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 تقديم 

 وصددحابت  آلدد  وعلددى حممددد، نبينددا واملرسددلني األنبيددا  أشددرف علددى والسددالم والصددالة ، العدداملني رب هلل احلمددد

 :بعد أما الدين، يوم إىل منهاجهم ونهج خطاهم وترسم سبيلهم سلك وَمْن الطاهرين، الطيبني

التطدددوير  األعضدددا  يف مكتدددب الرتبيدددة العربددي لددددول ا لددديج دول الدد تفددرم مقتضددديات احلدددرام التعليمدددي يف  ف

تطدوير املدنهج، وتطدوير يفايدات املدتعلم واملعلدم الديت          والتحسني املسدتمرين  يف عناصدر العمليدة التعليميدة  شدا ي دم       

 يتطلبها حتقيق أهداف املنهج. 

تطددوير  مراحدد  برنددامج " ييحددد التطددوير املهددم للم ددرف الرتبددوا يف يددال الرتبيددة اإلسددالمية  ويدديتي برنددامج "

ليؤيددد علددى الددك احلددرام    األعضددا  يف مكتددب الرتبيددة العربددي لدددول ا لدديج   دول الدديف إلسددالمية تدددريس الرتبيددة ا 

 مهمًا االتعليمي الفاع ، وعلى أهمية تطوير تدريس مناهج الرتبية اإلسالمية اليت ت ك  مرتكزًا قيميًّ

 للدول األعضا  باملكتبعلى صعيد حتقيق األهداف التعليمية أو على حتقيق السياسة االسرتاتيجية التعليمية   

التطوير املهم للم رف الرتبوا يف وتيتي هذه احلقيبة التدريبية لتكون واحدة من اجلهود املقصودة يف إطار برنامج "
العون الالزم للم رفني الرتبويني أو م ريف التدريب ومعلمي الرتبية لتقدم يف الدول األعضا  " يال الرتبية اإلسالمية

الرتبية وتطبيقاتها يف تدريس منهج احلديثة التدريس سرتاتيجيات إال التدريب على الكفايات اآلتية: اإلسالمية يف ي
، يم منهج الرتبية اإلسالميةالتحديات اليت تؤثر يف تعل تعّرف، تنمية مهارات فهم النص القرآني لدى الطالباإلسالمية، 

بهدف تيسري   أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة، تعّرفتنمية مهارات تدريس احلديث ال ريف لدى املعلم، 
يف يال تدريس الرتبية اإلسالمية.  واهلل نسيل أن يكل  اجلهد املبذول يف هذه احلقيبة   الكفاياتتلك  توظيف

ويف ا تام يتقدم . ملموسًا يف يال تدريس الرتبية اإلسالمية،  إن  ولي الك والقادر علي  بالتوفيق، وأن يكون واقعًا
رئيس فريق العم  لتطوير إسرتاتيجيات تدريس الرتبية االسالمية د. عمر بن مساعد ال ريويف جبزي  ال كر وعظيم 

، والديتور عبداهلل بن رفود السفياني  االمتنان ألعضا  فريق العم  ي  من سعادة الديتورعادل بن عايض املغّذوا
              وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آل  وصحب  وسلم   على ما بذاله من جهد يف اإلعداد واإلخراج هلذا العم  .

فريق العمل                                                                                     
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 للمدربينارشادات 
 أخي املدرب:

يعتمد جناح العملية التدريبية على تفعي  أربعة عناصر: املدرب، واملتدرب، واحلقيبة التدريبية، والبيئة التدريبية، 
 ولتحقيق الدور التدرييب ينبغي مراعاة األمور التالية:  

الكفايددات املهنيددة ملعلمددي ومنهددا: الرتبيددة اإلسددالمية"  م ددريفعلمددي و"التطددوير املهددم مل برنددامج منتجددات قددرا ة .1
سدرتاتيجيات التددريس احلديثدة وتطبيقاتهدا يف تددريس مدنهج الرتبيدة اإلسدالمية،         إ وم ريف الرتبية اإلسالمية:

التحديات اليت تؤثر يف تعليم مدنهج الرتبيدة اإلسدالمية،     تعّرفهم النص القرآني لدى الطالب، تنمية مهارات َف
أسدداليب تربيددة الفددرد علددى العقيدددة الصددحيحة،   تعددّرفال ددريف لدددى املعلددم، تنميددة مهددارات تدددريس احلددديث 

بهددف تيسدري توظيدف تلدك الكفايدات يف يدال تددريس        ودلي  اإلشدراف الرتبدوا املعدزز لكفايدات املعلمدني،      
 الرتبية اإلسالمية.

سات يزيد من يفا تك التدريبية وإدارتك جلل  وتفحص ي  حمتوياتها ،قرا ة احلقيبة ب ك  جيد .2
 .من احلرج يف قاعة التدريب يثريًاوجينبك  ،التدريب

 .ملساعدتك ألنك حتتاج دائمًا إىل حمتوياتها اليت أعدت  اصطحاب احلقيبة التدريبية .3

واحلرص على استثمار الوقت ياماًل وفق ا طة املوضوعة لك  جلسة  ،مراعاة الزمن يف الربنامج بدقة .4
 .عام  مساعد يف حتقيق أهداف الربنامج

 .إعطا  الن اطات التدريبية حقها ياماًل من الزمن حيقق أهدافها .5
حبيث يكون املدرب منسقًا ومديرًا للحوار والنقاش داخ  القاعة جيع   تفعي  دور املتدرب يف الربنامج  .6

