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 أ
 

 مقدمة 
انه لوال رفيع الدرجات، جميب الدعوات، سبح احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات 

فضله ومعونته ما انل املرء ما أيمله، وما بلغ ما يصبو اليه ويطلبه، والصالة والسالم على إمام 

 البلغاء وسيد الفصحاء سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .... أما بعد...

حتظى تعليمية الرتبية اإلسالمية ابهتمام ابلغ من قبل الدارسني و القائمني على شؤوهنا  

يف قطاع التعليم، فهي القاعدة األوىل اليت ينطلق منها احلفاظ على اللغة العربية كوهنا لغة  خاصة

القرآن الكرمي و صوهنا من كل عجمة أو حتريف، فهي تربية جتمع بني األصالة و املعاصرة، 

رة ملا أصيلة مبا هلا من تراث تربوي عريق جنده يف القرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة، و معاص

هلذا الرتاث من صالحيات تتخطى حدود الزمان و املكان، و ملا هلا من قدرة على النماء و 

التطور بتطبيقها يف جماالت الرتبية و التعليم، و أهنا كيان كامل و إطار متوازن للعملية التعليمية 

، ملرونتها    و صالحيتها ألن تعيش يف كل عصر، و تصح لكل جيل، و تواكب كل هنوض

ألهنا ال تقتصر على جمرد كوهنا مادة علمية تدرس يف فرتات معينة ال يطاهلا بعد ذلك النسيان، 

فالشخص املسلم جيد هذه الرتبية يف البيت و اجملتمع و املدرسة، و ال تتعلق فقط ابلعبادات بل 

 تشمل مجيع ميادين احلياة من عقود و التزامات و حقوق و واجبات.

هي إحدى الصروح اليت تؤسس ملنظومة تربوية لغوية، و هي علم قائم حبد فالتعليمية اليوم  

ذاته له مرجعيته املعرفية و مفاهيمه و إجراءاته التطبيقية، و حتتل مكانة متقدمة بني العلوم 

 اإلنسانية األخرى.
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 ب
 

ومن أجل ذلك خصصنا موضوع دراستنا يف تعليمية الرتبية اإلسالمية، وهذا ما حاولنا  

ليه من خالل عنوان حبثنا املوسوم بــ " تعليمية مادة الرتبية اإلسالمية يف الطور املتوسط السعي إ

 السنة أوىل متوسط أمنوذجا ".

وعليه كان اختياران هلذا املوضوع ملا حيمله من أمهية يف الساحة الدراسية وملدى فعاليته يف  

 حيدة اليت ترافقه يف حياته إىل درجة االلتصاق به.تنشئة وتربية الفرد تربية خلقية صاحلة، ألهنا املادة الو 

لذلك جاء البحث ليطرح اإلشكال اآليت: ما هي الطرق التعليمية الشائعة اليت ينتهجها  

املعلمون يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية للسنة أوىل متوسط؟ وقد تولد عن هذا اإلشكال مجلة 

سالمية؟ وما اهلدف من تعليمها؟ وما هي وسائل من التساؤالت أمهها: ما مفهوم الرتبية اإل

 تعلمها؟ وما الطرق املعتمدة والناجحة يف تدريسها؟

وللوصول اىل هذا املبتغى، وتبعا لطبيعة املوضوع، جاء البحث مقسما اىل فصلني بني مقدمة 

وخامتة انطوت على اهم النتائج، كل فصل حيتوي على عناصر فرعية تتفاوت فيما بينها حبسب 

 املادة العلمية اليت يقتضيها البحث.

فالفصل األول معقود لدراسة التعليمية )لغة واصطالحا(، ابإلضافة اىل أنواعها واركاهنا، مث 

عرجنا لدراسة الرتبية )لغة واصطالحا( وبيان مفهوم الرتبية اإلسالمية واهم أهدافها وخصائصها 

 إضافة اىل أمهية تدريسها.

د لدراسة اهم مصادر التعلم يف الرتبية اإلسالمية واهم الوسائل التعليمية اما الفصل الثاين فمعقو 

التعلمية ابإلضافة اىل الطرق املعتمدة يف تدريس هذه املادة، وأيضا حماور الرتبية اإلسالمية للسنة 

  األوىل متوسط. 
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 ج
 

 وكان هناية البحث خامتة وردت فيها أهم النتائج واالقرتاحات والتوصيات.  

 اتباع املنهج الوصفي التحليلي ع ر مساحة البحث إذ هو األنسب يف مثل هذه وقد مت 

 البحوث.

وعن املصادر املراجع يف هذا البحث فقد كانت متنوعة أبرزها: الرتبية اإلسالمية وفن  

التدريس لعبد الوهاب عبد السالم طويلة، واالشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية حملمد 

الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة لسعيد امساعيل القاضي، طرائق التدريس  هاشم راين،

واسرتاتيجياته حملمد حممود احليلة، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع 

علي لعبد الرمحان النحالوي، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليب تقوميها لعادلة 

انجي السعدون، كما مت االعتماد على املنشورات الرتبوية الصادرة عن وزارة الرتبية الوطنية أمهها 

 التعليمية العامة و علم النفس.

أما الصعوابت اليت واجهتنا يف اجناز هذا البحث هي: قلة املصادر واملراجع، عدم وجود   

ية اآلداب واللغات، وكذلك من كتب عن الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها يف مكتبة كل

الصعوابت اليت اعرتضتنا جائحة كوروان اليت اضطرتنا ان نلغي الفصل التطبيقي ونكتفي بفصلني 

 نظريني، وقد أدرجنا يف املالحق منوذجا من االستبانة تتعلق ابجلانب امليداين. 

 هللا لنا ملا أمتمنا دراستنا فاحلمد هلل. ولوال توفيق 



 

 

 

 

 

 لالفصل األو 

 تعليمية الرتبية اإلسالمية
  التعليمية 
 أنواع التعليمية 
 اركان التعليمية 
 الرتبية اإلسالمية 
 اهداف الرتبية اإلسالمية 
 خصائص الرتبية اإلسالمية 
  الرتبية اإلسالمية ومكانتها تدريسأمهية 
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 وأنواعها وأركاهنااملبحث األول: التعليمية 
و حتديدا معهد اللغة  5491عة مشجن سنة ظهر مصطلح التعليمية أول مرة يف جام 

يدرس اللغة االجنليزية ابعتبارها لغة أجنبية، و قد أصدر املعهد جملة االجنليزية حيث كان املعهد 

اللغة التطبيقي و طور املصطلح أكثر فأسس مدرسة متخصصة ابالسم نفسه يف جامعة علم 

 كان أوهلاا مع جمموعة من التحوالت،  . و قد كان ظهور التعليمية متزامن(1)5411سنة ادن رة 

انتقال احملور الرتبوي من املعلم إىل املتعلم الذي أصبح حمور العلمية التعليمية، ففي السابق كانت 

، إنتاجهايف نقلها إىل التلميذ الذي كان عليه أن يعيد املعارف بضاعة ميتلكها املعلم و جيتهد 

و منحته نظرة جديدة، فجاءت البنائية لتكشف أن  إىل أن جاءت النظرايت اليت بلورت التعلم

التلميذ ال يتعلم املعارف إال إذا أعاد بناءها بنفسه يف تفاعل مع زمالئه و معلمه، و ضمن هذه 

التحوالت اهلامة يف مسار الفعل التعليمي يتعني طرح عدة تساؤالت من أمهها: ما مفهوم 

 أركاهنا؟و ما هي أهم أنواعها و التعليمية ؟ 

 تعريف التعليمية: -1
جاءت كلمة تعليم على صيغة املصدر الذي وزنه )تفعيل(، و أصل اشتقاق  التعليمية لغة: -1-1

تعليم من الفعل )علم(، و جند يف معجم لسان العرب البن منظور أن هناك معان عديدة 

 :(2)و هي للتعليمية

السماوات خلق أو ليس الذي  )): من صفات هللا عز وجل العليم، العامل و العالم، قال تعاىل: علم

و قال:  15(( سورة يس اآلية: و األرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى و هو اخلالق العليم 
                                                           

 .51-55، ص 1155، 5عبد اجمليد العيساين، نظرايت التعلم و تطبيقاهتا يف علوم اللغة، دار الكتب احلديثة، ط  -(1)
 .221، حرف العني )ع(، مادة )ع ل م(، ص 4، ج1112، 5ط -لبنان -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت -(2)
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(( سورة احلشر اآلية:  هو هللا الذي ال اله إال هو عامل الغيب و الشهادة هو الرمحان الرحيم))

علماء و نقول علم وفقه أي تعلم  و رجل عامل و عليم من قول و العلم نقيض اجلهل علم عاملا، ،11

 و تفقه.

، لذا تطرق إليها تعليمية موضوعا هاما يف العملية التعلميةتعت ر ال: التعليمية اصطالحا -1-2

الباحثني و الدارسني هبدف الوصول إىل مفهوم يضبطها، و يرجع ذلك إىل تعدد  العديد من

 صلية.ظاهرة الرتادف يف اللغة العريب و حىت يف لغة املصطلح األ

        ( و هو الدراسة العلمية لطرائق التدريس Didactiqueأبهنا مصطلح يقابل )عرفت 

و لتقنياته و ألشكال تنظيم حاالت التعلم اليت خيضع هلا التلميذ بغاية الوصول إىل حتقيق األهداف 

 .(1)املنشودة سواء على املستوى العقلي أو االنفعايل أو احلسي أو احلركي

كما   (2)( الذي يقابله يف العربية عدة ألفاظDidactique) الفرنسية مصطلح غةلالا يف فنجد أيض 

 :يوضحه املخطط اآليت

Didactique 

 

 

 

 علم التعليم        التدريسية          الديداكتيك         تعليميات     علم التدريس          تعليمية

                                                           
 .19، ص 1114اجلزائر، )د ط(،  -بشري ابرير و حممد ماري، مفاهيم تعليمية بيت الرتاث و الدراسات اللسانية احلديثة، دار عامل الكتب، عنابة -(1)
 .11، ص 1112، 5ية النصوص بني النظرية و التطبيق، عامل الكتب احلديث، األردن، طبشري ابرير، تعليم -(2)
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استعمال ار مال، فبعض الباحثني اختيث االستعو تتفاوت هذه املصطلحات من ح 

)ديداكتيك( جتنبا ألي لبس يف مفهوم املصطلح، و جند ابحثني آخرين يستعملون علم التدريس، علم 

 و آخرين يستعملون مصطلحي تعليميات و التدريسية.      التعليم، 

من خالهلا أهدافا أبهنا عملية تنظيم لوضعيات التعلم ليحقق التلميذ  »(: 5411و قد عرفها بروسو )

 .(1)«معرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية 

 .(2)«جمموعة طرق و أساليب و تقنيات التعليم »(: 5424و هي عند مياالري )

      املفاهيم السابقة نستنتج أن التعليمية مرتبطة ابملواد الدراسية من حيث حمتوايهتا من خالل  

تقوميها، و هي اهلادفة إىل ليب تبليغها للمتعلمني و وسائل و كيفية التخطيط هلا، و طرق و أسا

 قدراته و موارده يف العمل على حتصيل املعارف و املكتسبات و مهارات.مساعدة املتعلم على تفعيل 

 أنواع التعليمية:  -2
 تنقسم التعليمية إىل فرعني أساسيني، يتكامالن فيما بينهما بشكل كبري مها:  

: هتتم بكل ما هو مشرتك و (Didactique généraleالتعليمية العامة ) -2-1

عام يف تدريس مجيع املواد، أي القواعد و األسس العامة اليت يتعني مراعاهتا من غري أخذ خصوصيات 

 .(3)هذه املادة أو تلك بعني االعتبار

                                                           
قسم  سعدية سي أمحد، مطبوعة دروس يف مقياس التعليمية )الديداتيك(، )د ب(، جامعة أكلي حمند أوحلاج، كلية العلوم االجتماعية و االنسانية، -(1)

 .52، ص 1152-1152العلوم االجتماعية، 
 .52جع نفسه، ص املر  -(2)
، جامعة 1نور الدين أمحد  قايد و حكيمة بسيعي، "التعليمية و عالقتها ابألداء البيداغوجي و الرتبية "، جملة الواحات للبحوث و الدراسات، ع:  -(3)

 .22، ص 1151حممد خيضر بسكرة، 
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كل و تسمى أيضا التعليمية األفقية، و هي اليت تكون مبادئها و ممارساهتا قابلة للتطبيق مع   

املعطيات األساسية و الضرورية للتخطيط و كل املهارات، و يف كل مستوايت التعليم،  تقدم  احملتوايت

 .(1)لكل موضوع، و لكل وسائل التعليم، جملموع عناصر الوضعية البيداغوجية

 تتحكم يف هتتم بتقدمي املبادئ األساسية، القوانني العامة و املعطيات النظرية، اليتفالتعليمية العامة إذن 

 العملية الرتبوية من مناهج و طرائق تدريس و وسائل بيداغوجية و أساليب تقومي.

