفّتح عىل العامل، عىل األفراد وعىل األشياء، قصد اكتشاف 
الطبيعة والتنّوع 

الطبيعة،  بتأّمل  يتطّور  أن  يمكن  الذي  اجلامل  تذّوق 
وباكتشاف الروائع الفنّية، وبمختلف الطرق التي توّفرها 

الثقافة 

ية
امل

ج
م 

قي

تذّوق التعبري الفنّي الذي ُيكتسب من خمتلف الفنون
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إدماج القيمة: يمّر إدماج القيمة بثالث مراحل:

1-  إبـراز القيمـة - مـن خـالل وضعيـة تعّلميـة - يف صيغـة إشـكالية 
داللـة؛  إلعطائهـا 

2-  إدراج القيمـة يف قسـم مـن الوضعيـات، يسـاهم يف تعميـم التجربـة 
معنـى  )مثـل:  الـدوام  صفـة  وإعطائهـا  الفكريـة،  أو  الوجدانيـة 
التضامـن مـن خـالل التعـاون بني اجلـريان وتعميمـه إلعطـاء معنى 

الوطنـي...(؛ للتضامـن  التحـرّض 
3- ترمجة القيمة يف سلوكات جديدة. 

مثال: 

املواد الداعمةاملواد الحاملةالقيمة

املتضّمن  الوطني  1.  الشعور 
أّمة  إىل  باالنتامء  اإلحساس 
ومصري  واحد  شعب  واحدة، 

واحد:

التاريخ – روابط األرض
مواّد أخرىاجلغرافيا

الروابط الروحية والثقافية
الرتبية 

اإلسالمية
الفلسفة

اللغات، ال 
سيام العربية 
واألمازيغية.
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2.  الشعور بااللتزام املسؤول )روح 
النقدية  الروح  والقرار،  املبادرة 
والفكر  اإليثار  واإلجراء، 
اخللقية  االستقامة  املتفّتح، 

والنزاهة الفكرية(. 

كّل املواد، 
خاّصة تلك 

التي تساهم يف 
تكوين الروح 

العلمية.
خالل  من  العامل  عىل  3.  التفّتح 
املؤّسساتية  الوظيفة  معرفة 
املوضوعية  املعرفة  للبلد، 
معرفة  والواجبات،  للحقوق 

وظائف املؤّسسات الدولية. 

الرتبية املدنية

التاريخ

مواّد أخرى

لرتسـيخ القيـم وإدماجهـا يف املواقـف والسـلوك والتّرفـات، ليس من 
الـرضوري - وال هـو حمّبـذ - العـودة إىل الـدروس التقليديـة يف الرتبيـة 
اخلُلقيـة، بل ينبغي اعتبار القيم كعامل ُيسـهم يف حتقيـق اهلدف البيداغوجي 
ذي الّصبغـة االجتامعيـة والوجدانيـة، أو النّفيس الوجـداين داخل الوضعية 

املشـكلة الشـاملة، والتـي تسـتهدف كذلك أهدافـا معرفية. 

وبذلـك، فـإّن القيمـة تشـّكل مصـدرا يوّفـر الّضـامن الفكـري واخلُلقـي 
ملامرسـة الكفـاءة عندمـا يتعّلق األمر بحّل مشـكالت تتضّمن ُبعدا إنسـانيا، 

أي أهّنـا ال تكتفـي باألجوبـة التقنيـة املحضة. 

داخـل  «طبيعيـة»  روابـط  ببنـاء  األمـر  يتعّلـق  البيداغوجـي،  وباملنظـر 
املعرفيـة  األهـداف  بـني  إشـكالية  صياغـة  املصاغـة  التعّلميـة  الوضعيـة 

الوجدانيـة«.  االجتامعيـة  »النفسـية  واألهـداف 
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قصـد سـّد الثغـرات التـي خّلفتهـا املقاربـة باألهـداف، ُتعتـر املقاربـة 
بالكفـاءات )املبنيـة عـىل أسـس البنيويـة االجتامعيـة( املحـور الرئيس هلذه 

املناهـج، والتـي:

 توّفـر للمتعّلـم إمكانية التجنيد بشـكل ضمنـي لعدد من املـوارد املندجمة 	 
يف حّل وضعيات مشـكلة.

 تفّضـل منطـق التعّلم الذي يرّكـز عىل التلميـذ وردود أفعالـه يف مواجهة 	 
الوضعيـات املشـكلة، عـن منطـق التعليـم الـذي يرّكـز عـىل اكتسـاب 

املعارف.

جُتنّبنا جتزئة املعارف وتفتيتها. 	 

واجلدول املوايل يوّضح بعض الفوارق بني املقاربتني:

جدول مقارن بني املقاربة التقليدية واملقاربة بالكفاءات

املقاربة بالكفاءات املقاربة التقليدية

ي
ج

غو
دا

بي
 ال

يس
نف

 ال
ار

ط
إل

ا

البنوية االجتامعية: 
-  تتمحور حول نشاطات التعّلم 

الفردي واجلامعي
- تفّضل مبدأ التعّلم

الّسلوكية: 
- ترّكز عىل املضامني املعرفية

سلوكات  تثبيت  إىل  هتدف   -
التلّقي  من  انطالقا  بسيطة 

واحلفظ واالسرتجاع
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- دليٌل للتلميذ يف تعّلمه

بيداغوجية  لوضعيات  -  خمرتع 
وحّب  التلميذ  لفضول  ُمثرية 

االكتشاف والتفكري

- ناقل للمعرفة 
التلميذ  دعم  يف  أسايس  -  دور 

الذي جيد صعوبة يف التعّلم

س
دّر

 امل
ور

د

دور رئيس:
-  يبني معارفه بنفسه الكتساب 

الكفاءات
العاّمة  -  يعالج وحيّول املعارف 

إىل معلومات حّية 
خمّططات  يف  املعارف  -  ُيدمج 

معرفية
- يربط عالقات جديدة

- حيرّض نفسه للحياة العملية 

دور ثانوي:
- جمّرد ُمَتَلقٍّ للمعارف 

 -  حيفظ ويعيد استظهار 
ما حفظه

- يكّدس املعارف

يذ
لم

لت
ر ا

دو
من التلميذ: 

-  انطالقا من وضعيات مشكلة، 
ومن مشاريع بيداغوجية

من املعّلم: 
- كعامل رئيس

ية
صّف

 ال
ت

طا
شا

لن
ا

-  ُتسعمل املعارف كموارد لبناء 
الكفاءات

-  أمّهية جتنيد املعارف واستعامهلا 
حلّل وضعيات مشكلة داّلة

- ُتكتسب املعارف لذاهتا
- اعتامد مبدأ املوسوعية 

- استخدام حمدود للمعارف
- ترشذم املعارف

ف
ار

ملع
ة ا

ان
مك
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دالئل النجاح:  
-  التحّكم يف املعارف والكفاءات 

العرضية املكتسبة وجتنيدها 
- نوعية املعارف املكتسبة

- قابلية نقل التعّلامت وحتويلها 
-  النظرة اإلجيابية للخطأ املؤّدي 

إىل املعاجلة البيداغوجية 
- دفرت املتابعة

 دالئل النجاح:
يف  املخّزنة  املعلومات  -  كّمية 

الذاكرة واملعارف املكتسبة
- املرجعية هي املعارف

- مكانة سلبية للخطأ 
- غياب التقويم الذايت

م
وي

تق
ال

التحّكم يف حّل املشكالت استنساخ املضامني املكتسبة من 
املاّدة 

ج
خّر

لت
ح ا

لم
م
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 »املشكلة هي مسألة أو مهمة أو سؤال نظري أو عمل، تتطلب إجياد حل هلا، 
ويصادف اإلنسان يف حياته وواقعه الكثري من املشاكل املختلفة أو األسئلة واملسائل 

غري املحلولة، ويف كل احلاالت جيد اإلنسان نفسه مطالبا بالبحث عن احلل.
هي  اإلشكالية  واحلالة  معينة،  إشكالية  حالة  عن  تعبري  هي  املشكلة  إذن   
ذلك التناقض املوضوعي الذي يظهر بني ما نعرف وما ال نعرف يف جمال ما، 
وحل املشكلة يعني أن نتوّصل إىل ما ال نعرف باستخدام ما نعرف يف نفس 

املجال الذي ندرس فيه املشكلة.
 كام تصادف اإلنسان عدة أنواع من املشاكل قد تكون اجتامعية أو فلسفية 
املدخل  أو  اإلشكايل  التعلم  ويبقى  الخ...،  رياضية  أو  تربوية  أو  تقنية  أو 
هذه  تكون  أن  عىل  التعليم،  يف  املشاكل  استخدام  هو  التعليم  يف  اإلشكايل 
املشاكل مطروحة بشكل مدروس وهادف، أي توصلنا إىل حقائق ومفاهيم 

جديدة اعتامدا عىل املفاهيم املكّدسة سابقا.
 وهذه الفكرة ليست جديدة يف احلقيقة يف التعليم، خاصة يف بعض الدول 
التي تبني تعليمها عىل املبادئ الفلسفية النفعية »الراكمتية«، لكن البحث يف 
جوهر التعليم احلديث أي التعليم اإلشكايل أو التعلم اإلشكايل وتطبيقاته 

من أهم االجتاهات احلديثة يف أبحاث علم النفس التعليمي.
الدرس،  وتنفيذه يف  التعلم اإلشكايل  احلقيقية لظهور  الرشوط   ومن بني 
هو عمل التالميذ أثناء موقف تعليمي، حيث يأخذ شكل البحث عن حل 
للمشكلة املطروحة، ومن املعروف أن الدرس ال يعتر فعاال إالّ إذا شارك 
فيه التالميذ بنشاط وبشكل ذايت، وما مل نحل فيه مسائل تتطلب درجة من 

الّذكاء والبدهية«.)1(

التعليم اإلشكايل يف ضوء املقاربة بالكفاءات- املعهد الوطني لتكوين مستخدمي   .1
الرتبية وحتسني مستواهم.
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خيتـار  و/أو  املـدّرس  يعـّد  ومرّكباهتـا،  اخلتاميـة  الكفـاءة  مـن  انطالقـا 
وضعيـات مشـكلة ذات داللـة. ويتطّلب حّلها اسـتعامل وضعيـات تعّلمية 
ابتدائيـة مناسـبة للتحّكـم يف املـوارد ويف الوضعيات اإلدماجية السـتخدام 

وجتنيـد هذه املـوارد.  

متّكـن الوضعية اإلدماجية مـن تنمية الكفاءات العرضيـة وكفاءات املاّدة، 
مـن خـالل جتنيد واسـتخدام ملعـارف املـوارد املكتسـبة من خمتلـف امليادين 
واملواد. وليسـت الوضعيـة اإلدماجية جمـّرد رصف للمعارف املكتسـبة من 

املـواّد، كـام أهّنا ليسـت أيضا تطبيقـات جُترى لرتسـيخ املعارف.

	 جتنّد جمموعة من املكتسبات، لكنّها مكتسبات مدجمة وليست 
جمموعة بعضها ببعض.

	 داللة حتمل  إذن  فهي  داللة.  وذات  املهّمة،  نحو   موّجهة 
اجتامعية، سواء ملواصلة املتعّلم مساره الدرايس، أو يف حياته 

اليومية أو املهنية؛ لكنّها ليست تعّلام مدرسيا.
	 أو جمموعة من باملاّدة  اخلاّصة  املشكالت  نمط من   مصدرها 

املواد التي خّصصنا بعض معاملها.
	 .جديدة بالنسبة للتلميذ
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ومتّكـن هـذه املمّيـزات، عـىل سـبيل املثـال، مـن التمييـز )يف الرياضيات 
والعلـوم( بـني التمريـن، جمـّرد تطبيق قاعـدة أو نظرية من جهـة، ومن جهة 

أخـرى حـّل املشـكالت، أي ممارسـة الكفاءة يف حـّد ذاهتا.

للحـّل  املطروحـة  املشـكلة  كانـت  إذا  الكفـاءة  ونتحـّدث عـن ممارسـة 
جتنّـد جمموعـة من املعـارف والقواعـد، والعوامـل والصيغ... التـي يضطّر 
املتعّلـم إىل حتديـد ما يسـاهم منها يف حّل املشـكلة، وما هـو بمثابة معطيات 
مشّوشـة، كـام ينبغـي أن يكون طابعهـا ذا داللة بالنسـبة للمتعّلـم فيام خيّص 
تكـن  مل  وإن  الواقـع...،  مـن  املشـكلة  واسـتنباط  ومشـاركته،  املـرشوع، 

كذلـك، فـإّن األمـر ال يعـدو أن يكـون جمـّرد تطبيق. 
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مصطلح الرتبية اإلسالمّية:

ُتَعـدُّ الرتبيـة اإلسـالمية أحـد فـروع علـم الرتبيـة، الـذي ُيعنَـى برتبيـة 
وإعـداد اإلنسـان يف خمتلـف جوانـب حياتـه من منظـور الدين اإلسـالمي 

احلنيـف. 

عرنـا  يف  اإلسـالمّية«  »الرتبيـة  مصطلـح  شـيوع  مـن  الّرغـم  وعـىل 
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. كـام أن هذا املصطلح مل ُيسـتعمل 
يف تراثنـا اإلسـالمي السـيام القديـم منه؛ وإنام أشـار إليه بعـض من كتب يف 
املجـال الرتبـوي بألفـاٍظ أو مصطلحاٍت أخـرى قد تؤدي املعنـى املقصود؛ 



26

أو تكـون قريبـًة منـه. وقـد أشـار إىل ذلـك حممد منري مـريس بقولـه: »تعتر 
كلمـة الرتبيـة بمفهومهـا االصطالحي مـن الكلـامت احلديثة التـي ظهرت 
يف السـنوات األخـرية، مرتبطـًة بحركـة التجديـد الرتبوي يف البـالد العربية 
يف الربـع الثـاين مـن القـرن العرشيـن؛ ولذلـك ال نجـد هلـا اسـتخدامًا يف 

املصـادر العربيـة القديمة«.)1(
أمـا األلفـاظ واملصطلحـات التـي كانـت ُتسـتخدم يف كتابـات السـلف 

للداللـة عـىل معنـى الرتبيـة؛ فمنهـا: التنشـئة،
النصـح  التعليـم،  التزكيـة،  التهذيـب،  األدب،  أو  التأديـب  اإلصـالح، 

األخـالق..  واإلرشـاد، 
وعـىل العمـوم، فاملرادفـات التـي اسـتخدمها الّسـلف الصالـح للداللـة 
عـىل معنـى الرتبيـة تـدور حـول تنميـة، وتنشـئة، ورعايـة النفـس البرشية 
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.

