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مة
ّ
مقد

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

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

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

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

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

. لتنفيذ ا



8

الرتبية الإ�سالمية

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

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

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

مفتش الرتبية الوطنية
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اأهّم الّتعديالت التي اأدخلت يف الطبعة الثانية على كتاب التلميذ 

التعديل
)مع بيان الّسبب(

الكتاب، حتى ال نشوش عىل  اخلتامية يف  الكفاءات  تّم االستغناء عن ذكر 
املتعّلني، واالكتفاء هبا يف املنهاج.

»القرآن  أصبح:  بحيث  الّشعية«  »النصوص  ميدان  تسمية  عىل  تغيري  طرأ 
الكريم واحلديث النبوي الشيف«.

نقل الدرس إىل ميدان أسس العقيدة اإلسالمية وتكييفه مع طبيعة امليدان، 
وذلك:

-  بحذف الصفحتني املتعلقتني بالتفسري 
التالية: فام هي الدالئل عىل اّن  -إعادة صياغة التمهيد، وإضافة اإلشكالية 

اهلل قادر عىل كل يشء؟
- حذف عنرص »ما ترشدين إليه اآليات«.

نقل الدرس إىل ميدان أسس العقيدة اإلسالمية وتكييفه مع طبيعة امليدان، 
وذلك:

-  بحذف الصفحتني املتعلقتني بالتفسري 
-إعادة صياغة التمهيد، وإضافة اإلشكالية التالية: فام هي بعض هذه النعم؟

- حذف عنرص »ما ترشدين إليه اآليات«.
إعادة تنظيم حمتويات ميدان »أسس العقيدة اإلسالمية« بالشكل التايل: 

1- أركان اإليامن
2- الركن األول لإليامن: اإليامن باهلل

تعاىل وحدانيته
3- من دالئل قدرة اهلل تعاىل

4- من نعم اهلل تعاىل عىل عباده
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1- الكتاب املدر�سي وكيفية ا�ستخدامه 

مقدمة:
الكتـاب هـو امُلعـني الـذي يسـتمّد منـه اإلنسـان معلوماته، فهـو يمثل 
خـرة األجيـال وتراكامهتـا العلميـة واألدبّيـة. والتدريـس بـال كتـاب ليس 
إالّ نوعـا مـن اإلصغـاء، لذلـك جيـب أن يكـون الكتـاب ذا أسـلوب يثـري 
يف نفوسـنا اسـتجابات إجيابيـة ملـا يثـريه يف عقولنـا وخواطرنـا من مشـاعر 
وانفعـاالت. فالكتـاب هـو األداة األوىل التـي تعـّر عـن املنهـج وترتمجـه 
وتدفعـه نحـو حتقيـق غاياتـه، والكتـاب حيـّدد بدرجة كبـرية مـادة التعليم؛ 
فالعمليـة الرتبويـة ترتكـز عـىل الكتـاب واألسـتاذ، والطريقـة التدريسـّية 
واملنهـج، وإّن أي خلـل يف هـذه األركان يعنـي اخللـل يف عمليـة التوصيـل 
ي،  الـدرايس للتالميـذ.. وعليه فالكتاب املـدريس ُصّمم لالسـتخدام الصفِّ

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

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

إليـه متـى شـاؤوا«.  للمتعّلمـني يرجعـون 
وبالنّسـبة لكيفيـة التعامل مـع حمتويـات وأركان الكتـاب، فقد تـّم إنجاز 
مدخـل يف الصفحـات األوىل منـه حتت عنـوان: »كيـف أتعامل مع كتـايب؟«، 

وهـي كافيـة لألسـتاذ أيضـا، لذلـك ال داعي إلعادهتـا يف هـذا الّدليل.
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1.1 الكتاب املدر�سي:
1.1.1  أهـم الوظائف واخلدمـات التي يقدمها الكتـاب املدريس: نلّخصها 

ييل: فيام 
1( يتضّمـن الكتـاب املـدريس تنظيـام للـامدة الدراسـية يسـتهدف بـه 
بنصـوص  احلـريف  التقّيـد  يشـرتط  وتنظيمـه، وال  إعـداد درسـه  األسـتاذ 
الكتـاب املـدريس )باسـتثناء النصوص الشعيـة املقّررة يف امليـدان األّول(، 
إالّ أّنـه جيـب أن يتضّمن توجيهات بـرورة الّرجوع إىل املصـادر واملراجع 
ذات العالقـة بـامدة الرتبيـة اإلسـالمية. فاألسـتاذ الناجُح هو الذي يتوّسـع 
يف تنظيـم مادة الكتـاب املدريس ومعلوماته ثـّم يقّدمها للتالميـذ، مع أخذه 
باحلُسـبان مسـتويات التفكـري عنـد التالميـذ، حسـب مراحلهـم العمريـة، 

وفـق تصنيف بلـوم، وهي سـتة مسـتويات:
يشبهها هبرم أسامه »هرم املستويات الفكرية«، وهي:

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

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

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

باسـتخدام معيـار حمـّدد( معطـى، 
6. اإلبداع. 

إال أّننـا وللمؤسـف هنتم باجلوانب الدنيـا من هذه املسـتويات، املتعلقة 
بالتذكـر واالسـتيعاب، مـن دون االهتـامم باجلوانـب العليا، وهـي التطبيق 
والتحليـل يف عمليـة توصيـل املـادة الدراسـية، ال سـيام بوسـاطة الكتـاب 

املدريس. 
وبذلـك فإّننـا ال نشـجع التالميذ عـىل التفـّوق الدرايس وعـىل اإلبداع 
واالبتـكار، إذ أن تأليـف الكتـاب املـدريس عمليـة شـاقة جيـب أن يشـرتك 
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يف تأليفـه ذوو االختصـاص املطلـوب، وخيضـع بعـد تأليفـه إىل قـراءة جلنة 
خمتصـة للتقويـم النهائـي، لكـي يكون حمّققـا ألهدافـه العامـة واخلاصة.