تدريس يهتم مبا خيص : ( Didactique Spécialeالتعليمية اخلاصة )  -2-2
 .(2)مادة من مواد التكوين أو الدراسة من حيث الطرائق و الوسائل و األساليب اخلاصة هبا

ل اجلانب التطبيقي للتعليمية العامة، إذ هتتم أبجنع السبل أو الوسائل اخلاصة متث" إن التعليمية  

لتحقيق األهداف و تلبية حاجات املتعلمني، و هتتم مبراقبة العملية الرتبوية و تقوميها و  تعديلها، و 

التعليمية ملادة خاصة، و لتحقيق مهارات خاصة و بوسائل  –هي هتتم بتخطيط العملية التعلمية 

و ابلتايل فهي على نطاق أضيق من التعليمية العامة، ألهنا تتعلق ، (3)و جملموعة من التالميذ   خاصة، 

 ."مبادة دراسية واحدة، و هتتم بعينة تربوية خاصة 

 

 

 

 

                                                           
 .4 ، ص5444وزارة الرتبية الوطنية، التعليمية العامة و علم النفس، اجلزائر،  -(1)
 .22نو الدين أمحد قايد و حكيمة بسيعي، " التعليمية و عالقتها ابألداء البيداغوجي و الرتبية"، ص  -(2)
 .4وزارة الرتبية الوطنية، التعليمية العامة و علم النفس، ص  -(3)
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 أركان التعليمية: -3

 يطلق البعض على مكوانت التعليمية املثلث الديداكتيكي الذي ميثل له هبذا الشكل 

 املتعلم       املعلم                                                               

 

 

 

 وى ) املادة املعرفية (احملت                                             

" له معرفته و خ رته و تقديره، ألنه ليس وعاءا حيمل معرفة، إمنا هو ميسر  علم:املم  -3-1

       هبا املتعلم، إذ يشكل فيها الوساطة فقط، إنه مهندس التعلم و م رمج لنقل املعرفة يف العملية اليت يقوم 

 .(1)و معدل العمل فيه، إنه الركن الثاين من التعليمية و هو الركن الذي ال قوام للتعليمية من دونه "

و ينبغي أن تكون لديه القدرة على التخطيط و االستفادة من نظرايت التعلم، و يكون   

ء رسالته، وفق تقدمي مادته، و نقل خ رته إىل تالميذه على ضوء جتربته و كفاءته و مدى يف أدا كفء

 فعاليته يف حتسني مستوى املتعلمني.

يعد املتعلم حمور العملية التعليمية الذي تتوجه إليه عملية التعليم، لذلك  » م:تعل  امل -3-2

املعرفية و الوجدانية، و الفردية يف  فإن التعليمية تويل عناية ك رى له، فتنظر إليه من خالل خصائصه

                                                           
 .11، ص 1111، 5، ط1أنطوان صباح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، ج -(1)

 

 التعليمية
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حتديد أهداف التعليم املراد حتقيقها، فضال عن مراعاة هذه اخلصائص يف بناء احملتوايت التعليمية، و 

 .(1)« أتليف الكتب و اختيار الوسائل التعليمية و طرائق التعليم

رفة قدراته و خصوصياته فاملتعلم يعد أساس و حمور العلمية التعليمية التعلمية، لذا وجب مع 

و استعداداته، حيث أن جناح املعلم يف مهنته، يتوقف على معرفة هذه اخلصوصيات نظرا الرتباطها 

 ابلتحصيل الدراسي إذا استغلت استغالال تربواي حسنا.

تشمل كل ما يتعلمه املتعلم من املعارف  »احملتوى )املادة املعرفية، املادة الدراسية(: -3-3

مكتسبات، و ما يوظفه من موارد و ما ميتلكه من مهارات و ما يستثمره من قدرات و ما حيصله من 

 .(2)«ثمارها يف مواقف احلياة املتنوعةو كفاايت يف عملية تعلمه اليت يقوم فيها ببناء معرفته و ابست

ية ما ميمن املعارف األكاد ج ختتارهاعرفة ابلتدرج يف مفاهيمها، فاملنو ينبغي أن تتميز امل 

  يالئم عمر املتعلم العقلي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111، ص 5441، 5سيد إبراهيم اجلبار، دراسات يف اتريخ الفكر الرتبوي، دار غريب للنشر، القاهرة، مصر، ط  -(1)
 .11، ص 1111، 5، ط1أنطوان صباح، تعلمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، ج  -(2)
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 :وخصائصها وأمهيتهاالرتبية اإلسالمية أهدافها  املبحث الثاين:

تعد الرتبية اإلسالمية ضرورة اجتماعية و نفسية، إذ الدين اإلسالمي يف حقيقته جاء لينقل   

ة حترر عقله و تنور اإلنسان من عبادة األصنام إىل عبادة هللا وحده ال شريك له، و هذه العبادة احلق  

 قلبه و تنقذه من اخلرافة، و حتقق مصلحته الفردية و االجتماعية.

 مفهوم الرتبية: -1

 جاءت كلمة الرتبية مبعان متعددة منها:الرتبية يف اللغة:  -1-1

و تستعمل جمازا مبعىن التهذيب و علو املنزلة، فيقال: فالن يف رابوة قومه أي الزايدة و النشأة  » -
 .(1)« يف أشرافهم

ه»  - ه عليه و عو ده إاي   و  أ  )) ، قال تعاىل: (2)« التنشئة، يقال نشأ األب ولده على اخلري، أي راب 

 (.51)سورة الزخرف اآلية:((  -51-ين بِ مم  ي م غ   امِ ص   اخلِ يف  و  هم  و   ةِ ي  ل   احِ ا يف ؤم ش  ن  ي م  ن  م  

صلحاء،  نفسه من قوم  اإلصالح ضد الفساد، و معناه فعل الصالح و اخلري، و رجل صاحل يف -

ا ّن   إِ )) تعاىل:قال  (3) الفساد.مصلح يف أعماله و أموره، قد أصلحه هللا و أبعده عن الشر و  و

 .511(( احلجرات اآلية:-51- ون  مح م ر  ت م  م  كم ل  ع  وا هللا ل  قم ات    و   م  كم ي  و  خ  أ   ي   وا ب  حم لِ ص  أ  ف   ة  و  خ  إِ  ون  نم مِ املؤ  

 ، وَ هِ رِ جْ  حِ أنه قال: ) رَبْيُت يف  األعرايبجمه لسان العرب عن ابن نقل ابن منظور يف مع 

 .(1) ( تُ يْ بَـ ا رَ هبَِ   وَ يل زِ نْ مَ  ةَ ك   مبَِ ِإين ِ  فَ نِ  عَ  الً ائِ سَ  كُ يَ  نْ مَ : فَ دَ شَ نْ أَ  ًوا، وَ بُـ رُ   وَ ابً  رَ َب رْ أَ  تُ يْ بَـ رَ  وَ  تُ وْ بَـ رَ 

                                                           
 .11، ص 1151، 5سالمية، دار املسرية، عمان، طد. حممد هاشم راين و آخرين، اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإل  -(1)
 .11املرجع نفسه، ص   -(2)
 .11املرجع نفسه، ص   -(3)
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اجلهد الذي يقوم  »نية الرتبية بـأهنا: عرفت دائرة املعارف ال ريطاالرتبية يف االصطالح:  -1-2

 .(2)«به آابء شعب و مربوه إلنشاء األجيال القادمة على أساس نظرية احلياة اليت يؤمنون هبا 

الرتبية هي تبليغ  »فقال: *لقد عرف الرتبية من العلماء املسلمني األقدمني اإلمام البيضاوي 

 .(3)«الشيء إىل كماله شيئا فشيئا 

لرتبية هي الوسيلة و األسلوب االجتماعي الذي يكتسب به الفرد طرائق احلياة و قيم ا »أيضا  -

اجملتمع الذي يعيش فيه، ألهنا أداة أساسية يعتمد عليها يف التعبري عن إرادة التغيري، و هي أحد 

 .(4)«العناصر األساسية يف حتقيق التنمية 

     تستهدف منو الفرد يف مجيع جوانب شخصيته،  فالرتبية هي عملية تضم األفعال و التأثريات اليت -

 و تسري به حنو كمال وظائفه و ذلك عن طريق التكيف مع كل ما حييط به.

نلحظ من خالل هذه التعريفات أن الرتبية عامل مهم يف التوازن االجتماعي و البيئي، و ذلك  

يئة من حوله، كذلك هي عامل مهم من من خالل دور الرتبية البيئية اليت تثقف الفرد يف تعامله مع الب

        ، و معرفة حقوقه مسؤولياته االجتماعيةحتمل  الفرد علىعوامل التنمية االجتماعية، حيث تريب 

 و واجباته.

 

                                                                                                                                                                           
 .5129، ص 2ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، مصر، مج:   -(1)
 .55ص  ،1111، 9عبد الوهاب عبد السالم، الرتبية اإلسالمية و فن التدريس، دار السالم، القاهرة، ط  -(2)
 52عبد هللا بن عمر البيضاوي أحد علماء أهل السنة  و اجلماعة و هو فقيه أصويل شافعي، و متكلم و حمدث و مفسر و حنوي، ولد يف القرن  -*

 م بت ريز. 5141ه املوافق لـ  211، و تويف يف -و إليها نسبته  -ابملدينة البيضاء بفارس
 .12، ص 1151، 5الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، دار املسرية، عمان، طحممد هاشم راين و آخرون، اإلشراف   -(3)
 .22، ص 1152، 5حممد حممود عبد هللا، أساسيات التدريس، طرائق، اسرتاتيجيات مفاهيم تربوية، دار الغيداء، عمان، األردن، ط  -(4)
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 :اإلسالمية مفهوم الرتبية -2

 عرفت الرتبية اإلسالمية بكثري من التعريفات نذكر منها:

  :بنور اإلسالم و هتدف إىل تنشئة  ءستضيعلمية مقصودة ت» التعريف القائل أبهنا

مجيعها لتحقيق العبودية هلل تعاىل، و يقوم فيها أفراد ذو كفاءة عالية شخصية اإلنسانية الجوانب 

 .(1)«تعليمي حمدد و طرق تقومي مالئمة بتوجيه تعلم أفراد آخرين وفق طرق مالئمة مستخدمني حمتوى

 بناء اإلنسان متكامال متوازان متطورا » ثون أبهنا: و قد عرفها علماء الرتبية املسلمون احملد

من كافة الوجوه جسميا و عقليا و عاطفيا و اجتماعيا و خلقيا و إنسانيا، كما يكون هذا اإلنسان 

 .(2)«بشخصيته املنسجمة لبنة حية فعالة يف بناء جمتمعه 

  :فهي تشتمل منهج كامل للحياة، و نظام متكامل لرتبية و رعاية النشء »أيضا أهنا ،

و  اجملتمع،رد و ــــــق التدريس، و هي حترص على الفــــم و طرائـــج التعليـــعلى أهداف و فلسفة و مناه

 .(3)«اة و اآلخرة ـــوازن احلياة بني الدنيا احليـــة و تــــة و األخالقيـــادة و الروحيـــــم املـــــالقيى ــرص علـــــحت

