يف الرتبية اإلسالمية
لل�سنة الأوىل من التعليم املتو�سط

موفم للنرش

يرس جلنة تأليف كتاب التلميذ للسنة األوىل متوسط يف مادة الرتبية
اإلسالمية أن تقدم للزمالء والزميالت املعلمني واملعلامت نواة دليل املعلم،
بعد أن تم االنتهاء من تأليف الكتاب املدريس.
هيدف هذا الدليل إىل مساعدة املعلم يف حتقيق األهداف التي بني عليها
منهاج الرتبية اإلسالمية ،من خالل حتديد تلك األهداف وعرض نامذج
للوسائل واألساليب واألفكار الرتبوية الالزمة لتحقيقها .كام هيدف إىل
تشجيع املعلم ،وحتفيزه عىل االبتكار واإلبداع يف بناء األفكار وتطويرها؛
لتنمية منهجية التحليل واالستنتاج والتطبيق والتعليل عند أبنائنا التالميذ،
بعيد ًا عن أسلوب التلقني؛ ما يساهم يف حتسني نوعية التعليم يف بالدنا.

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

كام احتوى الدليل عىل جمموعة من اإلرشادات العامة واخلاصة ملبحث
الرتبية اإلسالمية ،التي تساعد املعلم يف فهم األهداف املتعلقة باملبحث
وسبل حتقيقها.
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وانطالقا من رضورة إبراز الكفاءات التي صيغ عىل أساسها حمتوى كتاب
الرتبية اإلسالمية ،فقد تم حتديد األهداف اخلاصة للدروس كافة؛ ألن
معرفة اهلدف ووضوحه يف ذهن املعلم واملتعلم يعد أساس ًا يف نجاح العملية
التعليمية  /التعلمية ،ويوفر عىل املعلم الكثري من اجلهد والوقت أثناء التنفيذ.

وعملنا بعد ذلك عىل تقديم خطط تنفيذية حلصص صفية ،متثل نامذج
تغطي دروس ًا متنوعة ،هتدف إىل مساعدة املعلم يف التخطيط للحصة
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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املؤرخ يف  23يناير ،2008
أوضح القانون التوجيهي للرتبية رقم ّ 04-08
األول ،ويف الفصول :الثاين والثالث
ال سيام يف الفصل  Iو IIمن العنوان ّ
والرابع من العنوان الثالث مها ّم املدرسة والقيم الروحية واملواطنة من
خالل :التأكيد عىل الشخصية اجلزائرية ،وتعزيز وحدة األ ّمة عن طريق ترقية
القيم املتع ّلقة بالثالثية :اإلسالم ،العروبة واألمازيغية ،ومد ّعمة بالتكوين
عىل املواطنة ،والتفتّح عىل احلركات العاملية واالندماج فيها.

املتوسطة،
وقد بنت اللجنة الوطنية مناهج املرحلة االبتدائية واملرحلة
ّ
بالسهر عىل مطابقة منتوجها للمعايري التي حدّ دهتا النصوص املرجع ّية:
ّ
تقرير اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية ،برنامج احلكومة لسنة
 ،2002والقانون التوجيهي للرتبية سنة .2008

ملاذا مناهج الجيل الثّاين؟
األول بصفة مستعجلة ،نظرا للظروف العا ّمة
تم إصدار مناهج اجليل ّ
لقد ّ
لإلصالح آنذاك ،مما جعلها تفتقد مرجعية واضحة ،وصدرت تلك املناهج
سنة بعد سنة ّمما جعلها تفتقد لالنسجام والتامسك فيام بينها.
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تـم تعزيز هـذا اجلانب
أ ّمـا بخصـوص اعتماد املقاربـة بالكفـاءات ،فقـد ّ
يف مناهـج اجليـل الثاين ،حيث تـم اعتامد ثلاث مرجعيات إلعـداد املناهج
اجلديـدة؛ ّأوهلـا القانـون التوجيهـي للرتبيـة  ،08/04واملرجعيـة العامـة
للمناهـج والدليـل املنهجـي إلعـداد املناهج .وتم اعتماد مبدَ ئَي ّ
الشـمولية
السـنوات يف مجيع األطـوار ،ملعاجلة تفـكُّك مناهج
واالنسـجام بين مناهج ّ
اجليـل القديم.
كام تم اعتامد أربع حماور مهيكلة للمنهاج:

ويتضمـن املصفوفـة املفاهيميـة والتنظيـم املنطقـي
 -1املحـور املعـريف:
ّ
للمعـارف ،مـع تقديم منسـجم مـع خصوصيات املـادة واملفاهيـم املهيكلة
للامدة.
وتضمـن البنائيـة والبنائيـة االجتامعيـة،
 -2املحـور البيداغوجـي:
ّ
والوضعيـة التعلميـة ،والوضعيـة االندماجيـة وكـذا التقييـم.

وتضمـن تقارب وتالقـي املناهج ،يف وحدة شـاملة
 -3املحـور النسـقي:
ّ
وتصـور شـامل وتنـازيل للمناهج ،وانسـجام أفقي وعمـودي للمناهج.
ّ
وتضمـن قيـم اهلويـة واالنتماء لإلسلام وللعروبة
 -4املحـور القيمـي:
ّ
واألمازيغيـة يف إطـار جغـرايف وزمنـي حمـدود ،وكـذا القيـم االجتامعيـة
والثقافيـة والقيـم الكون ّيـة.

ويكمن االنسـجام العمـودي للمناهج بني املراحل واألطوار والسـنوات
يتكـون مـن خلال
يف حتديـد ملمـح التخـرج مـن املرحلـة ،وهـو بـدوره
ّ
الكفـاءة الشـاملة لل ّطـور الواحـد ،والكفـاءات الشـاملة اخلاصـة باألطوار
تتجـزأ إىل كفـاءات شـاملة خاصـة بـكل سـنة ،وهـذه بدورهـا تتجـزأ إىل
ختـص كل ميـدان مـن مياديـن املـادة الواحدة.
كفـاءات ختاميـة
ّ
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فيكمن يف حتديـد الكفاءات العرضيـة والقيم بد ّقة،
أمـا االنسـجام األفقي ُ
ضمـن مـا يسـمى بتشـاركية املـواد ،بحيث تصبـح املـواد وحدة منسـجمة
ختـرج التلميـذ مـن أي مرحلـة مـن
ومتناغمـة فيما بينهـا ،لتكويـن ملمـح ّ
مراحـل املسـار الـدرايس للتلميذ.

رشح بعض املصطلحات
 الكفـاءة ّالشـاملة :هـي هدف نسـعى إىل حتقيقه يف ما ّدة دراسـية يف هناية
فرتة دراسـية حمـدّ دة وفق نظام املسـار الدرايس ،ويتّسـم بالعمـوم .لذا نجد
كفـاءة شـاملة يف هنايـة املرحلـة ،وكفاءة شـاملة يف هنايـة ّ
كل طـور ،وكفاءة
شـاملة يف هناية ّ
تتجزأ يف انسـجام وتكامل إىل كفاءة شـاملة
كل سـنة .وهي ّ
ّ
لـكل مـا ّدة ،وترتجم ملمـح التخرج بصفـة مك ّثفة.

 الكفـاءة اخلتاميـة :هـي كفـاءة مرتبطـة بميـدان مـن املياديـن املهيكلـةالتصرف (التحكّم يف املوارد ،حسـن اسـتعامهلا
عبر عنها بصيغة
للما ّدة ،و ُي ّ
ّ
عما هـو منتظـر مـن التلميـذ يف هنايـة فرتة دراسـية
وإدماجهـا وحتويلهـا)ّ ،
مليـدان مـن املياديـن املهيكلـة للام ّدة.
 امليـدان :هـو جمال من جماالت املـادة الواحدة ،فمثال :الرتبية اإلسلاميةتتضمـن مخسـة مياديـن ،هـي :النصـوص الرشعيـة ،العقيـدة اإلسلامية،
ّ
العبـادات ،األخالق واآلداب اإلسلامية ،والسيرة النبويـة الرشيفة.
والرياضيات مثال :تتضمن ميدان احلساب وميدان اهلندسة ..إلخ.

وعـدد املياديـن يف املـا ّدة حيدّ د عـدد الكفـاءات اخلتاميـة التـي ندرجها يف
ّ
الـكل بمعارف املـا ّدة يف
التخـرج .ويضمـن هـذا اإلجـراء التكفـل
ملمـح
ّ
التخرج.
مالمـح
ّ
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مكون ملرحلة تعليمية.
 -ال ّطورُ :جزء ِّ

تتكون املرحلة املتوسطة من ثالثة أطوار ،هي:
مثالّ :

األول :السنة األوىل.
ال ّطور ّ

ال ّطور الثاين :السنة الثانية والثالثة.

ال ّطور الثالث :السنة الرابعة.

 الكفـاءة العرضيـة (األفقيـة) :هـي كفـاءة ال تتع ّلـق بمادة بذاهتـا ،وإنّامتتع ّلـق بعـدة مـواد؛ مثـال :معاجلـة املعلومـات ،القـراءة ،الكتابـة ..هـي
ختـص مـادة اللغـة العربيـة وحدهـا ،وإنّما نجدهـا منترشة عرب
كفـاءات ال
ّ
تـدرس بالعربية.
مجيـع املـواد مـا دامـت ّ

 الكفـاءة املادويـة :هي الكفـاءة املتعلقة بمادة واحدة فقـط ،فمثال كفاءةمجـع األعـداد الطبيعية نجدها تنحصر يف مـادة الرياضيات فقط.
 املصفوفـة املفاهيميـة للمـوارد املعرفيـة واملنهجيـة :هـي عبـارة عـنيتضمـن :املياديـن ،الكفـاءات اخلتاميـة ،واملـوارد.
جـدول
ّ

تتكـون مـن معـارف املـا ّدة والكفـاءات العرضيـة والقيـم،
 املـوارد:ّ
والسـلوكات الرضوريـة لبنـاء الكفـاءات.
وتشـمل املهـارات ّ

التخرج :هـو جمموعة مندجمة مـن املعارف واملهـارات واملواقف
 ملمـحّ
والكفـاءات املنتظـرة يف هنايـة تكويـن (أو تع ّلـم) ،التـي متكّـن 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 على املدرسـة تكوينُـه ،ومنـه تسـتخرج الكفـاءات ّ
الشـاملة للمواد؛
التخرج مـن املرحلـة التعليمية.
يتكـون ملمـح
ومـن جممـوع هذه األخيرة
ّ
ّ
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تدعيم ال ِقيم
ألنا أصـل ّ
كل الفلسـفات والعقائد،
تُعتبر القيـم ّأول مصدر للمنهـاجّ ،
واألخلاق والثقافـات التـي تتو ّلد عنها السياسـات الرتبويـة ألي دولة.

ولذلـك ،ينبغـي أن تتك ّفـل هبـا املناهـج الدراسـية بإعطـاء األولوية –كام
تـويص بذلـك املرجعيـة العا ّمة للمناهـج– للقيم املشـكّلة للهو ّيـة الوطن ّية،
والضامنـة لالنسـجام الوطنـي ،وممارسـة املواطنـة والتضامـن الوطنـي
كالزمـة ّأولية.

حـر شـخصك ،كـن ابـن شـعبك ،كـن ابـن زمانـك» .يبـدو ّأنـا
«كـن ّ
الصيغـة املثلى للتوفيـق بني القيـم الفرديـة والقيـم اجلامعية ،القيـم املوروثة
والقيـم العرصيـة ،القيـم الوطنيـة وقيـم الشـعوب األخـرى.

واملشـكلة التـي ينبغـي تناوهلـا ّ
بـكل هـدوء وحـذر تكمـن يف حتقيـق
تعبر عنه
التـوازن بين قيمنـا
ّ
اخلاصـة وتلـك املوصوفـة بالقيـم العاملية ،بام ّ
مـن تط ّلعـات إنسـانية مشتركة ،ولكوهنـا إطـارا يسـتجيب للمشـكالت
املطروحـة يف عاملنـا عمومـا.

ويف هـذا اإلطـار ،تشـكّل قيـم اهلويـة (كما حدّ دهتـا املرجعيـة العا ّمـة
للمناهـج) اإلطـار املرجعـي الـذي تنبثـق منـه القيـم األخـرى وتُصـاغ:
 قيم ترتبط باحلياة واحرتام احلياة ّبكل أشكاهلا؛

وبالصامـة والضمير
 قيـم ترتبـط بالعمـل واملحاسـن املتع ّلقـة بـه،ّ
املهنـي؛
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يرتكز تك ّفل املناهج بالقيم عىل االعتبارات اآلتية:

 كون القيم عرضية ،جيعل ّكل املواد تساهم يف اكتساهبا وتدعيمها بصفة
متالزمة يف املشاريع املشرتكة بني عدّ ة مواد باستغالل املواضيع املشرتكة،
اخلاصة للام ّدة.
مثل محاية البيئة ،أو بشكل منفرد يتع ّلق باألهداف
ّ

 الطابـع الرتكيبـي للقيـم الذي يمكّـن من تناوهلـا إ ّما بمركّباهتـا املعرفيةاملؤسسـات) ،وإ ّمـا بمركّباهتـا
(املواطنـة تفترض معرفـة كيـف تعمـل
ّ
الوجدانيـة (احترام الغير) ،وإ ّمـا باالثنين معا (املركّبـة السـلوكية تتط ّلب
والسـلوك احلضـاري).
يف الوقـت نفسـه معرفـة النصـوص القانونيـة ّ

 الطابـع الشـمويل للسـلوك والقابـل للتفكيـك ،كنتيجـة ملظاهـر عـدّ ةقيـم (املامرسـة املسـؤولة للمواطنة يف إطـار قيـم اجلمهوريـة والديمقراطية
تقتضي روحـا وطنيـة ،وروح املسـؤولية واإلخلاص.)..

أثنـاء التع ّلـم ،جيـب أن تتك ّفـل الوضعية املشـكلة بالقيم بشـكل ُيكسـب
التالميـذ سـلوكات تتّفـق وهـذه القيـم .كما جيب أن تكـون هـذه الوضعية
مهيكلـة بشـكل جيعلهـا تسـتهدف الكفـاءات العرضية.

وعليـهّ ،
فـإن جـدول القيم والكفـاءات العرضيـة املـدرج يف املنهاج جيب
املفضـل يف إعـداد الوضعيات املشـكلة التع ّلمية.
أن يكـون املنبـع ّ
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ّ
إن اهلدف من هذه املحاور املشرتكة هو:

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

 توفير السـند هلذه التشـاركات بني برامـج املواد يف إطار أهـداف الرتبيةاملشتركة ،وكذلـك تنميـة القيـم التي تعطيهـا معنـى نفعيا وأخالقيـاّ .
فكل
مـا ّدة تأخـذ من هـذه املحاور العا ّمـة املواضيع املناسـبة.

ّ
إن التك ّفـل بشـكل متكامـل بمحـور أو مفهـوم وارد يف عدّ ة مـواد يمكّن
مـن االنسـجام األفقي بني هـذه املواد ،ومـن تناول مشـاريع متعـدّ دة املواد
باإلضافـة إىل تنميـة اإلدمـاج .كما ّ
أن الوضعيـة املشـكلة التع ّلميـة املقرتحة
ينبغـي أن تتك ّفـل باملواضيـع املشتركة (أنظـر جـدول املحـاور املشتركة
الـوارد يف املنهاج).
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منطية القيم (عىل سبيل املثال)
األمناط
قيم
روحية
ودينية

القيم
روح القيم اإلسالمية
روح التضامن
الضامن األسايس الزدهار اإلنسان
احرتام احلياةّ ،

قيم خُلقية

احرتام النفس واحرتام الغري ،أساس ربط عالقات العدل
واملساواة يف املجتمع
احرتام الوسط واملحيط ،رضوري لبناء عامل يتم ّيز بأكثر
إنسانية
االستقاللية واملسؤولية ،القيمتان األساسيتان يف تنمية
الشخصية
االهتامم بإتقان العمل واإلحساس بالواجب ،رشطان
أساسيان حلياة اجتامعية راقية ومزدهرة
يتجسد يف أعامل
بذل اجلهد وروح النظام الشخيص الذي
ّ
الفرد الواقعية
روح التسامح املطلوب حتّى يكون ّ
كل فرد عنرصا نشيطا
يف جمتمع متعدّ د

قيم فكرية

روح العمل املمنهج املن ّظم الذي يم ّيز اجلهد الفكري

احلكم النّقدي عىل إلنسان وعىل املجتمع ،حيث التعبري
عن تيارات فكرية
الضامن لألمانة الفكرية
البحث الدائم عن احلقيقةّ ،
واألصالة
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احلرية ،والعدل واملساواة ،والتضامن
روح ّ

التش ّبث بقيم املواطنة

قيم اجتامعية وثقافية

الشعور باالنتامء الثقايف واالجتامعي الذي يكون منطلقا
لبناء هو ّية اجلامعة
الشعور الديمقراطي الذي ينترش تدرجييا بمعرفة
املؤسسات والنّاس ،وبتع ّلم حقوق وواجبات املواطن
ّ
روح الفريق والقدرة عىل العمل ضمن املجموعة ،لكوهنا
حتمل مسؤوليات
من املحاسن التي جتعل الفرد قادرا عىل ّ
تضامنية حقيقية يف حميطه
االعرتاف بالتط ّلعات اجلامعية التي حتملها العادات
الرحب وقبول
والتقاليد والقوانني ،ملسامهتها يف الفهم ّ
تطور املقاييس والقواعد
مبدأ ّ
حب الوطن والتش ّبث بالرتاث والتع ّلق به ،رشط أسايس
ّ
ّ
متجذرة يف املحيط
لرتبية

قيم وجدانية

ثم
اإليثار الذي يؤ ّدي إىل التضامن الفردي والوطني ّ
الدّ ويل
القدرة عىل التعبري عن جتربته دون التفريط يف عامل
االنفعاالت واألحاسيس الشخصية
التفتّح عىل العامل ،عىل األفراد وعىل األشياء ،قصد اكتشاف
والتنوع
الطبيعة
ّ

قيم جاملية

يتطور بتأ ّمل الطبيعة،
تذوق اجلامل الذي يمكن أن
ّ
ّ
وباكتشاف الروائع الفنّية ،وبمختلف الطرق التي تو ّفرها
الثقافة
تذوق التعبري الفنّي الذي ُيكتسب من خمتلف الفنون
ّ
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يمر إدماج القيمة بثالث مراحل:
إدماج القيمةّ :

-1إبـراز القيمـة  -مـن خلال وضعيـة تع ّلميـة  -يف صيغـة إشـكالية
إلعطائهـا داللـة؛
-2إدراج القيمـة يف قسـم مـن الوضعيـات ،يسـاهم يف تعميـم التجربـة
الوجدانيـة أو الفكريـة ،وإعطائهـا صفـة الـدوام (مثـل :معنـى
التضامـن مـن خلال التعـاون بني اجليران وتعميمـه إلعطـاء معنى
التحضر للتضامـن الوطنـي)...؛
ّ
 -3ترمجة القيمة يف سلوكات جديدة.