  
التذكر
الفهم

التطبيق
التحليل

الرتكيب
التقويم

اإلبداع
مهارات التفكري اإلبداعي

أضافها أدور دي بونو

 مستوى أدنى
تفكري تقاريب

 مستوى أعىل
تفكريتباعدي

هرم بلوم ملهارات التفكري

2.1.1 واقع استخدام الكتاب املدريس:
املتتّبـع لواقـع اسـتخدام الكتـاب املـدريس يف الّسـاحة الرتبوية يالحظ 
الكتـاب  باسـتخدام  للتالميـذ  يسـمحون  ال  فاألسـاتذة  يسء؛  واقـع  أّنـه 
املـدريس يف القسـم. ويقتـرص اسـتخدامه يف البيـت عـىل تكليفهـم بكتابـة 

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

واليعرفوهنـم بـه وبكيفيـة التعامـل معـه.
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2- الرتبية الإ�سالمية

1.2 ا�ستعمال م�سطلح الرتبية الإ�سالمية:
1.1.2 تعريف الرتبية اإلسالمية:

معظـم مـن كتب يف »الرتبية اإلسـالمي« من سـلفنا الصالـح مل حيرصوا 
عـىل إيـراد تعريـٍف حمـدٍد هلـذا املصطلـح، بقـدر اهتاممهـم وحرصهـم عىل 
معاجلـة املوضوعـات والقضايـا الرتبوية املختلفـة. ولذلك فقـد وردت فيه 

عـدة تعريفات، نذكـر منها:

-  » إعـداد املسـلم إعـدادًا كامـاًل مـن مجيـع النواحـي يف مجيـع مراحل 
والقيـم وطـرق  املبـادئ  الدنيـا واآلخـرة، يف ضـوء  للحيـاة  نمـوه 

الرتبيـة التـي جـاء هبـا اإلسـالم«.)1(
-  هي: »النّظام الرتبوي القائم عىل اإلسالم بمعناه الشامل«.)2(

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

كانـت حرفتـه أو مهنتـه«.)3(

وهنـا يمكـن القول بـأن التعريفات السـابقة تؤكد مجيعًا عـىل أن الرتبية 

1 . مقداد ياجلن، »أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا«، 1409هـ، ص 20.
2 . زغلول راغب النجار، »أزمة التعليم املعارص وحلوهلا اإلسالمية«، 1416هـ، 

ص85.
3 . عبد الرمحن النقيب، »الرتبية اإلسالمية املعارصة يف مواجهة النظام العاملي 

اجلديد«،  1417هـ، ص 17
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اإلسـالمية نظـاٌم تربـوٌي شـامل،ٌ هيتـم بإعـداد اإلنسـان الصالـح إعـدادًا 
متكامـاًل، دينيـًا وُدنيويـًا، يف ضوء مصـادر الشيعة اإلسـالمية الرئيسـة.

2.2 اأهمية الرتبية الإ�سالمّية:
الرقـي  درجـات  أعـىل  إىل  باملتعلـم  للوصـول  اإلسـالمية  الرتبيـة  تسـعى 
والتحـّر  والكـامل، عـن طريـق مراعـاة فطرتـه وتنميـة مواهبـه وكفاءاته 

بُسـبل متعـّددة متدرجـة، وتوجيههـا للعمـل اجلـاد.
3.2 طبيعة مادة الرتبية الإ�سالمّية وخ�سائ�سها:

     وتتجّلى من حيث:

1( يرتكـز منهـج الرّتبيـة اإلسـالمية يف مصـدره وغايتـه عـىل القـرآن 
ـنّة النبوّيـة الرشيفـة، اللـذان يـزّودان اإلنسـان بمجموعة من  الكريـم والسُّ
احلقائـق الكونيـة واملعايـري والقيـم اإلسـالمية الثابتـة التـي توّجـه سـلوكه 

وعملـه، فيغـدو جمتمعـه جمتمعـًا فاضـاًل ذا مالمـح إنسـانية ُمثـىل.
2( يّتسـم منهـج الرتبيـة اإلسـالمية بالشـمول، فهـو يتنـاول خمتلـف 
اجلوانب التي تسـاعد عىل تكوين الشـخصية اإلسـالمية الروحيـة والعقلية 

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

مادامـت موائمـة له ومسـايرة مُلثلـه ومبادئه.
4( يتميز منهج الرتبية اإلسالمية بالتكامل والتوازن؛

             - فهـو متكامـل: ألنـه يتعامـل مـع الفـرد عـىل أنـه كل واحد ال 
ينفصـل جسـمه عـن عقلـه وال عقله عـن وجدانـه، وال تنقطـع حياته 

الفرديـة عـن حياتـه االجتامعية.
حليـاة  املختلفـة  باجلوانـب  اهتاممـه  يف  ألنـه  متـوازن:  وهـو   -        
األفـراد يـأيت بمعايـري تربويـة دقيقـة، ال تطغـى فيهـا النواحـي الفردية 
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عـىل االجتامعيـة، وال الغايـات الذاتيـة عـىل اإلنسـانية، وال احلاجـات 
الروحيـة عـىل احلاجـات املاديـة.

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

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

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

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

سـبيل تأكيـد موقفـه اإلجيـايب جتـاه األرسة اإلنسـانية كلهـا.

4.2 اأهداف الرتبية الإ�سالمية وغاياتها:
املقصـد القريـب هـو اهلـدف، واملقصد البعيـد هـو الغايـة، والباحثون 
خيتلفـون يف ذكـر األهداف والغايـات، وخيتلفون يف حتديد اهلدف األسـايس 

وما يتفـّرع عنه، والّصـواب أن:
- غايـة الرتبيـة: هـي العبوديـة اخلالصـة هلل وحـده، قـال تعـاىل: »َوَمـا 

نـَس إاِلَّ لَِيْعُبـُدوِن« ]الذاريـات/56[. ـنَّ َواإْلِ َخَلْقـُت اجْلِ
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والعبوديـة املرضيـة هلل، هلـا جناحـان، جنـاح عبـادة هلل وحـده، وجناح 
خدمة عبـاد اهلل لوجـه اهلل.. 