أ- يف اللغـة: يعـود أصل كلمـة الرتبية يف اللغـة إىل الفعل )َرَبـا، يربو( أي 
زاد وَنـاَم، وهـو مـا يدل عليه قولـه تعاىل: »وتـرى األرض هامدًة فـإذا أنزلنا 
عليهـا املـاء اهتزت وربـت وأنبتت مـن كل زوٍج هبيج« ]سـورة احلج/5[.

ى، وقـد ورد هذا  ـَأ وَنمَّ كـام أن كلمـة تربيـة مصدر للفعـل )ربَّـى( أي نشَّ
املعنـى يف قولـه تعـاىل: »وقـل رب ارمحهـام كـام رّبيـاين صغـريًا« )سـورة 

اإلرساء/24(.

1 . حممود منري مريس 1421ه، ص48
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ويف قولـه عـّز وجـل: »أمل ُنرّبك فينـا وليدًا ولبثـت فينا من عمرك سـنني« 
) سـورة الشعراء/18(.

وهـذا يعنـي أن كلمـة الرتبية ال ختـرج يف معناهـا اللغوي عن دائـرة النمو 
والزيـادة والتنشـئة. ويف ذلك يقول الشـاعر العـريب القديم:

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

ب- يف االصطـالح: أمـا املعنـى االصطالحـي لكلمة الرتبية فعـىل الرغم 
مـن كونـه يعتمـد كثـريًا عـىل املعنـى اللغـوي؛ إال أنـه خيتلف من عـٍر إىل 
عـر، ومـن مـكاٍن إىل آخـر، ومـا ذلـك إال ألن العمليـة الرتبويـة كثـريًا 
مـا تتأثـر بالعوامـل والتغـريات الزمانيـة واملكانيـة واالجتامعيـة التـي تؤثر 
بصـورٍة مبـارشة أو غري مبارشة عىل شـخصية اإلنسـان يف خمتلـف جوانبها.

لذلـك )يـرى كثـرٌي مـن رجـال الرتبيـة والتعليـم أن مصطلـح »الرتبيـة« 
الرتبويـة مـن جانـب،  العمليـة  لتعريـٍف حمـدد، بسـبب تعقـد  ال خيضـع 
وتأثرهـا بالعـادات، والتقاليد، والقيـم، واألديان، واألعـراف، واألهداف 
مـن جانـٍب آخـر. باإلضافـة إىل أهنـا عمليـة متطـورة متغـرية بتغـري الزمان 
واملـكان، ويمكـن القـول بـأن الرتبيـة تدخـل يف عداد املسـائل احليـة ألهنا 

تتسـم بخاصيـة النمـو«)1(.

وعـىل الرغـم مـن ذلـك إال أنـه يمكـن القـول: إن املعنـى االصطالحـي 
للرتبيـة - عمومـًا - ال خيـرج عـن كوهنا تنميـة اجلوانب امُلختلفة لشـخصية 
والتهذيـب،  والتثقيـف،  والتدريـب،  التعليـم،  طريـق  عـن  اإلنسـان، 
واملامرسـة؛ لغـرض إعـداد اإلنسـان الصالـح لعـامرة األرض وحتقيق معنى 

االسـتخالف فيهـا.

1 . عبد الرمحن بن حجر الغامدي، 1418ه، ص 3 
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مفهوم الرتبية اإلسالمية وتعريفها:

ال شـك يف أن هنـاك فرقـًا بـني املفهوم والتعريـف؛ فاملفهوم هـو: »جمموع 
«.)1( أمـا التعريـف فُيقصد به:  الصفـات واخلصائـص املوضحـة ملعنـى كيلِّ

»حتديـد اليشء بذكـر خواصه امُلميـزة«)2(. 

ومعنـى هـذا أن املفهـوم يكـون شـاماًل، وواسـعًا، ومعتمـدًا عـىل مـا يتم 
اسـتيعابه عـن طريق العقـل. أّما التعريف فهـو توصيٌف ليشٍء حُمـّدد ودقيق 

ومتفـق عليه إىل حـٍد ما. 

أوالً- مفهوم الرتبية اإلسالمية:

يتميـز يف مصـادره  الـذي  الرتبيـة  فـروع علـم  أحـد  يتضـح يف كوهنـا   
ـنة النبويـة املطهـرة، وُتـراث  الرشعيـة )املتمثلـة يف القـرآن الكريـم، والسُّ
السـلف الصالـح(؛ وغاياتـه )الدينيـة الدنيويـة(، ويقـوم عىل نظـاٍم تربوي 
ُمسـتقل وُمتكامـل، ويعتمـد اعتـامدًا 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 

واملكان. الّزمـان  لظـروف 

ثانيًا- تعريف الرتبية اإلسالمية:

معظـم مـن كتـب يف هـذا امليـدان مـن سـلفنا الصالـح مل حيرصـوا عـىل 
إيـراد تعريـٍف حمدٍد هلـذا املصطلح بقـدر اهتاممهـم وحرصهم عـىل معاجلة 
املوضوعـات والقضايـا الرتبويـة املختلفـة. ولذلـك فقـد وردت فيهـا عدة 

تعريفـات، نذكـر منها:

1 . املعجم الوجيز، 1400ه، ص 483
2 . املعجم الوجيز، 1400ه، ص 415
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»إعداد املسلم إعدادًا كاماًل من مجيع النواحي يف مجيع مراحل نموه للحياة 
الدنيا واآلخرة يف ضوء املبادئ والقيم وطرق الرتبية التي جاء هبا اإلسالم«.)1(

- هي: »النّظام الرتبوي القائم عىل اإلسالم بمعناه الشامل«.)2(

- املقصـود بالرتبيـة اإلسـالمية: »ذلك النظـام الرتبـوي والتعليمي الذي 
يسـتهدف إجياد إنسـان القـرآن والُسـنة أخالقًا وسـلوكًا مهام كانـت حرفته 

مهنته«.)3( أو 

وهنـا يمكـن القـول بـأن التعريفـات السـابقة تؤكد مجيعـًا عـىل أن الرتبية 
اإلسـالمية نظـاٌم تربـوٌي شـامٌل هيتـم بإعـداد اإلنسـان الصالـح إعـدادًا 

متكامـاًل دينيـًا وُدنيويـًا يف ضـوء مصـادر الرشيعـة اإلسـالمية الرئيسـة.

تسـعى الرتبيـة اإلسـالمية للوصـول باملتعلـم إىل أعـىل درجـات الرقـي 
والتحـرّض والكـامل عـن طريـق مراعـاة فطرتـه وتنميـة مواهبـه وكفاءاتـه 

بُسـبل متعـّددة متدرجـة، وتوجيههـا للعمـل اجلـاد.

وذلـك كلـه يتّم وفـق التفاعل مع آليـات العلم والفن والّصناعة، حسـب 
مفهـوم كل منهـا يف التصـّور اإلسـالمي، فالرتبيـة الدينيـة اإلسـالمية علم 

إخبار وإنشـاء.
-هـي علم إخبـار: لكوهنا إخبـار عن احلقائـق الكونية الثابتـة والتنبُّؤ عن 

الوقائع املسـتقبلية، املسـتقاة من القـرآن الكريم والسـنة النبوية الرشيفة.

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

3 . عبد الرمحن النقيب، 1417ه، ص 17
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وهـي علـم إنشـاء: لكوهنـا حماولـة للكشـف عـن احلقيقـة ومعرفـة   -
القوانـني والسـنن الكونية، والتي تعني اإلنسـان عىل االكتشـاف واالخرتاع 
واإلبـداع، وذلـك عن طريـق املالحظة والتجربـة والتطبيق مـن أجل إعامر 

احليـاة وفـق منهـج اهلل تعاىل.
ثم إن الرتبية الدينية اإلسالمية:

- فن: ألهنا هتدف إىل الوصول باملتعلم إىل درجة اإلتقان واإلحسان يف األداء 
اكتساب خرات  احلياة وجتميلها، وذلك من خالل  ترقية  أجل  العميل، من 

وجتارب إنسانية منبثقة عن التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة.
معني  عمل  إنجاز  عىل  القدرة  املتعّلم  إكساب  إىل  هتدف  ألهّنا  صناعة:   -
بحيث يتناوله بالتغيري والتعديل واملعاجلة والتطوير، ليصري عىل أفضل شكل.

1- يرتكـز منهـج الرتبية الدينية اإلسـالمية يف مصـدره وغايته عىل القرآن 
الكريـم، الـذي يزود اإلنسـان بمجموعة احلقائـق الكونية واملعايـري والقيم 
اإلسـالمية الثابتـة التي توّجه سـلوكه وعملـه فيغدو جمتمعه جمتمعـًا فاضاًل 

ذا مالمح إنسـانية ُمثىل.

خمتلـف  يتنـاول  فهـو  بالشـمول،  اإلسـالمية  الرتبيـة  منهـج  2-  يّتسـم 
اجلوانـب التـي تسـاعد عـىل تكويـن الشـخصية اإلسـالمية الروحية 

والعقليـة واجلسـمية واملهنيـة والفنيـة.

3-  يّتسـم منهـج الرتبيـة الدينيـة اإلسـالمية بالثبـات واالسـتمرار، ألنه 
مسـتمد مـن القـرآن الكريـم والسـنة النبوية الرشيفـة، وهو مـع ثباته 
متطـّور ال مجـود فيـه وال انغـالق، منفتـح عـىل كل معرفـة أو علم أو 
ثقافـة متنـح أبنـاءه قـوة، مادامـت موائمة لـه ومسـايرة مُلثلـه ومبادئه.
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4- يتميز منهج الرتبية اإلسالمية بالتكامل والتوازن؛

- فهـو متكامـل: ألنـه يتعامـل مـع الفـرد عـىل أنـه كل واحـد ال ينفصل 
جسـمه عـن عقلـه وال عقلـه عـن وجدانـه، وال تنقطـع حياتـه الفردية عن 

االجتامعية. حياتـه 

- وهـو متـوازن: ألنـه يف اهتاممـه باجلوانـب املختلفـة حليـاة األفـراد يأيت 
بمعايـري تربويـة دقيقـة ال تطغـى فيهـا النواحـي الفرديـة عـىل االجتامعيـة، 
وال الغايـات الذاتيـة عـىل اإلنسـانية، وال احلاجات الروحيـة عىل احلاجات 

املادية.

5-  إن منهـج الرتبيـة اإلسـالمية منهـج إجيـايب وواقعـي، فهـو تصميـم 
ـذ عن طريـق التفّكـر والتدّبـر والنشـاط بإجيابيـة وفاعلية،  لواقـع ُينفَّ
واإلنسـان هـو املكّلف بتنفيذ هـذا التصميـم؛ لذا فالرتبية اإلسـالمية 
هتتـم بمعاجلـة الفـرد مـن داخلـه، والفرد فيهـا ليـس ِسـلبيًا وال ذاتيًا 
يعيـش لنفسـه وحدهـا، وإنـام هـو عضـو يف املجتمع اإلسـالمي يرز 

فيـه عطـاؤه لدينه وأرستـه وجمتمعـه وللبرشيـة مجعاء.

وتنـدرج اإلجيابيـة والواقعيـة يف الرتبيـة اإلسـالمية مـن خـالل املوقـف 
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 املوقـف عـىل سـلوكه إجيابيًا.

6-  إّن منهـج الرتبيـة اإلسـالمية هـو منهـج إنسـاين عاملـي، ال يفـرق بني 
البـرش عـىل أسـاس طبقـي أو طائفي، ألنـه يسـعى إىل تربية اإلنسـان 
وفـق األخـالق واآلداب اإلسـالمية، ليصبـح صاحلـًا للتعايـش مـع 

املجتمعـات املختلفـة يف كل مـكان.
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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.

أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياتها:

 املقصـد القريـب هـو اهلـدف، واملقصـد البعيـد هـو الغايـة، والباحثـون 
خيتلفـون يف ذكـر األهداف والغايـات، وخيتلفون يف حتديد اهلدف األسـايس 

ومـا يتفـّرع عنه، والّصـواب أن:
- غايـة الرتبيـة: هي العبودية اخلالصـة هلل وحده، قال تعـاىل: )َوَما َخَلْقُت 
نـَس إاِلَّ لَِيْعُبـُدوِن( ]الذاريـات/56[ والعبودية عىل مسـتويات،  ـنَّ َواإْلِ اجْلِ

كل خيتلـف عـن اآلخر، بحسـب ما قـام يف قلبه للخالق عـّز وجل.
والعبوديـة املرضيـة هلل، هلـا جناحـان، جنـاح عبـادة هلل وحـده، وجنـاح 
خدمـة عبـاد اهلل لوجـه اهلل.. وأهـداف الرتبية اإلسـالمية ينبغـي أن تتحقق 

يف ضـوء هـذه الغاية.
وملـا كانـت األهـداف كثـرية ومتنوعـة، فسـوف نقتـر عـىل األهـداف 
العامـة والشـاملة والدائمة، وهـي متدرجـة ومرتابطة ومتكاملة ومتناسـقة 
مـع الغايـة املنشـودة، وحتـت كل هـدف عـام ينـدرج حتتـه عـدة أغـراض 

تربويـة جزئيـة ومرحليـة. وهـي كالتـايل:
1- بناء إنسان مسلم متكامل جوانب الشخصية.

2- بناء خري أمة مؤمنة أخرجت للناس.
3- بناء خري حضارة إنسانية إسالمية.
4- البناء العلمي لألفراد واجلامعات.