 . الربنامج التدرييب أيثر أثرًا وت ويقًا
 ،املتدربني حيوية على فاظاحل يف يسهم  تدريبية جلسة ي  بعد ع وائي ب ك  اجملموعات ت كي  .7

 .املختلفة رباتا  من واالستفادة

 .التدريبية اجللسة أهداف بلوغ على املتدرب يساعد  التدريب عملية أثنا  التكويم التقويم على احلرص .8

شك  نقاط على السبورة أو ال فافية أو السبورة  يفتلخيص عم  اجملموعات بعد العرم والنقاش، ووضع   .9
 .اليت تستثمر نتائج التدريب ب ك  فاع  ان املهارات التدريبية املهمة جدًّالورقية، وتوجيه  حنو اهلدف م

 . يسهم يف تيييد التعلم  احلرص على الوصول يف نهاية ي  جلسة تدريبية إىل حتديد خالصة للتعلم املتحقق .11
 .مجيع املتدربني من احلد األدنى للمهارات واملعارف املتضمنة يف احلقيبةالتييد من متكن  .11

 . ة امل رفة علي التدرييب، وتسليمها للجه الربنامج اإلشراف على تعبئة استمارة تقويم  .12
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 توجيهات للمتدربين   .1
 أخي املتدرب: 

يعتمد جناح العملية التدريبية على تفعي  أربعة عناصر: املدرب، واملتدرب، واحلقيبة التدريبية، والبيئة 
 التدريبية، ولتحقيق دور املتدرب ينبغي مراعاة األمور التالية:  

لمدي وم دريف   عقرا ة منتجات برنامج "التطوير املهم ملعلمي وم ريف الرتبية اإلسالمية" ومنها: الكفايات املهنية مل .1
سرتاتيجيات التدريس احلديثة وتطبيقاتها يف تددريس مدنهج الرتبيدة اإلسدالمية، تنميدة مهدارات       الرتبية اإلسالمية: إ

التحدديات الديت تدؤثر يف تعلديم مدنهج الرتبيدة اإلسدالمية، تنميدة مهدارات           تعدّرف فهم الدنص القرآندي لددى الطدالب،     
أسدداليب تربيددة الفددرد علددى العقيدددة الصددحيحة،  ودليدد  اإلشددراف     تعددّرفتدددريس احلددديث ال ددريف لدددى املعلددم،  

 الرتبوا املعزز لكفايات املعلمني، بهدف تيسري توظيف تلك الكفايات يف يال تدريس الرتبية اإلسالمية.

عليددك حتقيددق األهددداف املتوخدداة مددن هددذا التدددريب، والددك بالسددعي لدراسددة األن ددطة التدريبيددة ا ددددة يف        .2
  احلقيبة.

صص لك بطاقة حضور إىل مكان التدريب يسج  فيها اكمك، وحتفده هدذه البطاقدة لددى املددرب      ختف سو .3
 يف موقع التدريب.

 . هو الذا ي ارم في  مجيع املتدربني بطرح اآلرا  واألفكار واملناق ة اهلادفة الفاع التدريب  .4
 . العم  ضمن أفراد اجملموعة يف التمارين اجلماعية يوسع دائرة الفائدة .5

 .بطرح فكرت  أو رأي  يسهممن حق أا متدرب أن  .6

 . احلضور يف الوقت ا دد للربنامج من عوام  جناح  .7

 . وحنوه ياهلاتف ا مولوجتنب املعوقات  ،الرتييز على التدريب .8

  .املهمة جنازإ جناح عوام  من اجملموعة يف إليك يسند الذا الدور تقب  .9

 . ليس هنام ف   ولكن جتارب وخربات .11

  .هو مجي  أن حترص على بنا  عالقات طيبة مع املدرب وزمالئك املتدربنييم  .11

  . دلي  جناحالعملية  البيئةثر التدريب وتطبيق  يف أإن انتقال  .12
 بك  شفافية وموضوعية، وتسليمها للمدرب أو اجلهة امل رفة. ةالتدريبي احلقيبةتعبئة استمارة تقويم  .13
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 األهداف العامة .2

انتها  املتدرب من القيام بالن اطات ا ددة اليت ت ملها هذه احلقيبة أن يتمكن املتدرب من  من املتوقع عقب
 القيام شا يلي:

 سرتاتيجية.بني مفاهيم الطريقة واألسلوب واإلالتفريق  .1

  .التدريسية سرتاتيجيةاإل ملفهوم حمدد تعريف صياغة .2
 سالمية.اإل اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس منهج الرتبية تعّرف .3

 .تدريسية سرتاتيجيةإ خالل من التدريس ألهمية ُموجزة خالصة يتابة .4
 .التدريسية سرتاتيجيةلإل منواج خالل من التدريس فوائد حتديد .5
 .دونهامن  والتدريس يجيةسرتاتإ وفق التدريس بني املقارنة .6
 .اإلسالمية اسرتاتيجيات تدريس الرتبيةطوير برنامج ت تعّرف .7
 مهارات فهم النص القرآني. تعّرف .8
 يساب الطالب مهارات فهم النص القرآني.التدريب على ييفية إ .9

 .التحديات اليت تؤثر يف تعليم منهج الرتبية اإلسالمية تعّرف .11

 .ييفية مواجهة هذه التحديات والتغلب عليهاعلى  التدريب .11
 .احلديث ال ريفمهارات تدريس  تعّرف .12