وملـا كانـت األهـداف كثـرية ومتنوعـة، فسـوف نقترص عـىل األهداف 
العامـة والشـاملة والدائمـة. وهـي كالتايل:

1( بناء إنسان مسلم متكاملومتوازن الشخصية.
2( بناء خري أمة مؤمنة أخرجت للناس.

3( بناء خري حضارة إنسانية إسالمية.
4( البناء العلمي لألفراد واجلامعات.

5.2 اأ�ساليب الرتبية الإ�سالمية:
هي كثرية ومتنّوعة، ولعل أمّهها وأبرزها:

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

الفرد وتنشـئته عىل أسـاس سـليم يف كافة مراحـل نموه.
وألمهيـة القـدوة يف بنـاء الفـرد وإعـداده فقد أّكـَد الُقرآن أمهيـة القدوة 
يف تقريـر مصري اإلنسـان، تأكيدا قويا، وهو يدعو املسـلمني إىل أن يدرسـوا 

سـرية الرسـول  فيتخذوهنا قـدوة هلم.
ومـن هنـا كانت القـدوة عامال كبـريا يف صـالح األجيال أو فسـادهم، 
فالولـد الـذي يرى والده أو أسـتاذه يـرتك الصـالة يصعب عليـه اعتيادها، 
والـذي يـراه يكـذب يصعـب عليـه تعلـم الّصـدق، والـذي يـراه يغـش 

يصعـب عليـه تعلـم األمانة.
2( أسـلوب التوجيـه واملوعظة احلسـنة: أكـد القرآن الكريـم عىل أمهية 
املوعظـة يف كثـري مـن املوطـن، ملا هلـا من تأثـري كبري عـىل الفـرد إذا وجدت 
هلـا نفسـًا صافيـة، وقلبـًا واعيـًا، قـال تعـاىل: »وذكـر فـإن الذكـرى تنفـع 
املؤمنـن« ]الذاريـات/55[، وقـال تعـاىل: »ذلكـم يوعظ به مـن كان يؤمن 

بـاهلل واليـوم اآلخر« ]الطـالق/2[.
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ومن رشوط تطبيق أسلوب املوعظة احلسنة عىل التالميذ:
- أن تقرتن املوعظة بالشعور باملحبة والعطف عليهم

- عدم التطويل اململ يف املوعظة أو التكرار الزائد
- املبادرة باملوعظة عندما يلحظ األستاذ انحرافا يف سلوك التالميذ.

3( أسلوب الرتغيب والرتهيب:
هـو أسـلوب يتفـق وطبيعـة اإلنسـان حيثـام كان ويف أي جمتمـع، ألن 
الفـرد إذا اسـتثري شـوقه إىل يشء مـا، زاد اهتاممـه بـه، ورسعـان مـا يتحول 
هـذا الشـوق إىل نشـاط يمـأل حياتـه أمهيـة وعمـال وتعلقا بـام تشـّوق إليه، 
ورغبـة يف احلصـول عليـه، ويف املقابل فإن اخلـوف مـن يشء، والتنفري منه، 

جيعـل الفـرد هيابـه، ويبتعـد عنه.
وقـد أشـار القرآن الكريم إىل أسـلوب الرتغيب والرتهيـب؛ وإىل كيفية 
اسـتخدامه بـام حيقـق الغرض منـه، ونلمح يف هـذه اآلية الكريمـة الرتغيب 
الـذي يثـري الرجـاء يف النفس، ويدفـع اليأس، وجيـّدد األمل، ويثـري التطلع 
إىل األفضـل، قـال تعـاىل: »فقلـت اسـتغفروا ربكم إنـه كان غفارا، يرسـل 
بأمـوال وبنـن وجيعـل لكـم جنـات  السـاء عليكـم مـدرارًا. ويمددكـم 

وجيعـل لكم أهنـارا« ]نـوح/12-10[
وعليه فتشجيع التلميذ ينقسم إىل قسمني؛ مادي ومعنوي:

- املادي: كاجلوائز واهلدايا.
- املعنـوي: كالثنـاء واملـدح واإلطـراء والشـكر، والنظـر بعـني الرضا 

واالستحسـان.
 والتشـجيع املعنوي أفضل اسـتخداما من التشـجيع املـادي؛ ألّنه يوّلد 
الّرغبـة وامليـل إىل األعـامل التـي يشـجع عليهـا الفرد أكثـر من املـادي، كام 
أن املعنـوي يتطـّور مع مراحـل النمو العقـيل، حتى يصل إىل أعـىل درجاته، 
وهـي اإلقـدام عـىل أعـامل الفضيلة، أمـا التشـجيع املـادي فإن االسـتمرار 
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عليـه قـد يكـون لـه بعـض األرضار؛ ألنه قـد يصبح رشطـا للقيـام بالعمل 
املطلـوب، أو الكـف عـن العمـل غـري املرغـوب فيـه. وال يعنـي ذلـك أن 
التشـجيع املـادي ممنـوع يف مجيـع الظـروف، بـل إنـه أحيانـا يكـون جُمديـا 
مثـل تشـجيع التلميذ بجائـزة ما عنـد حصوله عـىل تقدير مرتفـع، أو قيامه 

تطّوعي. بعمـل 
4( أسلوب رضب األمثال واألشباه:

هـذا األسـلوب له أثره الفعـال عىل عواطف اإلنسـان وسـلوكه، ويعد 
مـن أكثـر األسـاليب شـيوعًا، وهلذا نجـد احلـق سـبحانه أورده يف كثري من 
املواطـن، ويف عـدة أمور، مؤكدًا ذالـك يف قوله تعاىل: »ولقـد رضبنا للناس 
يف هـذا القـرآن مـن كل مثل لعلهـم يتذكـرون« ]الزمر/27[، وقـال تعاىل: 
»وتلك األمثـال نرضهبا للناس وما يعقلها إال العاملـون« ]العنكبوت/43[.