مثال:

القيمة

املتضمن
 .1الشعور الوطني
ّ
اإلحساس باالنتامء إىل أ ّمة
واحدة ،شعب واحد ومصري
واحد:
روابط األرض
الروابط الروحية والثقافية

املواد الحاملة املواد الداعمة

التاريخ –
اجلغرافيا

الرتبية
اإلسالمية
الفلسفة

16

موا ّد أخرى
اللغات ،ال
سيام العربية
واألمازيغية.

ّ
كل املواد،
خاصة تلك
ّ
التي تساهم يف
تكوين الروح
العلمية.

 .2الشعور بااللتزام املسؤول (روح
املبادرة والقرار ،الروح النقدية
واإلجراء ،اإليثار والفكر
املتفتّح ،االستقامة اخللقية
والنزاهة الفكرية).
 .3التفتّح عىل العامل من خالل
معرفة الوظيفة
ّ
املؤسساتية الرتبية املدنية
للبلد ،املعرفة املوضوعية
للحقوق والواجبات ،معرفة التاريخ
املؤسسات الدولية.
وظائف ّ

موا ّد أخرى

والترصفـات ،ليس من
لرتسـيخ القيـم وإدماجهـا يف املواقـف والسـلوك
ّ
الضروري  -وال هـو حم ّبـذ  -العـودة إىل الـدروس التقليديـة يف الرتبيـة
اخلُلقيـة ،بل ينبغي اعتبار القيم كعامل ُيسـهم يف حتقيـق اهلدف البيداغوجي
الصبغـة االجتامعيـة والوجدانيـة ،أو النّفيس الوجـداين داخل الوضعية
ذي ّ
املشـكلة الشـاملة ،والتـي تسـتهدف كذلك أهدافـا معرفية.
وبذلـكّ ،
الضمان الفكـري واخلُلقـي
فـإن القيمـة تشـكّل مصـدرا يو ّفـر ّ
ملامرسـة الكفـاءة عندمـا يتع ّلق األمر ّ
تتضمن ُبعدا إنسـانيا،
بحل مشـكالت
ّ
أي ّأنـا ال تكتفـي باألجوبـة التقنيـة املحضة.

وباملنظـر البيداغوجـي ،يتع ّلـق األمـر ببنـاء روابـط »طبيعيـة« داخـل
الوضعيـة التع ّلميـة املصاغـة صياغـة إشـكالية بين األهـداف املعرفيـة
واألهـداف «النفسـية االجتامعيـة الوجدانيـة».

17

قصـد سـدّ الثغـرات التـي خ ّلفتهـا املقاربـة باألهـداف ،تُعتبر املقاربـة
بالكفـاءات (املبنيـة على أسـس البنيويـة االجتامعيـة) املحـور الرئيس هلذه
املناهـج ،والتـي:
تو ّفـر للمتع ّلـم إمكانية التجنيد بشـكل ضمنـي لعدد من املـوارد املندجمةيف ّ
حل وضعيات مشـكلة.

تفضـل منطـق التع ّلم الذي يركّـز عىل التلميـذ وردود أفعالـه يف مواجهة
 ّالوضعيـات املشـكلة ،عـن منطـق التعليـم الـذي يركّـز على اكتسـاب
املعارف.
ُ -تنّبنا جتزئة املعارف وتفتيتها.

يوضح بعض الفوارق بني املقاربتني:
واجلدول املوايل ّ

جدول مقارن بني املقاربة التقليدية واملقاربة بالكفاءات

اإلطار النفيس البيداغوجي

املقاربة التقليدية

املقاربة بالكفاءات

البنوية االجتامعية:
السلوكية:
ّ
 تركّز عىل املضامني املعرفية  -تتمحور حول نشاطات التع ّلم هتدف إىل تثبيت سلوكات الفردي واجلامعيتفضل مبدأ التع ّلم
بسيطة انطالقا من التل ّقي ّ -
واحلفظ واالسرتجاع
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دور املد ّرس
دور التلميذ
النشاطات الصفّية

 ٌدليل للتلميذ يف تع ّلمه
 ناقل للمعرفة دور أسايس يف دعم التلميذ  -خمرتع لوضعيات بيداغوجيةوحب
ُمثرية لفضول التلميذ
الذي جيد صعوبة يف التع ّلم
ّ
االكتشاف والتفكري
دور ثانوي:
دور رئيس:
جمرد ُم َت َل ٍّق للمعارف
يبني معارفه بنفسه الكتساب ّالكفاءات
 حيفظ ويعيد استظهارما حفظه
وحيول املعارف العا ّمة
يعالج ّإىل معلومات ح ّية
 يكدّ س املعارف ُيدمج املعارف يف خم ّططاتمعرفية
 يربط عالقات جديدةحيض نفسه للحياة العملية
 ّمن التلميذ:
من املع ّلم:
انطالقا من وضعيات مشكلة، كعامل رئيسومن مشاريع بيداغوجية

مكانة املعارف

 تُكتسب املعارف لذاهتا اعتامد مبدأ املوسوعية استخدام حمدود للمعارف -ترشذم املعارف
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تُسعمل املعارف كموارد لبناءالكفاءات
مهية جتنيد املعارف واستعامهلا
أ ّّ
حلل وضعيات مشكلة دا ّلة

التقويم

دالئل النجاح:
دالئل النجاح:
كمية املعلومات
املخزنة يف  -التحكّم يف املعارف والكفاءات
ّ
 ّالذاكرة واملعارف املكتسبة
العرضية املكتسبة وجتنيدها
 املرجعية هي املعارف نوعية املعارف املكتسبة مكانة سلبية للخطأ قابلية نقل التع ّلامت وحتويلها غياب التقويم الذايتالنظرة اإلجيابية للخطأ املؤ ّديإىل املعاجلة البيداغوجية
 -دفرت املتابعة

ملمح التخ ّرج

استنساخ املضامني املكتسبة من التحكّم يف ّ
حل املشكالت
املا ّدة
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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.

إذن املشكلة هي تعبري عن حالة إشكالية معينة ،واحلالة اإلشكالية هي
ذلك التناقض املوضوعي الذي يظهر بني ما نعرف وما ال نعرف يف جمال ما،
نتوصل إىل ما ال نعرف باستخدام ما نعرف يف نفس
وحل املشكلة يعني أن ّ
املجال الذي ندرس فيه املشكلة.

كام تصادف اإلنسان عدة أنواع من املشاكل قد تكون اجتامعية أو فلسفية
أو تقنية أو تربوية أو رياضية الخ ،...ويبقى التعلم اإلشكايل أو املدخل
اإلشكايل يف التعليم هو استخدام املشاكل يف التعليم ،عىل أن تكون هذه
املشاكل مطروحة بشكل مدروس وهادف ،أي توصلنا إىل حقائق ومفاهيم
جديدة اعتامدا عىل املفاهيم املكدّ سة سابقا.

وهذه الفكرة ليست جديدة يف احلقيقة يف التعليم ،خاصة يف بعض الدول
التي تبني تعليمها عىل املبادئ الفلسفية النفعية «الرباكمتية» ،لكن البحث يف
جوهر التعليم احلديث أي التعليم اإلشكايل أو التعلم اإلشكايل وتطبيقاته
من أهم االجتاهات احلديثة يف أبحاث علم النفس التعليمي.

ومن بني الرشوط احلقيقية لظهور التعلم اإلشكايل وتنفيذه يف الدرس،
هو عمل التالميذ أثناء موقف تعليمي ،حيث يأخذ شكل البحث عن حل
للمشكلة املطروحة ،ومن املعروف أن الدرس ال يعترب فعاال إالّ إذا شارك
فيه التالميذ بنشاط وبشكل ذايت ،وما مل نحل فيه مسائل تتطلب درجة من
(((
ّ
الذكاء والبدهية».
 .1التعليم اإلشكايل يف ضوء املقاربة بالكفاءات -املعهد الوطني لتكوين مستخدمي
الرتبية وحتسني مستواهم.
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املـدرس و/أو خيتـار
انطالقـا مـن الكفـاءة اخلتاميـة ومركّباهتـا ،يعـدّ
ّ
وضعيـات مشـكلة ذات داللـة .ويتط ّلب ح ّلها اسـتعامل وضعيـات تع ّلمية
ابتدائيـة مناسـبة للتحكّـم يف املـوارد ويف الوضعيات اإلدماجية السـتخدام
وجتنيـد هذه املـوارد.

متكّـن الوضعية اإلدماجية مـن تنمية الكفاءات العرضيـة وكفاءات املا ّدة،
مـن خلال جتنيد واسـتخدام ملعـارف املـوارد املكتسـبة من خمتلـف امليادين
جمـرد رصف للمعارف املكتسـبة من
واملواد .وليسـت الوضعيـة اإلدماجية ّ
املـوا ّد ،كما ّأنا ليسـت أيضا تطبيقـات ُترى لرتسـيخ املعارف.

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

املهمة ،وذات داللة .فهي إذن حتمل داللة
موجهة نحو
ّ 
ّ
اجتامعية ،سواء ملواصلة املتع ّلم مساره الدرايس ،أو يف حياته
اليومية أو املهنية؛ لكنّها ليست تع ّلام مدرسيا.

اخلاصة باملا ّدة أو جمموعة من
مصدرها نمط من املشكالت
ّ
خصصنا بعض معاملها.
املواد التي ّ

جديدة بالنسبة للتلميذ.
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ومتكّـن هـذه املم ّيـزات ،على سـبيل املثـال ،مـن التمييـز (يف الرياضيات
جمـرد تطبيق قاعـدة أو نظرية من جهـة ،ومن جهة
والعلـوم) بين التمريـنّ ،
أخـرى ّ
حـل املشـكالت ،أي ممارسـة الكفاءة يف حـدّ ذاهتا.

ّ
للحـل
ونتحـدّ ث عـن ممارسـة الكفـاءة إذا كانـت املشـكلة املطروحـة
يضطر
جتنّـد جمموعـة من املعـارف والقواعـد ،والعوامـل والصيغ ...التـي
ّ
املتع ّلـم إىل حتديـد ما يسـاهم منها يف ّ
حل املشـكلة ،وما هـو بمثابة معطيات
خيص
مشوشـة ،كما ينبغـي أن يكون طابعهـا ذا داللة بالنسـبة للمتع ّلـم فيام ّ
ّ
املشروع ،ومشـاركته ،واسـتنباط املشـكلة مـن الواقـع ،...وإن مل تكـن
كذلـكّ ،
جمـرد تطبيق.
فـإن األمـر ال يعـدو أن يكـون ّ
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مصطلح الرتبية اإلسالم ّية:
ُت َعـدُّ الرتبيـة اإلسلامية أحـد فـروع علـم الرتبيـة ،الـذي ُيعنَـى برتبيـة
وإعـداد اإلنسـان يف خمتلـف جوانـب حياتـه من منظـور الدين اإلسلامي
احلنيـف.

الرغـم مـن شـيوع مصطلـح «الرتبيـة اإلسلام ّية» يف عرصنـا
وعلى ّ
احلـارض؛ إالّ أنـه مل يرد مصطلـح «الرتبية اإلسلامية» هبذا اللفـظ يف القرآن
الكريـم ،وال يف أحاديـث رسـول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم ،ولكنـه ورد
بألفـاظ ُأخـرى تـدل يف معناها على ذلك .كما أن هذا املصطلح مل ُيسـتعمل
يف تراثنـا اإلسلامي السـيام القديـم منه؛ وإنام أشـار إليه بعـض من كتب يف
ٍ
ٍ
مصطلحات أخـرى قد تؤدي املعنـى املقصود؛
بألفـاظ أو
املجـال الرتبـوي
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أو تكـون قريبـ ًة منـه .وقـد أشـار إىل ذلـك حممد منري مـريس بقولـه« :تعترب
كلمـة الرتبيـة بمفهومهـا االصطالحي مـن الكلمات احلديثة التـي ظهرت
يف السـنوات األخيرة ،مرتبطـ ًة بحركـة التجديـد الرتبوي يف البلاد العربية
يف الربـع الثـاين مـن القـرن العرشيـن؛ ولذلـك ال نجـد هلـا اسـتخدام ًا يف
(((
املصـادر العربيـة القديمة».
أمـا األلفـاظ واملصطلحـات التـي كانـت تُسـتخدم يف كتابـات السـلف
للداللـة على معنـى الرتبيـة؛ فمنهـا :التنشـئة،
اإلصلاح ،التأديـب أو األدب ،التهذيـب ،التزكيـة ،التعليـم ،النصـح
واإلرشـاد ،األخلاق..

السـلف الصالـح للداللـة
وعلى العمـوم ،فاملرادفـات التـي اسـتخدمها ّ
على معنـى الرتبيـة تـدور حـول تنميـة ،وتنشـئة ،ورعايـة النفـس البرشية
وسياسـتها ،والعمـل على إصالحهـا ،وهتذيبهـا ،وتأديبهـا ،وتزكيتهـا،
واحلـرص على تعليمهـا ،ونصحهـا وإرشـادها؛ حتـى يتحقـق التكيـف
املطلـوب ،والتفاعـل اإلجيـايب جلميـع جوانبهـا املختلفـة ؛ مـع مـا حوهلـا،
ٍ
كائنـات ومكونـات.
ومـن حوهلـا مـن

(ر َبـا ،يربو) أي
أ -يف اللغـة :يعـود أصل كلمـة الرتبية يف اللغـة إىل الفعل َ
زاد ون ََما ،وهـو مـا يدل عليه قولـه تعاىل« :وتـرى األرض هامد ًة فـإذا أنزلنا
عليهـا املـاء اهتزت وربـت وأنبتت مـن كل ٍ
زوج هبيج» [سـورة احلج.]5/
كما أن كلمـة تربيـة مصدر للفعـل (ر َّبـى) أي َّ
نش َـأ ون ََّمى ،وقـد ورد هذا
املعنـى يف قولـه تعـاىل« :وقـل رب ارمحهما كما ر ّبيـاين صغير ًا» (سـورة
اإلرساء.)24/
 . 1حممود منري مريس 1421ه ،ص48
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عـز وجـل« :أمل نُر ّبك فينـا وليد ًا ولبثـت فينا من عمرك سـنني»
ويف قولـه ّ
( سـورة الشعراء.)18/

وهـذا يعنـي أن كلمـة الرتبية ال ختـرج يف معناهـا اللغوي عن دائـرة النمو
والزيـادة والتنشـئة .ويف ذلك يقول الشـاعر العـريب القديم:
ال عنّي فإين *** بمك َة ِ
فمن َي ُ
ك سائ ً
بيت
منزيل وهبا َر ُ

ب -يف االصطلاح :أمـا املعنـى االصطالحـي لكلمة الرتبية فعلى الرغم
ٍ
عصر إىل
مـن كونـه يعتمـد كثير ًا على املعنـى اللغـوي؛ إال أنـه خيتلف من
ٍ
مـكان إىل آخـر ،ومـا ذلـك إال ألن العمليـة الرتبويـة كثير ًا
عصر ،ومـن
مـا تتأثـر بالعوامـل والتغيرات الزمانيـة واملكانيـة واالجتامعيـة التـي تؤثر
ٍ
بصـورة مبـارشة أو غري مبارشة عىل شـخصية اإلنسـان يف خمتلـف جوانبها.

كثير مـن رجـال الرتبيـة والتعليـم أن مصطلـح «الرتبيـة»
لذلـك (يـرى
ٌ
ٍ
لتعريـف حمـدد ،بسـبب تعقـد العمليـة الرتبويـة مـن جانـب،
ال خيضـع
وتأثرهـا بالعـادات ،والتقاليد ،والقيـم ،واألديان ،واألعـراف ،واألهداف
ٍ
جانـب آخـر .باإلضافـة إىل أهنـا عمليـة متطـورة متغيرة بتغير الزمان
مـن
واملـكان ،ويمكـن القـول بـأن الرتبيـة تدخـل يف عداد املسـائل احليـة ألهنا
تتسـم بخاصيـة النمـو»(((.

وعلى الرغـم مـن ذلـك إال أنـه يمكـن القـول :إن املعنـى االصطالحـي
للرتبيـة  -عمومـ ًا  -ال خيـرج عـن كوهنا تنميـة اجلوانب ا ُملختلفة لشـخصية
اإلنسـان ،عـن طريـق التعليـم ،والتدريـب ،والتثقيـف ،والتهذيـب،
واملامرسـة؛ لغـرض إعـداد اإلنسـان الصالـح لعمارة األرض وحتقيق معنى
االسـتخالف فيهـا.
 . 1عبد الرمحن بن حجر الغامدي1418 ،ه ،ص 3
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مفهوم الرتبية اإلسالمية وتعريفها:
ال شـك يف أن هنـاك فرقـ ًا بين املفهوم والتعريـف؛ فاملفهوم هـو« :جمموع
الصفـات واخلصائـص املوضحـة ملعنـى ِّ
كل» (((.أمـا التعريـف ف ُيقصد به:
«حتديـد اليشء بذكـر خواصه ا ُملميـزة»(((.