 .التدريب على ييفية ايساب مهارت تدريس احلديث ال ريف للمعلم .13

 .أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة تعّرف .14
 .املعلمني تدريب يف( التطوير املهم للم رف الرتبوا) يفايات لتوظيف تفصيلية عم  خطة بنا  .15

 الفئة المستهدفة .3

شكتب الرتبية  يف الدول األعضا اإلسالمية  الرتبية ملعلمي املهم التطوير على القائمون أو الرتبويون امل رفون  
 .العربي لدول ا ليج
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 مدة البرنامج  .4

 إمجالي ساعات التدريب ساعات التدريب اليومية عدد األيام

2 5 11 

 البرنامج حضور متطلبات .5
 الفئات التالية: ىحداملهارات األساسية إلاملتدرب ميتلك أن 

  م رف أو موج  الرتبية اإلسالمية. -1
 أخصائي الرتبية اإلسالمية. -2
 م رف أو أخصائي مناهج الرتبية اإلسالمية. -3
 معلمي الرتبية اإلسالمية.مدرب  -4

 األساليب التدريبية .6
يتوقف جناح الربنامج يف حتقيق أهداف  واملخرجات امليمولة من تنفيذه على املهارة يف استخدام حزمة من أساليب 

 يب وفنيات  املتنوعة واليت ت م  :التدر

 ا اضرة القصرية .  
  ورش العم. 
 تعاونية وفردية تطبيقات.  
 العصف الذهم. 
 املناق ات الفردية واجلماعية ويف اجملموعات الصغرية املتعاونة .  
 توضيحيةوال التقدمييةعروم ال. 
 .دراسة احلالة احلقيقية واإلفرتاضية 

 مواد التدريب  .7
   املتدرب.دلي 
  تطبيقية. وأن طة أوراق العم 
 .عروم تقدميية 
 بطاقات تعريف ون رات. 
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 جأساليب تقويم البرنام .8

  يتم تقويم احلقيبة التدريبية من خالل

 ة تقويم نهاية احلقيبة التدريبية.وجهة نظر املدرب من خالل استمار 
  مدى استفادت  من احلقيبة، والك من خالل: تعّرفلأدا  امل ارم 
 .بنائيتقويم  -
 :ةالتدريبي احلقيبةتقويم  -

o بيئة التدريب  - املدرب -األساليب واألن طة -ا توى -األهداف: تقويم الربنامج من حيث- 
  .التقويم

o مالعا رالتقدي -ج اإلخرا -ة املنهجي -ىا تو ث:حي منة التدريبي ةاحلقيب مقويت. 
 تقويم ختامي. -

(للعمل البرنامج الزمني) خطة تنفيذ التدريب  

رقم  اليوم
 اجللسة

 الزمن اجللسات التدريبية موضوعات
 املقرتح

 األول

 األوىل
 دقيقة 61 .مهارات فهم النص القرآني تعّرف

 دقيقة 91 .التدريب على مهارات فهم النص القرآني

 الثانية
 دقيقة 61 .تواج  تعليم مواد الرتبية اإلسالمية اليت التحديات  تعّرف

تواج  تعليم مواد الرتبية  اليتالتحديات  على التدريب على ييفية التغلب 
 .اإلسالمية 

 دقيقة 91

 الثاني

 األوىل
 دقيقة 61 .مهارات تدريس مادة احلديث ال ريف تعّرف

 دقيقة 91 .التدريب على مهارات تدريس مادة احلديث ال ريف

 الثانية
 دقيقة 61 .الصحيحة أساليب تربية الفرد على العقيدة تعّرف

 دقيقة 91 .مظاهر ضعف العقيدة وامل كالت األخالقية وسب  عالجها تعّرف
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 اليوم األول

 األولىالجلسة 
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  األولىالكفاية 

 مهارات فهم النص القرآني""

 توقعاتي                 (           1) رقم ورقة عمل 

 
 عزيزي املشارك :

 
هم النص القرآني" سج  ما تتوقع ايتساب  من احلقيبة التدريبية "مهارات َف األوىلن الكفاية امن عنو إنطالقًا

 طوال فرتة التدريب على هذه الكفاية، ثم شارم يموعتك يف وضع يموعة توقعات م رتية.
 على:نهاية التدريب على هذه الكفاية من احلقيبة التدريبية أن أكون قادرًا أتوقع يف     

1................................................................................................................. 

2................................................................................................................ 

3................................................................................................................ 

4................................................................................................................ 

5................................................................................................................ 

6................................................................................................................ 

7................................................................................................................ 
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 "مهارات فهم النص القرآني" األولىأهداف الكفاية 

 يتوقع من املتدرب بعد انتهاء التدريب أن يكون قادرًا على أن:
 األلفاظ ذات العالقة مبفهوم "فهم النص القرآني". يتعّرف .1
  .الكريم القرآن بأهداف اآليات معنى يربط .2
 .فيها وردت اليت السورة بأهداف اآليات معنى يربط .3

 .للسورة املوضوعية بالوحَدة اآليات معنى ربطي .4
 .اآليات معنى حتديد يف النزول أسباب يستخدم .5
 .املعنى فهم يف قبلها ملا اآليات ُمناسبة يتعّرف .6
 املطلق واملقيد.و بني العام واخلاص  ميّيز .7
 .الكريم القرآن يف النَّسخ مفهوم يتعّرف .8
 .املنسوخ و الناسخ بني يفّرق .9