                                                           
 .1لتدريسية يف مواد الرتبية اإلسالمية، )د ط(، )د ت(، ص صاحل بن إبراهيم املقاطي، الطرق و األساليب و االسرتاتيجيات ا  -(1)

 .12، ص 1151، 5د. حممد هاشم راين و آخرون، اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، دار املسرية، عمان، ط  -(2)

، جامعة بغداد، كلية 1151، 112العدد: د. عادلة علي انجي السعدون، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية و أساليب تقوميها،   -(3)

 .5514الرتبية، ص 

بدمشق، أستاذ بدار املعلمني و حماضر جبامعة دمشق، ابحث و مشرف مدقق أحباث يف مكتب الرتبية  5412عبد الرمحان النحالوي، ولد سنة  -*

له مؤلفات عديدة عالية املستوى و األداء منها أصول العريب و لدول اخلليج، له نشاطات علمية يف مناقشة رسائل املاجستري و الدكتوراه و 

 الرتبية اإلسالمية و أساليبها.
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 هي التنظيم النفسي و االجتماعي الذي » بقوله:  *ن النحالويعرفها الشيخ عبد الرمحا

يؤدي إىل اعتناق اإلسالم و تطبيقه كليا يف حياة الفرد و اجلماعة، أو مبعىن آخر هي تنمية فكر 

و تنظيم سلوكه و عواطفه على أساس الدين اإلسالمي بقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف  اإلنسان

 .(1)«االت احلياة و اجلماعة يف كل جم حياة الفرد

من خالل هذه التعريفات نستنتج أن الرتبية اإلسالمية شأهنا شأن كل تربية أخرى، موضوعها هو  

تربية اإلنسان املسلم و جماهلا هو مجيع جماالت البحث الرتبوي من فلسفة و اتريخ و مناهج و طرق 

الروح، و العقل و العاطفة، و األخالق تدريس و إعداد املتعلمني، فهي تربية وسطية توازن بني اجلسد و 

 و السلوك   و ترتكز على تنمية شخصية اإلنسان املسلم يف مجيع جوانبها.

إن مفهوم الرتبية اإلسالمية يف املنهاج املدرسي املنتشر بني العاملني يف احلقل الرتبوي حمصور فيما  

و هتذيب   حديث شريف، و توحيد، و فقه،مي و من قرآن كر يدرس للطلبة يف املراحل الدراسية املدرسية 

 .(2)و أخالق و سرية، و أحياان يطلق عليها يف بعض البلدان العربية و اإلسالمية: العلوم الشرعية

إن هذه املواد بشكلها النظري ال متثل املفهوم الدقيق للرتبية اإلسالمية يف املنهاج الدراسي، إذ  

مع اجلانب الرتبوي السلوكي الذي ميثل اهلدف النهائي للرتبية  البد أن يتكامل هذا اجلانب األكادميي

اإلسالمية، إذ ال قيمة ملعرفة ال تؤثر يف حاملها، ة تغري من سلوكه إىل األفضل دائما، فالرتبية 

                                                           
 .59، ص 5441، 11عبد الرمحان النحالوي، أصول الرتبية اإلسالمية و أساليبها يف  البيت و املدرسة و اجملتمع، دار الفكر، دمشق، ط  -(1)

 .12، ص 1151، 5جمال الرتبية اإلسالمية، دار املسرية، عمان األردن، طحممد هاشم راين و آخرون،  اإلشراف الرتبوي يف   -(2)
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 ت وفق نظرايهتا الكلية عن الكون اإلسالمية بفلسفتها و أهدافها متميزة بسمات و قواعد حدد

 .(1)لتزام به يف احلياةلى العلم مبنهج هللا تعاىل، و االه النظرة اليت تقوم عاإلنسان و احلياة، هذو 

 أهداف الرتبية، اإلسالمية: -3

من أهداف اإلسالم الكلية يف اإلنسان و الكون و احلياة، و هي إن أهداف الرتبية اإلسالمية جزء    

ة، و بناءا على ذلك ميكن تقدمي توازن بني حاجات اإلنسان الروحية و املادية و العقلية و االجتماعي

أهداف الرتبية اإلسالمية جمملة يف هدفني أحدمها عام و اآلخر يندرج يف عد ة أهداف فرعية على 

 النحو اآليت:

: تنطلق أهداف تدريس الرتبية اإلسالمية، كمادة األهداف العامة للرتبية اإلسالمية -3-1

اليت حتدد األهداف العامة للرتبية اإلسالمية يف م من الغاية األساسية لدين اإلساليف املنهاج الدراسي 

 املنهاج الرتبوي اإلسالمي، و بناءا على ذلك فإن هذه األهداف العامة تتحدد يف ضوء األمور اآلتية:

حتقيق العبودية اخلالصة هلل تعاىل، و ذلك هو غاية الرتبية اإلسالمية، تلك الغاية اليت من  -1

   احلق تبارك و تعاىل يف أكثر من موضوع بكتابه العزيز، فقال سبحانه  أجلها ُخلق اإلنسان، و أكد ها

 .12{ سورة الذارايت اآلية: و  م ا خ ل ق تم اجِلن  و اإِلنس  ِإال  لِي  ع بمدمونِ و تعاىل: } 

ِرك  ِبهِ }و قال موج ها خطابه للرس ول الكرمي:  ا أمِمر تم أ ن  أ ع بمد  هللا  و ال  أمش   .22الذارايت:  {قمل  ِإّن 

مفهوم واسع و شامل ال يقتصر على نطاق العبادة مبفهومها الواسع، » و مفهوم العبودية يف اإلسالم: 

 .(2)«، و "أداء الشعائر التعبدية"، من صالة و صيام و زكاة و حج و غريها "قرار ابلرتبية هللحيث "اإل
                                                           

 .12املرجع نفسه، ص   -(1)

 .25، ص 1119، 5سعيد إمساعيل القاضي، الرتبية اإلسالمية بني األصالة و املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، ط  -(2)
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        تية خاليا من خرافة املبتدعني تنقية الدين من البدع، و توريثه لألجيال الصاعدة و اآل -2

 .(1)و تعريف املبطلني، و بذلك يصان الفرد و اجملتمع من الوقوع يف اجلهل و دسائس أعداء اإلسالم

          ام اإلسالم يف كل ما يعرض له يف حياته، مليز بني احلالل ـــتزويد الطالب أبحك -3

 .(2)و احلرام

من تالوته و حفظه من استشعار عظمته يف نفس غرس حب القرآن الكرمي و اإلكثار  -4

 .(3)من املطالعة فيها و حفظ بعضها اإلكثارالطالب، و غرس حب  السٌّنة املطه رة و 

الغاية األساسية لدين اإلسالم اليت تتلخص يف إعداد اإلنسان الصاحل، و األم ة الصاحلة  -5

 .(4)و الدولة الصاحلة من منظور إسالمي

       بصورة شاملة و متوازنة من مجيع أبعادها العقلية و اجلسمية بناء شخصية الطالب -6

   و االجتماعية و االنفعالية و األخالقية ليكون شخصية إسالمية، و كذلك تنمية العقيدة اإلسالمية 

و رعايتها يف نفس الطالب يف مراحل التعليم املتتالية، حبيث تستقر يف  فؤاده، صافية نقية بعيدة عن 

      ات و البدع، لتكون قوة دافعة له، و موج هة لسلوكه لفعل اخلريات، و االبتعاد عن الشرور اخلراف

 . (5)و االحنرافات

 
                                                           

 .14، ص 1111، 9لتدريس، دار السالم، القاهرة، طعبد الوهاب عبد السالم طويلة، الرتبية اإلسالمية و فن ا  -(1)

 .21، ص 1111، 9عبد الوهاب عبد السالم طويلة، الرتبية اإلسالمية و فن التدريس، دار السالم، القاهرة، ط  -(2)

 .21املرجع نفسه، ص   -(3)

 .21، ص 1151، 5رية، عمان األردن، طحممد هاشم راين و آخرون،  اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، دار املس  -(4)

 .22املرجع نفسه، ص   -(5)
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 األهداف الفرعية للرتبية اإلسالمية:  -3-2

تعميق إميان املتعلمني بعقيدهتم اإلسالمية، و مبادئها و قيمها و نظرهتا لإلنسان و الكون و  -1

ها قوال و عمال، و أيضا توعية الطالب أبن  رسالة اإلسالم رسالة حضارية احلياة و انسجام سلوكهم مع

 .(1)إنسانية راقية تكفل للجميع األمن و السعادة و إصالح شؤون احلياة

تنمية و ترقية القوى العقلية مثل التفكري و التذكر لتكوين الفرد املبدع، الذي يتمتع ابملواهب و  -2

 لرتكيز و التخيل و التعبري، و استشارة الذهن ابألسئلة و املناقشات.امللكات، و تنمية قدراهتم على ا

الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، و تكوين الفرد الصحيح جسميا و بدنيا، و الذي يستطيع القيام  -3

 بدوره و واجبه يف عمارة األرض و استثمار خرياهتا.

الذي يكتسبه قدرة يف معرفة تعريف الطالب ببعض علوم اإلسالم و طليعتها الفقه و أصوله و  -4

األحكام الشرعية و االلتزام هبا و القيام أبداء العبادات اإلسالمية دون تردد أو تفريط و ذلك ما بني  

 .(2)صالة، و صيام، و تسبيح، و ذكر هللا وحده، و غري ذلك من ضروب العبادة

يدة و شريعة و أخالقا ابلصورة تكوين اجتاه اجيايب عند الطلبة حنو التد ين اباللتزام ابإلسالم عق -5

املأخوذة من الكتاب و السنة ز اإلمجاع و قياس و ما ترشد إليه، و أيضا دعوة الطلبة إىل ما يدعو 

 .(3)إليه اإلسالم من احملافظة على البيئة و نظافتها و إىل احملافظة على صحة اجلسم و سالمته

                                                           
، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، الرايض، ط   -(1)  .95، ص 1151، 2داود بن درويش حلس 

 .91املرجع نفسه، ص   -(2)

 .92املرجع نفسه، ص   -(3)
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    لقاة على عاتق الفئة املختارة من أبناء األمة، معرفة رسالة األمر ابملعروف و النهي عن املنكر امل -6

و إدراك أمهيتها يف سالمة اجملتمع من عوامل االحنراف و الفساد، و ممارسة هذه الرسالة يف حدود 

و ذنوهبم مع مسؤولياهتم، ابحلكمة و املوعظة احلسنة، و البعد عن التشهري ابلناس، و سرت عوراهتم 

 .(1)رشاد هلمتقدمي النصح و اإل

 خصائص الرتبية اإلسالمية: -4

تستمد الرتبية اإلسالمية خصائصها من خصائص اإلسالم نفسه، الذي أنزله هللا تعاىل منهجا  

متميزا عن كل مناهج األرض، و للرتبية اإلسالمية العديد من اخلصائص اليت متيزها عن بقية أنواع 

 لنحو اآليت:الرتبيات األخرى، تلك اخلصائص ميكن تقدمي أبرزها على ا

سامية يف مصدرها، و يف وسائلها، و يف غايتها و أهدافها.  سامية املصدر: -4-1

هو القرآن الكرمي: هو قول  -الذي تنبثق منه و تدور حوله املصادر األخرى –فمصدرها األساسي 

، املنزه عن اهلوى و الغرض و الظلم و اجلور. و مصدرها األساسي هذا، ليس احلق تبارك و تعاىل

ر وضعي قاصر، و ليس بداينة أصاهبا التحريف و التغيري و املسخ و التشويه. و مصدر الرتبية بفك

 .(2)اإلسالمية األساسي قول احلق

ِمنن و بناءا على ذلك ينبغي على املؤمن أن يعمل مبقتضى أحكامها، قال تعاىل:   }و  م ا ك ان  ِلممؤ 

ِمن ةن ِإذ ا ق ض ى هللام و  ر سمولم  ًرا أ ن  ي كمون  َل مم  اخِليةم ِمن  أ م رِِهم {و  ال  ممؤ   .22. سورة األحزاب: هم أ م 

                                                           
 .92، ص 1151، 5الرتبية اإلسالمية، دار املسرية، األردن، ط حممد هاشم راين و آخرون،  اإلشراف الرتبوي يف جمال  -(1)

 .91، ص 1119، 5سعيد إمساعيل القاضي، الرتبية اإلسالمية بني األصالة و املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، ط  -(2)
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إن للرتبية اإلسالمية نظرة شاملة للكون و اإلنسان و احلياة، و تعىن » : الشمولية -4-2

ابإلنسان من نواحي تكوينه مجيعها، جسميا و عقليا و روحيا، و ذلك أن نظرة القرآن الكرمي إىل 

ليس ابلكيان املادي فحسب، كما أنه ليس ابلروح  نسانة شاملة متزنة معتدلة، فاإلن هي نظر اإلنسا

 .(1)«اجملردة عن املادة بل هو كائن حيتاج إىل منو اجلسم و العقل و الروح و اخللق بتوازن و اعتدال 

لتفقه يف الدين أي أهنا تشمل على العلوم الدينية و الدنيوية مجيعا، إال  أهنا تدعوا إىل ضرورة التعمق و ا

 فهي شاملة يف اهتمامها جبميع جوانب شخصية اإلنسان جسميا و عقليا و اعتقاداي و روحيا... اخل.