وبنـاء املسـلم أساسـًا لبنـاء تلـك األّمـة، وبنـاء تلـك األّمـة أساسـًا لبناء 
تلـك احلضـارة.
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هي كثرية ومتنوعة، ولعل أمّهها وأبرزها:

 

وهـو من أنجح الوسـائل املؤثرة يف إعداد الناشـئة خلقيا ونفسـيا وصحيا 
وعقليـا وعاطفيـا، ولـه أمهيـة كـرى يف تربيـة الفـرد وتنشـئته عىل أسـاس 

سـليم يف كافة مراحـل نموه.

وألمهيـة القـدوة يف بنـاء الفـرد وإعـداده فقـد أكـَد القـرَان أمهيـة القدوة 
يف تقريـر مصـري اإلنسـان تأكيـدا قويـا وهو يدعو املسـلمني إىل أن يدرسـوا 

سـرية الرسـول عليـه الصـالة والسـالم فيتخذوها قـدوة هلم.

ومـن هنـا كانـت القـدوة عامـال كبـريا يف صـالح األجيـال أو فسـادهم، 
فالولـد الـذي يـرى والـده يـرتك الصـالة يصعـب عليـه اعتيادهـا، والذي 
يـرى والـده يكـذب يصعب عليه تعلـم الصـدق، والذي يـرى والده يغش 

يصعـب عليـه تعلـم األمانة.

أكـد القـرآن الكريـم أمهيـة املوعظـة يف أكثـر مـن موطـن. ملا هلا مـن تأثري 
كبـري عـىل الفـرد إذا وجـدت هلـا نفسـًا صافيـة، وقلبـًا واعيـًا، قـال تعـاىل: 
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تعـاىل:  وقـال  ]الذاريـات/55[،  املؤمنـني«  تنفـع  الذكـرى  فـإن  »وذكـر 
»ذلكـم يوعـظ بـه مـن كان يؤمـن بـاهلل واليـوم 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.

هـو أسـلوب يتفق وطبيعة اإلنسـان حيثـام كان ويف أي جمتمـع، ألن الفرد 
إذا اسـتثري شـوقه إىل يشء مـا، زاد اهتاممـه بـه، فرسعـان مـا يتحـول هـذا 
الشـوق إىل نشـاط يمـأل حياته أمهيـة وعمال وتعلقا بام تشـّوق إليـه، ورغبة 
يف احلصـول عليـه، ويف املقابـل فـإن اخلـوف مـن يشء، والتنفري منـه، جيعل 

الفـرد هيابه، ويبتعـد عنه.

وقـد أشـار القران الكريـم إىل أسـلوب الرتغيـب والرتهيـب؛ وإىل كيفية 
اسـتخدامه بـام 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 
السـامء عليكـم مـدرارًا. ويمددكـم بأمـوال وبنـني وجيعـل لكـم جنـات 

وجيعـل لكم اهنـارا« ]نـوح/12-10[

وعليه فتشجيع التلميذ ينقسم إىل قسمني؛ مادي ومعنوي:

- فالتشجيع املادي: كاجلوائز واهلدايا.
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-والتشـجيع املعنـوي: كالثنـاء واملـدح واإلطـراء والشـكر، والنظر بعني 
واالستحسـان. الرضا 

 والتشـجيع املعنـوي أفضـل اسـتخداما مـن التشـجيع املـادي؛ ألن األول 
يوّلـد الّرغبـة وامليل إىل األعامل التي يشـجع عليهـا الفرد أكثر مـن الثاين، كام 
أن األول يتطـور مـع مراحل النمو العقـيل حتى يصل إىل أعـىل درجاته وهي 
اإلقـدام عـىل أعـامل الفضيلة، أمـا التشـجيع املادي فـإن االسـتمرار عليه قد 
يكـون لـه بعـض األرضار؛ ألنـه قد يصبـح رشطا للقيـام بالعمـل املطلوب، 
أو الكـف عـن العمل غـري املرغوب فيـه. وال يعني ذلك أن التشـجيع املادي 
ممنـوع يف مجيـع الظـروف، بـل إنـه أحيانا يكـون جُمديا مثـل تشـجيع التلميذ 

بجائـزة مـا عند حصولـه عىل تقديـر مرتفـع، أو قيامه بعمـل تطّوعي.

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

]العنكبـوت/43[.

5- أسلوب القصة:

القصـة أجـدى نفعـًا وأكثـر فائدة مـن أسـاليب التلقـني واإللقـاء نظرا ملا 
جبلـت عليـه نفـوس األطفـال والبالغـني والراشـدين مـن ميـل إىل سـامع 

احلكايـة واإلصغـاء إىل روايـة القصـص.
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وهـذا مع مراعـاة مدى التوفيـق يف اختيار القصة املناسـبة، ألن هناك كثري 
من القصص تفسـد مشـاعر التالميذ، وحتّبب إليهم اجلريمة والفاحشـة..

أسـلوب الرتبيـة بالعـادة أو بالتعويـد مـن األسـاليب الرتبويـة الفعالـة، 
ولـوال هـذه املوهبـة التـي أودعهـا اهلل يف فطـرة البـرش، لقيضـوا حياهتـم 

يتعّلمـون املـيش أو الـكالم أو احلسـاب.

وعـىل املعّلـم املريبِّ أن يسـتخدم أسـلوب املامرسـة يف كافة جوانـب تربية 
تالميـذه، أي أن الرتبيـة باملامرسـة ال تقتر عـىل الشـعائر التعبدية وحدها، 
ولكنهـا تشـمل كل أنـامط سـلوك احليـاة، وكل اآلداب واألخـالق، مثـل 
آداب التحيـة، آداب املـيش، وآداب األكل والـرشب، وآداب السـفر...الخ

وأفعاهلـم  التالميـذ،  أحـوال  مراقبـة  هـو  باملالحظـة  بالرتبيـة  املقصـود 
وترفاهتـم يف شـتى جوانـب حياهتـم، وهي مـن األسـاليب الفعالـة؛ فعن 
طريـق املالحظة يسـتطيع املريب اكتشـاف ما حيـل باملرتيب مبكـرا، وبالتايل يأيت 
التوجيـه والرتبيـة مبكريـن قبـل أن ينحـرف التلميذ عـن مسـاره الصحيح، 
وهـذا األسـلوب مـن األسـاليب التـي كان رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم 
يطبقهـا مـع أصحابه، ومـن أمثلة ذلـك حديث املـيسء صالته، الـذي أخطأ 
عـدة مرات يف الصالة، وهو يصيل أمام الرسـول، وبعدها اشـتاق إىل التعلم، 

فأرشـده عليـه السـالم فاسـتفاد الصحايب مـن خطئه.

واملالحظـة املطلوبـة مـن املربـني هـي املالحظـة الشـاملة لكافـة جوانب 
اإلصـالح يف الفـرد، والرتبية باملالحظة ال تعد من باب التسـّلط والسـيطرة 
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عـىل األوالد إالّ إذا حادت عن هدفها الرتبوي، أو كان اسـتخدامها بشـكل 
متطـّرف ومبالـغ فيـه من قبـل املربني، ووصلـت إىل تقييـد حريتهم.

يعـد هذا األسـلوب مـن أنجـح األسـاليب الرتبويـة، إذا قام احلـوار عىل 
خطـوات منطقيـة صحيحـة يقابلهـا العقـل، كـام أن هـذا األسـلوب مـن 
األسـاليب املشـوقة للمـرتيب وللسـامع، وقلـام يصاحبهـا امللـل، نظـرا ملـا 

يوقظـه مـن العواطـف واالنفعـاالت يف نفـس املـرتيّب.

كـام اسـتخدم رسـول اهلل ذلـك األسـلوب يف إثارة انتبـاه أصحابـه عندما 
كان يريـد إيضـاح موضوع مهـم يف بعض املواطـن، وهذا مـا نلمحه عندما 
تنـاول عليـه السـالم موضـوع الغيبة، فقـال: »َأَتـْدُروَن َمـا اْلِغيَبـُة؟« َقاُلوا: 
اهللُ َوَرُسـوُلُه َأْعَلـُم، َقـاَل: »ِذْكـُرَك َأَخاَك بِـاَم َيْكَرُه« ِقيـَل َأَفَرَأْيـَت إِْن َكاَن يِف 
َأِخـي َمـا َأُقـوُل؟ َقـاَل: »إِْن َكاَن فِيِه َمـا َتُقـوُل، َفَقـِد اْغَتْبَتـُه، َوإِْن مَلْ َيُكْن فِيِه 

تَُّه«. هَبَ َفَقـْد 
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وسائط 

الرّتبية اإلسالمّية

كان أّول عمل قام به الّرسول صىل اهلل عليه وسلم عندما قدم املدينة أن بنى 
مسجد قباء ثم مسجد املدينة، فهو الذي يضم شتات املسلمني، يتشاورون 
فيه لتحقيق أهدافهم، وكان منطلقًا للجيوش، وحماًل لتعليم العلم وتعلمه، 

وهكذا حني تعصف النّكبات باملسلمني، فإهّنم ينطلقون من املساجد.

 ونعنـي بذلـك الزوجـان، إذ ينبغـي أن يكونا عـىل دين وُخلـق، وأن يقيام 
حـدود اهلل يف أرسهتـام، وأن يكونـا عـىل معرفـة بالرتبيـة اإلسـالمية، ثـم 

االهتـامم البالـغ بالطفـل منـذ والدته. 

يعتر املسجد أول مدرسة مجاعية منظمة يتعلم فيها الناس )مسجد الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم(، ويف عهد عمر ريض اهلل عنه نشأ يف املسجد كتاتيب 
لألطفال إالّ يوم اجلمعة فهو راحة أسبوعية استعدادًا للصالة تبدأ من ظهر 

اخلميس.
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 وأول مـن بنـى مدرسـة يف اإلسـالم أهل نيسـابور وانتقلـت الفكرة تلك 
مـن خراسـان والعـراق إىل بـالد الشـام ومـر ثـم انتـرشت يف بقيـة العامل 

اإلسالمي.

إمـام املربـني هـو حممـد صـىل اهلل عليـه وسـلم، ووظيفتـه تزكيـة النفس، 
وإبعادهـا عـن الـرش، وتعليـم املؤمنني.

ـم رشعـه يف تنظيـم املجتمـع، ويكون وسـطًا صاحلًا  فريجـع إىل اهلل وحيكِّ
منه. للنهـل 

وهو خطة ترسم فيها أهداف الرتبية ليستفيد منها املدرس واملدرسة.
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عالقة الرتبية اإلسالمية
 

بالعلوم األخرى

تسـهم مـادة الرتبيـة اإلسـالمية يف التحكـم يف املـواد األخـرى، ويظهـر 
ذلـك خصوصـا يف املـواد االجتامعيـة، كاللغـة العربيـة والتاريـخ والرتبيـة 
تناوهلـا يف وضعيـات تعليميـة مشـرتكة، بمراعـاة  املدنيـة؛ حيـث يمكـن 
وكـذا  والقيـم،  املفاهيـم  يف  املحـوري  واالنسـجام  التكامـل  جوانـب 
األهـداف املتوّخـاة ضمـن الكفـاءات املسـتهدفة يف كل برنامـج. فالطهارة 
مثـال، تتناوهلـا الرتبيـة العلميـة مـن اجلانـب الصّحي، كـام يتنـاول التاريخ 
السـرية النبوية، وقصـص األنبياء، وتتنـاول اجلغرافيا الِقبلـة وموقع الكعبة 

واألماكـن املقّدسـة األخـرى.

منبع  الكريم  فالقرآن  بينهام،  الفصل  يمكن  ال  ودائمة،  وثيقة  عالقة  هي 
اللغة العربية األول؛ ألنه نزل هبا، ورّشفها اهلل تعاىل هبذا الكتاب العزيز الذي 

تكّفل عزَّ وَجلَّ بحفظه، وبحفظه ُحفظت اللغة العربية كونه وعاؤها.

ومرجـع الفصاحـة والبيـان والبالغـة يف اللغـة العربيـة، كان وال يـزال 
وسـيبقى هـو القـرآن الكريـم.
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مـا تقدمـه الرتبية اإلسـالمية من معلومـات يف التاريـخ واجلغرافيا مما ورد 
يف كتـاب اهلل العزيـز، والسـنة النبويـة، يمثل حقائـق ال يرقى إليها الشـك، 
كأخبـار األمـم السـابقة، وجمريـات التاريـخ وحوادثـه يف احلقـب املاضية، 
وإنَّ مـا بالقرآن الكريم والسـنة النبوية من سـنن اجتامعيـة وآداب وأخالق 

وقيـم، تتفق كلهـا مع مفهـوم املواطنـة الّصاحلة.

أّمـا مـا يتعلـق بجغرافيـة األرض، والظواهـر الطبيعـة التي تطـرأ عليها، 
ر اهلل لإلنسـان يف األرض والّسـامء، فقد جعلها اهلل سـبحانه وتعاىل  وما سـخَّ
حمـل اهتـامم 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.

يف القـرآن الكريـم الكثـري مـن اآليـات التـي حتـثُّ عـىل العلـم والبحث 
والنظـر، وهـي دعـوة إىل اكتشـاف ُسـنَن الكـون ونواميس احلق فيـه، بكل 
مـا َسـّخر اهلل تعـاىل فيـه مـن خملوقـات لبنـي آدم. وهـذا مـا جيعـل العلـوم 
الطبيعيـة امليـدان األول للبحـث والتجريـب واالكتشـاف، فـكل آيـة مـن 
الدائـم ملعرفـة قوانـني املـادة  الّسـعي  تلـك اآليـات حتـثُّ اإلنسـان عـىل 
ليحقـق لنفسـه الّسـعادة والطمأنيـة واالسـتقرار، مـن خـالل االنسـجام 
مـع حركـة الكـون مـن حولـه، ويف إطـار حتقيـق خالفـة اإلنسـان يف عامرة 
األرض، وحتقيـق العبوديـة هلل؛ ليكـون مـن العلـامء الذيـن كّرمهـم اهلل َعـزَّ 
وجـلَّ بقولـه: » َيْرَفِع اللَُّ الَِّذيـَن آَمنُوا ِمنُكـْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلـَم َدَرَجاٍت«. 