5( أسلوب القصة:
القّصـة أجـدى نفعـًا وأكثـر فائدة مـن أسـاليب التلقني واإللقـاء، نظرا 
ملـا ُجبَِلـت عليـه نفوس األطفـال والبالغـني والراشـدين من ميل إىل سـامع 

احلكايـة واإلصغـاء إىل روايـة القصص.
وهـذا مـع مراعـاة مـدى التوفيـق يف اختيار القصـة املناسـبة، ألن كثريا 
من القصص تفسـد مشـاعر التالميـذ، وحتّبب إليهـم اجلريمة والفاحشـة..

6( أسلوب املارسة أو التدريب )العادة(:
أسـلوب الرتبيـة بالعـادة أو بالتعويد مـن األسـاليب الرتبويـة الفعالة، 
ولـوال هـذه املوهبـة التـي أودعهـا اهلل يف فطـرة البـش، لقضـوا حياهتـم 

يتعّلمـون املـي أو الـكالم أو احلسـاب.
وعـىل األسـتاذ أن يسـتخدم أسـلوب املامرسـة يف كافـة جوانـب تربيـة 
تالميـذه، أي أن الرتبيـة باملامرسـة ال تقترص عـىل الشـعائر التعبدية وحدها، 
ولكنهـا تشـمل كل أنـامط سـلوك احليـاة، وكل اآلداب واألخـالق، مثـل 
آداب التحيـة، آداب املـي، وآداب األكل والـشب، وآداب السـفر...الخ
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7( الرتبية باملالحظة:
املقصـود بالرتبيـة باملالحظـة هـو مراقبـة أحـوال التالميـذ، وأفعاهلـم 
وترصفاهتـم يف شـتى جوانـب حياهتم، وهـي من األسـاليب الفعالـة؛ فعن 
طريـق املالحظـة يسـتطيع املـريب اكتشـاف ما حيـل باملـرتيب مبكـرا، وبالتايل 
مسـاره  عـن  التلميـذ  ينحـرف  أن  قبـل  مبكريـن  والرتبيـة  التوجيـه  يـأيت 
  الصحيـح. وهـذا األسـلوب هـو مـن األسـاليب التـي كان رسـول اهلل
يطبقهـا مـع أصحابـه، ومـن أمثلـة ذالـك حديـث املـيء صالتـه، الـذي 
أخطـأ عـدة مـرات يف الصـالة، وهـو يصـيل أمـام الرسـول ، وبعدهـا 
اشـتاق إىل التعلـم، فأرشـده عليـه السـالم، فاسـتفاد الصحايب مـن خطئه.
والرتبيـة باملالحظـة ال تعـد مـن باب التسـّلط والسـيطرة عـىل األوالد 
إالّ إذا حـادت عـن هدفهـا الرتبـوي، أو كان اسـتخدامها بشـكل متطـّرف 

ومبالـغ فيـه مـن قبـل املربـني، ووصلـت إىل تقييـد حريتهم.
8( أسلوب احلوار:

يعـد هـذا األسـلوب مـن أنجـح األسـاليب الرتبويـة، إذا قـام احلـوار 
عـىل خطـوات منطقيـة صحيحـة يقابلهـا العقـل، كـام أن هـذا األسـلوب 
من األسـاليب املشـوقة للمـرتيب وللسـامع، وقلـام يصاحبها امللـل، نظرا ملا 

يوقظـه مـن العواطـف واالنفعـاالت يف نفـس املـرتيّب..
كـام اسـتخدم رسـول اهلل  ذلـك األسـلوب يف إثـارة انتبـاه أصحابـه 
عندمـا كان يريـد إيضاح موضـوع مهم يف بعـض املَواطن، وهـذا ما نلمحه 
عندمـا تنـاول  موضـوع الغيبـة، فقـال: »أتـدرون مـا الغيبـه؟«. ثم رشع 
بعـد ذلـك يف توضيح الغيبـة فقـال: )»الغيبة ذكـرك أخاك بام يكـره«، قيل: 
أفرأيـت إن كان يف أخـي مـا أقـول؟ قـال: »إن كان فيه ما تقول فقـد اغتبته، 

وإن مل يكـن فقـد هبّته«.

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

األخرى. املقّدسـة 
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3- اجلانب التطبيقي

1.3  �سعوبلات تعّللم وتعليلم ملادة الرتبية الإ�سلالمية يف الّطور الأّول 
من مرحلة التعليم املتو�ّسلط:

       ونجملها يف:
- خصوصية املرحلة العمرية التي تتمّيز بأهّنا تسبق سن البلوغ، ُتصّعب 
عىل األستاذ )خاصة األستاذة( استعامل مصطلحات رشعية حرجة خاّصة 
احليض  الزوجني(،  بني  اجلنسية  )العالقة  اجِلامع  اجلنابة،  مثل:  الّطهارة،  يف 

والنّفاس، امَلني، امَلْذي، الَوْدي، ..
- صعوبـة تقريـب بعـض املفاهيـم ألذهـان التالميـذ، لعـدم إمكانيـة 
جتسـيدها، خاّصـة يف ميـدان العقيـدة، كمفهوم اإليـامن، واملالئكـة، واليوم 
اآلخـر، والقضـاء والقدر.. لذلـك تّم  توزيع هـذه املفاهيم عـىل كل أطوار 

املرحلـة املتوّسـطة بالتـدّرج مـن الّسـهل إىل األصعب.
- عـدم توّفـر كل املؤّسسـات التعليمية عىل الوسـائل والفضاءات التي 

تسـمح بتطبيـق بعض التعّلامت مثـل الوضوء والّصـالة. بأحكامها.. 
)األرسي،  التلميـذ  حميـط  يف  السـلبية  السـلوكات  ببعـض  التأثـر   -
املـدريس، االجتامعـي( التـي تؤّثـر عـىل مـا يكتسـبه مـن سـلوك وأخالق.
- صعوبـة حتكـم األسـتاذ يف بنـاء الوضعيـات بمختلـف أصنافهـا بـام 