 .الكالم صحة تقتضيه الذي احملذوف الكالم يستنتج .11
 .متعددة قرآنية سياقات يف بكلمة املقصود حيدد .11
 .لآلية الظاِهر للمعنى الالزمة الشروط يستنتج .12
 .لآلية الظاِهر املعنى عليها يتوقف اليت األمور يستنتج .13
 .النص يف بها مصرح غري معلومات يستنتج .14
 .التشريع من احلكمة يستخلص .15
 .اآليات عليه تدل ما يستنتج .16

 .اآليات تتضمنه الذي احُلكم حيدد .17
 .املخالفة مفهوم يستنتج .18

 (1)رقم نشاط 

 األلفاظ ذات العالقة بمفهوم "فهم النص القرآني" تعّرف

 زمن النشاط عنوان النشاط رقم النشاط

 الزمن الكلي زمن املناقشة زمن العمل

.القرآني هم النّصاملفاهيم اات العالقة شفهوم َف 1  51 1 02 



 

- 12 - 
 

 اهلدف من النشاط: - أواًل

 على:من املتوقع بعد نهاية الن اط أن يكون املتدرب قادرًا 
 صياغة تعريف حمدد ملفهوم "فهم النص القرآني". -1
 التدبر والتفكر. -الفق  التيم   - ستيعاباال - املقارنة بني الفهم 

 األدوات واملواد التعليمية: -ثانيًا 
 القرآني" واأللفاظ اات العالقة. بطاقة تعريف حتتوا على أربعة تعريفات ملفهوم "فهم النص -1
 .الفق ( -التيم  والتدبر والتفكر  -ستيعاب اال - ملفاهيم )الفهمتتطلب أمثلة بطاقة  -2
  (1)رقم  ن رة مادة للقرا ة حول املفاهيم األربعة -3

  : إجراءات التنفيذ –ثالثًا 

 طريقة التنفيذ جراءعنوان اإل م

فهم النص  مفهوم - 1
 القرآني

 

( 5-4يموعة على )يتم تقسيم املتدربني إىل عدد من اجملموعات على أن ت تم  ي   -
القرآني واملفاهيم اات  هم النّصَفا اصة بتعريفات  متدربني، وُيطلب منهم قرا ة القائمة

 .العالقة
 األربعة.ُيطلب من ي  يموعة حتديد العناصر األساسية امل رتية يف التعريفات  -
 وبعد االنتها  من الك يتم االستماع لعرم ي  يموعة ويتابة مالحظات على نتائج -

 عم  ي  منها.
يتابة خالصة  - 2

عن مفهوم فهم ُموجزة 
النص القرآني 

 واملفاهيم اات العالقة

 القرآني واملفاهيم اات العالقة. هم النّصَفقرا ة مادة بعنوان يطلب املدرب من املتدربني  -
على شك   القرآني هم النّصَفُيطلب من املتدربني من ي  يموعة استخالص أهمية  -

 .نقاط  وتدوينها لعرضها أمام اجملموعات

حتديد الفرق بني  - 3
مفهوم فهم النص 

القرآني واملفاهيم اات 
 العالقة

والك لتحديد    يطلب املدرب من ي  يموعة من اجملموعات االعتماد على قرا تهم -
 القرآني واملفاهيم اات العالقة. هم النّصالفرق بني مفهوم َف

 لعرم اجملموعات.يتم االستماع  -
 يقوم أحد املتدربني بتدوين أبرز ما يتم نقاش ، لعرض  يف نهاية اجللسة . -
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 األهداف : 

 النص القرآني.  على مفهوم  أن يتعرف امل اريون
 

 االحتياجات :
 ( ، برنامج عرم ال رائح. 2، ورقة عم  ) LCDشاشة عرم 

 
 : ذآلية التنفي

( ويطرح على  2)  رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم 
 : السؤال التاليامل اريني 

 ص القرآني ؟هم الّنما املقصود بَف 

 د(11) 

التوص  إلي  من إجابات،  يتمُّما في  ارينيامل املدرب بطريقة العصف الذهم، يناقش
 نها على السبورة.نوويدو

 د(11)

( على جهاز احلاسوب مع توضيح PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت )
 ما ورد فيها.

 د(11)

 
 اإلرشادات:

 . التقيد بزمن ورقة العم 

 .احرتام آرا  امل اريني 

  املعروضة .حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية 

  

  

 قيقةد(02 ): القرآني"             الزمن هم النصّ (                 مفهوم "ف  2)رقم ورقة عمل 
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 (1)رقم بطاقة تعريف 

 الفقه". –التدبر والتفكر التأمل و –ستيعاب اال –مفاهيم "الفهمالعالقة بين 

 مفهوم الفهم: 

هم هذا الَف الواردة يف القرآن الكريم، ويعدُّ الكلمات ملعاني العقلي اإلدرام شعنى ُيستعَمُ  مفهوم "فهم النص القرآني"

االستيعاب".                                      "و التيم ""الفق " و"من  يعد "الفهم" أعمَّ ثم ، ومن"قوَِّتها يف تفاوت مع إنسان ي ُّ ميِلكها ِفطرية موهبة"

 (م2115)جب ، حممد حسن. 

 ستيعاب:مفهوم اال

 على من  وُيطَلُق والتمكُّن إدراي ، بعد يل  بال ي  األخذ أا أمجع، أخذه إاا ال ي  استوعب االستيعاب من

 باإلضافة وَبُعَد َخِفَي ما همالَف هذا يك ف حبيث صحيحًا، متكنًا ، وسعة، ُعمقًا أقصاها إىل الفهم درجة وصول

 معنى شرح ضمن النََّظر" تدقيق"و النََّظر""التفهُّم" و"و التدبر""و "التيم " العلما  اير وقد وَقُرَب، َظَهَر ما إىل

 (م2116)سابو، قطب.   االستيعاب.