]سـورة املجادلـة/11[
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اإلحصـاء،  أسـاليب  إىل  حيتـاج  والبحـث  والتأّمـل  النّظـر  أن  شـك  ال 
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 
ورضورة تنضبـط هبـا العبـادات مـن صـالة وزكاة وحج وصـوم، وكذلك 
بـا يف اإلسـالم،  والرِّ الـرف  أحـكام  املاليـة ومعرفـة  املعامـالت  ضبـط 
ومعرفـة حسـاب النقـود وأثـامن األشـياء، وإجـراء العقود واملحتـوى املايل 
لـكل عقـد منهـا، فتحفـظ هبـا احلقـوق، وكـذا يف الـزواج واملهـر والعـدة، 

فتكـون سـبًبا يف اسـتقرار العالقـات بـني النّاس.

َه اهلل - سبحانه وتعاىل - األمر للمؤمنني بتبليغ الدعوة وبيان  منذ أن َوجَّ
بالتي هي أحسن، ظهرت  للناس كافة، ومن خالل احلوار واملجادلة  احلق 
َل املؤمنون منذ  مَّ حَتَ باللسان الذي يفهمونه، وقد  الناس  احلاجة إىل خطاب 
عهد الّرسوِل صىّل اهلل عليه وسّلم األمانة جتاه إخوهتم يف اإلنسانّية، وتعّلموا 

لغاهتم؛ ليسهل عليهم أداء األمانة، ونرش اخلري يف كل مكان.

ويف ظـل ثـورة االتصـال بـني أبناء هـذا العـامل، حيتـاج اإلنسـان إىل حواٍر 
ـة، ومناظـرة باألدّلـة؛ لذلـك نجـد أن تعلـم لغـة عريـة واسـعة  باحلُجَّ
االنتشـار كاللغـة اإلنجليزيـة، يدعـم قـدرات الفرد عـىل التعبري عـن فكره 
بصـورة سـليمة، وطـرح وجهـة نظـره بشـكل حضـاري، وهـذا يتطلـب 
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دراسـة اللغـة والتمكـن منهـا كتابـة وقـراءة وحمادثـة لتحقيـق اهلـدف.

واللغـات عـىل اختالفهـا وتنوعهـا تَعـدُّ آيـة معجزة مـن آيـات اهلل تبارك 
وتعـاىل: »َوِمـْن آَياتِِه اِْختِـاَلُف َأْلِسـنَتُِكم َوَأْلَوانُِكم« ]سـورة الـروم/22[. 
وتكمـن أمهيـة تعلمهـا يف اإلفـادة منهـا يف طلب العلـم والتبـادل التجاري 
والتعـاون بـني األمـم. فاإلسـالم ديـن عاملـي حضـاري إنسـاين، يسـعى 
للتأثـري واالنفتـاح عـىل اآلخـر، ونرش قيمـه وتعاليمه الّسـمحة، كام 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.

إن الرتبية اإلسـالمية بأهدافها العظيمة، وخصائصها املميزة، وشـموليتها 
جلميع جوانب السـلوك اإلنسـاين، ومثاليتهـا وواقعيتها، وثباهتـا ومرونتها، 
تسـعى دائام إىل االسـتفادة من مجيـع معطيات العر، وتسـتجيب ملتطلباته، 
ر أدواتـه ووسـائله وأسـاليبه خلدمـة غاياهتـا الكونيـة ومقاصدهـا  َوُتَسـخِّ

اإلنسانية.

وإنَّ مـا توفـره التكنولوجيـا احلديثـة مـن إمكانـات هائلـة يف التواصـل 
التعليـم  عـىل  واملسـاعدة  والتفاعـل  والتبسـيط  والـرشح  واالتصـال، 
والتعلـم، جيعلهـا وسـيلة هامـة للمتعلـم؛ حيـث إهّنـا تفتـح أمامـه آفاًقـا 
واسـعًة الكتسـاب املعرفـة واملهـارة من خـالل البحث واالسـتقصاء ومجع 
املعلومـات، وتوظيـف التطبيقـات احلديثـة يف جمـاالت الرتبيـة اإلسـالمية 
كافـة، ممّـا يسـّهل مـن طرائـق اكتسـاهبا وفهمهـا، ويوفـر الوقـت واجلهـد 

والنفقـات.
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وإْذ توظـف مـادة الرتبية اإلسـالمية التكنولوجيـا توظيًفا منتًجـا وإجيابًيا، 
فـإن ذلـك يقتـي العمل عـىل إكسـاب التالميـذ واملعلمني عىل حد سـواء 
املهـارات الالزمـة، واخلـرات الرضوريـة لتطبيقها بشـكل علمـي صحيح 
الرتبيـة اإلسـالمية  التـي تسـعى  الغايـات واألهـداف واملجـاالت  خيـدم 

لتحقيقهـا، ومتكـني الّتالميـذ مـن امتالكها.

تسـهم الرتبيـة اإلسـالمية يف تكويـن شـخصية املتعّلـم عـىل حـّب وطنه، 
واالعتـزاز باالنتـامء إليـه، والتمسـك بثوابـت أّمتـه. كـام تسـهم يف إثـراء 
رصيـده اللغـوي، وتنميـة ذوقـه الفنّي واجلـاميل، من خـالل مـا يتعّلمه من 

نصـوص القـرآن الكريـم واحلديـث النبـوي الرشيـف.

تسـهم الرتبية اإلسـالمية بقسـط وافر يف إرسـائها لدى املتعلمني، السـيام 
مـا يتعّلـق بالقيـم األخالقيـة واملعامـالت التـي يدعو إليهـا دينُنـا احلنيف، 

الـذي يؤّكـد أّن «الديـن املعاملة». 

ينتظر من التلميذ يف هذه املرحلة بعد ختّرجه أن:

 - يستظهر ما حفظ من النصوص الرشعية بمهارة؛ تالوة ورشحا.
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- يعي حقيقة اإليامن باهلل.

-  يـؤّدي العبـادات بشـكل صحيـح، ويعـرف بعـض أرسارهـا، ويعّظم 
الشـعائر الدينيـة ويامرسـها متاشـيا وأحكامهـا وِحَكِمها.

-  يتحـىّل بمحّبـة الرسـول صـىل اهلل عليـه وسـلم، وحيرص عـىل االقتداء 
بـه، من خـالل معرفـة حمطات خمتـارة من سـريته.

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

أ- يف جمال التأصيل الوطني والتفتح عىل العامل:

•  تكويـن متعّلم مزّود ببعـض املعامل الوطنيـة، متعلق بقيم جمتمعـه وأّمته، 
ومتفتـح عىل العامَل مـن حوله.

•  ترسـيخ الشـعور باالنتـامء احلضـاري الوطنـي واالعتـزاز باالنتـامء إىل 
األّمـة اإلسـالمية.

•  تنميـة قيـم ومواقف إجيابيـة هلا صلة بمبادئ حقوق اإلنسـان واملسـاواة 
االجتامعية. والعدالة 

•  حتقيـق ذاتيـة املتعّلـم مـن خـالل بـذل اجلهـد واالسـتقاللية واملبـادرة 
وحتّمـل املسـؤولية والفكـر الناقـد واإلبـداع.

• حتقيـق السـلوك املبني عـىل الوعي والتفكـري املنطقي والنقـد املوضوعي 
واحـرتام الـذات واآلخرين واملحافظة عـىل البيئة.
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• التنشـئة عىل املبادئ والقيم اإلسـالمية يف جوانبهـا الروحية واألخالقية 
واالجتامعيـة والثقافية والوطنية.

• جتسيد القيم املكتسبة بتّرفات مناسبة يف حل إشكاليات يف املحيط.

ب- يف اجلانب املعريف:

وخمتلـف  الرشعيـة  النصـوص  خـالل  مـن  اللغـوي  الرصيـد  تنميـة   •
واحِلكـم. األحـكام 

• تعزيـز املعرفـة اخلاصـة بالعـامل الطبيعـي احليِّ منـه واملـادي، من خالل 
معرفـة وحدانيـة اهلل ودالئـل قدرته فيـام أبدعـه يف الكـون واملخلوقات.

• تنمية املعارف املتعّلقة بالقيم األخالقية وممارسة الشعائر الدينية.

• ممارسـة مبـادئ يف التفكـري املنطقـي البسـيط واالسـتدالل املوضوعي، 
والتفسـري  والفـرز  والتحليـل  واملقارنـة  املالحظـة  توظيـف  خـالل  مـن 
والتصفيـف والرتتيـب والنقـد والرهنـة واملعاجلـة والتريـر يف وضعيـات 

التعلـم والتواصـل املختلفـة يف املحيـط.

الّرسـالة  تاريـخ  عـر  الكـرى  لألحـداث  اجلغرافيـة  املواقـع  معرفـة   •
اإلسـالمية )حمطـات مـن سـرية الرسـول صـىل اهلل عليـه وسـلم وأصحابه 

الكـرام(.

• معرفـة احلقـوق والواجبـات ضمـن إطـار احليـاة املشـرتكة يف املحيـط 
واحرتامهـا.  واملواطنـة 

• إدراك معنى احلرية واالسـتقاللية واملسـؤولية عىل املستوى العلمي، من 
خالل أسـس العقيدة وأداء العبـادات وااللتزامات األخالقية والوطنية.

• فهم النشـاطات اإلنسـانية وتكاملهـا وتعلقها ببعضهـا البعض، انطالقا 
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مـن معرفـة أّن واجبـات البعـض هي نفُسـها حقـوق اآلخريـن، وذلك من 
خـالل معرفـة واجبـات وحقوق املسـلم عىل أخيه املسـلم.

• تنميـة املعرفـة اخلاصـة باجلوانـب الفنيـة واجلامليـة والبدنيـة يف شـقيها 
املـادي واملعنـوي، مـن خالل التدريـب عىل مهـارات تالوة القـرآن الكريم 
وكتابتـه )الّرسـم العثـامين(، والتعـّرف عـىل اجلـامل املـادي واخلُلقـي عنـد 
املسـلم وانعكاسـاته عىل صحته العقلية والبدنية )الطهارة احلسـية، النشـاط 

واحلركـة البدنيـة يف العمـل وأداء العبادات وممارسـة الشـعائر(.

صعوبات تعلّم وتعليم املادة 
 

يف السنة االأوىل متوّسط

- خصوصيـة املرحلـة العمريـة التـي تتمّيـز بأهّنـا تسـبق سـن البلـوغ، 
ميـدان  اسـتعامل مصطلحـات رشعيـة حرجـة يف  ُتصّعـب عـىل األسـتاذ 
العبـادات، خاّصـة يف الطهـارة، مثـل: اجلنابـة، احليـض والنّفـاس، امَلنـي، 

الـَوْدي.. امَلـْذي، 

- صعوبـة تقريب بعـض املفاهيم ألذهـان التالميذ، لعدم إمكانية جتسـيد 
هـذه املفاهيم، خاّصـة يف ميدان العقيـدة، كمفهوم اإليامن.

- عـدم توّفـر كل املؤّسسـات التعليميـة عىل الوسـائل والفضـاءات التي 
تسـمح بتطبيـق بعـض التعّلامت مثـل الوضـوء والّصـالة. بأحكامها..

- صعوبـة التأثـري الوجـداين للـامدة بفعل عـدم توّفـر كل رشوط تعليمها 
املناسـبة. بالكيفية 
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)األرسي،  القريـب  املحيـط  يف  السـلبية  السـلوكات  ببعـض  التأثـر   -
املـدريس، االجتامعـي( مـن التلميـذ التـي ختالـف مـا يكتسـبه املتعلـم مـن 

وأخـالق. سـلوك 

- عـدم حتكـم املعلـم يف بنـاء الوضعيـات بمختلـف أصنافها بام ينسـجم 
مـع متطلبـات املقاربـة بالكفاءات.

- صعوبـات تتعلـق بتحكـم املعلـم يف املجـال املعـريف للـامدة، خاصة فيام 
يتعلـق بالنصـوص الرشعية، وذلك بحكم أن األسـتاذ الذي يـدّرس الرتبية 
اإلسـالمية هو أسـتاذ اللغـة العربية، وهو مل يتلـّق تكوينا رشعيـا متخّصصا 

يؤّهلـه لتدريس املـادة بخصوصياهتا.

- تلقـي املتعلـم املعـارف املتعلقة باملادة مـن مصادر خمتلفة، ممـا يولد لديه 
احلـرية، خاصـة إذا تعارضت املكتسـبات التـي يأخذها من خارج املدرسـة 

مع تلـك التي يتلقاها يف املدرسـة.

- ضعـف اهتـامم التالميـذ باملـادة، لعـدم اعتبارهـا مـادة رئيسـية يمتحن 
فيهـا التلميـذ عـىل غرار املـواد الرئيسـية.
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مراعاة طبيعة املعارف الخاصة 
 

باملادة يف السنة األوىل متوّسط

البيداغوجـي للـامدة يف ضـوء املقاربـة املعتمـدة لتنشـيط  حيتـاج الفعـل 
العمليـة التعلميـة، وتنصيـب القيـم والكفـاءات املسـتهدفة يف الرنامج إىل 
مراعـاة مجلة من املبادئ واملامرسـات متاشـيا وطبيعة املعـارف اخلاصة باملادة 

وخصائـص املتعلمـني يف هـذه املرحلـة، والوسـائل املتاحـة مـن أبرزها:
يف ميدان النصوص الرشعية:

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

وتعويدهـم عـىل ُحسـن االسـتامع.
- رضورة اسـتحضار اخلشـوع والّسـكينة والوقار عند االستامع إىل تالوة 

القـرآن، وتوجيـه التالميذ إىل هذا الّسـلوك بجّدية.
- نظـرا لتنـوع أغـراض اآليـات القرآنيـة واألحاديث النبويـة، واختالف 
معانيهـا مـن الرضوري ربطها بام تعاجله من مشـكالت أو قيم أو سـلوكات 

أو أحـكام ترشيعية. 
- االسـتعانة بالكتـاب املـدريس يف القـراءة والتعـّرف عـىل بعـض قواعـد 

التجويـد، وعـىل الرسـم العثـامين، والتنبيـه إىل الكتابـة اإلمالئيـة.
النبوي  واحلديث  الكريم  بالقرآن  اخلاصة  التعلم  وضعيات  يف  الرتكيز   -
األخالقية  واإلرشادات  التهذيبية،  والنواحي  العرة  مواطن  عىل  الرشيف 
يف  املقّدمة  بالرشوح  ذلك  يف  واالستعانة  غريها  أو  االجتامعية  واآلداب 
الكتاب املدريس وكل ماله صلة بموضوع التعلم ويناسب مستوى املتعّلمني.
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- توجيـه نشـاط التعلـم يف الوضعيـات اخلاصـة بالنصـوص الرشعية إىل 
اسـتنتاجات متعلقـة بأحكام فقهيـة، أو مبادئ عقائدية أو إرشـادات تربوية 
وقيـم أخالقيـة، ومـا يطابقهـا يف احليـاة االجتامعيـة، وبيـان أثرهـا يف حياة 

الفـرد واألرسة واملجتمع.