ينسـجم مـع متطّلبـات املقاربة بالكفـاءات.
- صعوبـات تتعلـق بتحكـم األسـتاذ يف املجـال املعريف للـامدة، بحكم 
أن األسـتاذ الـذي يدّرس الرتبية اإلسـالمية يف املرحلة املتوّسـطة هو أسـتاذ 
اللغـة العربيـة، وهـو مل يتلـّق )يف الغالب( تكوينـا رشعيا متخّصصـا يؤّهله 

لتدريـس املـادة بخصوصياهتا.
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- تلقـي املتعلـم املعـارف املتعلقـة باملادة من مصـادر خمتلفة )املسـجد، 
األنرتنـت..(، ممـا يوّلد لديه احلـرية، خاصـة إذا تعارضت املكتسـبات التي 

يأخذهـا مـن خارج املدرسـة مع تلـك التـي يتلّقاها من األسـتاذ.
- ضعف اهتامم التالميذ باملادة، لعدم اعتبارها مادة رئيسية.

2.3 مراعاة طبيعة معارف املادة يف ال�سنة الأوىل متو�ّسط: 

حيتـاج الفعـل البيداغوجـي للـامدة يف ضـوء املقاربـة املعتمـدة لتنشـيط 
العمليـة التعلميـة، ملراعـاة مجلـة مـن املبـادئ واملامرسـات، متاشـيا وطبيعة 
املعـارف اخلاصـة باملادة وخصائـص املتعلمني يف هـذه املرحلة، والوسـائل 

املتاحـة، ومـن أبرزها:  
* امليدان األّول- النّصوص الرشعية:

  1( رضورة اسـتحضار اخلشـوع والّسـكينة والوقار عند االسـتامع إىل 
تـالوة القـرآن، وتوجيـه التالميذ إىل هـذا الّسـلوك بجّدية.

  2( االلتـزام بقـراءة ورش، مـع اعتامد التـالوة اجليدة للقـرآن الكريم، 
مـن خالل القـراءة اجلّيـدة لألسـتاذ، باعتباره الُقـدوة هلـم، وتعويدهم عىل 
ُحسـن االسـتامع. وليـس املطلـوب االلتـزام بتطبيـق كل أحـكام التجويد، 

وإّنـام الرتكيـز عىل  النطـق الّسـليم  للحروف مـن خمارجهـا الطبيعية.
3(  االسـتعانة بالكتاب املـدريس يف القراءة والتعّرف عىل الّرسـم العثامين 

وما يقابله يف الّرسـم اإلمالئي.
النبويـة،  واألحاديـث  القرآنيـة  اآليـات  أغـراض  لتنـوع  نظـرا   )4
واختـالف معانيهـا، فمـن الـروري ربطهـا بـام تعاجلـه من مشـكالت أو 

أو أحـكام تشيعيـة.  أو سـلوكات  قيـم 
5( الرّتكيـز يف وضعيـات التعلـم اخلاصـة بالقـرآن الكريـم واحلديـث 
النبـوي الشيـف عـىل مواطـن العـرة والنواحـي التهذيبية، واإلرشـادات 
األخالقيـة واآلداب االجتامعيـة أو غريهـا، واالسـتعانة يف ذلـك بالشوح 
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املقّدمـة يف الكتـاب املـدريس وكل مالـه صلـة بموضـوع التعلـم ويناسـب 
املتعّلمني. مسـتوى 

6( إكسـاب املتعّلمـني طـرق احلفظ التي تسـاعدهم عىل احلفـظ الذايت 
خارج املدرسـة.

7( ختصيـص حصص لفحـص قـدرات املتعلمني عىل التالوة وحسـن 
االستظهار.

* امليدان الثاين- أسس العقيدة اإلسالمية׃
1( رضورة االسـتعانة بالظواهر الكونية الدالة عىل عظمة اخلالق وقدرته 

عىل كل يشء يف تثبيت العقيدة يف نفوس املتعلمني )اإلدراك باملحسوس(. 
2( االبتعـاد عـن التفصيـل يف الغيبيـات وعـن كل مـا ال يدركـه حـس 
املتعلـم وال عقلـه )يف هذه املرحلـة العمرية(، مـع مراعاة جوانب التبسـيط 

والسـهولة بام يناسـب مسـتوى املتعلمني.
3( ربط العقيدة باآلثار السلوكية للمتعلم يف حميطه.

4( الرتكيز عىل حب اهلل تعاىل ورسوله  وطاعتهام.
* امليدان الثالث- العبادات:

1( تبسـيط األحـكام الفقهية املتعلقـة بالعبادات وفـق املذهب املالكي، 
وبـام يناسـب مسـتوى املتعّلمـني وإدراكهم، مـع التأكيد عـىل رضورة إبعاد 
املتعلمـني يف هـذه املرحلـة العمريـة عـن اخلالفـات الفقهية التي ستشـّوش 

عـىل أفكارهم.
2( الرتكيـز يف وضعيـات التعلـم عـىل ربـط املعـارف باملامرسـة قصـد 

معا. فيهـا  التحكـم 
3( احلـرص عـىل البقاء يف حـدود حمتويـات الرنامج، وتوجيـه املتعلم 
لريبـط بـني العبـادة واحليـاة، وأن يطابـق يف أعاملـه بـني الر والعلـن، وأن 

يشـعر بمراقبـة اهلل له.
4( الّرجـوع إىل املصـادر الفقهيـة األكثـر عرضـا مـن الكتـاب املـدريس 
عنـد الـرورة، حتـى يمكن ضبـط احلـد املطلوب مـن املعلومـات اخلاصة 
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بالعبـادات املقـررة، ومـن ثّمة عرضها عـىل املتعلمني.. لكن مـع األخذ بعن 
االعتبـار أن إغفـال الكتـاب لبعـض األحكام جـاء متعّمـدا، مراعـاة لطبيعة 
املرحلـة العمريـة، ومـن ذلك االقتصـار عىل بعـض نواقض الوضـوء فقط..
5( التأكيـد عـىل حفظ وفهم األحـكام الشعية للعبـادات قبل االنتقال 