 مفهوم التأمل والتفكر والتدبر:

 الدلي ، يف القلب بالنظر التفكر: تصرُّف أن إال التفكُّر، من قريب وهو األمور، عواقب يف النظر عن عبارة التدبر"

 من ي  ويف هم،الَف يمال أج  من النظر معانإو الفكر إطالة هو والتيمُّ  العواقب، يف بالنظر تصرف  والتدبُّر

 الفهم يف اجلهد بذل تتضمَّن للتفكري.  و التدبُّر" عملية عقلية أمد وطول تريُّث "النظر تدقيق"و "التدبُّر"و التيم ""

 التفسري، خطوات أوىل فالتدبر خفيَّة، عن أخرى اللثام ماطةإو جديدة، إىل إحراز معان املفضي في  والتينِّي والرتيُّث

 معرفت . وقويت التفسري، يف علم األعظم الباب ل  انفتح تعاىل، اهلل تدبر يالم يف اجتهد ومن

 م (2004. )العثيمني، حممد
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 مفهوم الفقه: 

 :منها باعتبارات "الفهم" مطلق وبني "الفق " بني التمييز يقع
 الكالم شقتضى العلم هو الفق ف بتيمُّ ، الكالم من املسموع أو املقرو  بفهم خيتصُّ  "الفق " أّن  -
  .الكالم معنى على إال يستعم  وال ف ،لتعّر تيمَّل  أا .أقول  ما َتَفقَّ  :ختاطب  ملن وتقول .تيمُِّل  على

 .باالستيعاب املقصود مرَّ وقد .املستوعب بالفهم خيتص الفق   -
       .االستنباط من ُيمكِّن الذا بالفهم خيتص الفق  

 .املتكلِّم غرم فهم الفق   -
 ليمكن والتفطُِّن العادة قدرًا من التيمُّ  يف بتطلب  همالَف عن يتميز ألن   "همالَف"من  وأوسع الفق " أعمق"مفهوم 

باط.  )السعدا، عبدالرمحن. نستبإتاحة اال يتميَّز يما الفق  )االستيعاب(، موضوع من ا فية باجلوانب اإلحاطة
 (م2113

 

 ( دقيقة 33)هم النص القرآني"             الزمن (               مفهوم "ف  3)رقم ورقة عمل 

(، شارم أفراد يموعتك النقاش يف استخراج 1)رقم ضو  استيعابك للتعريفات اليت وردت يف بطاقة التعريف يف 
 العناصر امل رتية بني التعريفات األربعة:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(، شارم أفراد يموعتك النقاش يف 1طاقة التعريف )بعد استخراجكم للعناصر امل رتية بني التعريفات الواردة يف ب.
 هم النص القرآني":استنباط تعريف جامع ملفهوم "َف

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
يقوم املتدربون بتقييم بعضهم البعض بإعطا  درجة لك  تعريف صحيح، والك يف ضو  التعريف الوارد يف شرحية العرم 

 خر.   إىل ن اط آ كر هلم جهدهم املبذول متهيدًا لالنتقال عليهم وي التقدميي، ثم يقوم املدرب بتعزيز اجلميع والثنا  
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 (1)رقم نشرة 

الكريِم"  القرآِن عن انصيَّ "ُمَخطَّطا فهم النص القرآني من خالل ما يسمى بد علي  ُنطِلَق أن ميكننا ما العلما  تناول
 :يلي ما ف م 
 غالبًا تتقرر الدينية ال النصوص معاني أن من انطالقًا الكريم القرآن فهم على والقرائن امُلساِعدة املالِبسات -

 املالِبَساِت من العديد النص الديم معنى حتديد يف يتحكم مناإو املباشرة، لغتها متلي  ملا ووفقًا داخلها من
  .واملدني النزول واملكي أسباب  :والقرائن مث 

 الوقائع حسب الكريم على القرآن آا باعتبار والسور اآليات بني واملناسبات السورة، يف املوضوعية الوحدة  -
  .ترتيبًا احلكمة حسب وعلى تنزياًل

 (م2112)حممود، مرييهان يدا.   .تفسريه وأصول الكريم القرآن همَف قواعد -
 :الك تفصي  يلي وفيما

 :الكريم القرآن فهم يف املساعدة والقرائن املالبسات -أ

 :النزول أسباب .1

 مدة خالل سؤاٍل وقسم نزل عقب واقعة أو –القرآن  ُمعظم وهو – ابتداً  نزل قسم: قسمني على القرآن نزول يان
 بالنص امُلِحْيطة وامُلالِبسات معرفَة األسباب ألن نزول   سبِب عن ُيْبَحُث الذا هو األخري الِقسُم وهذا الوحي، نزول

 بالسبِب العلَم فإنَّ اآلية، فهِم على ُتعنُي النزول سبب معرفة :تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال فهم  ُحْسِن على ُتساِعُد
 .(م2112)السيوطي، جالل الدين. .العلَم بامُلسبَِّب يوِرُث