أن  جوانب الدين اإلسالمي متكاملة تتبادل » : و تعن هذه اخلاصية: التكامل -4-3

اإلسالم ال التأثري،  و يتصل بعضها ببعض، و التكامل له معان عد ة منها: أن  اجلوانب العملية يف 

ا تصبح ذات معىن أو ذات قيمة إال  إذا سبقها اعتقاد أو نية طيبة، قال صلى هللا عليه و سلم  ) إمن 

ا لكل امرئ ما نوى (،  و هذا يعن ضرورة االنسجام بني العلم و العمل و بني األعمال ابلنيات و إمن 

 .(2)«صية العقيدة و الشريعة و ضرورة االتفاق بني اجلوانب املختلفة للشخ

ابلتوازن، فالنظام اإلسالمي هو نظام متوازن، و تتميز الرتبية اإلسالمية »  التوازن: -4-4

     دنيا و اآلخرة،  قال تعاىل: يبدو ذلك يف التوازن بني العقل و الوجدان، و بني اجلسد و الروح و بني ال

ك  هللام الد ار  اآل ِخر ة  و  ال  ت  ن س  } ن  ي ا و  اب  ت ِغ ِفيم ا أ َت  و الرتبية اإلسالمية ليست ، { ن ِصيب ك  ِمن  الدُّ

نعزال عن اجملتمع بل هي توازن بني تنمية أشواق الفرد روحانية مطلقة و ال هي رهباين تؤدي إىل اال

                                                           
، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ص 112دد: د. عادلة علي انجي السعدون، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية و أساليب تقوميها، الع  -(1)

5551. 
 .5551املرجع نفسه، ص   -(2)
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ا ليست  دنيوية فقط و ال أخروية فقط و ال هي الروحية و تلبية حاجاته املادية و االجتماعية كما أهن 

 .(1)«متوازن من كل ذلك، فالرتبية اإلسالمية تربية حياة مؤمنة يف الطريق إىل هللا  افردية فقط و إمن  

هو حقيقة واقعية، و وجود املراد ابلواقعية مراعاة واقع الكون من حيث » : الواقعية -4-5

 .(2)« ، و لكنه يدل على حقيقة أك ر منه، و وجود هللا تعاىل الذي خلق كل شيء فقد ره تقديرًامشاهد

و هي واقعية يف تنميتها للفرد، و واقعية يف تنميتها للمجتمع، و واقعية يف قيامها على العلم و » 

املعرفة بعيدا عن اخلرافة و السذاجة، فلم تقل الرتبية اإلسالمية جبملة من املبادئ الرتبوية اخليالية اليت 

ل البناء احلقيقي للشخصية و و إمنا قالت مبا يكف .يصعب أو يستحيل تطبيقها و تنفيذها على الواقع

الهتمامها ابجلانب اجلسمي لرتى حرصها على ضرورة التغذي ابلطيبات و عدم  فالنظر .على الواقع

 .(3)«تناول اخلبائث... 

هذه الرتبية تراعي واقع احلياة الذي يعيش فيه اإلنسان، فالشرائع اليت يف اإلسالم مالئمة  

كل عقائد اإلسالم ليس فيها شيء غري واقعي، فاإلميان البد أن لفطرة اإلنسان و واقعه و حياته، ف

 يكون إبله واحد ال شريك له حىت جتتمع حواس اإلنسان و إرادته و تكون كلها هلل سبحانه و تعاىل.

من خصائص الرتبية اإلسالمية أهنا تربية إجيابية، فالعقيدة فيها قائمة » : اإلجيابية -4-6

 ب ه، جتعله يقوم على طاعته عن طيب خاطر منه.على صلة احملبة بني العبد و ر 

                                                           
، جامعة بغداد، كلية الرتبية،           112عادلة علي انجي السعدون، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية و أساليب تقوميها، العدد:   -(1)

 .5551ص 

 .22بوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ص حممد هاشم راين و آخرون، اإلشراف الرت   -(2)

 .99-92سعيد إمساعيل القاضي، الرتبية اإلسالمية بني األصالة و املعاصرة، ص   -(3)
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عالقة اإلنسان بربه بصورة واضحة، هي اليت تدفعه يف احلياة إن  هذه العقيدة اليت حد دت  

الدنيا ليكون إجيابيا يف مجيع تصرفاته، فهو يقبل على العمل بكل جد  و نشاط و أمانة، و يعلم علم 

ه هللا تعاىل له من رزق، فإن كان كثريا أو قليال رضي به، ألنه اليقني أنه لن حيصل إال  على ما قسم

يعلم أن رزقه بيد خالقه، و يرزقه ما فيه خريه يف الدنيا و اآلخرة، و هو رضا من غري كسل و ال 

 .(1)«تواكل، بل رضا يتبعه العمل و األخذ أبسباب حتسني احلال بصورة مستمرة 

عاىل يف اإلسالم و يف الرتبية اإلسالمية املنبثقة أودع هللا ت» : الثبات و االستمرارية -4-7

  و التطور معا، و هذا من روائع اإلعجاز يف هذا الدين  منه، عنصر الثبات و اخللود، و عنصر املرونة

و آية من آايت عمومه و خلوده، و صالحيته لكل زمان و مكان، و هذا ما هيأ له عنصر 

هناك ثبات يف مقومات النظام األساسية، و قيمه الذاتية،  تمرارية على مدى الزمان و املكان واالس

فهذه املقومات و القيم ال تتغري بتغري ظواهر احلياة الواقعية، و أشكاهلا العملية، فالتغري يف ظواهر 

 .(2)«احلياة، و أشكال األوضاع العملية، يظل حمكوما ابملقومات و القيم الثابتة هلذا النظام 

تربية مستمرة ابستمرار احلياة و ال تنتهي بفرتة زمنية معينة، و ال مبرحلة دراسية فهذه الرتبية هي  

حمددة، و إمنا متتد على طول حياة اإلنسان كلها، لذلك هي تربية من املهد إىل اللحد، و هي تربية 

 متجددة ابستمرار تنمي شخصية الفرد، كما أهنا أتخذ به إىل األمام يف طريق النمو و التقدم.

       ميتز اإلنسان بنزعته اإلنسانية الواضحة يف معتقداته،  »: إلنسانية و العامليةا -4-8

و عباداته و تشريعاته و توجيهاته، إنه دين اإلنسان يف كل مكان و يف أي  زمان إذا ما اختاره لنفسه 
                                                           

 . 24-21حممد هاشم راين و آخرون، اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ص  -(1)

 .29املرجع نفسه، ص   -(2)
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رِج  الن اس  ِمن  و حلياته، قال تعاىل: } م  ِإَل  الظملمم اِت ِإَل  النموِر إِبذ ِن ر ب ِِ  الر ِكت اب  أ ن  ز ل ن اهم ِإل ي ك  لِتمخ 

 (.5) إبراهيمسورة  { ِصر اِط الع زِيِز اح ِميدِ 

و هذه السمة تتطلب العاملية، فهو للناس كافة، و هو نظام حياة دون عنصرية أو عصبية أو طبقية، 

يًعا قمل  َي  أ يُّها الن اسم ِإين ِ ر سمولم قال تعاىل: }  .(1)« أو إقليمية  .11{ سورة األعراف: هللِا ِإل ي كمم  َجِ 

 أمهية تدريس الرتبية اإلسالمية و مكانتها: -5

  إسعادهمللرتبية اإلسالمية املكانة األوىل: ألهنا الرتبية الكفيلة بتقومي الناشئني و السمو هبم و 

ئرهم و تطبيعهم يف مستقبلهم، و هي الرتبية اليت تزكي قلوب الناشئة و تطهر نفوسهم، و تريب ضما

 .(2)على محيد اخلصال و تدفعهم إىل بذل الفعال

 وب و ال تنال هي الرتبية اليت تكون من أبناء الوطن قوة متماسكة ال تعصف هبا احملن و احلط

 .(3)ائد ألهنا مستمدة من ائتالف القلوب و امتزاج األرواحمنها الكوارث و الشد

  « العقيدة اليت يعتقدها و اليت تشكل له القاعدة الفكرية حيدد مبحث الرتبية اإلسالمية للمتعلم

  تفكري و لكل عمل و لكل سلوك يصدر عنه، و جتيب بصورة شافية عن تساؤالته عن الكون لكل 

... و ال يتحقق و اإلنسان و احلياة، من حيث املصدر و املصري، فاهلل تعاىل هو اخلالق لكل شيء

ضمنها املنهاج املدرسي مستمدة من القرآن الكرمي و احلديث ذلك إال  إذا كانت العقيدة اليت يت

                                                           
 .12شراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ص حممد هاشم راين و آخرون، اإل  -(1)

 .29، ص 1151، 2داود درويش حل س، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، الرايض، ط  -(2)

 .29املرجع نفسه، ص   -(3)
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ة يف الكون، فضرب األمثال، و استخدام الوسائل ثو املبثالشريف، و كانت موضوعاهتا مرتبطة أبدلتها 

 .(1)«ىل تثبيت العقيدة يف قلوب الطلبةالتعليمية، و بساطة التعبري، و سهولة ال رهان، عوامل تدعو إ

 ة اإلسالمية للطالب املسلم صورة عن السرية النبوية، و هي تقدم ثورة كاملة يقدم مبحث الرتبي

     صلى هللا عليه و سلم مبا فيها من أحداث و أحكام و مواقف و ع ر، عن حياة صاحب الدعوة 

و هي متثل الصورة العملية لرسالة اإلسالم متجسدة يف شخصية النيب صلى هللا عليه و سلم، حيث مل 

} ل ق د  ك ان  قال هللا تعاىل: . (2)مبل غ لدين هللا تعاىل، و إمنا كان مطبقا لتعاليم هذا الدينيكن جمرد 

م  اآلِخر  و  ذ ك ر  هللا ك ِثيًا { و ة  ح س ن ة  ِلم ن  ك ان  ي  ر جموا هللا  و  الي  و  سورة  ل كمم  يف ر سموِل اًّللِه أمس 

 .15األحزاب: 

 ة  يف املنهاج الدراسي، تتمثل يف هذه الصورة اليت تقد مها للطلبة، و إن إن  أمهية الرتبية اإلسالمي

كانت ليست متكاملة و ال شاملة ابلقدر الذي جيب أن يكون عليه الوضع السليم لقلة الزمن 

املخصص هلا يف اخلطة الدراسية و ال رانمج املدرسي يف أكثر البالد العربية و اإلسالمية، و لكنها مع 

طار معقوال لثقافتهم اليت حيتاجوهنا لتكوين شخصياهتم اإلسالمية... و بذلك تساعدهم ذلك تشكل إ

على النمو املتكامل من النواحي اجلسمية و العقلية و االنفعالية و الروحية ألهنا ثقافة شاملة حلياة 

.(3)اإلنسان

                                                           
 .21حممد هاشم راين و آخرون، اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ص   -(1)
 .21، ص املرجع نفسه  -(2)