إىل ممارسـتها يف الوضعيات التعبدية املناسبة.
6( إبـراز الفـروق بـني الفرائـض والسـنن واملسـتحبات واملفسـدات 
)املبطـالت أو النواقـض( مـن حيـث األحـكام الشعيـة وأداء العبـادات، 

وأمهيتهـا يف صحتهـا وبطالهنـا.
7( ربـط العبـادات باألخـالق، وإبـراز الفوائـد الروحيـة واالجتامعية 
والصحيـة واألخالقيـة للعبـادات، وتأثريها عىل عالقة املسـلم بربه ونفسـه 

وغـريه وحميطه.
8( تدعيـم العبادات بالقدوة احلسـنة لألسـتاذ، حتقيقـا للتأثري املرغوب 

يف نفسـية املتعلمني. 
* امليدان الّرابع- األخالق واآلداب اإلسالمية׃

1( اعتـامد أمثلـة ملموسـة مـن ظواهـر احليـاة يف املحيط، قصـد إرشاك 
املتعلمـني بفعالية يف وضعيات التعلم ودفعهم للنشـاط واسـتخالص العر 

والقيـم األخالقية.
توطيـد  يف  السـلوكية  والضوابـط  األخالقيـة  القيـم  أمهيـة  إبـراز   )2
العالقـات بـني أفـراد املجتمـع، وحتقيـق املحبـة والتآلـف واألمـن والثقـة 

بينهـم. واالحـرتام 
السـلوكية  باملامرسـات  املكتسـبة  والقيـم  ربـط األخـالق  3( رضورة 

املدرسـة وخارجهـا. للمتعلـم يف  اليوميـة 
* امليدان اخلامس- السرية النبوّية׃

1( عدم الدخول يف التفاصيل التارخيية الدقيقة.
2( تعميق حب النبي  يف نفوس املتعلمني.

3(  إبـراز العـر األخالقية مـن حيـاة الرسـول  لالقتداء بـه، وتعزيز 
القيـم والّسـلوكات املثالية لـدى املتعّلم مـن خالهلا.
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3.3 اقرتاح خمّطط التعّلم ال�ّسنوي )ال�سنة الأوىل من الّتعليم املتو�ّسط(: 

تـم اقـرتاح تدّرج سـنوي مقسـم عـىل ثالثـة فصـول )ثالثـة مقاطع(، 
وفـق وعـاء زمني منسـجم مع حمتـوى املـوارد املسـتهدفة، وأرفـق اجلدول 

بالتقويـم واملعاجلـة الرتبويـة الدوريـة، وهـي كالتايل:
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الف�سل الأّول: 12 اأ�سبوعا )12 �ساعة(
توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يســتظهر املتعّلــم املحفــوظ من 
القــرآن الكريــم، واحلديــث 
ــتخدام  ــف باس ــوي الرشي النب
اجليــدة،  التــالوة  مهــارات 

واالســتعال املناســب.

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

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

مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية: 
)تركت فيكم....(

- من أركان اإليامن: اإليامن باهلل 
1 ساعةودالئل وحدانيته.

- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح لآليات والسورة.
- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد. - من دالئل قدرة اهلل تعاىل: )اهلل فالق 

احلب والنوى.... لقوم يؤمنون( اآلية 
95 /99 من سورة األنعام.

ساعتان

أسس 
العقيدة 

اإلسالمية

يعرف املتعّلم حقيقة اإليامن 
وأثره يف حياة املسلم، ويعّر 

عنه من خالل ترصفه اليومي 
عبادة وسلوكا.

ساعتان
- تعداد أركان اإليامن من حديث جريل  دون تفصيل

- بيان أثر اإليامن باهلل تعاىل يف حياة املسلم 

العبادات
يعظم املتعّلم الشعائر 

اإلسالمية، ويؤّدي عباداته 
وفقا ألحكامها.

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

- معرفة األداء وحسن العرض واملامرسة

ساعتانالوضوء 

1 ساعةالُغسل

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة 
يف جوانب من مكارم األخالق 

اإلسالمية يف الوضعيات 
املناسبة يف املحيط.

الّصدق 
1 ساعة

- الربط بني النصوص االستشهادية واألنامط السلوكية املستهدفة 
- اعتامد وضعيات من املحيط والواقع املعيش الستخراج العر 

واملواقف لالسرتشاد واالقتداء

السرية

يعر املتعلم عن حمبته للرسول 
 باالقتداء به، وذلك انطالقا 
من العر واملواقف املستخلصة 

من سريته العطرة.

- )مولد الّرسول : مولده،  طفولته، 
1 ساعةشبابه(

- الرتكيز عىل الّرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة
- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء 
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الف�سل الأّول: 12 اأ�سبوعا )12 �ساعة(                          )امليدان الأول(
توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يســتظهر املتعّلــم املحفــوظ من 
القــرآن الكريــم، واحلديــث 
ــتخدام  ــف باس ــوي الرشي النب
اجليــدة،  التــالوة  مهــارات 

واالســتعال املناســب.

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

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

مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية: 
)تركت فيكم....(

- من أركان اإليامن: اإليامن باهلل 
1 ساعةودالئل وحدانيته.

- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح لآليات والسورة.
- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد. - من دالئل قدرة اهلل تعاىل: )اهلل فالق 

احلب والنوى.... لقوم يؤمنون( اآلية 
95 /99 من سورة األنعام.

ساعتان

أسس 
العقيدة 

اإلسالمية

يعرف املتعّلم حقيقة اإليامن 
وأثره يف حياة املسلم، ويعّر 

عنه من خالل ترصفه اليومي 
عبادة وسلوكا.