ومعنـى هـذا أن املفهـوم يكـون شـامالً ،وواسـع ًا ،ومعتمـد ًا على مـا يتم
ٍ
ليشء ُمـدّ د ودقيق
توصيف
اسـتيعابه عـن طريق العقـل .أ ّما التعريف فهـو
ٌ
ومتفـق عليه إىل ٍ
حـد ما.
أوالً -مفهوم الرتبية اإلسالمية:

يتضـح يف كوهنـا أحـد فـروع علـم الرتبيـة الـذي يتميـز يف مصـادره
والسـنة النبويـة املطهـرة ،وتُـراث
الرشعيـة (املتمثلـة يف القـرآن الكريـمُّ ،
السـلف الصالـح)؛ وغاياتـه (الدينيـة الدنيويـة) ،ويقـوم عىل نظـا ٍم تربوي
ُمسـتقل و ُمتكامـل ،ويعتمـد اعتماد ًا كبير ًا على فقه الواقـع ،والبـد له من
متخصصين جيمعون بين علـوم الرشيعة وعلـوم الرتبية؛ حتى تتـم معاجلة
ّ
القضايـا الرتبويـة املختلفـة من خاللـه معاجل ًة إسلامي ًة صحيح ًة ومناسـب ًة
الزمـان واملكان.
لظـروف ّ
ثاني ًا -تعريف الرتبية اإلسالمية:

معظـم مـن كتـب يف هـذا امليـدان مـن سـلفنا الصالـح مل حيرصـوا على
تعريـف ٍ
ٍ
حمدد هلـذا املصطلح بقـدر اهتاممهـم وحرصهم على معاجلة
إيـراد
املوضوعـات والقضايـا الرتبويـة املختلفـة .ولذلـك فقـد وردت فيهـا عدة
تعريفـات ،نذكـر منها:
 . 1املعجم الوجيز1400 ،ه ،ص 483
 . 2املعجم الوجيز1400 ،ه ،ص 415
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«إعداد املسلم إعداد ًا كام ً
ال من مجيع النواحي يف مجيع مراحل نموه للحياة
(((
الدنيا واآلخرة يف ضوء املبادئ والقيم وطرق الرتبية التي جاء هبا اإلسالم».
 -هي« :النّظام الرتبوي القائم عىل اإلسالم بمعناه الشامل».

(((

 املقصـود بالرتبيـة اإلسلامية« :ذلك النظـام الرتبـوي والتعليمي الذيوالسـنة أخالق ًا وسـلوك ًا مهام كانـت حرفته
يسـتهدف إجياد إنسـان القـرآن ُ
أو مهنته».

(((

وهنـا يمكـن القـول بـأن التعريفـات السـابقة تؤكد مجيعـ ًا على أن الرتبية
ٌ
شـامل هيتـم بإعـداد اإلنسـان الصالـح إعـداد ًا
تربـوي
اإلسلامية نظـا ٌم
ٌ
متكام ً
لا دينيـ ًا و ُدنيويـ ًا يف ضـوء مصـادر الرشيعـة اإلسلامية الرئيسـة.

تسـعى الرتبيـة اإلسلامية للوصـول باملتعلـم إىل أعلى درجـات الرقـي
والتحضر والكمال عـن طريـق مراعـاة فطرتـه وتنميـة مواهبـه وكفاءاتـه
ّ
بسـبل متعـدّ دة متدرجـة ،وتوجيههـا للعمـل اجلـاد.
ُ

والصناعة ،حسـب
يتم وفـق التفاعل مع آليـات العلم والفن ّ
وذلـك كلـه ّ
التصـور اإلسلامي ،فالرتبيـة الدينيـة اإلسلامية علم
مفهـوم كل منهـا يف
ّ
إخبار وٕانشـاء.

هـي علم إخبـار :لكوهنا إخبـار عن احلقائـق الكونية الثابتـة والتن ُّبؤ عنالوقائع املسـتقبلية ،املسـتقاة من القـرآن الكريم والسـنة النبوية الرشيفة.
 . 1مقداد ياجلن1409 ،ه ،ص 20
 . 2زغلول راغب النجار1416 ،ه ،ص 85
 . 3عبد الرمحن النقيب1417 ،ه ،ص 17
29

 وهـي علـم إنشـاء :لكوهنـا حماولـة للكشـف عـن احلقيقـة ومعرفـةالقوانين 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 األداءالعميل ،من أجل ترقية احلياة وجتميلها ،وذلك من خالل اكتساب خربات
وجتارب إنسانية منبثقة عن التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة.

ألنا هتدف إىل إكساب املتع ّلم القدرة عىل إنجاز عمل معني
 صناعةّ :بحيث يتناوله بالتغيري والتعديل واملعاجلة والتطوير ،ليصري عىل أفضل شكل.

 -1يرتكـز منهـج الرتبية الدينية اإلسلامية يف مصـدره وغايته عىل القرآن
الكريـم ،الـذي يزود اإلنسـان بمجموعة احلقائـق الكونية واملعايير والقيم
توجه سـلوكه وعملـه فيغدو جمتمعه جمتمعـ ًا فاض ً
ال
اإلسلامية الثابتـة التي ّ
ذا مالمح إنسـانية ُمثىل.
-2يتّسـم منهـج الرتبيـة اإلسلامية بالشـمول ،فهـو يتنـاول خمتلـف
اجلوانـب التـي تسـاعد على تكويـن الشـخصية اإلسلامية الروحية
والعقليـة واجلسـمية واملهنيـة والفنيـة.
-3يتّسـم منهـج الرتبيـة الدينيـة اإلسلامية بالثبـات واالسـتمرار ،ألنه
مسـتمد مـن القـرآن الكريـم والسـنة النبوية الرشيفـة ،وهو مـع ثباته
متطـور ال مجـود فيـه وال انغلاق ،منفتـح على كل معرفـة أو علم أو
ّ
ثقافـة متنـح أبنـاءه قـوة ،مادامـت موائمة لـه ومسـايرة ُملثلـه ومبادئه.
30

 -4يتميز منهج الرتبية اإلسالمية بالتكامل والتوازن؛

 فهـو متكامـل :ألنـه يتعامـل مـع الفـرد على أنـه كل واحـد ال ينفصلجسـمه عـن عقلـه وال عقلـه عـن وجدانـه ،وال تنقطـع حياتـه الفردية عن
حياتـه االجتامعية.
 وهـو متـوازن :ألنـه يف اهتاممـه باجلوانـب املختلفـة حليـاة األفـراد يأيتبمعايير تربويـة دقيقـة ال تطغـى فيهـا النواحـي الفرديـة على االجتامعيـة،
وال الغايـات الذاتيـة على اإلنسـانية ،وال احلاجات الروحيـة عىل احلاجات
املادية.
-5إن منهـج الرتبيـة اإلسلامية منهـج إجيـايب وواقعـي ،فهـو تصميـم
لواقـع ُين َّفـذ عن طريـق التفكّـر والتد ّبـر والنشـاط بإجيابيـة وفاعلية،
واإلنسـان هـو املك ّلف بتنفيذ هـذا التصميـم؛ لذا فالرتبية اإلسلامية
هتتـم بمعاجلـة الفـرد مـن داخلـه ،والفرد فيهـا ليـس ِسـلبي ًا وال ذاتي ًا
يعيـش لنفسـه وحدهـا ،وٕانما هـو عضـو يف املجتمع اإلسلامي يربز
فيـه عطـاؤه لدينه وأرستـه وجمتمعـه وللبرشيـة مجعاء.

وتنـدرج اإلجيابيـة والواقعيـة يف الرتبيـة اإلسلامية مـن خلال املوقـف
فمجرد اكتسـاب املتعلـم املعارف
التعليمـي ،ألهنـا تطالب بالتعلـم الذايت،
ّ
ال يعنـي تعديـل سـلوكه ،بـل البـد مـن أن يتفاعـل اإلنسـان مـع املوقـف
التعليمـي لينعكـس أثـر هـذا املوقـف على سـلوكه إجيابي ًا.
ّ -6
إن منهـج الرتبيـة اإلسلامية هـو منهـج إنسـاين عاملـي ،ال يفـرق بني
البشر على أسـاس طبقـي أو طائفي ،ألنـه يسـعى إىل تربية اإلنسـان
وفـق األخلاق واآلداب اإلسلامية ،ليصبـح صاحلـ ًا للتعايـش مـع
املجتمعـات املختلفـة يف كل مـكان.
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أمـس احلاجـة إىل تنميـة النظـرة اإلنسـانية العامليـة
واإلنسـان اليـوم يف
ّ
الشـاملة يف التعليـم ،وٕاىل 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
والصـواب أن:
يتفـرع عنهّ ،
ومـا ّ

(و َما َخ َل ْق ُت
 غايـة الرتبيـة :هي العبودية اخلالصـة هلل وحده ،قال تعـاىلَ :النـس إِ َّل لِيعبـدُ ِ
ِْ
ون) [الذاريـات ]56/والعبودية عىل مسـتويات،
َُْ
الـ َّن َو ْ ِ َ
عـز وجل.
كل خيتلـف عـن اآلخر ،بحسـب ما قـام يف قلبه للخالق ّ

والعبوديـة املرضيـة هلل ،هلـا جناحـان ،جنـاح عبـادة هلل وحـده ،وجنـاح
خدمـة عبـاد اهلل لوجـه اهلل ..وأهـداف الرتبية اإلسلامية ينبغـي أن تتحقق
يف ضـوء هـذه الغاية.

وملـا كانـت األهـداف كثيرة ومتنوعـة ،فسـوف نقتصر على 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:
 -1بناء إنسان مسلم متكامل جوانب الشخصية.

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

 -4البناء العلمي لألفراد واجلامعات.

وبنـاء املسـلم أساسـ ًا لبنـاء تلـك األ ّمـة ،وبنـاء تلـك األ ّمـة أساسـ ًا لبناء
تلـك احلضـارة.
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مهها وأبرزها:
هي كثرية ومتنوعة ،ولعل أ ّ

وهـو من أنجح الوسـائل املؤثرة يف إعداد الناشـئة خلقيا ونفسـيا وصحيا
وعقليـا وعاطفيـا ،ولـه أمهيـة كبرى يف تربيـة الفـرد وتنشـئته عىل أسـاس
سـليم يف كافة مراحـل نموه.

وألمهيـة القـدوة يف بنـاء الفـرد وإعـداده فقـد أكـدَ القـر َان أمهيـة القدوة
يف تقريـر مصير اإلنسـان تأكيـدا قويـا وهو يدعو املسـلمني إىل أن يدرسـوا
سيرة الرسـول عليـه الصلاة والسلام فيتخذوها قـدوة هلم.

ومـن هنـا كانـت القـدوة عاملا كبيرا يف صلاح األجيـال أو فسـادهم،
فالولـد الـذي يـرى والـده يترك الصلاة 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
كبير على الفـرد إذا وجـدت هلـا نفسـ ًا صافيـة ،وقلبـ ًا واعيـ ًا ،قـال تعـاىل:
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«وذكـر فـإن الذكـرى تنفـع املؤمنين» [الذاريـات ،]55/وقـال تعـاىل:
«ذلكـم يوعـظ بـه مـن كان يؤمـن بـاهلل واليـوم اآلخـر» [الطلاق.]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 حيثما كان ويف أي جمتمـع ،ألن الفرد
إذا اسـتثري شـوقه إىل يشء مـا ،زاد اهتاممـه بـه ،فرسعـان مـا يتحـول هـذا
تشـوق إليـه ،ورغبة
الشـوق إىل نشـاط يملأ حياته أمهيـة وعمال وتعلقا بام ّ
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 بما حيقـق الغرض منـه ،ونلمح يف هـذه اآلية الكريمـة الرتغيب
الـذي يثير الرجـاء يف النفس ،ويدفـع اليأس ،وجيـدد األمل ،ويثير التطلع
إىل األفضـل ،قـال تعـاىل« :فقلـت اسـتغفروا ربكم إنـه كان غفارا ،يرسـل
السماء عليكـم مـدرار ًا .ويمددكـم بأمـوال وبنين وجيعـل لكـم جنـات
وجيعـل لكم اهنـارا» [نـوح]12-10/
وعليه فتشجيع التلميذ ينقسم إىل قسمني؛ مادي ومعنوي:
 فالتشجيع املادي :كاجلوائز واهلدايا.34

والتشـجيع املعنـوي :كالثنـاء واملـدح واإلطـراء والشـكر ،والنظر بعنيالرضا واالستحسـان.

والتشـجيع املعنـوي أفضـل اسـتخداما مـن التشـجيع املـادي؛ ألن األول
الرغبـة وامليل إىل األعامل التي يشـجع عليهـا الفرد أكثر مـن الثاين ،كام
يو ّلـد ّ
أن األول يتطـور مـع مراحل النمو العقلي حتى يصل إىل أعلى درجاته وهي
اإلقـدام على أعمال الفضيلة ،أمـا التشـجيع املادي فـإن االسـتمرار عليه قد
يكـون لـه بعـض األرضار؛ ألنـه قد يصبـح رشطا للقيـام بالعمـل املطلوب،
أو الكـف عـن العمل غير املرغوب فيـه .وال يعني ذلك أن التشـجيع املادي
ممنـوع يف مجيـع الظـروف ،بـل إنـه أحيانا يكـون ُمديا مثـل تشـجيع التلميذ
تطوعي.
بجائـزة مـا عند حصولـه عىل تقديـر مرتفـع ،أو قيامه بعمـل ّ

هـذا األسـلوب لـه أثـره الفعـال عىل عواطـف اإلنسـان وسـلوكه ،ويعد
مـن أكثـر األسـاليب شـيوع ًا ،وهلـذا نجـد احلـق سـبحانه أورده يف أكثـر
مـن موطـن ،ويف عـدة أمـور ،مؤكـد ًا ذلـك يف قولـه تعـاىل« :ولقـد رضبنا
للنـاس يف هـذا القـرآن مـن كل مثـل لعلهـم يتذكـرون» [الزمـر،]27/
وقـال تعـاىل« :وتلـك األمثـال نرضهبـا للنـاس ومـا يعقلهـا إال العاملـون»
[العنكبـوت.]43/

 -5أسلوب القصة:

القصـة أجـدى نفعـ ًا وأكثـر فائدة مـن أسـاليب التلقين واإللقـاء نظرا ملا
جبلـت عليـه نفـوس األطفـال والبالغين والراشـدين مـن ميـل إىل سماع
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 ،وحت ّبب إليهم اجلريمة والفاحشـة..

أسـلوب الرتبيـة بالعـادة أو بالتعويـد مـن األسـاليب الرتبويـة الفعالـة،
ولـوال هـذه املوهبـة التـي أودعهـا اهلل يف فطـرة البشر ،لقيضـوا حياهتـم
يتع ّلمـون املشي أو الـكالم أو احلسـاب.

املرب أن يسـتخدم أسـلوب املامرسـة يف كافة جوانـب تربية
وعلى املع ّلـم ِّ
تالميـذه ،أي أن الرتبيـة باملامرسـة ال تقترص على الشـعائر التعبدية وحدها،
ولكنهـا تشـمل كل أنماط سـلوك احليـاة ،وكل اآلداب واألخلاق ،مثـل
آداب التحيـة ،آداب املشي ،وآداب األكل والشرب ،وآداب السـفر...الخ

املقصـود بالرتبيـة باملالحظـة هـو مراقبـة أحـوال التالميـذ ،وأفعاهلـم
وترصفاهتـم 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 املسيء صالته ،الـذي أخطأ
عـدة مرات يف الصالة ،وهو يصيل أمام الرسـول ،وبعدها اشـتاق إىل التعلم،
فأرشـده عليـه السلام فاسـتفاد الصحايب مـن خطئه.
واملالحظـة املطلوبـة مـن املربين هـي املالحظـة الشـاملة لكافـة جوانب
اإلصلاح يف الفـرد ،والرتبية باملالحظة ال تعد من باب التسـ ّلط والسـيطرة
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على األوالد إالّ إذا حادت عن هدفها الرتبوي ،أو كان اسـتخدامها بشـكل
متطـرف 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 ،كما أن هـذا األسـلوب مـن
األسـاليب املشـوقة للمتريب وللسـامع ،وقلما يصاحبهـا امللـل ،نظـرا ملـا
املترب.
يوقظـه مـن العواطـف واالنفعـاالت يف نفـس
ّ

كما اسـتخدم رسـول اهلل ذلـك األسـلوب يف إثارة انتبـاه أصحابـه عندما
كان يريـد إيضـاح موضوع مهـم يف بعض املواطـن ،وهذا مـا نلمحه عندما
تنـاول عليـه السلام موضـوع الغيبة ،فقـالَ « :أتَـدْ ُر َ
ون َمـا ا ْل ِغي َبـ ُة؟» َقا ُلوا:
اهللُ ورسـو ُله َأ ْع َلـمَ ،ق َ ِ
ْـر َك َأ َخ َ
اك بِ َما َيك َْر ُه» ِق َ
ـت إِ ْن ك َ
َان ِف
يـل َأ َف َر َأ ْي َ
ََ ُ ُ
ـال« :ذك ُ
ُ
ـولَ ،ف َق ِ
َان فِ ِيه َمـا َت ُق ُ
ـول؟ َق َ
َأ ِخـي َمـا َأ ُق ُ
ـال« :إِ ْن ك َ
ـد ا ْغ َت ْبتَـ ُهَ ،وإِ ْن َل ْ َي ُك ْن فِ ِيه
َف َقـدْ َ َب َّت ُه».
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ال وسائط
ت
ّ بية اإلسالم ّية

الرسول صىل اهلل عليه وسلم عندما قدم املدينة أن بنى
كان ّأول عمل قام به ّ
مسجد قباء ثم مسجد املدينة ،فهو الذي يضم شتات املسلمني ،يتشاورون
فيه لتحقيق أهدافهم ،وكان منطلق ًا للجيوش ،وحم ً
ال لتعليم العلم وتعلمه،
فإنم ينطلقون من املساجد.
وهكذا حني تعصف النّكبات باملسلمنيّ ،

ونعنـي بذلـك الزوجـان ،إذ ينبغـي أن يكونا على دين ُ
وخلـق ،وأن يقيام
حـدود اهلل يف أرسهتما ،وأن يكونـا على معرفـة بالرتبيـة اإلسلامية ،ثـم
االهتمام البالـغ بالطفـل منـذ والدته.