 . 21املرجع نفسه، ص   -(3)
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 مصادر التعلم يف الرتبية اإلسالمية: -1

فة، بل أصبحت مهمته منصب ة على هتيئة اجلو املناسب مل يعد املعل م املصدر الوحيد للمعر  

الطلبة من التعل م، فهو مساعد هلم و موفر ملصادر التعلم املختلفة، ليمك نهم من التعلم  الذي ميك ن

منها إىل أقصى ما يف مقدورهم. و من هذه املصادر: القرآن الكرمي، و السنة النبوية، الكتاب 

 لصفية، الواجبات البيتية ) املنزلية (، و املكتبة املدرسية.املدرسي، األعمال الكتابية ا

كتاب هللا تعاىل، أوحى به إىل نبيه حممد صلى هللا عليه و سلم لينقذ » : القرآن الكرمي -1-1

، و بني  فيه من الفضائل ما هبا صالح  الناس به و ليعلمهم التوحيد، بني  هللا فيه من األحكام ما بني 

ِمِني  الِذين  ي  ع م لمون  : لألمة. قال هللا تعاىل ِدي لِل ِِت ِهي  أ ق  و مم و ي مب ش رم املؤ  ا القمرآن ي  ه  } ِإن  ه ذ 

ِبي    م  أ ج      الص اِح ات أ ن  َل م  ب      أ ف   } و قال تعاىل أيضا: { -62-ًرا      ًرا ك  ر آن أ م  ع ل ى       رمون  القم      ال  ي  ت د 

ف لم    {-63-ها ق ملموبن أ ق  

إذ ميثل القرآن الكرمي املصدر األول الذي يستقي منه الطلبة تعلمهم، إذ يوضع بني أيديهم،  

فيكون أساسا حلصص التالوة يكتسبون من خالهلا مهاراهتا جبانبيها املعريف و األدائي، و يتعلمون 

و األحكام و األفكار الشرعية  معاين املفردات و الرتاكيب الواردة فيه، و احلقائق و املفاهيم و املبادئ

املتضمنة، و القيم و االجتاهات اإلسالمية الواردة فيه بصورة تتناسب مع الزمن املخصص للتالوة يف 

اخلطط الدراسية و ال رامج األسبوعية اخلاصة ابلدول العربية و اإلسالمية، فمنها ما خيصص احلصص 

 .(1)«وة القرآن الكرمي الكافية و منها ما خيصص حصة واحدة أسبوعيا لتال
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أم ا املصدر الثاين الذي تستقي منه الرتبية اإلسالمية منهجا الرتبوي فهو  »: السنة النبوية -1-2

السنة املطه رة، و املعىن اللغوي لتلك اللفظة ) السن ة ( هو: الطريقة املعتادة احملافظ عليها، اليت يتكرر 

د  ِلسمن ِة هللِا ت  ب ِدياًل { } سمن ةم هللاِ الفعل فيها و منه قوله تعاىل:  و يف  يف الِذين  خ ل وا ِمن  ق  ب لم و ل ن  َتِ 

يب صلى هللا عليه و سلم، غري القرآن من قول أو فعل أو األصوليني، السنة: ما صدر عن الن اصطالح

 تقرير، فهي هبذا االعتبار دليل من أدلة األحكام و مصدر التشريع. 

يف  التشريع اإلسالمي حقيقة يقررها القرآن الكرمي يف آايت عديدة منها و مكانة السنة النبوية  

كمم  الر سمولم ف خمذموهم و  م ا هن  اكمم  ع ن هم ف ان  ت  هموا{  }قوله سبحانه و تعاىل:  و السنة جاءت يف و  م ا أ َت 

 األصل لتحقيق هدفني:

و  أ ن  ز ل ن ا }رآن الكرمي يف قوله تعاىل: يضاح ما جاء يف القرآن الكرمي و إىل هذا املعىن أشار القإ -أ

ر  لِي مب ي  لِلن اِس م ا ن مزِ ل  ِإل ي ِهم     { ِإل ي ك  الذ ِك 

م ة{ بيان تشريعات و آداب أخرى كما ورد يف قوله تعاىل:  -ب  .(1)«}و  ي مع لِ ممهممم الِكت اب  و اِحك 

بيق املنهاج و تنفيذه، تعرض يعت ر الكتاب املدرسي أحد الوسائل لتط» : الكتاب املدرسي -1-3

         يف املادة التعليمية بطريقة منظمة، و على الرغم من التطورات التقنية احلديثة يف ميادين الرتبية 

      و التعليم، إال  أن  الكتاب املدرسي ما زال حْيتل املكانة األوىل يف النظام الرتبوي يف البالد العربية 

البالد لتنفيذ املنهاج، و لكنه مل يبق الوسيلة الوحيدة يف هذا اجملال كما كان  و اإلسالمية، و غريها من

 احلال قبل عقود من الزمان.
                                                           

، جامعة بغداد، كلية الرتبية، 1151، 112عادلة علي انجي السعدون، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية و أساليب تقوميها، العدد:   -(1)
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و ليس الكتاب املدرسي جمرد مستودع للمعرفة، و لكنه أداة من أدوات التعلم الذايت الذي ميثل  

حها الكتاب بتوجيه من املعل م عملية خال قة تنبثق من تفاعل الطالب مع املواقف و األنشطة اليت يقرت 

 و برعاية منه.

و أم ا النَشاطات اليت من املفروض أن تكون منبثقة يف الكتاب املدرسي، فإهنا تتطلب من املعل م  

أخرى، حتت إشرافه و بتوجيه  جمموعات أحياانإاتحة الفرصة للطلبة إلجرائها فرداي أحياان و ضمن 

وعات من آاثر إجيابية يف حياة الطلبة، و ما له من أثر مهم يف عمل منه. و ال خيفى ما للعمل يف اجملم

ا النصوص الشرعية اليت  املعل م، حبيث يتيح له فرصة تقدمي اخلدمات اخلاصة ابلطلبة الضعفاء. و أمم 

وردت بشكل واضح يف كل درس من دروس كتب الرتبية اإلسالمية، فإهنا مل ترد لتكون جمر د شواهد 

 .(1)« الشرعية، و لكن لتكون مصدرا لتعل م الط لبةفكار و األحكام تذكر جبانب األ

تعت ر املكتبة املدرسية من أهم مصادر التعلم املتاحة للعلم ز املتعلم إذا » : املكتبة املدرسية -1-4

أحسن توظيفها يف عملية التعلم و تعليم، و هي مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اجتاه التعلم الذايت و اجتاه 

    املستمر الضرورايت حلياة اإلنسان النامي الساعي دوما لتطوير معارفه، و رفع كفاية مهارته،  التعلم

متحرك لتقدمي  و مل تعد املكتبة يف ظل هذا التوجه مكاان لالختزان املعارف، و إمنا هي مصدر حي  

يع آفاقهم اسا يف توساملعرفة لكل مستوايت الطالب حسب حاجتهم و مستوايهتم، لتكون عامال أس

يف املدرسة، و يف يف حل  املشكالت اليت تعرتضهم أثناء فرتة تعل مهم هتم دقافتهم، و مساعو تعميق ث

 اجلامعة و ما يتبع ذلك من تعلم مستمر طوال احلياة.
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و من األنشطة التعليمية اليت ميكن أن يقوم هبا الط الب مستفيدين من املكتبة املدرسية يف جمال الرتبية 

 مية مايلي:اإلسال

قراءة القصص املتوافرة يف املكتبة و تقدمي ملخصات عنها، و خباصة تلك املرتبطة مبوضوعات  -1

 السرية و سري الصحابة و القادة املسلمني بشرط أن تكون موثوقة يف مراجعها

العودة إىل بعض تفاسري القرآن الكرمي للوقوف على معاين اآلايت الكرمية و أسباب نزوهلا و  -2

 ر اليت تتضمنها.األفكا

إعداد األحباث حول بعض املوضوعات املنهجية كالوقف يف احلياة اإلسالمية، و األمر  -3

 ابملعروف و النهي عن املنكر.

مشاهدة أفالم تعليمية يف املكتبة و تقدمي تقارير عنها، و يفض ل أن تكون مرتبطة ابملوضوعات  -4

 .(1)«املنهجية 

ألعمال الكتابية الصفية دورا مهما يف عملية تلعب ا »: األعمال الكتابية الصفية -1-5

التعليم و التعل م، و تعت ر مصدرا أساسيا للتعلم يف غرفة الصف، و ترفع كفاية املردود الرتبوي هلذه 

 العملية، و حتقق األعمال الكتابية الصفية األهداف التالية: 

م، اإلتقان مهارة ملعل  متكن الطالب من ممارسة تطبيقات معينة، حتت اإلشراف املباشر من ا -أ

 حمددة يف حدود طاقاته و إمكاانته.

 تثبيت املفاهيم اجلديدة يف ذهن الطالب و مراجعته فيها.  -ب
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 تعويد الطالب حتمل املسؤولية ابعتماده على نفسه يف إجراء األعمال الكتابية الفردية.  -ج

 تقييم الطالب يف ضوء أهداف املقرر. -د

ه يف مواقف أخرى كاستخدام قاعدة معينة أو طريقة إاتحة الفرصة للطالب لتطبيق تعلم -ه

 .(1)«عمل معينة 

من مصادر التعلم املتاحة للطلبة الواجبات البيتية، و هي »  الواجبات البيتية ) املنزلية (: -1-6

 تعمل على حتقق األهداف التالية:

يبات و تثبت و تعزيز املفاهيم األساسية الواردة يف املادة الدراسية، عن طريق إعطاء تدر  -أ

 تطبيقات عليها، جير يها الطالب يف بيته، إضافة إىل ملا يتم منها داخل الصف.

 تنمية عادة الدراسة الذاتية عند الطالب عن طريق التحضري املسبق للمادة الدراسية.  -ب

       هتيئة فرص االستماع للطلبة، و إشباع رغبات من مييل منهم إىل اجلوانب التطبيقية  -ج

طريق إعداد الرسومات و النماذج و اخلرائط، و إعداد متثيليات و قصص قصرية، إىل و العلمية، عن 

 غري ذلك من األعمال اليت تظهر عنصر اإلبداع عند الطلبة.

و حتتاج الواجبات البيتية إىل متابعة منظمة من املعلم، حىت تؤدي أغراضها كما هو احلال  

تصحيح عدد منها مباشرة، و تصحيحها من الطال ب مع األعمال الصيفية، حبيث يراوح املعلم بني 

يتم فيه متابعة و بتوجيه منه، و هذا يتطلب ختصيص جزء من بداية احلصة  إشرافهأبنفسهم حتت 

 .(2)«الواجبات التبتية
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 علمية يف الرتبية اإلسالمية:تالوسائل التعليمية ال -2

صال املادة العلمية و سائر يكل ما يستعني به املعلم على إ  »الوسائل التعليمية هي:  

    دف إىل إيضاح املعلومات املعارف و القيم إىل أذهان و توضيحها فتسمى وسائل اإليضاح ألهنا هت

و األفكار، و إزالة الغموض يف اإلدراك و تسمى أيضا الوسائل املعينة أو معينات التعليم، ألهنا تعني 

ني التلميذ على فهم ذلك و قبوله و تسمى أيضا املعل م على إيضاح الدرس و حتقيق األهداف و تع

الوسائل السمعية و البصرية ألهنا غالبا تعتمد على هاتني احلاستني، كما تسمى الوسائل التعليمية ألهنا 

 .(1)«جزء ال يتجزأ من عملية التعليم و هذا االسم هو األكثر تداوال يف وقتنا احلال 

ية اليت ميكن توظيفها يف جمال الرتبية اإلسالمية و من و تتعدد التقنيات و الوسائل التعليم 

 هذه الوسائل مايلي:

تستخدم يف تعليم القرآن الكرمي و ذلك إلمساع الطلبة تالوة متقنة » : األشرطة املسجلة -2-1

الذي سج له  (املصحف املعلم  من أحد املقرئني، و من التسجيالت املتداولة تسجيل احلصري )

 .(2)«الكرمي للطال ب يف املدارس خصيصا لتعليم القرآن 

هناك أفالم تعد  خصيصا للتعليم، و لكن ها يف جمال الرتبية اإلسالمية » : األفالم التعليمية -2-2