- التأكيد عىل هدف االستعامل أكثر من هدف احلفظ من أجل احلفظ. 

- إكسـاب املتعلمـني طـرق احلفـظ التـي تسـاعدهم عـىل احلفـظ الـذايت 
خـارج املدرسـة.

 ختصيـص حصـص لفحـص قـدرات املتعلمـني عـىل التـالوة وحسـن 
االسـتظهار.

يف ميدان أسس العقيدة اإلسالمية:

- رضورة االسـتعانة بالظواهـر الكونيـة الدالة عىل عظمـة اخلالق وقدرته 
عـىل كل يشء يف تثبيـت العقيدة يف نفوس املتعلمني )اإلدراك باملحسـوس(. 

- االبتعاد عن التفصيل يف الغيبيات وعن كل ما ال يدركه حس املتعلم وال 
عقله، مع مراعاة جوانب التبسيط والسهولة بام يناسب مستوى املتعلمني.

- ربط العقيدة باآلثار السلوكية للمتعلم يف حميطه.

- الرتكيز عىل حب اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم وطاعتهام.

يف ميدان العبادات:

- تبسـيط األحـكام الفقهيـة املتعلقـة بالعبـادات وفـق املذهـب املالكـي، 
وبـام يناسـب مسـتوى املتعّلمـني وإدراكهم، مـع التأكيد عـىل رضورة إبعاد 
املتعلمـني يف هـذه املرحلـة العمريـة عـن اخلالفـات الفقهية التي ستشـّوش 

فكرهم. عليهـم 
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- الرتكيـز يف وضعيـات التعلم عـىل ربط املعارف باملامرسـة قصد التحكم 
معا. فيها 

- احلرص عىل البقاء يف حدود حمتويات الرنامج، وتوجيه املتعلم لريبط بني 
العبادة واحلياة، وأن يطابق أعامله بني الرس والعلن، وأن يشعر بمراقبة اهلل له.

عند  املدريس  الكتاب  من  عرضا  األكثر  الفقهية  املصادر  إىل  الرجوع   
الرضورة، حتى يمكن ضبط احلد املطلوب من املعلومات اخلاصة بالعبادات 
املقررة ومن ثم عرضها للتعلم عىل املتعلمني.. لكن مع األخذ بعني االعتبار 
املرحلة  لطبيعة  مراعاة  متعّمدا  جاء  األحكام  لبعض  الكتاب  إغفال  أن 

العمرية، ومن ذلك االقتصار عىل بعض نواقض الوضوء فقط..

- التأكيـد عـىل حفظ وفهم األحـكام الرشعية للعبادات قبـل االنتقال إىل 
ممارسـتها يف الوضعيات التعبدية املناسبة.

- إبـراز الفـروق بـني الفرائـض والسـنن واملسـتحبات واملفسـدات مـن 
حيـث األحـكام الرشعيـة وأداء العبـادات، وأمهيتها يف صحتهـا وبطالهنا.

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

وحميطه. وغـريه 

- تدعيـم العبـادات بالقدوة احلسـنة لألسـتاذ، حتقيقا للتأثـري املرغوب يف 
نفسـية املتعلمني. 

يف ميدان األخالق واآلداب اإلسالمية:

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

العـر والقيـم األخالقيـة.
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- إبـراز أمهيـة القيم األخالقيـة والضوابط السـلوكية يف توطيد العالقات 
بـني أفـراد املجتمـع، وحتقيـق املحبـة والتآلـف واألمـن والثقـة واالحـرتام 

. بينهم

- رضورة ربـط األخـالق والقيم املكتسـبة باملامرسـات السـلوكية اليومية 
للمتعلـم يف املدرسـة وخارجها.

يف ميدان السرية النبوية:

- عدم الدخول يف التفاصيل التارخيية الدقيقة.

- تعميق حب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف نفوس املتعلمني.

- إبـراز العـر األخالقية من حياة الرسـول صىل اهلل عليه وسـلم لالقتداء 
به، وتعزيز القيم والّسـلوكات املثاليـة لدى املتعلم.

 األهداف الّتعليمية من برنامج 
السنة األوىل متوسط يف مادة الرتبية اإلسالمية:

	.أن حيسن املتعلم تالوة وقراءة النصوص الرشعية

	.أن يتعرف عىل معاين الكلامت الّصعبة

	.أن حيّلل ويستثمر مقاطع النصوص الرشعية

	.أن يدّلل عىل آيات اهلل يف الكون

	.أن يربط بني آيات النص الرشعي، وآيات الكون املنظور

	.أن يستخلص الفوائد واإلرشادات من النصوص الرشعية

	.م مكتسباته أن يفكر ويقوِّ
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	.أن يتأمل يف بديع صنع اهلل ويستكشف قدرة اهلل يف الكون

	.أن يتعّرف عىل أسامء بعض سور القرآن الكريم

	.أن يتعّرف عىل مناقب وخصال رواة األحاديث النبوية الرّشيفة

	.أن يكتشف النِّعم ويقدرها ويشكر اهلل عليها

	.أن يتعّرف عىل بعض َقصص القرآن الكريم

	.أن يتأدب مع القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة

	.أن يعّدد أركان اإليامن الستة

	.)أن يستدلَّ عىل وحدانية اهلل بالعقل والنقل )القرآن والسنة

	.أن يكون قادرا عىل ردِّ بعض الُشُبهات البسيطة يف العقيدة

	.)..أن يعظم شعائر اإلسالم )الطهارة، الصالة

	.أن يؤدي العبادات وفق أحكامها الرشعية

	.أن يربط بني املعاين اللغوية والرشعية

	.أن يتعّرف عىل ُحكم بعض العبادات

	.أن يستنبط احِلكم الرشعية لبعض العبادات

	 ،أن يعّدد الفرائض والسـنن واملندوبـات واملكروهات.. للوضوء 
والغسـل، والتيمم والّصالة.

	.أن يؤدي العبادات بكيفيات صحيحة وفق أحكامها الرشعية

	.أن يكون صادقا يف ترفاته مع اهلل، ومع نفسه، ومع اآلخرين

	.أن يدرك عواقب الكذب الوخيمة
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	.أن يؤدي األمانة وحيافظ عليها

	.يف صدقه وأمانته  أن يقتدي بالنبي

	.أن يعدد أنواع األمانة

	 .أن يدرك أن احلفاظ عىل الوطن أمانة يف عنقه

	.أن يؤدي حقوق غريه من إخوانه املسلمني

	.أن يدرك أسس بناء العالقة األخوية يف الدين

	.أن يتجنب مفسدات األخوة

	.أن يعتني ببيئته

	. أن يتعرف عىل حمطات من سرية النبي

	. أن حُيب النبي

أن جيعل النبي  قدوة له يف حياته.



55

 بناء وحدة تعليمّية من التخطيط 
والّتحضري إىل الّتنفيذ

 إن التحضـري املسـبق ألي وحـدة مـن الوحـدات التعليمية/التعلمية أمر 
هـام ورضوري يف عمليـة التدريس، يسـاعد األسـتاذ يف تدعيم ثقته بنفسـه 
وتعيـني األهـداف واملـادة املـراد تعليمهـا للمتعلمـني، وحتديـد الوسـائل 
التعليمية واألنشـطة التي يسـتعني هبـا يف تقديم الوحـدة، وطرائق التدريس 

املتنّوعـة يف إطـار املقاربـة بالكفاءات.

حيتـوي منهـاج مـادة الرتبيـة اإلسـالمية عـىل مخسـة مياديـن، حيتـوي كل 
ميـدان منهـا عىل وحـدات تعليميـة، والتي سـنبني اجلانـب العمـيل لبنائها.

حيـث سـنختار لكـم نامذج وحـدات تعليمـة من خمتلـف املياديـن، ونبنّي 
لكـم الـرضوري إدراُكـه لتنفيذهـا عمومـا، ثـم نركـز عـىل اخلطـوات أثناء 
التنفيـذ؛ أثنـاء احلصـة، وقـد اخرتنـا لكـم نموذجـا مـن ميـدان النصوص 
الرشعيـة مـن دالئل قـدرة اهلل تعـاىل، ومن ميـدان العبادات الطهـارة، ومن 

ميـدان السـرية النبويـة مولـده وطفولته ملسو هيلع هللا ىلص.

الفصل 
الثالث



56

أّوال- ميدان الّنصوص الرّشعّية:

1- طرائـق التدريـس: النصـوص الرشعية يتم تناوهلـا يف الوضعيات 
التعلميـة مـع املتعلمـني بإسـرتاتيجية قائمة عىل نشـاط احلفـظ والتلقني 

والتفسـري والرشح واحلوار.)الوثيقـة املرافقة(

2- املـادة التعليميـة: الكتاب املدريس بالنسـبة للمتعلم، أما األسـتاذ 
املتوفـرة  التعليميـة  احلصـة  ختـدم  التـي  واملصـادر  املراجـع  فمختلـف 
بمكتبـة املؤّسسـة، أو مكتبتـك اخلاصـة وعىل رأسـها املصحف الرشيف 

وكتـب السـنّة و تفاسـري القرآن.

3- الوسـائل التعليميـة )املعينـات الرتبويـة(: باإلضافة إىل الوسـائل 
التقليديـة حُيبذ اسـتعامل الوسـائل التكنولوجيـا احلديثة.



 (السنة األولى من التعليم المتوسط) اقتراح مخطط التعلم السنوي
ج سنوي مقسم عىل ثالثة فصول وفق وعاء زمني منسجم مع حمتو املوارد املستهدفة, وأرفق اجلدول ب التقويم واملعاجلة تم اقرتاح تدرّ

 وهي كالتايل: الرتبوية الدورية,
 ساعة 12أسبوعا,  12 :لوّ الفصل األ

 توجيهات ومالحظات الزمن املقدراملوارد املستهدفة الكفاءة اخلتاميةداناملياملقطع

النصوص  01

 الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم, واحلديث النبوي الرشيف 
 ,باستخدام مهارات التالوة اجليدة

 واالستعامل املناسب.

 ساعة 1 ارقسورة الطّ 

ورة عىل القراءة الصحيحة  ستاذحيرص األ للسّ
وتدريب املتعلمني عىل ذلك, مع رشح بسيط 

عبة فقط, ويطلب منهم احلفظ للمفردات الصّ 
 اجليّد.

من دالئل قدرة اهللا تعاىل: (اهللا فالق−
احلب والنو.... لقوم يؤمنون) اآلية 

من سورة األنعام.95/99
 ساعة 1

الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح  −
 سورة.لآليات وال

استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق  −

 ولالستشهاد.
مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية:

ساعتان(تركت فيكم....)



أسس
العقيدة 

اإلسالمية

يعرف املتعلم حقيقة اإليامن وأثره يف
حياة املسلم, ويعرب عنه من خالل 

 ترصفه اليومي عبادة وسلوكا.

اإليامن باهللا  من أركان اإليامن: −
تعداد أركان اإليامن من حديث جربيل  − ساعتان ودالئل وحدانيته.

بيان أثر اإليامن باهللا تعاىل يف حياة املسلم  −

يعظم املتعلم الشعائر اإلسالمية,  العبادات
 ويؤدي عباداته وفقا ألحكامها.

اة تعظيم الشعائر الدينية ببيان أمهيتها يف احلي − ساعة1الطهارة
 للمسلم 

 حسن التعريف بالشعائر  −
معرفة األداء وحسن العرض واملامرسة −

 ساعتانالوضوء

 ساعة 1 الغسل

األخالق 
واآلداب 
 اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف 
جوانب من مكارم األخالق 

اإلسالمية يف الوضعيات املناسبة يف 
 املحيط.

 الصدق 
 ساعة 1 

ط بني النصوص االستشهادية واألنامط الرب −
 السلوكية املستهدفة 

اعتامد وضعيات من املحيط والواقع املعيش −
الستخراج العرب واملواقف لالسرتشاد 

 واالقتداء

 السرية

يعرب املتعلم عن حمبته للرسول صىل
اهللا عليه وسلم باالقتداء به, وذلك 

انطالقا من العرب واملواقف 
 ته العطرة.املستخلصة من سري

سول  مولد( − صىل اهللا عليه الرّ
 )وسلم, طفولته, شبابه

 
 ساعة 1

الرتكيز عىل الرسد اجليد باستخدام املصادر  −
 املوثوقة

استخالص العرب واملواقف لالسرتشاد  −
 واالقتداء 
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 ساعة 01التقويم واملعاجلة الرتبوية الدورية / 
 هلا يف الوضعيات املناسبة االستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعام

 (التالوة اجليدة, توظيف املعاين ) 
  إبراز أثر اإليامن يف سلوك املسلم 
  إدماج املعارف املرتابطة عضويا يف خمتلف امليادين وجتنيدها واستخدامها

 حسب احلاجة (ربط األخالق بالنصوص) 
 ,األمانة)  حسن إبراز مكارم األخالق املكتسبة يف الترصفات اليومية (الصدق 
 الخ).حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها (الطهارة, الوضوء .. 
  .حسن االسرتشاد باهلدي النبوي اقتداء باملواقف من سريته العطرة 
  التالميذ, ليقوم باملعاجلة من خالل التقويم البنائي يتعرف األستاذ عىل مستو

 عاب املحتو املعريف.الرتبوية للصعوبات التي جيدها بعض التالميذ يف استي



 اتساع 10أسابيع,  10 :لفصل الثاينا

الزمن  املوارد املستهدفة الكفاءة اخلتامية امليدان املقطع
توجيهات ومالحظات املقدر

02 

النصوص 

 الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن الكريم, 
واحلديث النبوي الرشيف باستخدام مهارات 

 ستعامل املناسب.التالوة اجليدة واال

 ساعة 1 سورة الربوج

حيرص األستاذ عىل القراءة الصحيحة 

ورة وتدريب املتعلمني عىل ذلك, مع  للسّ
عبة فقط,  رشح بسيط للمفردات الصّ

 ويطلب منهم احلفظ اجليّد.
من نعم اهللا تعاىل عىل عباده: (وإن  −

لكم يف األنعام... لقوم يتفكرون) 
سورة  من 69إىل  66اآليات من 

 النحل.