يعترب 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 استعداد ًا للصالة تبدأ من ظهر
اخلميس.
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وأول مـن بنـى مدرسـة يف اإلسلام أهل نيسـابور وانتقلـت الفكرة تلك
مـن خراسـان والعـراق إىل بلاد الشـام ومصر ثـم انتشرت يف بقيـة العامل
اإلسالمي.

إمـام املربين هـو حممـد صلى اهلل عليـه وسـلم ،ووظيفتـه تزكيـة النفس،
وإبعادهـا عـن الشر ،وتعليـم املؤمنني.

فريجـع إىل اهلل وحيكِّـم رشعـه يف تنظيـم املجتمـع ،ويكون وسـط ًا صاحل ًا
للنهـل منه.

وهو خطة ترسم فيها أهداف الرتبية ليستفيد منها املدرس واملدرسة.
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العلوم األخرى

تسـهم مـادة الرتبيـة اإلسلامية يف التحكـم يف املـواد األخـرى ،ويظهـر
ذلـك خصوصـا يف املـواد االجتامعيـة ،كاللغـة العربيـة والتاريـخ والرتبيـة
املدنيـة؛ حيـث يمكـن تناوهلـا يف وضعيـات تعليميـة مشتركة ،بمراعـاة
جوانـب التكامـل واالنسـجام املحـوري يف املفاهيـم والقيـم ،وكـذا
ّ
املتوخـاة ضمـن الكفـاءات املسـتهدفة يف كل برنامـج .فالطهارة
األهـداف
الصحي ،كما يتنـاول التاريخ
مثلا ،تتناوهلـا الرتبيـة العلميـة مـن اجلانـب
ّ
السيرة النبوية ،وقصـص األنبياء ،وتتنـاول اجلغرافيا ِ
القبلـة وموقع الكعبة
واألماكـن املقدّ سـة األخـرى.

هي عالقة وثيقة ودائمة ،ال يمكن الفصل بينهام ،فالقرآن الكريم منبع
ورشفها اهلل تعاىل هبذا الكتاب العزيز الذي
اللغة العربية األول؛ ألنه نزل هباّ ،
وج َّل بحفظه ،وبحفظه ُحفظت اللغة العربية كونه وعاؤها.
تك ّفل َّ
عز َ
ومرجـع الفصاحـة والبيـان والبالغـة يف اللغـة العربيـة ،كان وال يـزال
وسـيبقى هـو القـرآن الكريـم.
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مـا تقدمـه الرتبية اإلسلامية 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،
َّ
وإن مـا بالقرآن الكريم والسـنة النبوية من سـنن اجتامعيـة وآداب وأخالق
الصاحلة.
وقيـم ،تتفق كلهـا مع مفهـوم املواطنـة ّ

أ ّمـا مـا يتعلـق بجغرافيـة األرض ،والظواهـر الطبيعـة التي تطـرأ عليها،
وما َّ
والسماء ،فقد جعلها اهلل سـبحانه وتعاىل
سـخر اهلل لإلنسـان يف األرض ّ
حمـل اهتمام املؤمن عندما دعـاه إىل النظـر والتأ ّمل واالعتبار مـن كل ذلك،
والتعمق فيهـا للوقـوف على جوانب عظمـة اخلالق
فلا ُبـدَّ مـن دراسـتها
ّ
عـز وجل وإبـراز مظاهـر قدرته.

يف القـرآن الكريـم الكثير مـن اآليـات التـي ُّ
حتـث على العلـم والبحث
والنظـر ،وهـي دعـوة إىل اكتشـاف ُسـنَن الكـون ونواميس احلق فيـه ،بكل
مـا َس ّ
ـخر اهلل تعـاىل فيـه مـن خملوقـات لبنـي آدم .وهـذا مـا جيعـل العلـوم
الطبيعيـة امليـدان األول للبحـث والتجريـب واالكتشـاف ،فـكل آيـة مـن
ُّ
السـعي الدائـم ملعرفـة قوانين املـادة
تلـك اآليـات
حتـث اإلنسـان على ّ
السـعادة والطمأنيـة واالسـتقرار ،مـن خلال االنسـجام
ليحقـق لنفسـه ّ
مـع حركـة الكـون مـن حولـه ،ويف إطـار حتقيـق خالفـة اإلنسـان يف عامرة
كرمهـم اهلل َع َّـز
األرض ،وحتقيـق العبوديـة هلل؛ ليكـون مـن العلماء الذيـن ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـم َد َر َجات».
ُـم َوا َّلذ َ
وجـل بقولـهَ « :ي ْر َف ِع اللَُّ ا َّلذ َ
ين ُأوتُوا ا ْلع ْل َ
يـن َآمنُوا منك ْ
[سـورة املجادلـة]11/
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ال شـك أن النّظـر والتأ ّمـل والبحـث حيتـاج إىل أسـاليب اإلحصـاء،
للوقـوف على النتائج وحتليلها السـتخالص العرب منها ،فض ً
لا عن احلاجة
إىل علـوم الرياضيـات يف علـم الفرائـض (املواريـث) ،وحسـاب الـزكاة
ونسـبها ومصارفهـا ،وحسـاب مواقيـت الصلاة واحلـج ،وضبـط الوقت
يف املعاملات ،والرتقيـم والتنظيـم والرتتيب؛ مـا جيعل الرياضيـات حاجة
ورضورة تنضبـط هبـا العبـادات مـن صلاة وزكاة وحج وصـوم ،وكذلك
والربـا يف اإلسلام،
ضبـط املعاملات املاليـة ومعرفـة أحـكام الصرف ِّ
ومعرفـة حسـاب النقـود وأثمان األشـياء ،وإجـراء العقود واملحتـوى املايل
لـكل عقـد منهـا ،فتحفـظ هبـا احلقـوق ،وكـذا يف الـزواج واملهـر والعـدة،
فتكـون سـب ًبا يف اسـتقرار العالقـات بين النّاس.

منذ أن َو َّج َه اهلل  -سبحانه وتعاىل  -األمر للمؤمنني بتبليغ الدعوة وبيان
احلق للناس كافة ،ومن خالل احلوار واملجادلة بالتي هي أحسن ،ظهرت
احلاجة إىل خطاب الناس باللسان الذي يفهمونه ،وقد َ َت َّم َل املؤمنون منذ
عهد الر ِ
سول ّ
صل اهلل عليه وس ّلم األمانة جتاه إخوهتم يف اإلنسان ّية ،وتع ّلموا
ّ
لغاهتم؛ ليسهل عليهم أداء األمانة ،ونرش اخلري يف كل مكان.
ٍ
حوار
ويف ظـل ثـورة االتصـال بين أبناء هـذا العـامل ،حيتـاج اإلنسـان إىل
باحلُ َّجـة ،ومناظـرة باألد ّلـة؛ لذلـك نجـد أن تعلـم لغـة عرصيـة واسـعة
االنتشـار كاللغـة اإلنجليزيـة ،يدعـم قـدرات الفرد على 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 على اختالفهـا وتنوعهـا ت َعـدُّ آيـة معجزة مـن آيـات اهلل تبارك
َف َأ ْل ِسـنَتِكُم َو َأ ْل َوانِكُم» [سـورة الـروم.]22/
«و ِمـ ْن آ َياتِ ِه اِ ْختِلا ُ
وتعـاىلَ :
وتكمـن أمهيـة تعلمهـا يف اإلفـادة منهـا يف طلب العلـم والتبـادل التجاري
والتعـاون بين األمـم .فاإلسلام ديـن عاملـي حضـاري إنسـاين ،يسـعى
السـمحة ،كام يسـعى
للتأثير واالنفتـاح على اآلخـر ،ونرش قيمـه وتعاليمه ّ
لالسـتفادة ممّا لـدى األمم األخرى مـن منجزات ومعطيـات علمية ومدنية
ختـدم ديننـا وجمتمعاتنـا ،وتضعنا عىل طريـق التقدّ م والنهـوض ،ومتكنّنا من
ومقوماتـه ،ومعرفـة أدوات حتصيله ،وأمههـا اللغة.
امتلاك ناصيـة العلـم
ّ

إن الرتبية اإلسلامية بأهدافها العظيمة ،وخصائصها املميزة ،وشـموليتها
جلميع جوانب السـلوك اإلنسـاين ،ومثاليتهـا وواقعيتها ،وثباهتـا ومرونتها،
تسـعى دائام إىل االسـتفادة من مجيـع معطيات العرص ،وتسـتجيب ملتطلباته،
َوت َُس ِّ
ـخر أدواتـه ووسـائله وأسـاليبه خلدمـة غاياهتـا الكونيـة ومقاصدهـا
اإلنسانية.

َّ
وإن مـا توفـره التكنولوجيـا احلديثـة مـن إمكانـات هائلـة يف التواصـل
واالتصـال ،والشرح والتبسـيط والتفاعـل واملسـاعدة على التعليـم
والتعلـم ،جيعلهـا وسـيلة هامـة للمتعلـم؛ حيـث ّإنـا تفتـح أمامـه آفا ًقـا
واسـع ًة الكتسـاب املعرفـة واملهـارة من خلال البحث واالسـتقصاء ومجع
املعلومـات ،وتوظيـف التطبيقـات احلديثـة يف جمـاالت الرتبيـة اإلسلامية
يسـهل مـن طرائـق اكتسـاهبا وفهمهـا ،ويوفـر الوقـت واجلهـد
كافـة ،ممّـا ّ
والنفقـات.
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منتجـا وإجياب ًيا،
وإ ْذ توظـف مـادة الرتبية اإلسلامية التكنولوجيـا توظي ًفا ً
فـإن ذلـك يقتضي العمل على إكسـاب التالميـذ واملعلمني عىل حد سـواء
املهـارات الالزمـة ،واخلبرات الرضوريـة لتطبيقها بشـكل علمـي صحيح
خيـدم الغايـات واألهـداف واملجـاالت التـي تسـعى الرتبيـة اإلسلامية
لتحقيقهـا ،ومتكين التّالميـذ مـن امتالكها.

حـب وطنه،
تسـهم الرتبيـة اإلسلامية يف تكويـن شـخصية املتع ّلـم على
ّ
واالعتـزاز باالنتماء إليـه ،والتمسـك بثوابـت أ ّمتـه .كما تسـهم يف إثـراء
رصيـده اللغـوي ،وتنميـة ذوقـه الفنّي واجلمايل ،من خلال مـا يتع ّلمه من
نصـوص القـرآن الكريـم واحلديـث النبـوي الرشيـف.

تسـهم الرتبية اإلسلامية بقسـط وافر يف إرسـائها لدى املتعلمني ،السـيام
مـا يتع ّلـق بالقيـم األخالقيـة واملعاملات التـي يدعو إليهـا دينُنـا احلنيف،
الـذي يؤكّـد ّ
أن »الديـن املعاملة«.
خترجه أن:
ينتظر من التلميذ يف هذه املرحلة بعد ّ

 يستظهر ما حفظ من النصوص الرشعية بمهارة؛ تالوة ورشحا.44

 -يعي حقيقة اإليامن باهلل.

يـؤ ّدي العبـادات بشـكل صحيـح ،ويعـرف بعـض أرسارهـا ،ويع ّظمالشـعائر الدينيـة ويامرسـها متاشـيا وأحكامهـا ِ
وحك َِمها.
ّ
يتحلى بمح ّبـة الرسـول صلى اهلل عليـه وسـلم ،وحيرص على االقتداء
بـه ،من خلال معرفـة حمطات خمتـارة من سيرته.

املتوسـط يف حتقيـق
تسـهم مـادة الرتبيـة اإلسلامية يف مرحلـة التعليـم
ّ
التخـرج على النّحـو التّـايل:
مالمـح
ّ
أ -يف جمال التأصيل الوطني والتفتح عىل العامل:

مزود ببعـض املعامل الوطنيـة ،متعلق بقيم جمتمعـه وأ ّمته،
•تكويـن متع ّلم ّ
ومتفتـح عىل َ
العال مـن حوله.

•ترسـيخ الشـعور باالنتماء احلضـاري الوطنـي واالعتـزاز باالنتماء إىل
األ ّمـة اإلسلامية.
•تنميـة قيـم ومواقف إجيابيـة هلا صلة بمبادئ حقوق اإلنسـان واملسـاواة
والعدالة االجتامعية.
•حتقيـق ذاتيـة املتع ّلـم مـن خلال بـذل اجلهـد واالسـتقاللية واملبـادرة
وحتمـل املسـؤولية والفكـر الناقـد واإلبـداع.
ّ

• حتقيـق السـلوك املبني على الوعي والتفكير املنطقي والنقـد املوضوعي
واحترام الـذات واآلخرين واملحافظة على البيئة.
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• التنشـئة عىل املبادئ والقيم اإلسلامية يف جوانبهـا الروحية واألخالقية
واالجتامعيـة والثقافية والوطنية.
بترصفات مناسبة يف حل إشكاليات يف املحيط.
• جتسيد القيم املكتسبة ّ
ب -يف اجلانب املعريف:

• تنميـة الرصيـد اللغـوي مـن خلال النصـوص الرشعيـة وخمتلـف
ِ
واحلكـم.
األحـكام
احلي منـه واملـادي ،من خالل
• تعزيـز املعرفـة اخلاصـة بالعـامل الطبيعـي ِّ
معرفـة وحدانيـة اهلل ودالئـل قدرته فيما أبدعـه يف الكـون واملخلوقات.
• تنمية املعارف املتع ّلقة بالقيم األخالقية وممارسة الشعائر الدينية.

• ممارسـة مبـادئ يف التفكير املنطقـي البسـيط واالسـتدالل املوضوعي،
مـن خلال توظيـف املالحظـة واملقارنـة والتحليـل والفـرز والتفسير
والتصفيـف والرتتيـب والنقـد والربهنـة واملعاجلـة والتربيـر يف وضعيـات
التعلـم والتواصـل املختلفـة يف املحيـط.
الرسـالة
• معرفـة املواقـع اجلغرافيـة لألحـداث الكبرى عبر تاريـخ ّ
اإلسلامية (حمطـات مـن سيرة الرسـول صلى اهلل عليـه وسـلم وأصحابه
الكـرام).
• معرفـة احلقـوق والواجبـات ضمـن إطـار احليـاة املشتركة يف املحيـط
واملواطنـة واحرتامهـا.

• 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
46

مـن معرفـة ّ
نفسـها حقـوق اآلخريـن ،وذلك من
أن واجبـات البعـض هي ُ
خلال 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
والتعـرف على اجلمال املـادي واخلُلقـي عنـد
(الرسـم العثماين)،
ّ
وكتابتـه ّ
املسـلم وانعكاسـاته عىل صحته العقلية والبدنية (الطهارة احلسـية ،النشـاط
واحلركـة البدنيـة يف العمـل وأداء العبادات وممارسـة الشـعائر).
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بأنـا تسـبق سـن البلـوغ،
 خصوصيـة املرحلـة العمريـة التـي تتم ّيـز ّتُص ّعـب على األسـتاذ اسـتعامل مصطلحـات رشعيـة حرجـة يف ميـدان
خاصـة يف الطهـارة ،مثـل :اجلنابـة ،احليـض والنّفـاس ،ا َملنـي،
العبـاداتّ ،
ا َمل ْ
الـو ْدي..
ـذيَ ،

 صعوبـة تقريب بعـض املفاهيم ألذهـان التالميذ ،لعدم إمكانية جتسـيدخاصـة يف ميدان العقيـدة ،كمفهوم اإليامن.
هـذه املفاهيمّ ،

املؤسسـات التعليميـة عىل الوسـائل والفضـاءات التي
 عـدم تو ّفـر كل ّوالصلاة .بأحكامها..
تسـمح بتطبيـق بعـض التع ّلامت مثـل الوضـوء ّ

 صعوبـة التأثير الوجـداين للمادة بفعل عـدم تو ّفـر كل رشوط تعليمهابالكيفية املناسـبة.
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 التأثـر ببعـض السـلوكات السـلبية يف املحيـط القريـب (األرسي،املـدريس ،االجتامعـي) مـن التلميـذ التـي ختالـف مـا يكتسـبه املتعلـم مـن
سـلوك وأخلاق.
 عـدم حتكـم املعلـم يف بنـاء الوضعيـات بمختلـف أصنافها بام ينسـجممـع متطلبـات املقاربـة بالكفاءات.

 صعوبـات تتعلـق بتحكـم املعلـم يف املجـال املعـريف للمادة ،خاصة فياميـدرس الرتبية
يتعلـق بالنصـوص الرشعية ،وذلك بحكم أن األسـتاذ الذي ّ
متخصصا
يتلـق تكوينا رشعيـا
اإلسلامية هو أسـتاذ اللغـة العربية ،وهو مل ّ
ّ
يؤهلـه لتدريس املـادة بخصوصياهتا.
ّ
 تلقـي املتعلـم املعـارف املتعلقة باملادة مـن مصادر خمتلفة ،ممـا يولد لديهاحليرة ،خاصـة إذا تعارضت املكتسـبات التـي يأخذها من خارج املدرسـة
مع تلـك التي يتلقاها يف املدرسـة.

 ضعـف اهتمام التالميـذ باملـادة ،لعـدم اعتبارهـا مـادة رئيسـية يمتحنفيهـا التلميـذ على غرار املـواد الرئيسـية.