قليلة، و لكن ميكن اإلفادة من األفالم التارخيية يف جمال تدريس السري، و خباصة السرية النبوية كفيلم 

، إذ عركة القادسية، و معركة عني جالوت، و الناصر صالح الدينالرسالة، و فيلم اهلجرة النبوية، و م
                                                           

 .521، ص 1111، 9عبد الوهاب عبد السالم طويلة، الرتبية اإلسالمية و فن التدريس، دار السالم، القاهرة، ط  -(1)
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       من املمكن اإلفادة منها بعرض جزء منها يف املوقف التعليمي و جعله جزءا من احلصة الصفي ة، 

 .(1)« و كذلك األفالم التهذيبية و أفالم العبادات كفيلم احلج و الصالة

عليمية التعلمية من الوسائل البصرية املهمة يف تعد  اللوحات الت» : اللوحات التعليمية -2-3

عملية التعليم، ال يكاد خيلو صف من إحدى هذه الوسائل، و خباصة صفوف املرحلة األساسية 

األوىل، و هي تشكل مصدرا مهما للمعلومات، كما هي احلال اخلرائط و امللصقات، و اللوحات 

ليمية ينظمها املعلم لطلبته، كما هي احلال يف التوضيحية، كما ميكن استخدامها كمحور لنشاطات تع

 .(2)« و املغناطيسية، و لوحة اجليوب و سواهااللوحة الوبرية، 

و هي اليت تعرض عليها النصوص القرآنية و األحاديث النبوية، ليتمكن املعلم من جعلها »  

مي لألفكار األساسية منطقا لعملية التعليم و التعلم، و قد تستخدم اللوحات لعرض اهليكل التنظي

 .(3)«املوجودة يف املوضوع 

و تستخدم اجملسمات لتوضيح بعض املفاهيم اإلسالمية كتناول » : اجملسمات -2-4

مناسك احلج عن طريق اجملسمات اليت توضح أماكن هذه املناسك، غري أن  األفالم التعليمية أصبحت 

لطالب يرى احلاج و هو يؤدي املناسك أكثر فاعلية و أكثر فائدة يف جمال تدريس العبادات، ألن ا

 .(4)«بصورة حي ة 
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تعد اخلرائط أحد األمثلة اليت تستخدم فيها الرسومات اخلطية عادة، : » اخلرائط -2-5

بسهولة احلصول عليها أو إنتاجها من جانب املعل م أو املتعل م، و تتعد د أنواعها مبا و تتميز اخلرائط 

و تتوافر عادة يف املدارس نظرا الخنفاض أسعارها إذا قورنت فيها، يالئم املوضوعات اليت تستخدم 

أو هتيئة بغريها من الوسائل، و هذا ابإلضافة إىل عدم احلاجة إىل استخدام األجهزة يف عرضها 

 .(1)«حجرات الدراسة إبمكانيات خاصة لذلك فيما عدا توفري االستعدادات البسيطة لعرضها 

رية النبوية كاخلرائط اخلاصة ابلغزوات النبوية و مبعارك و تستخدم يف تدريس أحداث الس » 

 .(2)«اإلسالم املهمة، كمعركة الريموك، و معركة عني جالوت 

إن  صورة الشيء أكثر جتريدا من عرض الشيء ذاته، أو منوذج : » الصور الثابتة -2-6

د تفوق الصور يف و يعو عنه و لكن الصورة أكثر واقعية من األلفاظ اجملر دة اليت تصف ذلك الشيء، 

التعبري و االتصال إىل أن حساسية البصر أنشط احلواس يف العمليات الذهنية، إذ أن غالبية التصورات 

 .(3)«الذهنية هي تصورات بصرية 

و تستخدم الصور لتوضيح بعض املفاهيم املتصلة بعامل احليوان، و عامل البنات، و عامل »  

ألدلة العقلية يف بناء العقيدة اإلسالمية. و كذلك الصور يف جمال األفالك، و عامل البحار، و تناول ا

توضيح بعض املفاهيم يف العبادات كالصلوات اخلمس و صالة اجلماعة، و صور املناسك يف أداء 

                                                           
 .524حممد حممود احليلة، أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، ص   -(1)

 .11حممد هاشم راين و آخرون، اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ص   -(2)

 .512حممد حممود احليلة، أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، ص   -(3)
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فريضة احلج، و من اجلدير ابلذكر أن املمارسة العملية للصالة أفضل بكثري من الصور املشاهدة و 

 .(1)«أكثر فاعلية منها 

و تفيد صحف األعمال يف عملية  : »صحائف األعمال و بطاقات التعليم -2-7

تفريد التعليم، و تتضمن جمموعة من األعمال و النشاطات يطلب من املتعلم القيام هبا لتحقيق 

أهداف حمددة، و أما بطاقات التعليم، فمنها بطاقات التعبري اليت تساعد الطالب على التعبري الشفوي 

     بطاقات طالقة التفكري اليت تفسح اجملال أمام  الطالب للتصدي لبعض املشكالت و الكتايب، و 

 .(2)«و طرح احللول احملتملة هلا 

 الطرائق املعتمدة يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية: -3

   تكون العملية التعليمية من ثالثية املعلم و املتعلم و احملتوى، إال  أن هناك من يضيف القطب الرابع 

    و هو الطريقة ملا حتمله من املسؤولية لضمان النجاح و السري احلسن للدروس و ترتجم احملتوايت، 

ا ترسم مالمح التأثريات املتبادلة بني املعلم و املتعلم.  و هتتم التعليمية ابلطريقة ألهن 

ابستخدام  و البد  للمعلم أن يكون لديه أكثر من طريقة أو أسلوب يف فن التدريس، حيث يقوم 

الطريقة املناسبة للنشاط احلركي املراد تعلمه و من مث أداة التالميذ و ظروف اجلو احمليط و البيئة 

 التعليمية، على أن تساعد هذه الطريقة على إبعاد جو امللل أثناء أداء التالميذ لألنشطة.

يف توصيل  الطريقة اليت يستخدمها املعلم » يقصد هبا  مفهوم طريقة التدريس: -3-1 

حمتوى املنهج للتلميذ أثناء قيامه ابلعملية التعليمية و طريقة التدريس هبذا املعىن يكون هلا مواصفات 
                                                           

 .11ن و آخرون، اإلشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ص حممد هاشم راي  -(1)

 .11املرجع نفسه، ص   -(2)
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حمددة ميكن ألي معلم أن يقوم ابلتدريس ابلطريقة أو الطرائق اليت يرغب يف إتباعها حبيث تتناسب مع 

 .(1)«طبيعة احملتوى املرد تقدميه جملموعة معينة من التالميذ 

من القواعد و اآلراء اليت استنبطها رجال الرتبية من جتارهبم و أعماهلم  جمموعة» و ميكن تعريفها أبهنا: 

الفكرية، و اتفقوا على أهنا خري سبيل يصل ابملتعلم إىل الغاية اليت يرقى هبا إىل تدريس مادة من املواد. 

بل أصبح  و مل تعد الطريقة للتلقني، أو أن  املعلم هو املصدر الوحيد للمعلومات و املعرفة و اإللقاء،

مفهوم الطريقة يركز على األسلوب أو الكيفية اليت يوجه هبا املعلم نشاط طلبته توجيها ميكنهم من أن 

يتعلموا أبنفسهم، و من هنا أصبحت مهمة املعلم هتيئة اجلو التعليمي و توجيه نشاط الطلبة و 

 .(2)« ...شخصياهتم، مث تقومي نتائج هذا النشاط

أسلوب لإلحساس، و التفكري و العمل، و » هي:  Teaching Methedأيضا طريقة التدريس 

الشعور، و الوجدان،  إهنا ليست قاعدة ضيقة جافة بل تتميز بقدر كبري من املرونة و ميكن أن نقول 

ا تصميم يتجسد يف شكل فعل   .(3)«أهن 

األساليب و  »يف قوله هي:  Knochel 5419كذلك من التعريفات تذكر كنوشل  

 .(4)«ءات املساعدة يف حتقيق تفاعل املعلمني و املتعلمني مبحتوى الدرس و حتقيق أهدافه اإلجرا

   إذن طريقة التدريس عبارة عن جمموعة من األنظمة و القواعد و األساليب و اإلجراءات  

و النشاطات اليت هتدف إىل تقدمي املعلومات و املهارات و خمتلف جوانب التعلم الالزمة، و هي ما 
                                                           

 .91-99، ص 1151، 2داود بن درويش حل س، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، إدارة تعليم شقراء، الرايض، ط  -(1)

 .11، ص 1111، 1دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية، طحممد حممود احليلة، طرائق التدريس و اسرتاتيجياته،    -(2)

 .25عبد احلميد احلي السبحي و د. حممد بن عبد هللا القسامية، طرائق التدريس العامة و تقوميها، )د.ت(، )د.بلد(، ص    -(3)

 .519، ص 1111، 1ان، طوليد أمحد جابر، طرق التدريس العامة و ختطيطها و تطبيقاهتا الرتبوية، دار الفكر، عم  -(4)
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يتبعه املعلم من خطوات متسلسلة و متتالية و مرتابطة لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف 

        التعليمية احملد دة لدى التالميذ يف غرفة الصف و خارجها، و ذلك الكتساب التالميذ معارف

 و معلومات أبقل جهد و أسرع وقت ممكن و أبيسر السبل بعيدا عن احملاولة و اخلطأ.

لكل شخص مهتم ابلتدريس و حيرص على التعلم طريقة التدريس ذات أمهية قصوى  تعت ر 

املعلم الناجح هو يف حقيقته طريقة انجحة توصل الدرس إىل التلميذ أبيسر السل، » حىت لقد قيل: 

 .(1)«نه بعيد عن حتقيق النجاح املطلوباجليدة فإفمهما كان املعلم غزير املادة و لكنه ال ميلك الطريقة 

 الطرائق املعتمدة يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية: -3-2

تسمى طريقة احملاضرة ابلطريقة اإللقائية، و يبدو أهنا »  الطريقة اإللقائية ) احملاضرة (: -3-2-1

أقدم الطرق التعليمية، فقد كان املعلم فيما مضى يلقي الدرس، و على املتعلم أن يستمع إليه، كأنه آلة 

سمح له ابملناقشة و ال ابالشرتاك يف البحث، و كان املعل م يعد  املادة للصغار كما يعد ها صماء، فال ي

 .(2)«للكبار، دون تفكري يف مستوى الطلبة العقلي، أو النظر إىل معارفهم السابقة 

ميكن استخدامها يف كافة الفروع يف التمهيد، و يف شرح األدلة، و عند الربط ابلواقع و ألجل تعزيز 

جلانب الوجداين، و كذلك يف غلق الدرس. و من اخلطأ استخدامها يف بيان معاين املفردات اللغوية ا

املتوسطة إذ أن  مثل هذه اجلزئيات أو الشرعية، و كذا يف " املناسبة " يف مقررات التوحيد يف املرحلة 

 .(3)ينبغي أن تستخلص من التلميذ، و ال تلقي عليها مباشرة

                                                           
 . 25عبد احلي أمحد السبحي وحممد بن عبد هللا القسامية، طرائق التدريس العامة و تقوميها، )د.بلد(، )د.ط(، )د.ت(، ص  -(1)

 .512حممد حممود احليلة، طرائق التدريس و اسرتاتيجياته، ص   -(2)

 .25ه، ص  5911، 5مية يف مدارس البنات، طفوز بنت عبد اللطيف كردي، طرائق تدريس الرتبية اإلسال  -(3)



 الفصل الثاين                     الطرق املعتمدة يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية واهم مصادرها

36 
 

، و التسميع لقائية ) احملاضرة ( كانت تعتمد على اإللقاء من جانب املدر سإذن الطريقة اإل 

من جانب التلميذ، و هلذا ميكن مالحظة مدى هيمنة املدر س عليها، و مدى سلبية الطالب يف هذه 

الطريقة و مدى ضعف مبادرته و انعدام مشاركته يف عملية التحضري و االجناز أما قو ة و شخصية 

يث يكون املعل م هنا هو حمور العملية التعليمية أي الذي يلقى املعارف على التالميذ و هم املعل م، حب

 يستمعون دون مناقشة و مشاركة منهم.