 :وامَلَدِنيُّ امَلكِّيُّ .2

 امَلَدِنيَّة يانْتومعانيها، واْن  وقِعها يف امَلَدِنيَِّة لآليات ليست خصائص املكِّيَِّة لآلياِت جِيْد الكريَم القرآَن يقرأ َمْن
 وُي ِرُيوَن األوثاَن، جاهليٍَّة يعُبُدوَن يف والعَرُب الكريُم القرآُن َنَزَل فقد والت ريِع، األحكاِم يف امَلكِّيَِّة على ِمبنيَّة
 إىل ويدعوهم العقيدِة، فنزل الوحي املكي ُيحطُِّم وثنيََّتهم يف الدِّيِن، بيوِم وُيَكذُِّبوَن الوحَي، وُينِكُروَن باهلل،

 ِعْبَرًة القصَص إليِهم ويسوُق القرآِن، ييُتوا ِشْثِ  هذا بين – فصاحِتِهم على – ويتحدَّاهم النبوَِّة، دالئَ  وُيقيُم التوحيِد،
 وُحُدوَدُه، اإلسالِمَأحكاَم  تتناوُل امَلقاِطِع طويلة امَلَدِنيَّة نرى اآلياِت املدْيَنِة يف املؤِمَنُة اجلماعُة تكوََّنت ِايرى. وحنَي و

 اأُلسَرِة، رواِبَط وُتَحدُِّد قواِعَد امُلجَتَمِع، وتَضُع التَّ ريِع، ُأُصوَل وُتَفصُِّ  سبيِ  اهلل، يف واالست هاِد اجِلهاِد إىل وتدعو
 العاُم الطَّاَبُع هو وهذا الِكتاِب، أهَ  َدِخيَلَتُهم، وُتجاِدُل وتكِ ُف امُلناِفِقْيَن تفضح اأُلَمِم والدَُّوِل، يما وعالقاِت

سورة  آيًة،وسورة آيًة الكريَم القرآَن فتتبعوا فائقًة، عنايًة واملكِّّي امَلَدنّي بتحقيِق العلماُ  امَلَدِنّي وقد ُعِنَي للُقرآِن
 .(م2115)الزخم را، حممود بن عمر،  واِ طاَب. واملكان الزمان الك يف مراعني نزوِلها ِوفَق لرتتيِبها

  :الكريم القرآن وحدة .3

 بعُضُ  بعضًا وُيَفسُِّر بعضا، بعُضُ  ُيَصدُِّق الكريم القرآنف واحدة وحدة او واحد نصٌّ يلُُّ  الكريم القرآن

فََلا﴿
َ
ِا الُْقْرآَناَولَْواََكَناِمْناِعنِْداَغْيِا َيَتَدبَُّرونَا أ  ُفصِّ  موِضٍع يف ُأمِج  ( فما82)النسا  :   ﴾َكثًِيا اْختَِلفًا فِيهِا لَوََجُدوا اّللَّ
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 اآليات ضم من بد وال أخرى، يف آية ُقيَِّد أو سورة يف أطِلَق وما آخر، يف ُبيَِّن مكاٍن يف ُأبِهَم وما آخر، موِضٍع يف
 (م2113النَّصِّ. )القرضاوا، يوسف.  من املْقُصوُد يستِبْيَنو  الفهُم يتكام  حتى بعٍض إىل بعِضها والنصوص

 :الكريم وأصول تفسريه القرآن فهم قواعد -ج

اِمْنا ﴿ سبحان  قال يما واألهداف واملعاني الكلمات واضحة القرآنية اآليات أغلب اَفَهْل ِْكرِ الِلذ االُْقْرآَن نَا ْ ايََّسَّ َولََقْد
كِا  فال الظاهر املعنى األول املقام يف يراعي أن وينبغيريًا. وتفس ًابيان حيتاج منها القلي  ظ  نإ( و17)القمر  ﴾ رُمدَّ
 – الرواية على احلرص مع – وُيعَنى والنَّق ، الرِّواية على ًاأساسيًا اعتماد ُيْعَتَمد وأن سبب، أو لداع إال َمُيرت

فهم النص القرآني:  قواعد ومن بها، املوثوق الرواية مع التعارم بعدم ديقي ولكنَّ  العربي، اللغوا باالستعمال
 .(م2112)القطان، مناع. 

 .بعضًا بعُضُ  وُيَفسُِّر ،بعضًا بعُضُ  ُيَصدُِّق الكريم القرآن  −
 .النزول عصر يف الكلمة مدلول عايةر −  
 .اجملاز على احلقيقة تقديم −  
 .الكريم القرآن يف الكلمة موارد تتبع ضرورة −  
 .الكلمات معاني حتديد يف السياق أهمية −  
 .لفه ال خبصوص السببلالعربة بعموم ا −  
 .إلْيِ  ُيْرَجُع وَأْصٌ  تاِبع، ال متُبوٌع القرآن −  
 .بها القرآِن عناية َقْدِر على باألشيا  الِعناية −  
 .بدلي  إال تيويَ  ال −  
 .للوجوب أنها األوامر يف األص  −  
 .للتحريم أنها النواهي يف األص  −  
 .ُمَخصِّص يتحقق حتى العموم بقا  األص  −  
 .الناسُخ يرَد حتى النص حكِم بقا  األص  −  
 .املقاَصد أحكام ُتعطى الوسائ  −  
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(2)رقم شاط ن  

 هم النص القرآني" باالعتماد على حقيقةالتدريب على مهارات "ف  

 "وحدة القرآن الكريم"

رقم 

 النشاط

 زمن النشاط عنوان النشاط

 الزمن الكلي زمن املناقشة زمن العمل

عتماد على القرآني" باالهم النص "َف مهارات 1

 حقيقة

 ."وحدة القرآن الكريم"