 ساعتان

الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم  −
 الصحيح للسورة واحلديث.

استخالص اإلرشادات الرتبوية  −

 للتطبيق ولالستشهاد.
أسس 

// // // // العقيدة 



يعظم املتعلم الشعائر اإلسالمية, ويؤدي  العبادات
 عباداته وفقا ألحكامها.

ستخراج األحكام من الرتكيز عىل ا − ساعة 1 التيمم
 .خالل عرض الكيفية عمليا

تسجيل وحفظ األحكام  −  اتساع 3 الة ومكانتها التعبديةالصّ 

األخالق 
واآلداب 

 اإلسالمية

املعرفة املكتسبة يف جوانب من  يوظف املتعلم
مكارم األخالق اإلسالمية يف الوضعيات 

 املناسبة يف املحيط.
 ساعة 1 األمانة

النصوص االستشهادية  الربط بني −

 واألنامط السلوكية املستهدفة 
اعتامد وضعيات من املحيط والواقع  −

املعيش الستخراج العرب واملواقف 

 لالسرتشاد واالقتداء

 السرية
يعرب املتعلم عن حمبته للرسول صىل اهللا عليه 
وسلم باالقتداء به, وذلك انطالقا من العرب 

 لعطرة.واملواقف املستخلصة من سريته ا

 الوحي ومقدماته. −
 ساعتان

الرتكيز عىل الرسد اجليد باستخدام  −
 املصادر املوثوقة.

استخالص العرب واملواقف  −

 لالسرتشاد واالقتداء.
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 ساعة 01 التقويم واملعاجلة الرتبوية الدورية/
 ستعامهلا يف الوضعيات املناسبة (تالوة, حسن استظهار ما حفظ من النصوص وا

 )تطبيقاستدالل, 
 .تعداد حماسن الصالة, والعرض الصحيح ألحكام املسبوق وسجود السهو 
  حسن الترصف باملعارف املكتسبة من خلق عالقة املسلم بأخيه املسلم 
  الرسد اجليد ملقدمات الوحي وتقديم العرب املستخلصة منها وبيان أثرها عىل حمبة

 الرسول صىل اهللا عليه وسلم. 
 التالميذ, ليقوم باملعاجلة من خالل التقويم البنا ئي يتعرف األستاذ عىل مستو

الرتبوية للصعوبات التي جيدها بعض التالميذ يف استيعاب املحتو املعريف.



 اتساع 10أسابيع,  10 :الفصل الثالث
 توجيهات ومالحظات الزمن املقدر املوارد املستهدفة الكفاءة اخلتامية امليدان املقطع

03 

 عيةالنصوص الرش

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن الكريم, واحلديث 
النبوي الرشيف باستخدام مهارات التالوة اجليدة 

 ةساع سورة االنشقاق واالستعامل املناسب.

حيرص األستاذ عىل القراءة 

ورة وتدريب  الصحيحة للسّ
املتعلمني عىل ذلك, مع رشح بسيط 

عبة فقط, ويطلب  للمفردات الصّ

 جليّد.منهم احلفظ ا

الوقت هو احلياة:  −

حديث (اغتنم مخسا 

 قبل مخس)
 ساعتان

الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم  −
 الصحيح للسورة واحلديث.

استخالص االرشادات الرتبوية  −

 للتطبيق ولالستشهاد.

ي عباداته وفقا يعظم املتعلم الشعائر اإلسالمية, ويؤدّ  العبادات
 ألحكامها.

امعة فضل صالة اجل
 تانساع واجلمعة

استخالص فضل الشعريتني من  −

خالل النصوص الرشعية واألحكام 
الفقهية بحوار حتلييل واستنتاجي



األخالق

واآلداب 

 اإلسالمية

املعرفة املكتسبة يف جوانب من مكارم يوظف املتعلم
 .هحميطالمية يف الوضعيات املناسبة يف األخالق اإلس

عالقة املسلم بأخيه 
 ساعتان  ماملسل

التعامل مع البيئة وربط اخللق  − 
 بالنصوص الرشعية 

 الترصف باحلكمة مع البيئة − 

 السرية

يعرب املتعلم عن حمبته للرسول صىل اهللا عليه وسلم
باالقتداء به, وذلك انطالقا من العرب واملواقف 

 املستخلصة من سريته العطرة.
 الدعوة إىل اإلسالم

ساعات 3 

الرسد اجليد الرتكيز عىل  − 

 باستخدام املصادر املوثوقة.
استخالص العرب واملواقف  − 

 لالسرتشاد واالقتداء.



 
 

65 

  مخطط بناءمقترحة لذج انم
   وضعية تعليمية/تعلمية

 
  في ميدان النصوص الشرعية - أوال

 
  : تربية إسالميةاملادة

  النصوص الرشعيةامليدان: 
من القرآن الكريم, واحلديث يستظهر املتعلم املحفوظ  الكفاءة اخلتامية:

 باستخدام مهارات التالوة اجليدة واالستعامل املناسب. الرشيف, النبوي
 من دالئل قدرة اهللا تعاىل الوحدة:

      ساعة 2: زمن الوحدة
 : الكتاب املدريس, صفوة التفاسري للصابوينم الوحدةمصادر تعلّ 

 ئي, صور: الكتاب املدريس, جهاز العاكس الضومتطلبات الوحدة
 توضيحية

  أتعرف عىل سورة األنعام − : رةمفردات الوحدة املقرّ 
 أتعرف عىل معاين املفردات -
 أستثمرو لأحلّ  -
 ما ترشدين إليه اآليات  -

 



التقويم املرحيل املدة 
 الزمنية

الوحدة  السري املنهجي للوحدة
 التعليمية

األهداف التعليمية 
/مؤرشات الكفاءة  املوارد النشاطات عياتالوض الكفاءة املستهدفة

كيف سيصبح حال اإلنسان لو مل يأت النهار? تفسد حياته. هل يستطيع اإلنسان أن يأيت  طرح جمموعة من التساؤالت:  د 05 

ا, عىل ماذا تدل ظاهرة تعاقب الليل والنهار?  بالنهار عن طريق املصابيح الكهربائية? ال يمكن ملد شساعة الكون. إذً
 ة اهللا تعاىل.عىل قدر

 وضعية االنطالق

تكليف املتعلمني −

 قراءة اآليات
ملاذا سميت  −

 بسورة األنعام?
ما هو موضوع −

 سورة األنعام?
بني قدرة اهللا يف −

 النبات.

 د 20

عن طريق احلوار 
العمودي واألفقي 

 يتوصل إىل:
تسمية سورة  −

األنعام وعدد آياهتا 
 وموضوعها.

معاين الكلامت − 
 الصعبة.

قوله تعاىل: (إن  −
اهللا فالق احلب 

...والنو 
يؤمنون) 

 59/99األنعام 

خمتلف احلقائق  −

العلمية التي تدل 

من دالئل 
 قدرة اهللا تعاىل

أن حيسن املتعلم تالوة  −
 وقراءة النصوص الرشعية.

أن يتعرف عىل سورة  −
 األنعام.

أن يتعرف معاين  −
 الكلامت الصعبة.

أن حيلل ويستثمر مقاطع  −
 النصوص الرشعية.

يستظهر املتعلم 
املحفوظ من القرآن 

الكريم, واحلديث 
النبوي الرشيف 

خدام مهارات باست
التالوة اجليدة 

واالستعامل 
 املناسب.

وضعية بناء 
 التعلامت



لفائدة من ا ما−
 الليل والنهار?

كيف يصنع −

تعاقب الشمس 

 والقمر الزمن?
أين تكمن قدرة −

 اهللا يف النجوم?
ما معنى  −

من نفس (أنشأكم 
 واحدة)?

املاء يدل عىل −
احلياة, كيف 

 ذلك?

 د 10
 د 10
 د 10
 د 10
 د 10

 د 10
 د 15

عرض صور − 

 :ـكوضعيات بناء ل
 دليل النبات.− 
 ح.دليل اإلصبا− 
 دليل األوقات.  −
 دليل النجوم. −
دليل أصل خلق  −

 اإلنسان.
 دليل املاء. −
تكليف املتعلمني −

بالعمل ثنائيا 
الستخالص ما 

ترشد إليه اآليات 
 من فوائد

عىل اإلعجاز 
لعلمي يف القرآن ا

الكريم: خلق 
الكون, خلق 

اإلنسان, النجوم 
ات..  واملجرّ

 آيات اهللا يف أن يدلل عىل−
 الكون.

أن يربط بني آيات النص  −
 اهللا يف الرشعي, وآيات

 الكون املنظور.
أن يتأمل يف بديع صنع  −

اهللا ويستكشف قدرة اهللا يف 
 الكون.

أن يستخلص الفوائد  −
واإلرشادات من 

 النصوص الرشعية.



 تقويم الكفاءة:  
من  95/99يف جدول مناسب ضع أدلة قدرة اهللا تعاىل يف الكون التي درستها وما يناسبها من القرآن الكريم من خالل اآليات  

 سورة األنعام. 
سورة األنعام.من  95/99اآليات  يفحمل الشاهد  دالئل القدرة

1− 
2− 

1− 
2− 

 الوضعية اخلتامية
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 تدريس النصوص الشرعية في توجيهات 
 )الحديث النبوي الشريف(

  
 وضعية االنطالق: −1

 أن تكون وضعية االنطالق تتميز بام ييل:
ة). التشويق  -  (قصّ
 الدقة يف االختيار.  -
 االختصار يف الطّرح.   -
 الواقعية (إسقاط الوضعية عىل الواقع)  -
 لفت انتباه.  -
 طرح إشكالية (االستفادة من [أتأمّل وأستكشف]  -
إحضار سند (جريدة, صورة, اللجوء إىل الصور التوضيحية يف الكتاب   -

 واالنطالق منها...).
ابق.  -  ربط التالميذ بالدرس السّ
 .استغالل سبب النزول إن وجد  -

 كتابة العنوان عىل السبّورة: −2
ل األستاذ مع التالميذ إىل من خالل أجوبة التالميذ واستنتاج اهتم يتوصّ

(عىل األستاذ  .استنتاج عنوان الوحدة, ثمّ يكتب عىل السبورة بخط واضح وكبري
 جتنب كتابة العنوان مبارشة قبل وضعية االنطالق).
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 حفظ)أأقرأ وأتلو/النص الرشعي: ( −3
ق القدوة  القراءة النموذجية لألستاذ, ويُستحسن أن تكون من حافظته, ليحقّ

رين يف هذه املرحلة قصريين.ل ني املقرّ   تالميذه خاصة وانّ النصّ
 متابعة التالميذ لقراءة أستاذهم من الكتاب املدريس ربحا للوقت.

كينة والوقار أثناء القراءة.  توفري جو السّ
ف عىل الصحايب راوي احلديث) −4  التعريف بالصحايب راوي احلديث: (أتعرّ

 مراعاة االختصار.  -
 حديث.بيان خدمته لل  -
ة احلديث وفائدة ذلك يف احلفاظ عىل   - بيان أمهية الرتمجة يف معرفة درجة صحّ

 السنة النبوية.
ف عىل معاين املفردات) −5  رشح املفردات: (أتعرّ

 .مشاركة التالميذ يف حتديد املفردات التي تصعب عليهم  -
 كتابتها عىل السبورة بعد حتديدها من طرف التالميذ.  -
 سياق احلديث.ترتيبها ورشحها وفق   -
ح. (إن   - استعامل ألفاظ أوضح وأبسط وجتنّب تكرار نفس اللفظة يف الرشّ

 كانت أفضل ممّا يف الكتاب)
 :أُحلّل وأستثمر  −6

عبة يتّضح للتالميذ معنى النص إمجاال (وهذا ما كان يعرف  بعد رشح املفردات الصّ
األستاذ يف حتليل  أي عكس التفصيل), ثمّ بعد ذلك يرشع "املعنى اإلمجايل"ـسابقا ب
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النص واستثامره من خالل جمموعة عنارص راعينا فيها االختصار والرتاكيب الواضحة, 

ة.  مع تدعيمها بالصور التوضيحية املعربّ
 ما يرشدين إليه احلديث: −7

 استثامر العنارص املفامهية السابقة الستنتاج اإلرشادات.  -
 وائد عىل شكل إرشادات.تدريب التالميذ عىل كيفية استخراج األحكام والف  -
 االلتزام باالختصار يف مجلة مفيدة.  -
 عدم تفكيك الفائدة وذلك لكي ال تتكرر عدة مرات بصيغ خمتلفة.  -
 األولوية يف الفوائد التي هلا رابط باملوضوع.  -
 توجيه التلميذ إىل حمل الشاهد للوصول إىل الفائدة يف وقت وجيز.  -

م) −8  تطبيق: (أفكر وأقوّ
يم أهم ما تمّ دراسته يف الوحدة, مع دفع التلميذ إىل التفكري يف وضعيات من خالل تقو

 جديدة هلا عالقة بموضوع الوحدة. 
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  ميدان العبادات:في  - ثانيا
 

  : تربية إسالميةاملادة
ي عباداته وفقا يعظم املتعلم الشعائر اإلسالمية, ويؤدّ  الكفاءة اخلتامية:

  ألحكامها.
  العبادات:امليدان
 الطهارة  ة:الوحد
الفقه املالكي وأدلته للدكتور: : الكتاب املدريس, ادر تعلم الوحدةمص

   الصادق عبد الرمحن الغرياين
 : الكتاب املدريس, جهاز العاكس الضوئي, صور..متطلبات الوحدة

        ساعة 1: زمن الوحدة
  تعريف الطهارة − : مفردات الوحدة املقررة

 أنواع الطهارة -
 (مرشوعيتها)حكم الطهارة  -
 احلكمة من الطهارة -



التقويم املرحيل املدة 
 الزمنية

 السري املنهجي للوحدة
الوحدة 
 التعليمية

األهداف 
التعليمية 

/مؤرشات 
 الكفاءة

الكفاءة 
 املستهدفة

 الوضعيات
 املوارد النشاطات

نتفع من املاء لسقي ل عند نزول املطر يستبرش الفالحون خريا. هطرح جمموعة من التساؤالت:  د 05  يُ
 للرشب والوضوء والغسل. ما تسمية استعامل املاء للوضوء والغسل? الطهارةو الثامر فقط?و الزروع

 وضعية االنطالق

ما الفرق بني التعريف 
اللغوي والرشعي 

 للطهارة?