 مزاَيها و إجيابياهتا:

 ( ختتصر الوقت و ترفع من شأن املعلم و توفر عامل اهلدوء بسبب اإلصغاء.5

و خاصة يف حالة غياب الوسائل  ( وسيلة انجحة لتقدمي موضوع جديد أو فكرة جديدة1

 .(1)التعليمية

( فع الة جدا إذا متكن املعلم ذو الكفاية العالية من دعمها ابلوسائل و األمثلة و سرد القصص و 2

 .(2)احلوادث املتعلقة ابملادة العلمية و املدعمة هلا

هو احلال يف احملاضرات ( تعد الطريقة األكثر مالءمة عندما يكون عدد الطلبة يف القاعة كبريا كما 9

( 211اليت تلقى على طلبة كليات الطب يف الدروس املساندة إذ يصل عدد الطلبة يف القاعة إىل )

 .(3)طالب أحياان و يف مثل هذا ال ميكن استخدام طريقة غري طريقة احملاضرة

 ( سهولة اإلعداد و التحضري.1

                                                           
 . 519حممد حممود احليلة، طرائق التدريس و اسرتاتيجياته، ص  -(1)

 .519املرجع نفسه، ص   -(2)

 211، ص 1152، 5حمسن علي عطية، املناهج احلديثة و طرائق التدريس، دار املناهج، عمان، ط   -(3)
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 يء من التفصيل.( شرح بعض املصطلحات الصعبة و املفاهيم الغامضة بش2

( تتميز أبهنا مشوقة و ابعثة على االنتباه إذا امتلك املدرس القدرة على اإللقاء اجليد و إاثرة 2

 عواطف طلبته و التأثري فيهم.

 عيوبا و سلبياهتا: 
 دور املتلقي سليب حفظ و عرض يوم االمتحان. (5

 المتالء.تلغي املشاركة الفعالة و النقد و وجهات النظر و االعتماد على ا (1

ال تراعي الفروق الفردية يف مستوى قدرة املتعلمني على اكتساب املعرفة بطرق متمايزة، وفق  (2

  .(1)قدراهتم

املنهج الذي يتضمن اجملال األدائي أو  أهداف و حمتوى ال تصلح طريقة احملاضرة لتنفيذ بعض (9

 .(2)نفعايلاألدائي و اال احلركي حيث تركز على اجلانب املعريف يف أدىن مستوايته و هتمل التعلم

إذا طالت فرتة اإللقاء فإن ذلك سوف يؤدي إىل قتل احلماس و إىل السأم و امللل من قبل  (1

 التالميذ.

 ال تنمي قدرات التفكري و حل املشكالت، و لكنها تساعد على احلفظ و االستظهار. (2

ت اليت تؤكد ضرورة أن ظهرت طريقة املناقشة استجابة للدعواطريقة املناقشة )احوار(:  -3-2-2

و       يكون املتعلم مشاركا و إجيابيا يف العملية التعليمية، و هي عبارة عن حوار شفهي بني املعلم 

 .(1)املتعلم يكون دور إجيايب للمتعلم، و قد يكون احلوار بني املتعلمني أنفسهم حتت إشراف املعلم

                                                           
 .521، ص 1111، 1امة ختطيطها و تطبيقاهتا الرتبوية، دار الفكر، عمنت، طوليد أمحد جابر، طرائق التدريس الع  -(1)

 .521املرجع نفسه، ص   -(2)
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 موقف تعليمي، و تعتمد على احلوار و احملادثة اليت تدور بني املعلم و طالبه يف» و هي  

اجلدل بطرح سؤال مث جواب و للمناقشة أشكال و تنظيمات متعددة حيددها دور املعلم يف املناقشة، 

و أكثر أشكال املناقشة شيوعا هي املناقشة احلرة و احلوار السقراطي. و يف املناقشة احلرة يشرتك املعلم 

         الميذ و ينحصر دوره يف احملافظة على حسن سر املناقشة،يف احلوار كما لو كان واحدا من الت

و جذب االنتباه إىل موضوع املناقشة، أما يف احلوار السقراطي فإن املعلم يكون أكثر فاعلية و يلعب 

دور املوجه و املرشد للمناقشة، و يعد  األسئلة و يساعد التالميذ على اإلجابة الصحيحة و ميكن 

 .(2)«ة شمجيع تالميذ الفصل يف املناق للمعلم أن يشرك

    إذن فطريقة املناقشة أو احلوار هي طريقة تفاعلية تتم بني شخصني أحدمها أيخذ دور املعلم  

و اآلخر أيخذ دور التلميذ، حيث يتيقن املعلم اهلدف التعليمي كي يتسىن له تعليم التلميذ الذي مل 

املتعلم و تؤمن به و بدوره الفعال يف العملية التعليمية و قدرته يتقن اهلدف بعد. و أهنا تسلم ابجيابية 

 على التعلم من خالل املناقشة و املشاركة.

 

 مزاَيها و إجيابياهتا:
 طريقة اجيابية للمعل م الذي جييد طرح األسئلة. (5

 .(3)تدر ب الطلبة على احلوار و آدابه و احرتام اآلخرين، و تنمي روح التعاون بينهم (1

                                                                                                                                                                           
 .212حمسن علي عطية، املناهج احلديثة و طرائق التدريس، ص    -(1)

 . 15-11داود بن درويش حل س، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، ص   -(2)

 .251ملناهج احلديثة و طرائق التدريس، ص حمسن علي عطية، ا  -(3)
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 كري املتعلم و ال تعتمد على اجلهد الكبري.حتسن تف (2

 .(1)تشرك الطلبة يف الدرس و تثري انتباههم، و تدريبهم على التفكري و التحليل و االستنتاج (9

 جتعل الطلبة اجيابيني يف عملية التعلم.   (1

 عيوبا و سلبياهتا:

 تتطلب حتضريا دقيقا من طرف املعلمني. (5

كون مضيعة للوقت و اجلهد، و قد تؤدي إىل حصول قد خترج املناقشة عن أهداف الدرس فت (1

 .(2)بعض املشكالت بني الطلبة

تتحول أحياان إىل جلسة خالية من اإلاثرة إذ تعتمد على قراءة الدرس و حتضري حمتواه من جانب  (2

املتعلم قبل موعد عرضه يف الفصل، مما جيعل موقف التدريس أقل إاثرة حيث أيلف الطالب 

 .(3)عناصر الدرس

االستقراء هو انتقال العقل من احلوادث و احلاالت اجلزئية إىل : » الطريقة االستقرائية -3-2-3

    و احلاالت. فهي عكس الطريقة االستنتاجية. القواعد و األحكام الكلية اليت تنظم تلك احلوادث 

 .(4)«ت و ذلك تسمى أيضا الطريقة الرتكيبية، ألهنا تبدأ بتعليم اجلزئيات و تنتهي ابلكليا

تشدد على إاثرة التفكري لدى الطلبة، و مشاركتهم تعد الطريقة االستقرائية من الطرائق اليت »  

يف العملية التعليمية مشاركة حقيقية من خالل بناء املفاهيم بناء منطقيا متدرجا و بذلك فهي متنح 
                                                           

 .251املرجع نفسه، ص   -(1)

 .251حمسن علي عطية، املناهج احلديثة و طرائق التدريس ، ص    -(2)

 .521وليد أمحد جابر، طرائق التدريس العامة ختطيطها و تطبيقاهتا الرتبوية، ص   -(3)

 .94مية و فن التدريس، ص عبد الوهاب عبد السالم طويلة، الرتبية اإلسال  -(4)
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تعلم ملا حييط به من املاملتعلم فرصة واسعة إلعمال الفكر ألغراض االستقراء الذي يعمق فهم 

 .(1)«ظواهر

إذن الطريقة االستقرائية هي طريقة تنتقل من احملسوس إىل املعقول و يبدأ البحث فيها من  

اجلزئيات وصوال إىل الكليات و إىل استنباط حكم عام أو قاعدة مهمة على عكس االجتاه القياسي 

ني و اكتساهبم مهارات ذاتية مثل املالحظة     و تعتمد على شرح املعلم و مشاركة املتعلم )اإلستنتاجي(،

 و اإلدراك.

 مزاَيها و إجيابياهتا: 

 ترسيخ املعرفة و تشجيع املتعلم على التفكري املنطقي السليم. (5

 االنتقال من اجلزء إىل الكل أي يبدأ من اجلزئيات و ينتهي إىل األحكام الكلية. (1

 .(2)متشاهبة و ما بني األشياء من روابط حوادث االستقراء يعتمد على ما جيري يف الكون من (2

 .(3)استباق املعلومات من الذاكرة ملدة أطول ألن املعلومات وصلت إىل التلميذ جبد و تعب (9

 عيوبا و سلبياهتا:

 يف التعليم و كثرة استخدامها تضييع للوقت. بطيئة (5

 تقدم القواعد بطريقة عقلية بعيدة عن اجلماليات و التذوق األديب. (1

  .(1)ح مع الواحد أو العدد القليل من التالميذ ألهنا حتتاج إىل املناقشة و أخذ اآلراء املختلفةال تصل (2

                                                           
 .252حمسن علي عطية، املناهج احلديثة و طرائق التدريس، ص    -(1)

 .21داود بن درويش حل س، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، ص    -(2)

 .21املرجع السابق، ص   -(3)
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هو انتقال العقل من قواعد و أحكام  االستنتاج » اجية (:تستنالطريقة القياسية ) اال -3-2-4

يف، مث عامة مسلم بصحتها إىل حكم خاص: ففي الفقه و التجويد يثبت املدرس القاعدة أو التعر 

يطلب من الطالب معرفة األحكام املرتبة على ذلك. و لذلك تسم ى أيضا ابلطريقة القياسية، كما 

 .(2)«تسمى ابلطريقة التحليلية، ألهنا تبدأ بتعليم الكليات، و تنتهي ابجلزئيات 

طريقة تعليمية تنطلق من تزويد املتعلمني ابلقانون الكلي، أو القاعدة الكلية  »و هي  

املفهوم املراد تدريسه، حيث تعرض املادة يف البداية كمسلمة أو حقيقة جديدة، و بعد ذلك دة أو للما

املادة على شكل أمثلة وظيفية واضحة، تبني صحة  –جزيْئات  –يشرع املعل م يف توضيح مكوانت 

 (3).«بداية... لللمادة و اليت تكونت و شكلت الشيء املعروض يف ااملادة، أو توضح الطريقة 

إذن الطريقة القياسية هي طريقة تنتقل من الكليات إىل اجلزئيات و من القانون إىل ال رهان حبفظ  

املعلم فيها إبعطاء املعلومة للطالب متدرجا من الكليات إىل القاعدة إىل فهم األمثلة، و هي اليت يقوم 

 اجلزئيات.