ساعتان
- تعداد أركان اإليامن من حديث جريل  دون تفصيل

- بيان أثر اإليامن باهلل تعاىل يف حياة املسلم 

العبادات
يعظم املتعّلم الشعائر 

اإلسالمية، ويؤّدي عباداته 
وفقا ألحكامها.

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

- معرفة األداء وحسن العرض واملامرسة

ساعتانالوضوء 

1 ساعةالُغسل

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة 
يف جوانب من مكارم األخالق 

اإلسالمية يف الوضعيات 
املناسبة يف املحيط.

الّصدق 
1 ساعة

- الربط بني النصوص االستشهادية واألنامط السلوكية املستهدفة 
- اعتامد وضعيات من املحيط والواقع املعيش الستخراج العر 

واملواقف لالسرتشاد واالقتداء

السرية

يعر املتعلم عن حمبته للرسول 
 باالقتداء به، وذلك انطالقا 
من العر واملواقف املستخلصة 

من سريته العطرة.

- )مولد الّرسول : مولده،  طفولته، 
1 ساعةشبابه(

- الرتكيز عىل الّرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة
- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء 
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الف�سل الثاين: 10 اأ�سابيع )10 �ساعات(

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعامل املناسب.

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

احلفظ اجلّيد.

- من نعم اهلل تعاىل عىل عباده: 
)وإن لكم يف األنعام... لقوم 

يتفكرون( اآليات من 66 إىل 
69 من سورة النحل.

ساعتان
- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص اإلرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

أسس 
////////العقيدة 

يعظم املتعّلم الشعائر اإلسالمية، ويؤدي العبادات
عباداته وفقا ألحكامها.

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

- تسجيل وحفظ األحكام  3 ساعات الّصالة ومكانتها التعبدية

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف املحيط.
1 ساعةاألمانة

- الربط بني النصوص االستشهادية واألنامط السلوكية املستهدفة 

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

السرية
  يعر املتعلم عن حمبته للرسول

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

- الوحي ومقدماته

ساعتان
- الرتكيز عىل الّرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.
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الف�سل الثاين: 10 اأ�سابيع )10 �ساعات(                                     )امليدان الأول(

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعامل املناسب.

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

احلفظ اجلّيد.

- من نعم اهلل تعاىل عىل عباده: 
)وإن لكم يف األنعام... لقوم 

يتفكرون( اآليات من 66 إىل 
69 من سورة النحل.

ساعتان
- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص اإلرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

أسس 
////////العقيدة 

يعظم املتعّلم الشعائر اإلسالمية، ويؤدي العبادات
عباداته وفقا ألحكامها.

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

- تسجيل وحفظ األحكام  3 ساعات الّصالة ومكانتها التعبدية

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف املحيط.
1 ساعةاألمانة

- الربط بني النصوص االستشهادية واألنامط السلوكية املستهدفة 

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

السرية
  يعر املتعلم عن حمبته للرسول

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

- الوحي ومقدماته

ساعتان
- الرتكيز عىل الّرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.
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الف�سل الثالث: 10 اأ�سابيع )10 �ساعات(

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعامل املناسب.

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

احلفظ اجلّيد.

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

- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

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

واجلمعة
- استخالص فضل الشعريتني من خالل النصوص الشعية ساعتان

واألحكام الفقهية بحوار حتلييل واستنتاجي

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف حميطه.

عالقة املسلم بأخيه املسلم 
ساعتان

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

السرية
يعر املتعلم عن حمبته للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

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

الدعوة إىل اإلسالم
3 ساعات

- الرتكيز عىل الرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.
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الف�سل الثالث: 10 اأ�سابيع )10 �ساعات(                       )امليدان الثالث(

توجيهات ومالحظاتالزمن املقدراملوارد املستهدفةالكفاءة اخلتاميةامليدان

النصوص 
الرشعية

يستظهر املتعلم املحفوظ من القرآن 
الكريم، واحلديث النبوي الشيف 

باستخدام مهارات التالوة اجليدة 
واالستعامل املناسب.

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

احلفظ اجلّيد.

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

- الرتكيز عىل القراءة اجليدة والفهم الصحيح للسورة واحلديث.

- استخالص االرشادات الرتبوية للتطبيق ولالستشهاد.

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

واجلمعة
- استخالص فضل الشعريتني من خالل النصوص الشعية ساعتان

واألحكام الفقهية بحوار حتلييل واستنتاجي

األخالق 
واآلداب 
اإلسالمية

يوظف املتعلم املعرفة املكتسبة يف جوانب 
من مكارم األخالق اإلسالمية يف 

الوضعيات املناسبة يف حميطه.

عالقة املسلم بأخيه املسلم 
ساعتان

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

السرية
يعر املتعلم عن حمبته للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

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

الدعوة إىل اإلسالم
3 ساعات

- الرتكيز عىل الرد اجليد باستخدام املصادر املوثوقة.

- استخالص العر واملواقف لالسرتشاد واالقتداء.
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4.3 خطوات تقدمي حمتوى معريف 

 1.4.3. يف ميدان الن�سو�ص ال�ّسرعية
1( وضعية االنطالق:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إىل التفكـري يف وضعيـات جديـدة هلا عالقة بموضـوع الوحدة. 

2.4.3. يف ميدان العبادات:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)يرجـع هذا األمـر إىل مهارة االسـتاذ(.

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

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

املعريف.

5.3 بناء خمّطط حمتوى معريف 

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

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

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

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

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

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

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

التقليديـة حُيبـذ اسـتعامل الوسـائل التكنولوجيـة احلديثـة.
                   