15 5 21 

 اهلدف من الن اط: - أواًل
 من املتوقع بعد نهاية الن اط أن يكون املتدرب قادرًا على:         

 موضوع ما يف القرآن الكريم يل .بحث عن اآليات القرآنية املتصلة يف ال -1

التقدم "و ،وا صوص" العموم"و ،والتقييد" "اإلطالقباعتبارات وترتيبها تصنيف اآليات -2

 و "اجملم  واملفص ". ، و "املبني واملبهم"  ، "والتيخر

 ببعضها.  القرآنية اآليات هذه ايت اف عالقات -3

 املوضوع. الكريم هلذا القرآن تناول عن وأوفى أمش  صورة تكوين -4

 األدوات واملواد التعليمية: -ثانيًا 
بطاقة تعريف حتتوا على أربعة تعريفات ملفهوم "اجلمع" و "اجلمع التفسريا" و "اجلمع  -1

 .و "اجلمع املوضوعي" ، "االستنباطي 

  .(2)رقم   ن رةأنظر  مادة للقرا ة حول املفاهيم األربعة -2
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 قيقة( د23)  :الزمن هداف العامة للقرآن الكريم   هم النص القرآني في ضوء األ(          ف  4)رقم ورقة عمل 

 

أفراد يموعتك النقاش شارم بها،  اإلنسانيُة َتْصُلُح اليت املقاِصد من يثرٍي إىل الكريُم القرآُن دعاعزيزا املتدرب، 
 إجابات عن األسئلة األتية:يف الوصول إىل  

( دل  على الك النَّاِس من الضعفا  وخصوصًا وحقوَق ، اإلنسان يرامة تقريرأيد القرآن الكريم على هدف )  -1
 من القرآن.

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ( دل  على الك من القرآن.متعاون إنساني عامل إىل الدعوةأيد القرآن الكريم على هدف ) -2
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ( دل  على الك من القرآن.الب ريَِّة النَّفِس تزِيَيِة إىل الدَّعوُةأيد القرآن الكريم على هدف ) -3
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ( دل  على الك من القرآن.وتقواه تعاىل اهلِل عبادِة ُحْسِن إىل الَبَ ِر توجيُ أيد القرآن الكريم على هدف ) -4
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................                      .. 

يقوم املتدربون بتقييم بعضهم البعض بإعطا  درجة لك  تعريف صحيح، والك يف ضو  التعريف الوارد يف شرحية      
إىل ن اط  لالنتقالالعرم التقدميي، ثم يقوم املدرب بتعزيز اجلميع والثنا  عليهم وي كر هلم جهدهم املبذول متهيدًا 

 خر.  آ
 
 
 
 

 قيقة( د 33) :القرآني في ضوء مفهوم المناسبة       الزمن(          فهم النص 5)رقم ورقة عمل 

 األهداف :

 أن يتعرف امل اريون مفهوم املناسبة.  .1
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 أن يستنتج امل اريون دور مفهوم املناسبة يف حتقيق الفهم األمث  للنص القرآني. .2

 هم أفض  آليات القرآن الكريم.أن يوظف امل اريون املفهوم  للوصول إىل َف .3

 : االحتياجات

 ( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية يبرية لتسجي  مالحظات امل اريني. 2)رقم، ورقة عم   LCDشاشة عرم
 : ذآلية التنفي

( ويطرح على امل اريني األسئلة  3) رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم  
 التالية :

  الكريم ؟ما املقصود شفهوم املناسبة يف القرآن 

 .ييف نوظف مفهوم املناسبة يف حتقيق أفض  فهم للنص القرآني 

 د(10) 

ها على ت، ويدونونيتم التوص  إلي  من إجابا امل اريني فيما املدرب قة العصف الذهم، يناقشبطري
 السبورة.

 د(10)

 د(10) فيها.( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت )
 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم . -1

 احرتام آرا  امل اريني. -2

 حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضة . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 21 - 
 

 

 
 (3)رقم نشرة 

 في تحقيق الفهم األمثل للنص القرآني ودورهمفهوم المناسبة 
 

 واجُلمَلِة اجُلملِة بنَي االرتباِط وجُ : "بامُلناَسَبِة واملراد باملناسبة، ُيعرف ما السورة يف املوضوعية الوحدة مع  تبنيت ومما
 ملا تيييدًا تكوُن قد فاجلملُة، "والسورِة بنَي السوَرِة أو امُلتَعدِّدِة، اآلياِت يف واآليِة اآليِة بنَي أو الواِحَدِة، اآلَيِة يف

 االرتباِط وجوِه من وجٍ  على َقْبَلها شا تعلُُّقها ولآلية الكثرية، أمِثَلُتُ  وهلذا ،اعرتاضا  أو تفسريًا أو بيانًا أو َقبَلها
 بعد الرمحة آيات وِاير   أولئك ديووع هؤال  ووعد امُل ريني، وصفات املؤمنني صفات بني يامُلَقابلة بيَنها، جيَمُع
 تعاىل  يقوِلِ  امُلخاطبني حال مراعاِة يف امُلناسبُة تكوُن وقد الرتهيب آيات بعد الرتغيب وآيات العذاب، آيات

فَلَا﴿
َ
َمآءِااِإَوَلاا.ُخلَِقْتااَكيَْفاااإِلبْلِااإَِلاايَنُظُرونَااأ َبالِااِإَوَلَاا.ُرفَِعتْااَكيَْفااالسذ اِإَوَلاا.نُِصَبتْااَكيَْفاااْْلِ