 مزاَيها و إجيابياهتا:

 تريح املتعلمني من النقاش. (5

 املفاهيم مقرتنة أبمثلة توضيحية و سهلة.تقدمي  (1

 اختصار وقت املتعلم و مرحية للمدرس. (2

                                                                                                                                                                           
 .25املرجع نفسه، ص   -(1)

 .91اإلسالمية و فن التدريس، ص  عبد الوهاب عبد السالم طويلة، الرتبية  -(2)

 .541وليد أمحد جابر، طرائق التدريس العامة ختطيطها و تطبيقاهتا الرتبوية، ص   -(3)
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 .(1)ذات طابع تطبيقي يتعلم الطالب فيها كيف يطبق القواعد العامة على احلاالت اخلاصة (9

 عيوبا و سلبياهتا:

 تعود الطالب على احلفظ و االعتماد على املعلم. (5

 اإلبداع و االبتكار و التفكري.تقتل احلماس و تسب امللل و جتمد ملكية  (1

   ال تالئم املستوايت الدنيا من مراحل التعليم، و تتطلب قدرة على التحليل و حتديد اخلصائص  (2

 .(2)و القياس عليها قد ال تتوافر لدى اجلميع

إن االستجواب من الطرائق اليت حتتل موقعا غاية يف : » طريقة االستجواب أو األسئلة -3-2-5

التدريس الناجح و ذلك ألسباب عدة يف مقدمتها أهنا تعري الطالب اهتمام و متنحه الفرصة  األمهية يف

هذا االهتمام يتماشى مع اجتاهات الرتبية احلديثة يف أتكيدها  للمشاركة يف الدرس بنشاط و فاعلية، و

 .(3)«على موقع الطالب يف العملية الرتبوية 

ا من طرق التدريس املختلفة أي أهنا تدخل ضمن غالبا ما تكون األسئلة و األجوبة جزء 

طرق التدريس األخرى أكثر مما جندها قائمة بذاهتا، اللهم إال  يف حالة احلوار. و األسئلة عامل مهم 

جدا من عوامل جناح املعلم يف إعطاء املادة و توجيه أفكار التالميذ و هي كذلك من أجنح الوسائل يف 

  .(4) الدرسإشراك أك ر عدد من الطالب يف

                                                           
 .251حمسن علي عطية، املناهج احلديثة و طرائق التدريس، ص    -(1)

 .251املرجع نفسه، ص  -(2)

 .5591اإلسالمية و أساليب و تقوميها، ص  عادلة علي انجي السعدون، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية  -(3)

 .21داود بن درويش حل س، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، ص    -(4)
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أو األسئلة فهي تعطي قيمة   نستنتج من أهم الطرق املهمة يف التدريس طريقة االستجواب 

للمتعلم و جتعله يتفاعل مع الدرس و املعلم دون ملل أو خوف من املشاركة و ذلك من خالل  كبرية

 املتبادلة من الطرفني. األسئلة و األجوبة

 مزاَيها و إجيابياهتا:
الطلبة على التفكري املنظم فيما تعرضه هلم من مشكالت و تنمي فيهم القدرة على  ز األسلةحتف   (5

 .(1)التمييز

تعود الطالب على تنظيم خ راته و معلوماته، و اإلفادة منها و النظر إليها نظرة جدي ة كذلك تثري  (1

 .(2)فيه حب  االستطالع و البحث عن املعرفة، و توفر له فرص التمرين و املراجعة

 
 وَل متوسط:األاور الرتبية اإلسالمية يف السنة حم -4

 الصفحة  احملتوايت املعرفية  امليدان
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 .5591عادلة علي انجي السعدون، مباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية و أساليب و تقوميها، ص    -(1)

 .5592املرجع نفسه، ص   -(2)
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 {ِإن  هللا  ف ِلق  اح بِ  و الن  و ى... يموِمنمون  } قوله تعاىل: 
 (44إىل 41نعام/ من ) األ

 : من نعم هللا تعاىل على عباده1الوحدة 
 {يف األَنـَْعاِم... لَِقْوٍم يـَتَـَفك ُرونَ قوله تعاىل: }َو ِإن  َلُكْم 

 (24-22) النحل/ 

 
 

12 

 اثنيا: احلديث النبوي

 : مكانة القرآن الكرمي و السنة النبوية5الوحدة 

  عليه و سلم: ) تركت فيكم...(قول النيب  صلى هللا

 : الوقت هو احلياة1الوحدة 

 قول النيب صلى هللا عليه و سلم: )اغتنم مخسا قبل مخس(
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 .1152ي و آخرون، الرتبية اإلسالمية السنة األوىل من التعليم املتوسط، موفم للنشر، اجلزائر، )د .ط(، دعاس سيد عل  -(1)
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 اخلامتة

ختاما ملا وصلنا إليه من هذا العمل و بعد الدراسة النظرية كان لنا أن ن رز النقاط اليت  

النتائج للتعليمية و اليت أخذانها يمية مادة الرتبية اإلسالمية، موضحني أبرز تناولناها يف تعل

 بشكل خمتصر نوعا ما ألن موضوعنا يسلط الضوء أكثر على الرتبية اإلسالمية املعنية ابلدراسة.

هذا استخلصنا جمموعة من األفكار و تنظيمها يف إطار مفهوم عام و خاص  ومن خالل 

خصائصها، أمهية هذه املادة ابلنسبة للفرد عامة و للمتعلم خاصة، كذلك  للرتبية اإلسالمية، و

أهدافها، أيضا أهم مصادر التعلم اخلاصة ابملادة، و من أمهها القرآن الكرمي و احلديث  و

أهم الوسائل التعليمية اليت يتم تطبيقها يف املدارس لتدريس هذه املادة و أمهها  النبوي، و

 الصور و األفالم التعليمية.اللوحات التعليمية و 

 كما توصلنا لبعض النتائج نذكر منها:

 جيب االهتمام بتدريس الرتبية اإلسالمية ألهنا تؤثر على حياة الفرد و اجملتمع. (5

 ضرورة االهتمام به. الرتبية اإلسالمية هدفها املتعلم و (1

ملتعلم، بل غايتها طريقة التدريس ال ينبغي النظر إليها منفصلة عن املادة التعليمية أو ا (2

ترمجة اهلدف التعليمي إىل موقف أو سلوك يلحظ عن املتعلم، و على املعل م أن خيتار من الطرق ما 

يتناسب مع طبيعة املادة الدراسية، و طبيعة املتعلم و حاجياته و كذا ما توفر إليه من وسائل 

 تسهل عملية التواصل.

        ة من توفرها، و إمنا يف كيفية استعماهلاو فيما يتعلق ابلوسيلة التعليمية فليس الع ر  (9

 مدى قدرهتا على حتقيق اهلدف.و و 
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 أم ا ما خيص تدريس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة فيمكن تقدمي اقرتاحات:

تشجيع التالميذ و متكينهم من حفظ السور و اآلايت القرآنية فرداي و مجاعيا، مع احلرص  -

 عند االستظهار.على التالوة اجليدة 

ضرورة تزويد املؤسسات الرتبوية ابملكتبات املدرسية و املصاحف و االنرتنت و قاعات  -

 ل م و املتعل م معا.عاملطالعة، من أجل األداء اجليد للم

 و يف األخري نتقدم ببعض التوصيات راجني ممن أيتوا من بعدان األخذ هبا و هي:

ة اإلسالمية ركيزة من ركائز إصالح التعليم يف مجيع التأكيد على ضرورة اعتبار مادة الرتبي -

 مراحله و إعطائها املكانة املناسبة من حيث عدد حصصها و معامالهتا.

 نوصي مكتبة كلية اآلداب و اللغات بتوفري كتب ختص الرتبية اإلسالمية و طرائق التدريس. -

تكون  ألعمال قادمةمل أن يكون لبنة هبذه االقرتاحات و التوصيات خنتم حبثنا، و وأن 

و لو بفكرة موجزة يف اإلملام مبختلف عناصر هذه  أكثر أمهية و فائدة، و أن نكون قد وفقنا

سأل هللا نا، و نفذلك من نفسي من هللا العزيز احلكيم، و إن كنا قد أخفقنا الدراسة فذلك

ى هللا عليه و السداد فيما هو خري لنا من األعمال، و صل  اللهم و ابرك على سيدان حممد صل

 و انتهج هنجهم و استنار بعلمهم، سلم و على آله و صحبه، و قد فاز من سلك مسلكهم 

 احلمد هللا رب  العاملني.و 
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  برواية حفص عن عاصمالقرآن الكرمي

 املراجع: -1

  1111، 5، ط1العربية، بريوت، جأنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة. 

 5بشري ابرير، تعليمية النصوص بني النظرية و التطبيق، عامل الكتب احلديث، األردن، ط ،

1112. 

  بشري إبرير و حممد ماري، مفاهيم تعليمية بيت الرتاث و الدراسات اللسانية احلديثة، دار

 .1114عامل الكتب، عنابة، اجلزائر، )د.ط(، 

 2ل س، حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، الرايض، طداود بن درويش ح ،

1151. 

  ،سعيد إمساعيل القاضي، الرتبية اإلسالمية بني األصالة و املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة

 .1119، 5ط

  ،سيد إبراهيم اجلبار، دراسات يف اتريخ الفكر الرتبوي، دار غريب للنشر، القاهرة، مصر

 .5441، 1ط

 براهيم املقاطي، الطرق و األساليب و االسرتاتيجيات التدريسية يف مواد الرتبية صاحل إ

 اإلسالمية، )د.ط(، )د.ت(.

  ،عبد احلي أمحد السبحي و حممد بن عبد هللا القسامية، طرائق التدريس العامة و تقوميها

 )د.ط(، )د.ت(.
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  البيت و املدرسة و اجملتمع، عبد الرمحان النحالوي، أصول الرتبية اإلسالمية، و أساليبها يف

 .5441، 11دار الفكر، دمشق، ط

 5عبد اجمليد العيساين، نظرايت التعلم و تطبيقاهتا يف علوم اللغة، دار الكتب احلديثة، ط ،

1155. 

  ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة، الرتبية اإلسالمية و فن التدريس، دار السالم، القاهرة

 .1111، 9ط

 5كردي، طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية يف مدارس البنات، ط  فوز بنت عبد اللطيف ،

 ه. 5911

 1152، 5حمسن علي عطية، املناهج احلديثة و طرائق التدريس، دار املناهج، عم ان، ط. 

 5حممد حممود احليلة، أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، دار املسرية، عم ان، ط ،

1115. 

 ئق التدريس و اسرتاتيجياته، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية، حممد حممود احليلة، طرا

 .1111، 1ط

  ،حممد حممود عبد هللا، أساسيات التدريس طرائق، اسرتاتيجيات مفاهيم تربوية، دار الغيداء

 .1152، 5عم ان، األردن، ط

 ملسرية، حممد هاشم راين و آخرون، االشراف الرتبوي يف جمال الرتبية اإلسالمية، دار ا

 .1151، 5عم ان، ط

  :د ت(، مادة )ر ب أ(.2ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، مصر، مج( ، 
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                                                                  امللخص:

أهم الرؤى و األفكار اليت تعاجل اللغة و الفرد و اجملتمع، تعد تعليمية الرتبية اإلسالمية من  
 فالتعليمية هي إحدى اجملاالت اليت تؤسس منظومة تربوية لغوية.

و هنا كان موضوع حبثنا حول تعليمية مادة الرتبية اإلسالمية يف الطور املتوسط السنة  
ملادة يف هذا الصف، حيث وىل متوسط أمنوذجا، و هذا بغية تقدمي منوذج حول تدريس هذه ااأل

قدمنا دراسة نظرية حول التعليمية مبفهوميها اللغوي و االصطالحي، و أنواعها و أركاهنا، مث 
درجنا إىل مفهوم الرتبية اإلسالمية و أهم أهدافها، و هلا من اخلصائص ما جيعلها متميزة عن 

و الطرائق املعتمدة يف  خرى، كما حبثنا يف مصادر التعلم فيهااألسائر النظرايت الرتبوية 
ا إحدى أبرز  تدريسها. و كانت خالصة القول هي ضرورة االهتمام بتعليم الرتبية اإلسالمية ألهن 

 الرسائل اليت ميكن االعتماد عليها يف تربية الشباب تربية خلقية صحيحة.
 طرائق التدريس. -الرتبية اإلسالمية -الكلمات املفتاحية: التعليمية 

 Abstract : 

    Islamic education is one of the most  important visions and ideas that deal with language , 
the individual and society, Educational is one of the areas that establish an important 
educational linguistic system.  
    And here was the topic if our research on teaching the subject of Islamic education in 
the intermediate stage, first year, middle model, and this is in order to present a model 
about teaching this subject a model, and this is in order to present a model about teaching 
this subject in this class, where we presented a theoretical study on educationalist with its 
linguistic and idiomatic concept, its types and its pillars, then we included the concept of 
islamic education and its most important goals, and it has characteristics that make it 
distinct from other educational theory. We alsce discussed the sources of learning in it and 
the methods adopted in its teaching. The button line was that it necessary to pay attention 
to the teaching of Islamic education, because it one of the most important means that can 
be relied upon in raising yang people with a sound moral education. 
Key words : Educational- Islamic education- Teaching methods.  

 