ثانيا - ميدان العبادات

امليدان: العبادات
ويـؤّدي  اإلسـالمية،  الشـعائر  املتعلـم  يعظـم  اخلتاميـة:  الكفـاءة 

ألحكامهـا.   وفقـا  عباداتـه 
مصـادر تعلـم املحتـوى املعـريف: الكتـاب املـدريس، الفقـه املالكي 

وأدلتـه للدكتـور: الصـادق عبـد الرمحـن الغرياين
املحتوى املعريف: الطهارة   

العاكـس  املـدريس، جهـاز  الكتـاب  املعـريف:  املحتـوى  متطلبـات 
صـور.. الضوئـي، 

زمن تقديم املحتوى املعريف: 1 ساعة 
      

مفردات املحتوى املعريف:   -   تعريف الطهارة 
أنواع الطهارة	 
حكم الطهارة )مشوعيتها(	 
احلكمة من الطهارة	 
 	

ثالثا - ميدان الّسرية النبوّية:	 
1- طرائـق التدريـس: الّسـرية النبويـة يغلـب عليهـا الطابـع الردي، 
و ينبغـي االسـتعانة بالوسـائل: اخلرائـط، صـور معـامل أو آثـار، كتب، 

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

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

التقليديـة حُيبـذ اسـتعامل وسـائل التكنولوجيـا احلديثـة.

                        

ثالثا - ميدان السرية النبوية

 ، الكفاءة اخلتامية: يعرف املتعلم حمطات بارزة من سرية الرسول
ويعّر عن حمبته له باالقتداء به.

امليدان: السرية النبوية 
مصادر املحتوى املعريف: الكتاب املدريس، فقه السرية الغزايل، 

البوطي
املحتوى املعريف: مولده وطفولته  وشبابه 

 متطلبات املحتوى املعريف: الكتاب املدريس، جهاز العاكس 
الضوئي، خرائط..

زمن تقديم املحتوى املعريف: 1 ساعة       
  مفردات املحتوى املعريف:  - مولده

 	 رضاعته
حادثة شّق الّصدر	 
إىل أّمه احلنون	 
كفالة جّده ثّم عّمه	 
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4 - التقومي

1.4 حل اأ�سئلة املقطع الإدماجي اخلا�ص مبيدان العقيدة الإ�سالمية

األجوبةاألسئلة
الــذي  -1 املوضــوع  مــا 

القّصــة؟ تناولتــه 

عــن  -2 حديــث  القصــة  يف 
أذكرهــا. اإليــامن،  أركان 

لإليــامن  -3 أثــر  القصــة  يف 
بيِّنــه. الســلوك،  عــىل 

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

قضــاؤه.

هــذا  خــالل  مــن  بــني 
ــة  ــل وحداني ــواب دالئ اجل

. هلل ا

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

وحدانيــة اهلل تعــاىل.

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

اإليامن باهلل، األيامن بالرسل، اإليامن  -2
بالكتب

يظهر أثر اإليامن يف القصة عىل سلوك  -3
املشك حينام بدأ يبكي من سامع القرآن، ثم 

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

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

يف السامء واألرض، وحكمه عىل األحياء 
واألموات.

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

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

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

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

املحتوى امليدان
املعريف

اإلجابة املقرتحةالصفحة

النصوص 
الشعية

من دالئل 
قدرة اهلل 

تعاىل
ص 24

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

الكون.
اآليات  -2 يف  ذكرت  التي  األدلة  من 

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

دليل املاء.
سخر اهلل تعاىل لإلنسان الشمس والقمر  -3

الستعامهلام يف حساب األيام، واألشهر، 
جعل  كام  الزمن،  وحتديد  والسنوات، 
النجوم ملعرفة االجتاهات واالهتداء هبا.

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

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

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

اهلل فيها رس بقائها.
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من نعم اهلل 
تعاىل عىل 

عباده
ص 28

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

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

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

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

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

الكون من حويل.
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مكانة 
القرآن 
والسنة 
النبوية 
الشيفة

ص 35

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

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

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

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

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

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

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

منه.
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الوقت هو 
ص39احلياة

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

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

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

وخابوا.
ألن  -3 قوله،  يف  العامِل  هذا  أوافق 

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

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

حساب أ-  عىل  باللهو  االنشغال 
الواجبات.

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

األعامل.
الشباب، د-  مرحلة  اغتنام  عدم 

أداء  يف  والفراغ  والغنى،  والصحة 
خمتلف األعامل املطلوبة.

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

يرضاها اهلل عز وجل.
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التقويم 
واملعاجلة 
الرتبوية 
)مقطع 
النشاط 

اإلدماجي(

ص41

تفسري حدوث الليل والنهار: -1
بام أن األرض كروية الشكل، وتسليط 
متباينني؛  مساحتني  ينتج  عليها  الضوء 
النهار،  متثل  للضوء  املعرضة  املساحة 

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

حول  األرض  دوران  عن  ناتج 
نفسها.

األرض 	  عىل  الشمس  تظهر  مل  إذا 
تتعطل احلياة.

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

أنفسكم أفال تبرصون(.
يقول 	  واألرض  الساموات  خلق 

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

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

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

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

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

وتدبر معانيه.
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أسس 
العقيدة 

اإلسالمية
من أركان 

اإليامن
ص 
48

الفرق بني اإلسالم واإليامن -1
اإلياناإلسالم

لغة: االنقياد، 	 
واخلضوع، 
االستسالم

اصطالحا: 	 
االستسالم واالنقياد 

ألوامر اهلل، واجتناب 
نواهيه.

اإلسالم قول باهلل.	 
أركان اإلسالم: 	 

الشهدتان، إقام 
الصالة، إيتاء الزكاة، 

صوم رمضان، حج 
البيت ملن استطاع 

إليه سبيال.

التصديق، واليقني، 	 
واإلقرار

اصطالحا: التصديق 	 
اجلازم بوجود اهلل 
تعاىل، ومالئكته، 

وكتبه، ورسله، واليوم 
اآلخر، وبالقضاء 

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

باهلل، ومالئكته، وكتبه، 
ورسوله، واليوم 

اآلخر، والقدر خريه 
ورشه.

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

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

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

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

الصادقني العاملني بأوامره املجتنبني لنواهيه باحلياة 
نظري  اآلخرة  يف  الوافر  واجلزاء  الدنيا،  يف  الطيبة 

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

مجيعا.
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5 - املراجع

املراجع املعتمدة
يف الكتاب املدريس ودليل األستاذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

احلديثة. 