48

مراعاة
ط
ب
ي
ع
ة
ا
مل
عا
ر
ف
الخاصة
باملادة يف ا
ل
س
ن
ة
ا
أل
و
ىل
متو ّسط
حيتـاج الفعـل البيداغوجـي للمادة يف ضـوء املقاربـة املعتمـدة لتنشـيط
العمليـة التعلميـة ،وتنصيـب القيـم والكفـاءات املسـتهدفة يف الربنامج إىل
مراعـاة مجلة من املبادئ واملامرسـات متاشـيا وطبيعة املعـارف اخلاصة باملادة
وخصائـص املتعلمين يف هـذه املرحلـة ،والوسـائل املتاحـة مـن أبرزها:

يف ميدان النصوص الرشعية:

 اعتماد التلاوة اجليـدة للقـرآن الكريـم سـورا وآيـات ،مـن خلالالقـراءة اجل ّيـدة لألسـتاذ -باعتباره ال ُقدوة هلـم -عند تسـميعها للمتع ّلمني،
وتعويدهـم على ُحسـن االسـتامع.

والسـكينة والوقار عند االستامع إىل تالوة
 رضورة اسـتحضار اخلشـوع ّالسـلوك بجدّ ية.
القـرآن ،وتوجيـه التالميذ إىل هذا ّ
 نظـرا لتنـوع أغـراض اآليـات القرآنيـة واألحاديث النبويـة ،واختالفمعانيهـا مـن الرضوري ربطها بام تعاجله من مشـكالت أو قيم أو سـلوكات
أو أحـكام ترشيعية.

والتعـرف على بعـض قواعـد
 االسـتعانة بالكتـاب املـدريس يف القـراءةّ
التجويـد ،وعلى الرسـم العثماين ،والتنبيـه إىل الكتابـة اإلمالئيـة.

 الرتكيز يف وضعيات التعلم اخلاصة بالقرآن الكريم واحلديث النبويالرشيف عىل مواطن العربة والنواحي التهذيبية ،واإلرشادات األخالقية
واآلداب االجتامعية أو غريها واالستعانة يف ذلك بالرشوح املقدّ مة يف
الكتاب املدريس وكل ماله صلة بموضوع التعلم ويناسب مستوى املتع ّلمني.
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 توجيـه نشـاط التعلـم يف الوضعيـات اخلاصـة بالنصـوص الرشعية إىلاسـتنتاجات 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 املتعلمين طـرق احلفـظ التـي تسـاعدهم على احلفـظ الـذايتخـارج املدرسـة.

ختصيـص حصـص لفحـص قـدرات املتعلمين على التلاوة وحسـن
االسـتظهار.

يف ميدان أسس العقيدة اإلسالمية׃

 رضورة االسـتعانة بالظواهـر الكونيـة الدالة عىل عظمـة اخلالق وقدرتهعلى كل يشء يف تثبيـت العقيدة يف نفوس املتعلمني (اإلدراك باملحسـوس).
 االبتعاد عن التفصيل يف الغيبيات وعن كل ما ال يدركه حس املتعلم والعقله ،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،وبما يناسـب مسـتوى املتع ّلمين وإدراكهم ،مـع التأكيد على رضورة إبعاد
ستشـوش
املتعلمين يف هـذه املرحلـة العمريـة عـن اخلالفـات الفقهية التي
ّ
عليهـم فكرهم.
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 الرتكيـز يف وضعيـات التعلم على ربط املعارف باملامرسـة قصد التحكمفيها معا.
 احلرص عىل البقاء يف حدود حمتويات الربنامج ،وتوجيه املتعلم لريبط بنيالعبادة واحلياة ،وأن يطابق أعامله بني الرس والعلن ،وأن يشعر بمراقبة اهلل له.

الرجوع إىل املصادر الفقهية األكثر عرضا من الكتاب املدريس عند
الرضورة ،حتى يمكن ضبط احلد املطلوب من املعلومات اخلاصة بالعبادات
املقررة ومن ثم عرضها للتعلم عىل املتعلمني ..لكن مع األخذ بعني االعتبار
متعمدا مراعاة لطبيعة املرحلة
أن إغفال الكتاب لبعض األحكام جاء
ّ
العمرية ،ومن ذلك االقتصار عىل بعض نواقض الوضوء فقط..
 التأكيـد على حفظ وفهم األحـكام الرشعية للعبادات قبـل االنتقال إىلممارسـتها يف الوضعيات التعبدية املناسبة.

 إبـراز الفـروق بين الفرائـض والسـنن واملسـتحبات واملفسـدات مـنحيـث األحـكام الرشعيـة وأداء العبـادات ،وأمهيتها يف صحتهـا وبطالهنا.
 ربـط العبـادات باألخلاق ،وإبـراز الفوائـد الروحيـة واالجتامعيـةوالصحيـة واألخالقيـة للعبـادات ،وتأثريها عىل عالقة املسـلم بربه ونفسـه
وغيره وحميطه.
 تدعيـم العبـادات بالقدوة احلسـنة لألسـتاذ ،حتقيقا للتأثير املرغوب يفنفسـية املتعلمني.

يف ميدان األخالق واآلداب اإلسالمية׃

 اعتماد أمثلـة ملموسـة مـن ظواهـر احليـاة يف املحيـط ،قصـد إرشاكاملتعلمين بفعاليـة يف وضعيـات التعلـم ودفعهـم للنشـاط واسـتخالص
العبر والقيـم األخالقيـة.
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 إبـراز أمهيـة القيم األخالقيـة والضوابط السـلوكية يف توطيد العالقاتبين أفـراد املجتمـع ،وحتقيـق املحبـة والتآلـف واألمـن والثقـة واالحترام
بينهم .
 رضورة ربـط األخلاق والقيم املكتسـبة باملامرسـات السـلوكية اليوميةللمتعلـم يف املدرسـة وخارجها.

يف ميدان السرية النبوية׃

 -عدم الدخول يف التفاصيل التارخيية الدقيقة.

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

 إبـراز العبر األخالقية من حياة الرسـول صىل اهلل عليه وسـلم لالقتداءوالسـلوكات املثاليـة لدى املتعلم.
به ،وتعزيز القيم ّ

األهداف ال ّتعليمية من برنامج
السنة األوىل متوسط يف مادة الرتبية اإلسالمية:
أن حيسن املتعلم تالوة وقراءة النصوص الرشعية.
الصعبة.
أن يتعرف عىل معاين الكلامت ّ

أن حي ّلل ويستثمر مقاطع النصوص الرشعية.
أن يد ّلل عىل آيات اهلل يف الكون.

أن يربط بني آيات النص الرشعي ،وآيات الكون املنظور.

أن يستخلص الفوائد واإلرشادات من النصوص الرشعية.
ويقوم مكتسباته.
أن يفكر ِّ

52

أن يتأمل يف بديع صنع اهلل ويستكشف قدرة اهلل يف الكون.
يتعرف عىل أسامء بعض سور القرآن الكريم.
أن ّ

الشيفة.
يتعرف عىل مناقب وخصال رواة األحاديث النبوية ّ
أن ّ

أن يكتشف النِّعم ويقدرها ويشكر اهلل عليها.
يتعرف عىل بعض َقصص القرآن الكريم.
أن ّ

أن يتأدب مع القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة.
أن يعدّ د أركان اإليامن الستة.

َّ
يستدل عىل وحدانية اهلل بالعقل والنقل (القرآن والسنة).
أن
أن يكون قادرا عىل ر ِّد بعض ُ
الش ُبهات البسيطة يف العقيدة.
أن يعظم شعائر اإلسالم (الطهارة ،الصالة.)..
أن يؤدي العبادات وفق أحكامها الرشعية.
أن يربط بني املعاين اللغوية والرشعية.

يتعرف عىل ُحكم بعض العبادات.
أن ّ
أن يستنبط ِ
احلكم الرشعية لبعض العبادات.

أن يعدّ د الفرائض والسـنن واملندوبـات واملكروهات ..للوضوء،
والصالة.
والغسـل ،والتيمم ّ

أن يؤدي العبادات بكيفيات صحيحة وفق أحكامها الرشعية.

أن يكون صادقا يف ترصفاته مع اهلل ،ومع نفسه ،ومع اآلخرين.
أن يدرك عواقب الكذب الوخيمة.
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أن يؤدي األمانة وحيافظ عليها.

أن يقتدي بالنبي  يف صدقه وأمانته.
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 ُيب النبي .

أن جيعل النبي  قدوة له يف حياته.
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الفصل
الثالث

بناء وحدة تعليم ّية من التخطيط
وال ّتحضري إىل ال ّتنفيذ

إن التحضير املسـبق ألي وحـدة مـن الوحـدات التعليمية/التعلمية أمر
هـام ورضوري يف عمليـة التدريس ،يسـاعد األسـتاذ يف تدعيم ثقته بنفسـه
وتعيين األهـداف واملـادة املـراد تعليمهـا للمتعلمين ،وحتديـد الوسـائل
التعليمية واألنشـطة التي يسـتعني هبـا يف تقديم الوحـدة ،وطرائق التدريس
املتنوعـة يف إطـار املقاربـة بالكفاءات.
ّ
حيتـوي منهـاج مـادة الرتبيـة اإلسلامية على مخسـة مياديـن ،حيتـوي كل
ميـدان منهـا عىل وحـدات تعليميـة ،والتي سـنبني اجلانـب العملي لبنائها.

ونبي
حيـث سـنختار لكـم نامذج وحـدات تعليمـة من خمتلـف املياديـنّ ،
لكـم الضروري إدراكُـه لتنفيذهـا عمومـا ،ثـم نركـز على اخلطـوات أثناء
التنفيـذ؛ أثنـاء احلصـة ،وقـد اخرتنـا لكـم نموذجـا مـن ميـدان النصوص
الرشعيـة مـن دالئل قـدرة اهلل تعـاىل ،ومن ميـدان العبادات الطهـارة ،ومن
ميـدان السيرة النبويـة مولـده وطفولته ﷺ.
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الشع ّية:
أ ّوال -ميدان ال ّنصوص ّ

 -1طرائـق التدريـس :النصـوص الرشعية يتم تناوهلـا يف الوضعيات
التعلميـة مـع املتعلمين بإستراتيجية قائمة عىل نشـاط احلفـظ والتلقني
والتفسير والرشح واحلوار(.الوثيقـة املرافقة)

 -2املـادة التعليميـة :الكتاب املدريس بالنسـبة للمتعلم ،أما األسـتاذ
فمختلـف املراجـع واملصـادر التـي ختـدم احلصـة التعليميـة املتوفـرة
املؤسسـة ،أو مكتبتـك اخلاصـة وعىل رأسـها املصحف الرشيف
بمكتبـة ّ
وكتـب السـنّة و تفاسير القرآن.

 -3الوسـائل التعليميـة (املعينـات الرتبويـة) :باإلضافة إىل الوسـائل
التقليديـة ُيبذ اسـتعامل الوسـائل التكنولوجيـا احلديثة.
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اﻗﺘﺮاح ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻨﻮي )اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ(

ﺗﺪرج ﺳﻨﻮﻱ ﻣﻘﺴﻢ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﻓﻖ ﻭﻋﺎء زﻣﻨﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﳏﺘﻮ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ,ﻭأرﻓﻖ اﳉﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭاﳌﻌﺎﳉﺔ
ﺗﻢ اﻗﱰاح ﹼ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪﻭرﻳﺔ ,ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﻘﻄﻊ

اﳌﻴﺪاﻥ

اﻟﻜﻔﺎءة اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ﹼﻭﻝ 12 :أﺳﺒﻮﻋﺎ 12 ,ﺳﺎﻋﺔ
اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻘﺪر

ﺳﻮرة اﻟ ﹼﻄﺎرﻕ

 1ﺳﺎﻋﺔ

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻭﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻟﻠﺴﻮرة
ﳛﺮص اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﹼ

01

اﻟﻨﺼﻮص

اﻟﴩﻋﻴﺔ

ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ

اﻟﻜﺮﻳﻢ ,ﻭاﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻱ اﻟﴩﻳﻒ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻭة اﳉﻴﺪة,

ﻭاﻻﺳﺘﻌﲈﻝ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

 −ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :اﷲ ﻓﺎﻟﻖ

اﳊﺐ ﻭاﻟﻨﻮ ....ﻟﻘﻮﻡ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ( اﻵﻳﺔ

 99 / 95ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ.

ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:

)ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ(....

ﻭﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ,ﻣﻊ ﴍح ﺑﺴﻴﻂ

اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻘﻂ ,ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻔﻆ
ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﹼ
اﳉ ﹼﻴﺪ.

 1ﺳﺎﻋﺔ

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻴﺪة ﻭاﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ

ﻟﻶﻳﺎت ﻭاﻟﺴﻮرة.

 −اﺳﺘﺨﻼص اﻻرﺷﺎدات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻭﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد.

أﺳﺲ

اﻟﻌﻘﻴﺪة

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺒﺎدات

اﻷﺧﻼﻕ
ﻭاﻵداب

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻳﻌﺮﻑ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﲈﻥ ﻭأﺛﺮﻩ ﰲ

ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻢ ,ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﺗﴫﻓﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎدة ﻭﺳﻠﻮﻛﺎ.

ﻳﻌﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ,
ﻭﻳﺆدﻱ ﻋﺒﺎداﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.

ﻳﻮﻇﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ

ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرﻡ اﻷﺧﻼﻕ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ

ﻭدﻻﺋﻞ ﻭﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ.
اﻟﻄﻬﺎرة

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ
 1ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﻮﺿﻮء

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

اﻟﻐﺴﻞ

 1ﺳﺎﻋﺔ

اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ,ﻭذﻟﻚ

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ

اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﻌﻄﺮة.

 −ﺑﻴﺎﻥ أﺛﺮ اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻢ
 −ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة

ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ

 −ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ

 −ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷداء ﻭﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮض ﻭاﳌﲈرﺳﺔ

 −اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ ﻭاﻷﻧﲈط

اﻟﺼﺪﻕ

 1ﺳﺎﻋﺔ

اﳌﺤﻴﻂ.

ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﲆ

اﻟﺴﲑة

 −ﻣﻦ أرﻛﺎﻥ اﻹﻳﲈﻥ :اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﷲ

 −ﺗﻌﺪاد أرﻛﺎﻥ اﻹﻳﲈﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ

اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

 −اﻋﺘﲈد ﻭﺿﻌﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﻴﻂ ﻭاﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺶ

ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد
ﻭاﻻﻗﺘﺪاء

اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
) −ﻣﻮﻟﺪ ﹼ

ﻭﺳﻠﻢ ,ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ,ﺷﺒﺎﺑﻪ(

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﴪد اﳉﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ اﳌﺼﺎدر

 1ﺳﺎﻋﺔ

اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ

 −اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد

ﻭاﻻﻗﺘﺪاء

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭاﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪﻭرﻳﺔ  01 /ﺳﺎﻋﺔ

 اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻶﻳﺎت ﻭاﻟﺴﻮر ﻭﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﲈﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

)اﻟﺘﻼﻭة اﳉﻴﺪة ,ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﺎﲏ (

 إﺑﺮاز أﺛﺮ اﻹﻳﲈﻥ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ اﳌﺴﻠﻢ

 إدﻣﺎج اﳌﻌﺎرﻑ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﻭﲡﻨﻴﺪﻫﺎ ﻭاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ )رﺑﻂ اﻷﺧﻼﻕ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص(

 ﺣﺴﻦ إﺑﺮاز ﻣﻜﺎرﻡ اﻷﺧﻼﻕ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ )اﻟﺼﺪﻕ ,اﻷﻣﺎﻧﺔ(

 ﺣﺴﻦ ﻋﺮض اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ )اﻟﻄﻬﺎرة ,اﻟﻮﺿﻮء ...اﻟﺦ(
 ﺣﺴﻦ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﺑﺎﳍﺪﻱ اﻟﻨﺒﻮﻱ اﻗﺘﺪاء ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﻌﻄﺮة.

 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻌﺮﻑ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ,ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ

اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﳚﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺤﺘﻮ اﳌﻌﺮﰲ.

59

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ 10 :أﺳﺎﺑﻴﻊ 10 ,ﺳﺎﻋﺎت
اﳌﻘﻄﻊ

اﳌﻴﺪاﻥ

اﻟﻜﻔﺎءة اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﺰﻣﻦ
اﳌﻘﺪر

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻭﻣﻼﺣﻈﺎت
ﳛﺮص اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

02

اﻟﻨﺼﻮص

اﻟﴩﻋﻴﺔ

ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ,

ﻭاﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻱ اﻟﴩﻳﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻣﻬﺎرات
اﻟﺘﻼﻭة اﳉﻴﺪة ﻭاﻻﺳﺘﻌﲈﻝ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

ﺳﻮرة اﻟﱪﻭج

 1ﺳﺎﻋﺔ

اﻵﻳﺎت ﻣﻦ  66إﱃ  69ﻣﻦ ﺳﻮرة

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻴﺪة ﻭاﻟﻔﻬﻢ

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

أﺳﺲ

اﻟﻌﻘﻴﺪة

//

اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺴﻮرة ﻭاﳊﺪﻳﺚ.

 −اﺳﺘﺨﻼص اﻹرﺷﺎدات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد.

اﻟﻨﺤﻞ.
//

اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻘﻂ,
ﴍح ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﹼ
ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻔﻆ اﳉ ﹼﻴﺪ.

 −ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻋﺒﺎدﻩ) :ﻭإﻥ

ﻟﻜﻢ ﰲ اﻷﻧﻌﺎﻡ ...ﻟﻘﻮﻡ ﻳﺘﻔﻜﺮﻭﻥ(

ﻟﻠﺴﻮرة ﻭﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ,ﻣﻊ
ﹼ

//

//

اﻟﻌﺒﺎدات

ﻳﻌﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,ﻭﻳﺆدﻱ

ﻋﺒﺎداﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.

اﻷﺧﻼﻕ

ﻳﻮﻇﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﺤﻴﻂ.

ﻭاﻵداب

اﻟﺴﲑة

ﻣﻜﺎرﻡ اﻷﺧﻼﻕ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت

ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ,ﻭذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﱪ
ﻭاﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﻌﻄﺮة.