التيمم, الغسل, طهارة 
املكان, الوضوء. 

 صنفها حسب نوعها.

 د 08
عرض صور يصل −

من خالهلا إىل املتعلم 
 املعنى اللغوي للطهارة.

بناء التعريف الرشعي −
انطالقا من التعريف 

 اللغوي.
اعتبار التعريفني −

النصوص  −

الرشعية: قوله 

تعاىل: (إن اهللا 
حيب التوابني 

وحيب 

 الطهارة

يعرف أن  −

لغة  الطهارة
 .ورشعا

دد أنواع أن حي−
الطهارة من خالل 

يعظم املتعلم 
الشعائر 

اإلسالمية, 
ويؤدي 

 وضعية بناء التعلامت



(وثيابك فطهر) كيف 
 لطهارة.تدل عىل ا

 ملاذا فُرضت الطهارة?

 د 10

 د 10

 د 10

اللغوي والرشعي سندا 
 لبلوغ أنواع الطهارة.

إعادة قراءة التعريف −
وتقسيمه إىل الرشعي 

شطرين للوصول إىل 
أقسام الطهارة احلسية 
 (الطهارة من احلدث

 الطهارة من اخلبث)و
ما حكم الصالة دون −

 طهارة? باطلة.
فام حكم الطهارة? 

 واجبة
عصف أذهان املتعلمني 

بام يعرفون من أدلة, ثم 

 املتطهرين)
 222البقرة
 :قوله 

(الطهور شطر 
اإليامن) رواه 

مسلم 
الدراسات −

العاملية املحايدة 
تفيد أن أطهر 

البرش بدنيا 

املسلمون بسبب 
 عبادة الطهارة.

 التعريف.
أن يتعرف −

ويستدل عىل 
 حكم الطهارة.

أن يستخلص −
احلكمة من 
 مرشوعية
 الطهارة.

عباداته وفقا 
 ألحكامها.



 تصحيحها وتصنيفها
 (قرآن سنة)

يف عمل تعاوين ثنائي −
يستخلص املتعلمون 

مة من مرشوعية احلك
 الطهارة.

 :تقويم الكفاءة د 08 
 الوضعية اخلتامية واجلامل, كيف يظهر لك ذلك من خالل وحدة الطهارة? اإلسالم دين النظافة
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 توجيهات يف تدريس ميدان العبادات:
يعتمد يف تعلم العبادات وبناء كفاءاهتا عىل الوضعيات  طرائق التدريس: −1

التي توفر وسائل التعلم النظري, إىل جانب املامرسة العملية يف الوقت 
ز املعرفة باملامرسة ولو من باب التدريب. (الوثيقة ذاته, من أجل تعزي

 املرافقة)
الكتاب املدريس بالنسبة للمتعلم, أما األستاذ فمختلف  املادة التعليمية: − 2

سة, أو  املراجع واملصادر التي ختدم احلصة التعليمية املتوفرة بمكتبة املؤسّ
 مكتبتك اخلاصة مع االعتامد عىل املرجعية املالكية.

باإلضافة إىل الوسائل التقليدية  التعليمية (املعينات الرتبوية): الوسائل − 3
بذ استعامل الوسائل التكنولوجي  احلديثة.ة حيُ

 
 بناء هيكل وحدة تعليمية من ميدان العبادات

  
 :تبقى خاضعة حلرية األستاذ إذ يمكن: وضعية االنطالق  

  االنطالق من التمهيد واملدخل اإلشكايل يف الكتاب املدريس. −1
استغالل واقع التلميذ بإثارة وضعية مشكلة مع مراعاة عامل التشويق  − 2

  والواقعية.
 عدم االسرتسال يف الوضعية حيث ال تتجاوز مخس دقائق. − 3
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 :البناء التعلمي للوحدة 
دة مع مراعاة التعاريف التي  .1 ضبط التعاريف واألمثلة. وتكون موحّ

 ملالكي).ختدم املرجعية الوطنية (االلتزام باملذهب ا
 يف عنرص املرشوعية املقصود هبا العنارص التالية: .2

 احلكم الرشعي. -
الدليل من القرآن والسنة مع بيان وجه االستدالل منها  -

 والتخفيف ما أمكن.
مراعاة الدليل الذي خيدم احلكم عىل أن يكون قليل املبنى  -

 واضح املعنى.
ع يف الرشح, مراعاة للمرحلة العمرية 3 .عدم اإلطناب واإلفراط والتوسّ

 للتلميذ. 
.عند التعرض للرشوط او الفرائض, السنن, املكروهات, النواقض... 4

 يقترص عىل األساسية منها.
 . االلتزام باحلجم الساعي لكل وحدة.5
 .االنتقال من عنرص إىل آخر يكون عىل الشكل التايل:6

 فيف املعارف واالنتقال املبارش من عنرص آلخر.تفادي تص  -
ة مشكل أو قصة أو حديث أو سؤال االنتقال عن طريق إثار  -
 يرجع هذا األمر إىل مهارة االستاذ).(
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 تكون كالتايل:الوضعية اخلتامية  : 
عند هناية كل وحدة تعليمية يمكن تلخيصها عىل شكل خمطّط أو  − 1    

 ان.خريطة ذهنية, باستخدام األلو
 إنجاز  تقويم تشخييص ملعرفة مد استيعاب التالميذ للدرس. −2    

 ويف األخري نتمنى التوفيق والسداد ألساتذتنا األفاضل, والسالم عليكم.
 :ةرية النبويّ سّ ميدان اليف  −ثالثا
  : تربية إسالميةاملادة

  السرية النبوية امليدان:
, ويعربّ ات بارزة من سرية الرسول يعرف املتعلم حمط الكفاءة اخلتامية:

 عن حمبته له باالقتداء به.
 مولده وطفولته  الوحدة:

 البوطي ,فقه السرية الغزايل: الكتاب املدريس, مصادر تعلم الوحدة
 خرائط.: الكتاب املدريس, جهاز العاكس الضوئي, متطلبات الوحدة

 ساعة  1: زمن الوحدة
  مولده  -     : مفردات الوحدة املقررة

 رضاعته  -
 حادثة شق الصدر -
 إىل أمه احلنون -
كفالة جده ثم عمه  -



التقويم 
 املرحيل

املدة 
 الزمنية

السري املنهجي للوحدة
األهداف التعليمية  الوحدة التعليمية

 /مؤرشات الكفاءة
الكفاءة 
 املستهدفة

 الوضعيات

 املوارد النشاطات

 وضعية االنطالق .ظيم) ما معنى اآلية? من هو املقصود يف اآلية? الرسول يقول اهللا تعاىل: (و إنك لعىل خلق ع د 05 

بعد عرض 
كل جمموعة 

يتثري 
األستاذ 

 د 08
X
5 

يقسم األستاذ يكلف 
املتعلمني إىل جمموعة 
صغرية, ثم يكلفهم 
ببحوث بسيطة قبل 

هذه احلصة حول 
العنارص التالية: مولده 

حادثة –ه رضاعت –

عودته  –شق الصدر 
كفالة جده  –إىل أمه 

مفهوم السرية  −
منذ  النبوية: حياته 

 والدته إىل وفاته.
يف تاريخ الرؤساء  −

وسري العظامء, مل 
ب سرية كالسرية تكت

النبوية, شاملة لكل 
صغرية وكبرية حلياة 

 .النبي 

 مولده وطفولته


أن يتعرف عىل  −
مولده والظروف 
 .املصاحبة لوالدته 

أن يتعرف عىل −
 .مرضعاته 

أن يكتشف حادثة −
 .شق صدره 

أن يتعرف عىل كفالة −
 .جده وعمه له 

يعرف املتعلم 

حمطات بارزة 

سرية  من
صىل الرسول 
اهللا عليه 
ويعربّ  ,وسلم

عن حمبته له 
باالقتداء به.. 

 وضعية بناء التعلامت



نقاشا بني 
املتعلمني 

 ثم عمه.
يتم عرض األعامل 

ومناقشة املتعلمني فيام 
بينهم ليتوصل إىل 
األثر الكتايب وفق 
العنارص املفامهية 

 السالفة الذكر. 

 تقويم الكفاءة: د 05 
 الوضعية اخلتامية .ما هي العرب واملواعظ املستخلصة من طفولة النبي
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  التقويم
 

تعرف عىل التقويم هو الوسيلة األساسية التي يمكن بواسطتها ومن خالهلا ال 

مد نجاحنا يف حتقيق األهداف الرتبوية, وعىل الكشف عن مواطن الضعف والقوة 
 اة.بم حيقق األهداف املتوخّ  ,يف العملية التعليمية بقصد حتسينها وتطويرها

وعىل هذا فالتقويم عملية تشخيصية عالجية وقائية, ويقصد بالتشخيص معرفة  
ن توجيههم وإرشادهم وتطويع قدرات وميول واهتاممات الطالب بقصد حس

املحتو وطرق التدريس يف ضوء حتديد مواطن الضعف, والتعرف عىل املشكالت 
 .وهذا ما يعرف بالتقويم الوقائي ,غري املنظورة سابقاً 

د بل هو وسيلة حتدّ  ,فالتقويم ليس غاية إلصدار احلكم واالنتهاء عند ذلك 
 .مسار العملية التعليمية/التعلمية مد ما حتقق من األهداف, واملقرتحات لتصحيح

 (املقطع اإلدماجي): من أنواع التقويم − 
استعملنا يف الكتاب التقويم اخلتامي يف هناية كل  متعددة,للتقويم أنواع كثرية و 

وحدة, للتأكد من بلوغ املتعلمني الكفاءة املستهدفة من بناء التعلامت خالل الوحدة, 
فامذا  .يد يف مناهج اجليل الثاين يدعى املقطع اإلدماجيثم ختمنا كل ميدان بتقويم جد

 يقصد به:
التعلمية إىل  −تستند العملية الديداكتيكية أو ما يسمى أيضا بالعملية التعليمية

جمموعة من اخلطوات املنهجية, منها التخطيط أو حتديد املدخالت, بتسطري جمموعة من 
ساسية أو النوعية; ثم مرحلة التدبري أو ات املستهدفة األءاألهداف اإلجرائية والكفا
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التنفيذ أو ما يسمى أيضا بمرحلة العمليات, وتتمثل يف اختيار املحتويات واملضامني, 
ثم االستعانة بالوسائل الديداكتيكية, ومتثل جمموعة من الطرائق البيداغوجية املالئمة, 

اصل اللفظي وغري وتنظيم الفصل الدرايس إيقاعيا ومكانيا, ثم تدبري عملية التو
اللفظي. أما املرحلة األخرية, فهي مرحلة التقويم أو مرحلة املخرجات, ويف هذه 
املرحلة بالذات, نتثبت من مد حتقق األهداف اإلجرائية, ومد جتسيدها واقعيا 
وميدانيا. وهنا, نتحقق من مد اكتساب املتعلم للكفايات املستهدفة, بالتمكن من 

وحل الوضعيات التي قدمت له من أجل معاجلتها. ويمكن كذلك املوارد املدروسة, 
يف حالة وجود تعثرات ديداكتيكية ) Feed back( اللجوء إىل التغذية الراجعة

وبيداغوجية, وتسمى هذه املرحلة بمرحلة املعاجلة, وهي أنواع ثالثة: معاجلة 
ألول من املعاجلة ديداكتيكية وتربوية, ومعاجلة نفسية, ومعاجلة اجتامعية. فالصنف ا

 داخيل مرتبط باملؤسسة التعليمية, والصنفان الباقيان يامرسان خارج املؤسسة.
التقويم اإلدماجي املرتبط ارتباطا وثيقا  يف هذا الكتاب هو ركزنا عليهوما 

توظيف املتعلم ملوارده السابقة أو  يقصد بالتقويم اإلدماجيات. وءببيداغوجيا الكفا

رة بغية توظيفها واستثامرها حلل الوضعية املشكلة. وتسمى هذه ملكتسباته املستضم
الوضعية بالوضعية اإلدماجية. ومن ثم, فالتقويم الذي ينصب عليها يسمى بالتقويم 

 اإلدماجي.



المقترحة لتقويم المكتسبات اتاإلجاب

 اإلجابة املقرتحة الصفحةالوحدةامليدان
النصوص

 الرشعية
من دالئل
 قدرة اهللا
 تعاىل

 كرم اهللا تعاىل اإلنسان وميزه عن سائر خملوقاته بالعقل, ليتدبر يف آيات اهللا يف الكون. −1 24ص
من سورة األنعام: دليل النبات, دليل اإلصباح, دليل  99إىل59من األدلة التي ذكرت يف اآليات  −2

 األوقات, دليل النجوم, دليل أصل خلق اإلنسان, دليل املاء.
لإلنسان الشمس والقمر الستعامهلام يف حساب األيام, واألشهر, والسنوات, وحتديد سخر اهللا تعاىل −3

 الزمن, كام جعل النجوم ملعرفة االجتاهات واالهتداء هبا.
أشارت اآليات إىل إعجاز علمي وحقائق كونية أذهلت علامء العرص, حيث بينت قدرته تعاىل يف −4

لق النور والظلمة, وتعاقب الشمس والقمر يف دقة ظاهرة النبات القائمة عىل شق احلب والنو, وخ
متناهية دون تداخل بينهام, وخلق النجوم واملجرات العظيمة, وخلق اإلنسان من نفس واحدة, ونزول 

 املطر, وإحياء األرض به.