اﻟﺘﻴﻤﻢ

 1ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﺼﻼة ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ
ﹼ

 3ﺳﺎﻋﺎت

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﻋﺮض اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ.
 −ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﻔﻆ اﻷﺣﻜﺎﻡ

 −اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ

اﻷﻣﺎﻧﺔ

 1ﺳﺎﻋﺔ

ﻭاﻷﻧﲈط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

 −اﻋﺘﲈد ﻭﺿﻌﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﻴﻂ ﻭاﻟﻮاﻗﻊ

اﳌﻌﻴﺶ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ

ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد ﻭاﻻﻗﺘﺪاء
 −اﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ.

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﴪد اﳉﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

اﳌﺼﺎدر اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ.

 −اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ

ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد ﻭاﻻﻗﺘﺪاء.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭاﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪﻭرﻳﺔ 01 /ﺳﺎﻋﺔ

 ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻭاﺳﺘﻌﲈﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ )ﺗﻼﻭة,

اﺳﺘﺪﻻﻝ ,ﺗﻄﺒﻴﻖ(

 ﺗﻌﺪاد ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺼﻼة ,ﻭاﻟﻌﺮض اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﳌﺴﺒﻮﻕ ﻭﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ.

 ﺣﺴﻦ اﻟﺘﴫﻑ ﺑﺎﳌﻌﺎرﻑ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺄﺧﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ

 اﻟﴪد اﳉﻴﺪ ﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻮﺣﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﱪ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﳏﺒﺔ

اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.

 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻌﺮﻑ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ,ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ

اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﳚﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺤﺘﻮ اﳌﻌﺮﰲ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 10 :أﺳﺎﺑﻴﻊ 10 ,ﺳﺎﻋﺎت
اﳌﻘﻄﻊ

اﻟﻜﻔﺎءة اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

اﳌﻴﺪاﻥ

اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻘﺪر

ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ,ﻭاﳊﺪﻳﺚ

03

اﻟﻨﺒﻮﻱ اﻟﴩﻳﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻭة اﳉﻴﺪة
ﻭاﻻﺳﺘﻌﲈﻝ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

ﳛﺮص اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة

ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﻘﺎﻕ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻟﻠﺴﻮرة ﻭﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﹼ

اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ,ﻣﻊ ﴍح ﺑﺴﻴﻂ

اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻘﻂ ,ﻭﻳﻄﻠﺐ
ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﹼ
ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻔﻆ اﳉ ﹼﻴﺪ.

اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ
 −اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﳊﻴﺎة:

ﺣﺪﻳﺚ )اﻏﺘﻨﻢ ﲬﺴﺎ

ﻗﺒﻞ ﲬﺲ(

اﻟﻌﺒﺎدات

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻭﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻳﻌﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,ﻭﻳﺆ ﹼدﻱ ﻋﺒﺎداﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ

ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.

ﻓﻀﻞ ﺻﻼة اﳉﲈﻋﺔ
ﻭاﳉﻤﻌﺔ

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻴﺪة ﻭاﻟﻔﻬﻢ

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺴﻮرة ﻭاﳊﺪﻳﺚ.

 −اﺳﺘﺨﻼص اﻻرﺷﺎدات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد.
ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

 −اﺳﺘﺨﻼص ﻓﻀﻞ اﻟﺸﻌﲑﺗﲔ ﻣﻦ

ﺧﻼﻝ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭاﻷﺣﻜﺎﻡ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺤﻮار ﲢﻠﻴﲇ ﻭاﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ

اﻷﺧﻼﻕ
ﻭاﻵداب

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻳﻮﻇﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرﻡ

اﻷﺧﻼﻕ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﳏﻴﻄﻪ.
ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

اﻟﺴﲑة

ﺑﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ,ﻭذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ
اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﻌﻄﺮة.

ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺄﺧﻴﻪ
اﳌﺴﻠﻢ

اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻹﺳﻼﻡ

ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

 −اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭرﺑﻂ اﳋﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ

 −اﻟﺘﴫﻑ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ

 −اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﴪد اﳉﻴﺪ

 3ﺳﺎﻋﺎت

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ اﳌﺼﺎدر اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ.

 −اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻗﻒ

ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد ﻭاﻻﻗﺘﺪاء.

ﻧﻤﺎذج ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﻨﺎء
وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ/ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ
أوﻻ -ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

اﳌﺎدة :ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ

اﳌﻴﺪاﻥ :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءة اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ :ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ,ﻭاﳊﺪﻳﺚ

اﻟﻨﺒﻮﻱ اﻟﴩﻳﻒ ,ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻭة اﳉﻴﺪة ﻭاﻻﺳﺘﻌﲈﻝ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

اﻟﻮﺣﺪة :ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
زﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة 2 :ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﺼﺎدر ﺗﻌ ﹼﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ,ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﻠﺼﺎﺑﻮﲏ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ,ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺎﻛﺲ اﻟﻀﻮﺋﻲ ,ﺻﻮر

ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

اﳌﻘﺮرة − :أﺗﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ
ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﹼ

 أﺗﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﲏ اﳌﻔﺮدات -أﺣ ﹼﻠﻞ ﻭأﺳﺘﺜﻤﺮ

 ﻣﺎ ﺗﺮﺷﺪﲏ إﻟﻴﻪ اﻵﻳﺎت65

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت

اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻷﻫﺪاﻑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪة

/ﻣﺆﴍات اﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﲑ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﳌﻮارد

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

ﻃﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت :ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺣﺎﻝ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺄت اﻟﻨﻬﺎر? ﺗﻔﺴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎﻥ أﻥ ﻳﺄﰐ

ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ

ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ? ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺪ ﺷﺴﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻥ .إ ﹰذا ,ﻋﲆ ﻣﺎذا ﺗﺪﻝ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎر?

 −أﻥ ﳛﺴﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﻼﻭة

 −ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :إﻥ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮار
ﻳﺘﻮﺻﻞ إﱃ:

اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ

ﻭﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ.

اﻟﻨﺒﻮﻱ اﻟﴩﻳﻒ

 −أﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﺳﻮرة

ﻭاﻟﻨﻮ...

اﻷﻧﻌﺎﻡ.

ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ(

اﻟﻜﺮﻳﻢ ,ﻭاﳊﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻌﻠﲈت

اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﳌﺮﺣﲇ

 05د

ﻋﲆ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ

ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء

اﳌﺪة

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻣﻬﺎرات

 −أﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻣﻌﺎﲏ

ﻭاﻻﺳﺘﻌﲈﻝ

 −أﻥ ﳛﻠﻞ ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ

اﻟﺘﻼﻭة اﳉﻴﺪة

اﳌﻨﺎﺳﺐ.

اﻟﻜﻠﲈت اﻟﺼﻌﺒﺔ.

اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ.

اﷲ ﻓﺎﻟﻖ اﳊﺐ

اﻷﻧﻌﺎﻡ 99/59

ﻣﻦ دﻻﺋﻞ
ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ

 −ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ

−ﺗﻜﻠﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ

ﻗﺮاءة اﻵﻳﺎت

اﻟﻌﻤﻮدﻱ ﻭاﻷﻓﻘﻲ
−ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة

اﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﻋﺪد آﻳﺎﲥﺎ
ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ.

 20د

 −ﳌﺎذا ﺳﻤﻴﺖ

ﺑﺴﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ?

−ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ?

 −ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻜﻠﲈت

−ﺑﲔ ﻗﺪرة اﷲ ﰲ

اﻟﺼﻌﺒﺔ.

اﻟﻨﺒﺎت.

−أﻥ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﲆ آﻳﺎت اﷲ ﰲ
اﻟﻜﻮﻥ.

ﻋﲆ اﻹﻋﺠﺎز

اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآﻥ

اﻟﻜﻮﻥ ,ﺧﻠﻖ

 −دﻟﻴﻞ اﻹﺻﺒﺎح.

 −أﻥ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ آﻳﺎت اﻟﻨﺺ

اﻟﻜﻮﻥ اﳌﻨﻈﻮر.

اﻹﻧﺴﺎﻥ ,اﻟﻨﺠﻮﻡ

اﻟﴩﻋﻲ ,ﻭآﻳﺎت اﷲ ﰲ

 −أﻥ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺑﺪﻳﻊ ﺻﻨﻊ

اﷲ ﻭﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻗﺪرة اﷲ ﰲ
اﻟﻜﻮﻥ.

 −ﻋﺮض ﺻﻮر

ﻛﻮﺿﻌﻴﺎت ﺑﻨﺎء ﻟـ:

اﻟﻜﺮﻳﻢ :ﺧﻠﻖ

ﻭاﳌﺠﺮات..
ﹼ

اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎر?

 10د

−ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ

 −دﻟﻴﻞ اﻷﻭﻗﺎت.

 10د

ﻭاﻟﻘﻤﺮ اﻟﺰﻣﻦ?

 −دﻟﻴﻞ أﺻﻞ ﺧﻠﻖ

 10د

 −دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺒﺎت.

 −دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺠﻮﻡ.

اﻹﻧﺴﺎﻥ.

 −أﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﻮاﺋﺪ

 −دﻟﻴﻞ اﳌﺎء.

اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ

ﻭاﻹرﺷﺎدات ﻣﻦ

−ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ

−ﺗﻜﻠﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ

ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ

ﺗﺮﺷﺪ إﻟﻴﻪ اﻵﻳﺎت
ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ

 10د
 10د

 10د

 15د

ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﻤﺲ
−أﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﻗﺪرة

اﷲ ﰲ اﻟﻨﺠﻮﻡ?
 −ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ

)أﻧﺸﺄﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﻭاﺣﺪة(?

−اﳌﺎء ﻳﺪﻝ ﻋﲆ

اﳊﻴﺎة ,ﻛﻴﻒ
ذﻟﻚ?

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎءة:

ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻊ أدﻟﺔ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻜﻮﻥ اﻟﺘﻲ درﺳﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻵﻳﺎت  99/95ﻣﻦ

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ.

دﻻﺋﻞ اﻟﻘﺪرة

ﳏﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ اﻵﻳﺎت  99/95ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ.

−1

−1

−2

−2

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
)اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ(

 −1ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ:

أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﲈ ﻳﲇ:
)ﻗﺼﺔ(.
 -اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﹼ

 -اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر.

 -اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ اﻟ ﹼﻄﺮح.

 -اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ )إﺳﻘﺎط اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ(

 -ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ.

 -ﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ )اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ]أﺗﺄ ﹼﻣﻞ ﻭأﺳﺘﻜﺸﻒ[

 إﺣﻀﺎر ﺳﻨﺪ )ﺟﺮﻳﺪة ,ﺻﻮرة ,اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎبﻭاﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻬﺎ.(...

اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 -رﺑﻂ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﺪرس ﹼ

 -اﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰﻭﻝ إﻥ ﻭﺟﺪ.

 −2ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻨﻮاﻥ ﻋﲆ اﻟﺴ ﹼﺒﻮرة:

ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭاﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﲥﻢ
ﹼ

ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﺒﻮرة ﺑﺨﻂ ﻭاﺿﺢ ﻭﻛﺒﲑ) .ﻋﲆ اﻷﺳﺘﺎذ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻨﻮاﻥ اﻟﻮﺣﺪة ,ﹼ

ﲡﻨﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻨﻮاﻥ ﻣﺒﺎﴍة ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ(.
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 −3اﻟﻨﺺ اﻟﴩﻋﻲ) :أﺗﻠﻮ/أﻗﺮأ ﻭأﺣﻔﻆ(

اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ,ﻭ ﹸﻳﺴﺘﺤﺴﻦ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﺘﻪ ,ﻟﻴﺤ ﹼﻘﻖ اﻟﻘﺪﻭة

ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﹼ
اﳌﻘﺮرﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻗﺼﲑﻳﻦ.
ﻭاﻥ ﹼ
اﻟﻨﺼﲔ ﹼ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻘﺮاءة أﺳﺘﺎذﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ رﺑﺤﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ.
اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭاﻟﻮﻗﺎر أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة.
ﺗﻮﻓﲑ ﺟﻮ ﹼ

)أﺗﻌﺮﻑ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺎﰊ راﻭﻱ اﳊﺪﻳﺚ(
 −4اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﰊ راﻭﻱ اﳊﺪﻳﺚ:
ﹼ
 -ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺧﺘﺼﺎر.

 -ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ.

ﺻﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻭﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ
 -ﺑﻴﺎﻥ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ﹼ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.

)أﺗﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﲏ اﳌﻔﺮدات(
 −5ﴍح اﳌﻔﺮدات:
ﹼ

 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﺒﻮرة ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﴍﺣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﻕ اﳊﺪﻳﺚ.

اﻟﴩح) .إﻥ
 -اﺳﺘﻌﲈﻝ أﻟﻔﺎظ أﻭﺿﺢ ﻭأﺑﺴﻂ ﻭﲡﻨﹼﺐ ﺗﻜﺮار ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﹼ

ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ ﳑﹼﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب(

 −6ﹸأﺣ ﹼﻠﻞ ﻭأﺳﺘﺜﻤﺮ:

اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻳﺘﹼﻀﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺺ إﲨﺎﻻ )ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﻌﺪ ﴍح اﳌﻔﺮدات ﹼ
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﴩع اﻷﺳﺘﺎذ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑـ"اﳌﻌﻨﻰ اﻹﲨﺎﱄ" أﻱ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ( ,ﹼ
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اﻟﻨﺺ ﻭاﺳﺘﺜﲈرﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﴏ راﻋﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻭاﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻮاﺿﺤﺔ,
اﳌﻌﱪة.
ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﹼ

 −7ﻣﺎ ﻳﺮﺷﺪﲏ إﻟﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ:

 -اﺳﺘﺜﲈر اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻔﺎﳘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻹرﺷﺎدات.

 -ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭاﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ إرﺷﺎدات.

 -اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة.

 ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻭذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر ﻋﺪة ﻣﺮات ﺑﺼﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ. -اﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﳍﺎ راﺑﻂ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع.

 -ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ ﳏﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ إﱃ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻴﺰ.

ﻭأﻗﻮﻡ(
 −8ﺗﻄﺒﻴﻖ) :أﻓﻜﺮ ﹼ

ﺗﻢ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة ,ﻣﻊ دﻓﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻮﻳﻢ أﻫﻢ ﻣﺎ ﹼ
ﺟﺪﻳﺪة ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﺒﺎدات:

اﳌﺎدة :ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءة اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ :ﻳﻌﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,ﻭﻳﺆ ﹼدﻱ ﻋﺒﺎداﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ

ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.

اﳌﻴﺪاﻥ:اﻟﻌﺒﺎدات

اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻄﻬﺎرة

ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ,اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭأدﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر:
اﻟﺼﺎدﻕ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻐﺮﻳﺎﲏ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ,ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺎﻛﺲ اﻟﻀﻮﺋﻲ ,ﺻﻮر..

زﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة 1 :ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻘﺮرة − :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻬﺎرة

 -أﻧﻮاع اﻟﻄﻬﺎرة

 ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻬﺎرة )ﻣﴩﻭﻋﻴﺘﻬﺎ( -اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة
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اﻷﻫﺪاﻑ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت

اﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

/ﻣﺆﴍات

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءة
ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ

اﻟﺴﲑ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﳌﻮارد

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

ﻃﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت :ﻋﻨﺪ ﻧﺰﻭﻝ اﳌﻄﺮ ﻳﺴﺘﺒﴩ اﻟﻔﻼﺣﻮﻥ ﺧﲑا .ﻫﻞ ﹸﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ اﳌﺎء ﻟﺴﻘﻲ

اﻟﺰرﻭع ﻭاﻟﺜﲈر ﻓﻘﻂ? ﻭﻟﻠﴩب ﻭاﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ .ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﲈﻝ اﳌﺎء ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ? اﻟﻄﻬﺎرة
−ﻋﺮض ﺻﻮر ﻳﺼﻞ

ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﲈت

 −أﻥ ﻳﻌﺮﻑ

ﻳﻌﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻐﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ,

−أﻥ ﳛﺪد أﻧﻮاع

اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ

ﻭﻳﺆدﻱ

ﻭﴍﻋﺎ.

اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

 −اﻟﻨﺼﻮص

اﻟﴩﻋﻴﺔ :ﻗﻮﻟﻪ

اﻟﻄﻬﺎرة

ﺗﻌﺎﱃ) :إﻥ اﷲ
ﳛﺐ اﻟﺘﻮاﺑﲔ

ﻭﳛﺐ

اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ

اﳌﺪة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﳌﺮﺣﲇ

 05د

 08د

ﻣﺎ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭاﻟﴩﻋﻲ

اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﻄﻬﺎرة.

ﻟﻠﻄﻬﺎرة?

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

اﻟﺘﻴﻤﻢ ,اﻟﻐﺴﻞ ,ﻃﻬﺎرة

−ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﴩﻋﻲ

اﻟﻠﻐﻮﻱ.

−اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ

اﳌﻜﺎﻥ ,اﻟﻮﺿﻮء.

ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ.

ﻋﺒﺎداﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.

−أﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ

ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﲆ

ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻬﺎرة.

اﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ(

اﻟﺒﻘﺮة222

ﻟﺒﻠﻮغ أﻧﻮاع اﻟﻄﻬﺎرة.

)اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ

اﻟﴩﻋﻲ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ

ﻣﺴﻠﻢ

أﻗﺴﺎﻡ اﻟﻄﻬﺎرة اﳊﺴﻴﺔ

ﻗﻮﻟﻪ :

−أﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ

اﻹﻳﲈﻥ( رﻭاﻩ

ﻣﴩﻭﻋﻴﺔ

−اﻟﺪراﺳﺎت

اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ

اﻟﻄﻬﺎرة.

اﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭاﻟﴩﻋﻲ ﺳﻨﺪا
−إﻋﺎدة ﻗﺮاءة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

)اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ اﳊﺪث

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺤﺎﻳﺪة

اﻟﺒﴩ ﺑﺪﻧﻴﺎ

ﻃﻬﺎرة? ﺑﺎﻃﻠﺔ.

اﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ

ﻋﺒﺎدة اﻟﻄﻬﺎرة.

−ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة دﻭﻥ

ﻓﲈ ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻬﺎرة?
ﻭاﺟﺒﺔ

ﻋﺼﻒ أذﻫﺎﻥ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺑﲈ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻦ أدﻟﺔ ,ﺛﻢ

ﺗﺪﻝ ﻋﲆ اﻟﻄﻬﺎرة.

ﳌﺎذا ﹸﻓﺮﺿﺖ اﻟﻄﻬﺎرة?

ﺷﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ إﱃ

ﻭاﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ اﳋﺒﺚ(

ﺗﻔﻴﺪ أﻥ أﻃﻬﺮ

 10د

)ﻭﺛﻴﺎﺑﻚ ﻓﻄﻬﺮ( ﻛﻴﻒ

 10د

 10د

ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
)ﻗﺮآﻥ ﺳﻨﺔ(

−ﰲ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻭﲏ ﺛﻨﺎﺋﻲ

ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ

اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﴩﻭﻋﻴﺔ
اﻟﻄﻬﺎرة.

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎءة:

اﻹﺳﻼﻡ دﻳﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭاﳉﲈﻝ ,ﻛﻴﻒ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪة اﻟﻄﻬﺎرة?

 08د

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻴﺪاﻥ اﻟﻌﺒﺎدات:

 −1ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺒﺎدات ﻭﺑﻨﺎء ﻛﻔﺎءاﲥﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮﻱ ,إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﲈرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ

ذاﺗﻪ ,ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﲈرﺳﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺐ) .اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﳌﺮاﻓﻘﺔ(

 −2اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ,أﻣﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻤﺨﺘﻠﻒ

اﳌﺆﺳﺴﺔ ,أﻭ
اﳌﺮاﺟﻊ ﻭاﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﲣﺪﻡ اﳊﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﹼ

ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ.

 −3اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ( :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﹸﳛﺒﺬ اﺳﺘﻌﲈﻝ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.

ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ وﺣﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﺒﺎدات

 ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ :ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳊﺮﻳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ إذ ﻳﻤﻜﻦ:

 −1اﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻭاﳌﺪﺧﻞ اﻹﺷﻜﺎﱄ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ.

 −2اﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭاﻗﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺈﺛﺎرة ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
ﻭاﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.

 − 3ﻋﺪﻡ اﻻﺳﱰﺳﺎﻝ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭز ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ.
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 اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة:

ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ
 .1ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻭاﻷﻣﺜﻠﺔ .ﻭﺗﻜﻮﻥ ﹼ
ﲣﺪﻡ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ(.

 .2ﰲ ﻋﻨﴫ اﳌﴩﻭﻋﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮد ﲠﺎ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ.

 -اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻨﻬﺎ

ﻭاﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ.

 -ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﳜﺪﻡ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻠﻴﻞ اﳌﺒﻨﻰ

ﻭاﺿﺢ اﳌﻌﻨﻰ.

ﻭاﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﴩح ,ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
.3ﻋﺪﻡ اﻹﻃﻨﺎب ﻭاﻹﻓﺮاط
ﹼ
ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ.

.4ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﴩﻭط اﻭ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ,اﻟﺴﻨﻦ ,اﳌﻜﺮﻭﻫﺎت ,اﻟﻨﻮاﻗﺾ...
ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

 .5اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺎﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪة.

.6اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻨﴫ إﱃ آﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:

 -ﺗﻔﺎدﻱ ﺗﺼﻔﻴﻒ اﳌﻌﺎرﻑ ﻭاﻻﻧﺘﻘﺎﻝ اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻦ ﻋﻨﴫ ﻵﺧﺮ.

 -اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺛﺎرة ﻣﺸﻜﻞ أﻭ ﻗﺼﺔ أﻭ ﺣﺪﻳﺚ أﻭ ﺳﺆاﻝ

)ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﺎذ(.
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 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ :ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

 −1ﻋﻨﺪ ﳖﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻭﺣﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﳐ ﹼﻄﻂ أﻭ

ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ,ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻷﻟﻮاﻥ.

 −2إﻧﺠﺎز ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺸﺨﻴﴢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺪرس.

ﻭﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺘﻤﻨﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭاﻟﺴﺪاد ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ اﻷﻓﺎﺿﻞ ,ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ −ﰲ ﻣﻴﺪاﻥ اﻟ ﹼﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮ ﹼﻳﺔ:
اﳌﺎدة :ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ

اﳌﻴﺪاﻥ :اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﻳﻌﱪ
اﻟﻜﻔﺎءة اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ :ﻳﻌﺮﻑ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏﻄﺎت ﺑﺎرزة ﻣﻦ ﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮﻝ  ,ﹼ
ﻋﻦ ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ.

اﻟﻮﺣﺪة :ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻃﻔﻮﻟﺘﻪ 

ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ,ﻓﻘﻪ اﻟﺴﲑة اﻟﻐﺰاﱄ ,اﻟﺒﻮﻃﻲ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺣﺪة :اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ,ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺎﻛﺲ اﻟﻀﻮﺋﻲ ,ﺧﺮاﺋﻂ.

زﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة 1 :ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻘﺮرة - :ﻣﻮﻟﺪﻩ 

 -رﺿﺎﻋﺘﻪ 

 ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻖ اﻟﺼﺪر -إﱃ أﻣﻪ اﳊﻨﻮﻥ

 ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺟﺪﻩ ﺛﻢ ﻋﻤﻪ78

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت

ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼﻕ

اﻟﻜﻔﺎءة

اﻷﻫﺪاﻑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

/ﻣﺆﴍات اﻟﻜﻔﺎءة

اﳌﻮارد

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻭ إﻧﻚ ﻟﻌﲆ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ( ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ? ﻣﻦ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ اﻵﻳﺔ? اﻟﺮﺳﻮﻝ .
ﻳﻌﺮﻑ اﳌﺘﻌﻠﻢ

 −أﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ

ﻣﻦ ﺳﲑة

اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻮﻻدﺗﻪ .

ﳏﻄﺎت ﺑﺎرزة

ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﲈت

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﲑ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة

 −ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺴﲑة

ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭاﻟﻈﺮﻭﻑ

اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :ﺣﻴﺎﺗﻪ  ﻣﻨﺬ

ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻃﻔﻮﻟﺘﻪ

ﻭﻻدﺗﻪ إﱃ ﻭﻓﺎﺗﻪ.

اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﲆ

−أﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ

ﻭﻳﻌﱪ
ﻭﺳﻠﻢ ,ﹼ

−أﻥ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺣﺎدﺛﺔ

ﺗﻜﺘﺐ ﺳﲑة ﻛﺎﻟﺴﲑة

ﺑﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ..

−أﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﺻﻐﲑة ﻭﻛﺒﲑة ﳊﻴﺎة

اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻋﻦ ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻪ

ﻣﺮﺿﻌﺎﺗﻪ .

ﺷﻖ ﺻﺪرﻩ .

ﺟﺪﻩ ﻭﻋﻤﻪ ﻟﻪ .



ﻳﻘﺴﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻜﻠﻒ

اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ

ﺻﻐﲑة ,ﺛﻢ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ

 −ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮؤﺳﺎء

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻮﻟﺪﻩ

ﺷﻖ اﻟﺼﺪر – ﻋﻮدﺗﻪ

اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ,ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ

اﻟﻨﺒﻲ .

اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﳌﺮﺣﲇ

 05د

ﺑﺒﺤﻮث ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺒﻞ

ﻭﺳﲑ اﻟﻌﻈﲈء ,ﱂ

اﳌﺪة

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺔ ﺣﻮﻝ

– رﺿﺎﻋﺘﻪ – ﺣﺎدﺛﺔ

إﱃ أﻣﻪ – ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺟﺪﻩ

 08د

X
5

ﺑﻌﺪ ﻋﺮض

ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻳﺘﺜﲑ

اﻷﺳﺘﺎذ

ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺑﲔ

ﺛﻢ ﻋﻤﻪ.

ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻷﻋﲈﻝ

اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ

ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﲈ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ إﱃ
اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻭﻓﻖ
اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻔﺎﳘﻴﺔ

اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎءة:

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﱪ ﻭاﳌﻮاﻋﻆ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺔ اﻟﻨﺒﻲ .

 05د

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ

ﻣﺪ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاﻑ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ,ﻭﻋﲆ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻭاﻟﻘﻮة

ﹼ
اﳌﺘﻮﺧﺎة.
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ,ﺑﻢ ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاﻑ

ﻭﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ,ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻗﺪرات ﻭﻣﻴﻮﻝ ﻭاﻫﺘﲈﻣﺎت اﻟﻄﻼب ﺑﻘﺼﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻭإرﺷﺎدﻫﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﻊ

اﳌﺤﺘﻮ ﻭﻃﺮﻕ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺿﻮء ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ,ﻭاﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ اﳌﺸﻜﻼت
ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻮرة ﺳﺎﺑﻘ ﹰﺎ ,ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ.

ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﻹﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﻭاﻻﻧﺘﻬﺎء ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ,ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﲢﺪﹼ د

ﻣﺪ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاﻑ ,ﻭاﳌﻘﱰﺣﺎت ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ/اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.

 −ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ )اﳌﻘﻄﻊ اﻹدﻣﺎﺟﻲ(:

ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻭﻣﺘﻌﺪدة ,اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﳋﺘﺎﻣﻲ ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ﻛﻞ

ﻭﺣﺪة ,ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﲈت ﺧﻼﻝ اﻟﻮﺣﺪة,

ﺛﻢ ﺧﺘﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻴﺪاﻥ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﲏ ﻳﺪﻋﻰ اﳌﻘﻄﻊ اﻹدﻣﺎﺟﻲ .ﻓﲈذا
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ:

ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ أﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ −اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ,ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أﻭ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪﺧﻼت ,ﺑﺘﺴﻄﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاﻑ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻭاﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻭ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ; ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪﺑﲑ أﻭ
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ,ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت ﻭاﳌﻀﺎﻣﲔ,

ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ ,ﻭﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ,

ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ إﻳﻘﺎﻋﻴﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ,ﺛﻢ ﺗﺪﺑﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﻏﲑ

اﻟﻠﻔﻈﻲ .أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ,ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت ,ﻭﰲ ﻫﺬﻩ

اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺬات ,ﻧﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاﻑ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ,ﻭﻣﺪ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭاﻗﻌﻴﺎ
ﻭﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ .ﻭﻫﻨﺎ ,ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ,ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ

اﳌﻮارد اﳌﺪرﻭﺳﺔ ,ﻭﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ

)back

 (Feedﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮد ﺗﻌﺜﺮات دﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ

ﻭﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ,ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ ,ﻭﻫﻲ أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ :ﻣﻌﺎﳉﺔ

دﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ,ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ,ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ اﺟﺘﲈﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺼﻨﻒ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ
داﺧﲇ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ,ﻭاﻟﺼﻨﻔﺎﻥ اﻟﺒﺎﻗﻴﺎﻥ ﻳﲈرﺳﺎﻥ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ.

ﻭﻣﺎ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻹدﻣﺎﺟﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ

ﺑﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎءات .ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻹدﻣﺎﺟﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳌﻮاردﻩ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻭ
ﳌﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﻀﻤﺮة ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭاﺳﺘﺜﲈرﻫﺎ ﳊﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ .ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ,ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻹدﻣﺎﺟﻲ.
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اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت
اﳌﻴﺪاﻥ

اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﴩﻋﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪة

ﻣﻦ دﻻﺋﻞ
ﻗﺪرة اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ

اﻟﺼﻔﺤﺔ
ص 24

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ

 −1ﻛﺮﻡ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ,ﻟﻴﺘﺪﺑﺮ ﰲ آﻳﺎت اﷲ ﰲ اﻟﻜﻮﻥ.

 −2ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﰲ اﻵﻳﺎت 59إﱃ 99ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎﻡ :دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺒﺎت ,دﻟﻴﻞ اﻹﺻﺒﺎح ,دﻟﻴﻞ
اﻷﻭﻗﺎت ,دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺠﻮﻡ ,دﻟﻴﻞ أﺻﻞ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎﻥ ,دﻟﻴﻞ اﳌﺎء.

 −3ﺳﺨﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ اﻟﺸﻤﺲ ﻭاﻟﻘﻤﺮ ﻻﺳﺘﻌﲈﳍﲈ ﰲ ﺣﺴﺎب اﻷﻳﺎﻡ ,ﻭاﻷﺷﻬﺮ ,ﻭاﻟﺴﻨﻮات ,ﻭﲢﺪﻳﺪ
اﻟﺰﻣﻦ ,ﻛﲈ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺠﻮﻡ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻭاﻻﻫﺘﺪاء ﲠﺎ.

 −4أﺷﺎرت اﻵﻳﺎت إﱃ إﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﻮﻧﻴﺔ أذﻫﻠﺖ ﻋﻠﲈء اﻟﻌﴫ ,ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ

ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﺷﻖ اﳊﺐ ﻭاﻟﻨﻮ ,ﻭﺧﻠﻖ اﻟﻨﻮر ﻭاﻟﻈﻠﻤﺔ ,ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﻭاﻟﻘﻤﺮ ﰲ دﻗﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ دﻭﻥ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﲈ ,ﻭﺧﻠﻖ اﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭاﳌﺠﺮات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ,ﻭﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭاﺣﺪة ,ﻭﻧﺰﻭﻝ

اﳌﻄﺮ ,ﻭإﺣﻴﺎء اﻷرض ﺑﻪ.

 −5إذا ﻗﺮأت ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺎء ﻛﻞ ﳾء ﺣﻲ( ﺛﻢ ﻧﻈﺮت ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔﺤﺺ ,ﻭﻣﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﻜﻮﻥ

ﺣﻮﱄ ﻭﺟﺪت أﻥ ﻛﻞ ﳾء ﺣﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺎء; ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﳊﻴﻮاﻥ ,ﻭاﻟﻨﺒﺎت ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ,ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﳍﺎ اﳊﻴﺎة
ﻣﻦ ﻧﻌﻢ

اﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ﻋﲆ ﻋﺒﺎدﻩ

إﻻ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﴎ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ.

ص  −1 28ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻹﻧﺴﺎﻥ ,ﻭﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻣﻪ ,ﻭﻏﺬاءﻩ ,ﺛﻢ أﻣﺮﻩ أﻥ ﻳﺘﺪﺑﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺪرﻙ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ,
ﻭأﻧﻪ ﺳﺨﺮ ﻟﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﻌﻤﺔ ,ﻭاﻷﴍﺑﺔ ﻓﻬﻮ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة.

 −2اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺗﺜﲑ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ,ﻭﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺪﺑﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺨﻠﻮﻕ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﻌﺠﻴﺐ اﳌﺠﺘﻬﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ,ﻭاﳌﻨﻈﻢ ﰲ

ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ ,ﻭأﻥ اﷲ أﻭدع ﻓﻴﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ,ﺣﻴﺚ ﳚﻤﻊ رﺣﻴﻖ اﻟﺜﲈر ,ﻭاﻟﺰﻫﻮر ,ﺛﻢ ﳞﻀﻤﻬﺎ ,ﻭﳛﻮﳍﺎ إﱃ ﻋﺴﻞ
ﺻﺎﻑ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻟﻮاﻥ ,ﻳﺼﻠﺢ دﻭا ﹰء ,ﻭﺷﻔﺎ ﹰء ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ.

ﻋﲇ أﻥ
 −3ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﺪرﻙ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺒﴫ إﻻ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻫﺎ ,ﻭإﻏﲈض اﻟﻌﻴﻨﲔ ﳍﺬﻩ اﳌﺪة ﲡﻌﻠﻨﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ﹼ
ﻣﻜﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺮآﻥ

ﻭاﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﻫﺒﻨﻲ اﻟﺒﴫ ﻷﻧﻈﺮ ﻭأﺗﺄﻣﻞ ,ﻭأﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ.

ص  −1 35ﺛﻼث ﳑﻴﺰات ﻟﻠﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﲈﻭﻳﺔ:
أ −أﻧﺰﻝ ﻋﲆ ﳏﻤﺪ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭاﻟﺮﺳﻞ.

ب−ﻧﺰﻝ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼث ﻭﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ.

ت−ﳏﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ,ﻭاﻟﺘﺒﺪﻳﻞ.

اﻟﴩﻳﻔﺔ

 −2اﻋﻠﻢ زﻣﲇ أﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﺟﺎءت ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ,ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻪ ,ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ .ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻭأﻗﻴﻤﻮا

اﻟﺼﻼة (..ﺛﻢ ﺗﺄﰐ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ,ﻭﺷﺎرﺣﺔ ,ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) :ﺻﻠﻮا ﻛﲈ رأﻳﺘﻤﻮﲏ أﺻﲇ( ,ﻭﻗﺪ
ﺗﺄﰐ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪة ,ﻷﳖﺎ ﻭﺣﻲ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺷﺄﳖﺎ ﺷﺄﻥ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ.

 −3اﳊﺪﻳﺚ اﻷﻭﻝ :ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ,ﺣﻴﺚ أﻗﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ ﰲ ﺻﻼﲥﻢ
اﻟﻌﴫ ,ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﹼﻫﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ ,ﻭﻣﻨﻬﻢ ﹼ
أﺧﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻟﻪ إﱄ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ.

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﲏ :ﺳﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺆدﻱ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﻼة أﻣﺎﻡ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ,ﻭﻫﻢ

اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ
اﳊﻴﺎة

ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻪ.

ص −1 39إﻥ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﳊﻴﺎة ,ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ أﻏﲆ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ,ﻷﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﳾء ﻣﺎدﻱ ,إذا ﹸﻓﻘﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ,أﻣﺎ

اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺎﺗﻚ ,إذا ذﻫﺐ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ذﻫﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ ,ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ,ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ إذﻥ أﻏﲆ
ﻭأﺛﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ.

 −2ﻗﺪ ﳞﺐ اﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻛﺜﲑ ﹰا ﻣﻦ اﻟﻨﹼﺎس اﻟﺼﺤﺔ ,ﻭاﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ,ﻭﻳﺰﻳﺪﻫﻢ اﻟﺰﻣﻦ ,ﻭاﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻷداء
ﻭاﺟﺒﺎﲥﻢ ,ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ,ﻭﺻﺤﺘﻪ ﰲ ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ,ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ,ﺑﻞ ﻳﺘﻜﺎﺳﻞ
ﻭﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﲈ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ,ﻓﻬﺆﻻء ﺧﴪﻭا ﻭﺧﺎﺑﻮا.

ﹺ
اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ,ﻷﻥ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻤﲔ ,ﻭﻏﺎﻝ ,ﻓﻬﻮ اﳊﻴﺎة ,ﻓﻜﻴﻒ ﳍﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ اﻟﻨﺮد,
 −3أﻭاﻓﻖ ﻫﺬا
ﻭﻳﻀﻴﻌﻮﻥ أﻏﲆ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ :رﺳﻮﻝ اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )أﻏﺘﻨﻢ ﲬﺴﺎ ﻗﺒﻞ ﲬﺲ; ﺣﻴﺎﺗﻚ

ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻚ ,ﻭﺻﺤﺘﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻤﻚ ,ﻭﻓﺮاﻏﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﻐﻠﻚ (..رﻭاﻩ أﲪﺪ.

 −4ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ:

أ −اﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻬﻮ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﻮاﺟﺒﺎت.

ب−ﻋﺪﻡ اﺣﱰاﻡ اﻟﻮﻗﺖ.

ت−اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭاﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ أداء اﻷﻋﲈﻝ.

ث−ﻋﺪﻡ اﻏﺘﻨﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب ,ﻭاﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻟﻐﻨﻰ ,ﻭاﻟﻔﺮاغ ﰲ أداء ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﲈﻝ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻭاﳌﻌﺎﳉﺔ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
)ﻣﻘﻄﻊ
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ﻭأﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺿﺎع ﳌﺎ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ دﻭﻥ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺄﻋﲈﻝ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ اﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.

 −1ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺪﻭث اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎر:

ﺑﲈ أﻥ اﻷرض ﻛﺮﻭﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ ,ﻭﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺴﺎﺣﺘﲔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﲔ; اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻮء

ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻬﺎر ,ﻭاﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﻐﻤﻮرة ﲤﺜﻞ اﻟﻠﻴﻞ.

 -ﺗﺒﺎﻳﻦ )اﻻﺧﺘﻼﻑ( اﻟﻠﻴﻞ ,ﻭاﻟﻨﻬﺎر ﺑﲔ دﻭﻝ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ دﻭراﻥ اﻷرض ﺣﻮﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اﻟﻨﺸﺎط

اﻹدﻣﺎﺟﻲ(

 -إذا ﱂ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﲆ اﻷرض ﺗﺘﻌﻄﻞ اﳊﻴﺎة.

 −2ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻜﻮﻥ:

 -ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻭﰲ أﻧﻔﺴﻜﻢ أﻓﻼ ﺗﺒﴫﻭﻥ(.

 ﺧﻠﻖ اﻟﺴﲈﻭات ﻭاﻷرض ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :إﻥ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﲈﻭات ﻭاﻷرض ﻭاﺧﺘﻼﻑ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎرﻵﻳﺎت ﻷﻭﱄ اﻷﻟﺒﺎب( آﻝ ﻋﻤﺮاﻥ

 رﻓﻊ اﻟﺴﲈء ,ﻭﺗﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :أﻓﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭا إﱃ اﻟﺴﲈء ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺑﻨﻴﻨﺎﻫﺎ ﻭزﻳﻨﺎﻫﺎ(ﻕ6

 −3ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﲈ ﻟﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ,ﻭأداء

ﻭاﺟﺒﺎﺗﻪ ,ﻟﺬا ﻭﺟﺐ أﻥ ﻳﺘﺄدب ﻣﻌﻬﲈ ,ﻭﻳﻌﻤﻞ ﲠﲈ .ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻗﻞ إﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﲢﺒﻮﻥ اﷲ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﲏ

ﳛﺒﺒﻜﻢ اﷲ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ذﻧﻮﺑﻜﻢ ﻭاﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ( آﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 31

ﻓﺎﺗﺒﺎع اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺘﻪ اﳌﻄﻬﺮة ﻃﺎﻋﺔ ﷲ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ,ﻛﲈ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ

ﺗﻼﻭﺗﻪ ﻭﺗﺪﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ.

أﺳﺲ

اﻟﻌﻘﻴﺪة

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﻦ أرﻛﺎﻥ
اﻹﻳﲈﻥ
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 −1اﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ اﻹﺳﻼﻡ ﻭاﻹﻳﲈﻥ
اﻹﺳﻼﻡ

 ﻟﻐﺔ :اﻻﻧﻘﻴﺎد ,ﻭاﳋﻀﻮع,اﻻﺳﺘﺴﻼﻡ

 اﺻﻄﻼﺣﺎ :اﻻﺳﺘﺴﻼﻡﻭاﻻﻧﻘﻴﺎد ﻷﻭاﻣﺮ اﷲ,
ﻭاﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮاﻫﻴﻪ.

 اﻹﺳﻼﻡ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﷲ. -أرﻛﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ:

اﻟﺸﻬﺪﺗﺎﻥ ,إﻗﺎﻡ اﻟﺼﻼة,
إﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة ,ﺻﻮﻡ

رﻣﻀﺎﻥ ,ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﳌﻦ

اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ.

اﻹﻳﲈﻥ
 -اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ,ﻭاﻟﻴﻘﲔ ,ﻭاﻹﻗﺮار

 اﺻﻄﻼﺣﺎ :اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﳉﺎزﻡ ﺑﻮﺟﻮد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ,ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ,ﻭﻛﺘﺒﻪ ,ﻭرﺳﻠﻪ ,ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ,ﻭﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ

ﻭﴍﻩ.

 -اﻹﻳﲈﻥ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﻤﻞ.

 أرﻛﺎﻥ اﻹﻳﲈﻥ :اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﷲ ,ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ,ﻭﻛﺘﺒﻪ ,ﻭرﺳﻮﻟﻪ,ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ,ﻭاﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ ﻭﴍﻩ.

 −2أرﻛﺎﻥ اﻹﻳﲈﻥ :اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﷲ ,ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ,ﻭﻛﺘﺒﻪ ,ﻭرﺳﻮﻟﻪ ,ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ,ﻭاﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ ﻭﴍﻩ.

اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﲆ أرﻛﺎﻥ اﻹﻳﲈﻥ :ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ )آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﲈ أﻧﺰﻝ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ر ﹼﺑﻪ ﻭ اﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻛﻞ آﻣﻦ
ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭرﺳﻠﻪ(..اﻟﺒﻘﺮة

ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ ﺣﻴﻨﲈ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻹﻳﲈﻥ) :أﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ

ﻭرﺳﻠﻪ ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ ﻭﴍﻩ( رﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ
 −3ﹺ
ﻳﻌﺪ اﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺼﺎدﻗﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﻭاﻣﺮﻩ اﳌﺠﺘﻨﺒﲔ ﻟﻨﻮاﻫﻴﻪ ﺑﺎﳊﻴﺎة
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻭاﳉﺰاء اﻟﻮاﻓﺮ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻧﻈﲑ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ ,ﻭﳌﺠﺘﻤﻌﻬﻢ.

ﻭإﻥ اﻹﻳﲈﻥ اﻟﺼﺎدﻕ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ آﺛﺎر ﻃﻴﺒﺔ ﲡﻌﻠﻨﻲ أﻗﻮﻡ ﺑﻮاﺟﺒﺎﰐ ,ﻭﻣﺎ أﻣﺮت ﺑﻪ ,ﻭأﺻﱪ ﻋﲆ اﻟﺒﻼء,

ﻭأﺷﻜﺮ اﷲ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺧﺎء ,ﻭأﻃﻬﺮ

ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺮذاﺋﻞ ,ﻭاﳌﻨﻜﺮات ,ﻓﺄﻛﻮﻥ ﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼﻕ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ.
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻭاﳌﻌﺎﳉﺔ
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 −1ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﺘﺪاء اﳌﴩﻙ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺼﻨﻢ إﱃ اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﻋﺒﻮدﻳﺘﻪ ﻟﻪ.

 −2اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﷲ ,اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ ,اﻹﻳﲈﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ

اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

 −3ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ اﻹﻳﲈﻥ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﲆ ﺳﻠﻮﻙ اﳌﴩﻙ ﺣﻴﻨﲈ ﺑﺪأ ﻳﺒﻜﻲ ﻣﻦ ﺳﲈع اﻟﻘﺮآﻥ ,ﺛﻢ ﻗﻮﻟﻪ) :ﻳﻨﺒﻐﻲ

اﻟﻨﺸﺎط

 −4اﳉﻮاب ﻳﺪﻝ ﻋﲆ ﻭﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﻷﻥ اﻟﻘﺎﺋﻞ ذﻛﺮ دﻻﺋﻞ اﻟﻘﺪرة ﻭاﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ,ﻭأﻧﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﰲ اﻟﺴﲈء

)ﻣﻘﻄﻊ

اﻹدﻣﺎﺟﻲ(

ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ أﻥ ﻻ ﹸﻳﻌﴡ( ﺛﻢ أﺳﻠﻢ.
ﻭاﻷرض ,ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻋﲆ اﻷﺣﻴﺎء ﻭاﻷﻣﻮات.

ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭإﻗﺮار ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ,إذ أﻣﺮ اﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺒﴩﻳﺔ أﻧﻪ ﻭاﺣﺪ

ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ ,ﹸﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﻗﻀﺎء اﳊﻮاﺋﺞ ﻭﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻏﲑﻩ ,ﻓﻬﻮ اﻷﻭﻝ اﻟﺬﻱ ﻻ ﳾء ﻗﺒﻠﻪ ,ﻭاﻵﺧﺮ
اﻟﺬﻱ ﻻﳾء ﺑﻌﺪﻩ ,ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭاﻟﺪ ﻭﻻ ﻭﻟﺪ ,ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ أﺣﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻥ.

اﻟﻤﺮاﺟـﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ودﻟﻴﻞ اﻷﺳﺘﺎذ
اﳌﺆﺳﺴﺔ
 −اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ .اﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭاﻷﻭﻗﺎﻑ ,ط .اﻟﺮﻏﺎﻳﺔ ,ﹼ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ.

 −أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ1414) ,ﻫـ( ,ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻌﻈﻴﻢ ,ج ) ,(4ط ) ,(2ﺑﲑﻭت:

دار اﳋﲑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭاﻟﻨﴩ ﻭاﻟﺘﻮزﻳﻊ.

 −اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﲏ1412) ,ﻫـ1992/ﻡ( .ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻥ .ﲢﻘﻴﻖ :ﺻﻔﻮاﻥ ﻋﺪﻧﺎﻥ

داﻭ ﻭدﻱ ,دﻣﺸﻖ :دار اﻟﻘﻠﻢ.

 −ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎرﻱ1407) ,ﻫـ( ,ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرﻱ ,ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﻐﺎ ,ط

) ,(3ﺑﲑﻭت :دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ.

 −أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬﻱ) ,د .ت( ,ﹸﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬﻱ ,ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻭآﺧﺮﻭﻥ ,ﺑﲑﻭت:

دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث.

 −ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ) ,د .ت( ,ﹸﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ,ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ,ﺑﲑﻭت:

دار اﻟﻔﻜﺮ.

 −ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ –

اﳊﺮاش.

 −أﲪﺪ ﺷﻠﺒﻲ1978) ,ﻡ( ,اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ  −ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ  −ﺗﺎرﳜﻬﺎ ,ط ) ,(6اﻟﻘﺎﻫﺮة:

ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﴫﻳﺔ.

 −ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﳊﺎزﻣﻲ1420) ,ﻫـ( ,أﺻﻮﻝ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,اﻟﺮﻳﺎض :دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.

 −زﻏﻠﻮﻝ راﻏﺐ اﻟﻨﺠﺎر1416) ,ﻫـ( ,أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺎﴏ ﻭﺣﻠﻮﳍﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,ط ),(2

اﻟﺮﻳﺎض :اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 −ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﺤﻼﻭﻱ1403) ,ﻫـ( ,أﺻﻮﻝ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ,ط ) ,(2دﻣﺸﻖ:

دار اﻟﻔﻜﺮ.

 −ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ1417) ,ﻫـ( ,اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﳉﺪﻳﺪ ,اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.
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 −ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻐﺎﻣﺪﻱ1418) ,ﻫـ( ,ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,اﻟﺮﻳﺎض :دار

اﳋﺮﳚﻲ ﻟﻠﻨﴩ ﻭاﻟﺘﻮزﻳﻊ.

 −ﻋﲇ إدرﻳﺲ1405) ,ﻫـ( ,ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻮﻡ اﻟﱰﺑﻴﺔ) ,د .ﻥ(.

 −ﻓﺘﺤﻲ ﻋﲇ ﻳﻮﻧﺲ ﻭآﺧﺮﻭﻥ1999) ,ﻡ( ,اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭاﳌﻌﺎﴏة,

اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.

 −ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1400) ,ﻫـ( ,اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺟﻴﺰ ,ﺑﲑﻭت :اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻟﻌﻠﻮﻡ.

 −ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ1400) ,ﻫـ( ,ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻭاﳌﺠﺘﻤﻊ ,ﺿﻤﻦ ﺑﺤﻮث ﻧﺪﻭة
ﺧﱪاء ﹸأﺳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻡ اﻟﻘﺮ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 11
–  16ﲨﺎد اﻟﺜﺎﲏ 1400ﻫـ .ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻡ اﻟﻘﺮ ,ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

ﻭاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

 −ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﻋﺮﻗﺴﻮﳼ1419) ,ﻫـ( ,ﳏﺎﴐات ﰲ اﻷﺻﻮﻝ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ  −اﳌﺒﺎدئ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ,ﺑﲑﻭت :اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 −ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﳼ1421) ,ﻫـ( ,اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ ﻭﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,

اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.

 −ﻣﻘﺪاد ﻳﺎﳉﻦ1406) ,ﻫـ( ,ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ,د.ﻥ(.

 −ﻣﻘﺪاد ﻳﺎﳉﻦ1409) ,ﻫـ( ,أﻫﺪاﻑ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﺎﻳﺎﲥﺎ ,ط ) ,(2اﻟﺮﻳﺎض :دار اﳍﺪ

ﻟﻠﻨﴩ ﻭاﻟﺘﻮزﻳﻊ.

 −ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ1329) ,ﻫـ( .أﻧﻮار اﻟﺘﻨـﺰﻳﻞ ﻭأﴎار اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ اﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ

اﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ .اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟ ﹸﻌﺜﲈﻧﻴﺔ.

اﳌﻴﴪ ﻭأدﻟﺘﻪ ,ط ) ,(1اﳉﺰاﺋﺮ,
 −اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﺳﻰ إﺳﲈﻋﻴﻞ ,(2012) ,ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﹼ

دار اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ.

اﻟﺴﺎدة اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ,ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 −ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺮﻭﻱ) ,د.ت( ,اﳋﻼﺻﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ ﹼ

 −ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ,(1965) ,ﻓﻘﻪ اﻟﺴﲑة ,ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﲏ ,دار اﻟﻜﺘﺐ

اﳊﺪﻳﺜﺔ.

92

املحتويات
املقدمة 5............................................................................

الف�صل الأول :الأ�س�س والأهداف العا ّمة ملحتوى كتاب التلميذ

 ملاذا مناهج اجليل الثاين7......................................................... . -رشح بعض املصطلحات اجلديدة 9...............................................

 تدعيم القيم11................................................................... -اعتبارات تكفل املنهاج بالقيم12..................................................

 القيم والكفاءات العرضية12..................................................... نمطية القيم 14................................................................... -ملاذا اإلرصار عىل املقاربة بالكفاءات؟18..........................................

 التعلم اإلشكايل واستعامله21..................................................... دور الوضعية الغشكالية يف بناء الكفاءة اخلتامية 22................................ -مميزات الوضعية اإلدماجية 22....................................................

الف�صل الثاين :الرتبية الإ�سالمية

 -مصطلح الرتبية اإلسالمية25.....................................................

مفهوم الرتبية اإلسالمية وتعريفها 28.............................................. أمهية الرتبية اإلسالمية29......................................................... طبيعة مادة الرتبية اإلسالمية وخصائصها 30......................................-اهداف الرتبية اإلسالمية ووغاياهتا 32.............................................

 أساليب الرتبية اإلسالمية 33..................................................... -وسائط الرتبية اإلسالمية 38......................................................

 -عالقة الرتبية اإلسالمية بالعلوم األخرى 40......................................

 مسامهة مادة الرتبية اإلسالمية يف حتقيق امللمح الشامل للتلميذ44 .................93

 -مسامهة املادة يف حتقيق املالمح يف كل مرحلة التعليم املتوسط45 ...................

متوسط47............................
 صعوبات تع ّلم وتعليم املادة يف السنة االوىل ّ مراعاة طبيعة املعارف اخلاصة باملادة يف السنة األوىل متوسط 49.................... -األهداف التعليمية من برنامج السنة االوىل متوسط يف الرتبية اإلسالمية51.........

الف�صل الثالث :اجلانب التطبيقي
 -بناء وحدة تعليم ّية من التخطيط إىل التنفيذ 55.....................................

 اقرتاح خمطط التع ّلم السنوي57................................................... -نموذج خمطط بناء وحدة تعليمية /تعلمية يف ميدان النصوص الرشعية65..........

 -توجيهات يف تدريس النصوص الرشعية (احلديث النبوي الرشيف) 69............

 توجيهات يف تدريس النصوص الرشعية (ميدان العبادات) 72.................... -بناء هيكل وحدة تعليمية من ميدان العبادات76...................................

 -نموذج خمطط بناء وحدة تعليمية /تعلمية يف ميدان السرية النبوية 78..............

 -التقويم 81.......................................................................

اإلحابات املقرتحة لتقويم املكتسبات83.............................................
املراجع املعتمدة 91.................................................................

94