إذا قرأت قوله تعاىل: (وجعلنا من املاء كل يشء حي) ثم نظرت نظرة متفحص, ومتأمل يف الكون −5



كل يشء حي بسبب املاء; فاإلنسان واحليوان, والنبات ال توجد, وال تستمر هلا احلياة حويل وجدت أن
إال باملاء الذي جعل اهللا فيها رس بقائها.

من نعم
اهللا تعاىل 
 عىل عباده

خلق اهللا تعاىل اإلنسان, وخلق له طعامه, وغذاءه, ثم أمره أن يتدبر فيه ليدرك عظيم نعمه تعاىل عليه,  −1 28ص
 سخر له خمتلف األطعمة, واألرشبة فهو املنعم الوحيد اجلدير بالعبادة.وأنه 

اآلية الكريمة تثري عقولنا, وجتعلنا نتدبر يف هذا املخلوق الصغري العجيب املجتهد يف عمله, واملنظم يف −2
ترصفاته, وأن اهللا أودع فيه قدرته, حيث جيمع رحيق الثامر, والزهور, ثم هيضمها, وحيوهلا إىل عسل 

, وشفاءً لإلنسان.  صاف خمتلف األلوان, يصلح دواءً
ال يمكن أن يدرك نعمة البرص إال من فقدها, وإغامض العينني هلذه املدة جتعلني أشعر بفضل اهللا عيلّ أن −3

 وهبني البرص ألنظر وأتأمل, وأتعامل مع الكون من حويل.
مكانة

القرآن 
والسنة 
النبوية

 ن الكريم متيزه عن غريه من الكتب الساموية:ثالث مميزات للقرآ −1 35ص
 أنزل عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم خاتم األنبياء والرسل.  −  أ

 نزل مفرقا خالل ثالث وعرشين سنة.− ب
 حمفوظ من التحريف, والتبديل.− ت



اعلم زميل أن السنة جاءت شارحة للقرآن الكريم, مبينة له, مفصلة ألحكامه. يقول اهللا تعاىل: (وأقيموا  −2الرشيفة
الة..) ثم تأيت السنة مبينة, وشارحة, فيقول صىل اهللا عليه وسلم: (صلوا كام رأيتموين أصيل), وقد الص

 تأيت السنة يف بعض األحيان بأحكام جديدة, ألهنا وحي من اهللا عز وجل شأهنا شأن القرآن الكريم.
تهادهم يف صالهتم احلديث األول: سنة تقريرية, حيث أقر النبي صىل اهللا عليه وسلم الصحابة عىل اج−3

رها حتى وصوله إيل بني قريظة.  العرص, فمنهم من صالّها أثناء الطريق, ومنهم أخّ
احلديث الثاين: سنة فعلية حيث كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يؤدي كيفية الصالة أمام الصحابة, وهم 

يتعلمون منه.
الوقت هو

 احلياة
ن الذهب, ألن الذهب يشء مادي, إذا فُقد يمكن تعويضه, أما إن الوقت هو احلياة, ولذلك هو أغىل م −391ص

 أغىل نإذا ذهب جزء منه ذهب جزء من حياتك, ال يمكن اسرتجاعه, فالوقت إذهو حياتك, فالوقت 
 وأثمن من الذهب.

قد هيب اهللا عز وجل كثرياً من النّاس الصحة, والعافية, ويزيدهم الزمن, والوقت الكايف ألداء −2
ن بعضهم ال يستثمر عافيته, وصحته يف عبادة اهللا عز وجل, والقيام بواجباته, بل يتكاسل واجباهتم, لك

ويضيع الوقت فيام ال ينفعه, فهؤالء خرسوا وخابوا.



أوافق هذا العاملِ يف قوله, ألن الوقت ثمني, وغال, فهو احلياة, فكيف هلؤالء الناس يلعبون النرد, −3
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم (أغتنم مخسا قبل مخس; حياتك ويضيعون أغىل ما يملكون. وقد قال: 

 قبل موتك, وصحتك قبل سقمك, وفراغك قبل شغلك..) رواه أمحد.
 عوامل إضاعة الوقت كثرية منها:−4

 االنشغال باللهو عىل حساب الواجبات.  −  أ
 عدم احرتام الوقت.− ب
 التسويف والتأجيل يف أداء األعامل.− ت
 لصحة والغنى, والفراغ يف أداء خمتلف األعامل املطلوبة.عدم اغتنام مرحلة الشباب, وا− ث

 وأقول بأن الوقت قد ضاع ملا يمر علينا دون تشغيل أنفسنا بأعامل يرضاها اهللا عز وجل.
التقويم

واملعاجلة 
الرتبوية 
(مقطع

تفسري حدوث الليل والنهار: −411ص
ليها ينتج مساحتني متباينني; املساحة املعرضة للضوء بام أن األرض كروية الشكل, وتسليط الضوء ع

 متثل النهار, واملساحة املغمورة متثل الليل.
 تباين (االختالف) الليل, والنهار بني دول العامل ناتج عن دوران األرض حول نفسها. -



النشاط

 اإلدماجي)
إذا مل تظهر الشمس عىل األرض تتعطل احلياة. -

 من دالئل قدرة اهللا تعاىل يف الكون:−2
 سان يقول تعاىل: (ويف أنفسكم أفال تبرصون).خلق اإلن -
خلق الساموات واألرض يقول اهللا تعاىل: (إن يف خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار  -

آليات ألويل األلباب) آل عمران 

رفع السامء, وتزينها بالنجوم يقول اهللا تعاىل: (أفلم ينظروا إىل السامء فوقهم كيف بنيناها وزيناها)  -
 6 ق

كل مسلم جيد نفسه مرتبطا بالقرآن الكريم والسنة النبوية يرجع إليهام لضبط سلوكياته يف حياته, وأداء −3
واجباته, لذا وجب أن يتأدب معهام, ويعمل هبام. يقول اهللا تعاىل: (قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين 

  31حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم) آل عمران 
اع النبي صىل اهللا عليه وسلم والعمل بسنته املطهرة طاعة هللا وعمل بالقرآن الكريم, كام جيب علينا فاتب

 تالوته وتدبر معانيه.



أسس 

العقيدة 
 اإلسالمية

من أركان 
 اإليامن

 الفرق بني اإلسالم واإليامن −1 48ص 
 اإليامن اإلسالم

لغة: االنقياد, واخلضوع, -
 االستسالم

اصطالحا: االستسالم  -
واالنقياد ألوامر اهللا, 

 واجتناب نواهيه.
 اإلسالم قول باهللا. -
أركان اإلسالم:  -

الشهدتان, إقام الصالة, 
إيتاء الزكاة, صوم 

رمضان, حج البيت ملن 
استطاع إليه سبيال.

 التصديق, واليقني, واإلقرار -
اصطالحا: التصديق اجلازم بوجود اهللا تعاىل, ومالئكته,  -

خر, وبالقضاء والقدر خريه وكتبه, ورسله, واليوم اآل
 ورشه.

 اإليامن قول وعمل. -
أركان اإليامن: اإليامن باهللا, ومالئكته, وكتبه, ورسوله,  -

 واليوم اآلخر, والقدر خريه ورشه.



 أركان اإليامن: اإليامن باهللا, ومالئكته, وكتبه, ورسوله, واليوم اآلخر, والقدر خريه ورشه.−2
ول اهللا تعاىل (آمن الرسول بام أنزل إليه من ربّه و املؤمنون كل آمن االستدالل عىل أركان اإليامن: يق

 باهللا ومالئكته وكتبه ورسله..)البقرة
وقوله صىل اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل حينام سأله عن اإليامن: (أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه 

 ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه ورشه) رواه مسلم
عز وجل يف هذه اآلية الكريمة املؤمنني الصادقني العاملني بأوامره املجتنبني لنواهيه باحلياة  يعِد اهللا−3

 الطيبة يف الدنيا, واجلزاء الوافر يف اآلخرة نظري عملهم الصالح النافع هلم, وملجتمعهم.
رب عىل البالء, وإن اإليامن الصادق باهللا تعاىل له آثار طيبة جتعلني أقوم بواجبايت, وما أمرت به, وأص

 وأشكر اهللا عند الرخاء, وأطهر 
 قلبي من الرذائل, واملنكرات, فأكون حسن األخالق مع الناس مجيعا.

التقويم 
واملعاجلة 

 .له وعبوديته باهللا اإليامن إىل الصنم عابد املرشك اهتداء موضوع القصة تناولت −1 50ص 
 بالكتب اإليامن بالرسل, يامناإل باهللا, اإليامن−2



الرتبوية 
(مقطع 
النشاط 

 اإلدماجي)

 ينبغي: (قوله ثم القرآن, سامع من يبكي بدأ حينام املرشك سلوك عىل القصة يف اإليامن أثر يظهر−3
 .أسلم ثم) يُعىص ال أن الكالم هذا لصاحب

 السامء يف وحده وأنه والوحدانية, القدرة دالئل ذكر القائل ألن اهللا وحدانية عىل يدل اجلواب−4
 .واألموات األحياء عىل مهوحك واألرض,

 واحد أنه البرشية يبلغ بأن نبيه اهللا أمر إذ تعاىل, اهللا بوحدانية وإقرار توحيد كلها اإلخالص سورة
 واآلخر قبله, يشء ال الذي األول فهو غريه, إىل حيتاج وال احلوائج قضاء يف يُقصد له, رشيك ال

 .الكون هذا يف أحد شبههي وال ولد, وال والد له يكن فلم بعده, اليشء الذي
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  المعتمدة المراجـع
  في الكتاب المدرسي ودليل األستاذ

 
سة  القرآن الكريم. − املصحف الرشيف لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف, ط. الرغاية, املؤسّ

 الوطنية للفنون املطبعية.
), بريوت: 2), ط (4العظيم, ج (هـ), تفسري القرآن 1414أبو الفداء إسامعيل بن كثري, ( −

 دار اخلري للطباعة والنرش والتوزيع.
م). مفردات ألفاظ القرآن. حتقيق: صفوان عدنان 1992هـ/1412الراغب األصفهاين, ( −

 داو ودي, دمشق: دار القلم.
هـ), صحيح البخاري, حتقيق: مصطفى البغا, ط 1407حممد بن إسامعيل البخاري, ( −
 بن كثري.), بريوت: دار ا3(
نن الرتمذي, حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون, بريوت:  − أبو عيسى الرتمذي, (د. ت), سُ

 دار إحياء الرتاث.
نن ابن ماجة, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, بريوت:  − حممد بن يزيد القزويني, (د. ت), سُ

 دار الفكر.
 –حتسني مستواهم جمموعة منشورات للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي الرتبية و −

 احلراش.
), القاهرة: 6تارخيها, ط ( −فلسفتها  −م), الرتبية اإلسالمية نظمها 1978أمحد شلبي, ( −

 مكتبة النهضة املرصية.
 هـ), أصول الرتبية اإلسالمية, الرياض: دار عامل الكتب.1420خالد حامد احلازمي, ( −
), 2ارص وحلوهلا اإلسالمية, ط (هـ), أزمة التعليم املع1416زغلول راغب النجار, ( −

 الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي.
), دمشق: 2هـ), أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها, ط (1403عبد الرمحن النحالوي, ( −

 دار الفكر.
هـ), الرتبية اإلسالمية املعارصة يف مواجهة النظام العاملي 1417عبد الرمحن النقيب, ( −

 هرة: دار الفكر العريب.اجلديد, القا
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هـ), مدخل إىل الرتبية اإلسالمية, الرياض: دار 1418عبد الرمحن بن حجر الغامدي, ( −
 اخلرجيي للنرش والتوزيع.

 هـ), مدخل إىل علوم الرتبية, (د. ن).1405عيل إدريس, ( −
ارصة, م), الرتبية الدينية اإلسالمية بني األصالة واملع1999فتحي عيل يونس وآخرون, ( −

 القاهرة: عامل الكتب.
 هـ), املعجم الوجيز, بريوت: املركز العريب للثقافة والعلوم.1400جممع اللغة العربية, ( −
هـ), نظرية الرتبية اإلسالمية للفرد واملجتمع, ضمن بحوث ندوة 1400حممد الغزايل, ( −

 11كرمة خالل الفرتة من خرباء أُسس الرتبية اإلسالمية املنعقدة بجامعة أم القر يف مكة امل
– 16 أم جامعة: املكرمة مكة. هـ1400 الثاين مجاد ,الرتبوية البحوث مركز القر 

 .والنفسية
املبادئ  −هـ), حمارضات يف األصول اإلسالمية للرتبية 1419حممد خري عرقسويس, ( −

 العليا, بريوت: املكتب اإلسالمي.
سالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية, هـ), الرتبية اإل1421حممد منري مريس, ( −

 القاهرة: عامل الكتب.
 هـ), جوانب الرتبية اإلسالمية األساسية, ( د.ن).1406مقداد ياجلن, ( −
), الرياض: دار اهلد 2هـ), أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا, ط (1409مقداد ياجلن, ( −

 للنرش والتوزيع.
هـ). أنوار التنـزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري 1329نارص الدين البيضاوي, ( −

ثامنية  .البيضاوي. املطبعة العُ
), اجلزائر, 1), سلسلة الفقه املالكي امليرسّ وأدلته, ط (2012الدكتور موسى إسامعيل, ( −

 دار اإلمام مالك.
ادة املالكية,  ل −  بنان.حممد العريب القروي, (د.ت), اخلالصة الفقهية عىل مذهب السّ
), فقه السرية, حتقيق: الشيخ نارص الدين األلباين, دار الكتب 1965حممد الغزايل, ( −

 احلديثة. 
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