 اإللف علي  ِجِرى ملا مراعاة واجلبال والسما  اإلب  بني فجمع (،21 -17)الغاشية  ﴾ُسِطَحتْااَكيَْفاااألرِْضا
 هلم يتيتَّى وال إليها، عنايُتُهم فتنَصِرُف اإلب ، على معايِ ِهم يف يعتمدون حيث البادية، يف للمخاطبني بالنسبة والعادة

 البدَّ ثم السما ، يف وجوِهِهم تقلُِّب سبُب وهو امَلَطِر، بنزوِل يكوُن وهذا اإلبُ ، وَتِرُدُه املرعى ُينِبُت الذا باملا  إال الك
 ُأخرى، ويهِبطوَن أرٍم من فريحلون واملاَ  الكأل يطلبون وهم اجلبال، من أمَنَع شي  وال ب ، يتحصَّنون ميوى من هلم

 ال حاِضٌر هو شا قلوِبِهم ِشَغاَف خالطت الك البادية أهُ  َسِمَع فإاا ،خصيب مرعى إىل يدب مرعى من ويتنقلون
 اتساِق يف إدرام فاِئَدُتها امُلناسَبِة ملعرفِة أن يما الفهِم، ِدقَِّة على اآلياِت بنَي امُلناسَبِة معِرَفُة وُتساِعَد. أاهاِنِهم عن يغيُب

االرا﴿: وانتظاِمها قال تعاىل املعاني، ْحِكَمْتااكَِتاب 
ُ
لَْتااُثمَّااآيَاتُهُااأ ِ نْااِمنافُصذ ُ  (1)هود  ﴾ َخبِي ااَحِكيم ااَّلَّ

 (م2118)حرب، سامية عاهد.                                                                                            

 
 
 

 

 



 

- 22 - 
 

 

 

 

 

 األولاليوم 

 

 الثانيةالجلسة 
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  الثانيةالكفاية 

 التحديات التي تؤثر في تعليم منهج التربية اإلسالمية""
 توقعاتي                 (           1)  رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك :
التحديات اليت تؤثر يف تعليم منهج الرتبية من احلقيبة التدريبية " الثانية ن الكفاية امن عنو انطالقًا

" سج  ما تتوقع ايتساب  طوال فرتة التدريب على هذه الكفاية، ثم شارم يموعتك يف وضع يموعة اإلسالمية
 توقعات م رتية.

 أتوقع بنهاية التدريب على هذه الكفاية من احلقيبة التدريبية أن أكون قادرًا على:       
1............................................................................................................................... 

2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

4............................................................................................................................... 

5............................................................................................................................... 

6............................................................................................................................... 

7............................................................................................................................... 

 الثانيةأهداف الكفاية 

 "التحديات التي تؤثر في تعليم منهج التربية اإلسالمية"

 يتوقع من املتدرب بعد انتهاء التدريب أن يكون قادرًا على:
 التحديات املعاصرة اليت تواج  تعليم مناهج الرتبية اإلسالمية. تعّرف .1
 الرتبية اإلسالمية.التحديات املعاصرة اليت تواج  تعليم مناهج  التغلب على .2
 التحديات اليت تواج  معلم الرتبية اإلسالمية. تعّرف .3
 التحديات اليت تواج  معلم الرتبية اإلسالمية. التغلب على  .4
 التحديات ا اصة شناهج الرتبية اإلسالمية. تعّرف .5
 التغلب على التحديات ا اصة شناهج الرتبية اإلسالمية. .6
 تدريس الرتبية اإلسالمية.التحديات ا اصة بطرق  تعّرف .7
 التغلب على التحديات ا اصة بطرق تدريس الرتبية اإلسالمية. .8
 التحديات ا اصة بالطالب الدارسني ملناهج الرتبية اإلسالمية. تعّرف .9

 التغلب على التحديات ا اصة بالطالب الدارسني ملناهج الرتبية اإلسالمية. .11
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 (1)رقم نشاط 

 في تعليم التربية اإلسالميةالتحديات المعاصرة المؤثرة 
 

 قيقةد( 33) :الزمن   (      التحديات المعاصرة المؤثرة في تعليم التربية اإلسالمية2)رقم ورقة عمل 

 

 األهداف :

 أشكال التحديات املعاصرة اليت تؤثر يف تعليم الرتبية اإلسالمية. على ف امل اريون أن يتعّر .1

 

 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني. 2، ورقة عم  ) LCDشاشة عرم
 

 : ذآلية التنفي

( ويطرح على امل اريني  2)  رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم 
 : السؤال التالي

  تعليم الرتبية اإلسالمية ؟ يفما أشكال التحديات املعاصرة اليت تؤثر 

 د(11) 

يناقش املدرب امل اريني فيما يتم التوص  إلي  من إجابات، ويدونونها بطريقة العصف الذهم، 
 على السبورة.

 د(11)

 د(11) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت )
 

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم .-1

 امل اريني.احرتام آرا  -2

 حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضة .-3
 
 
 
 
 
 



 

- 25 - 
 

 
 قيقةد(15الزمن )    (      التحديات المعاصرة المؤثرة في تعليم التربية اإلسالمية3)رقم ورقة عمل 

 
 عزيزي املشارك،

يف مناق ة التحديات التالية وبيان  زمالئكم التعاوني )املهام املتقطعة( واشرتم مع سرتاتيجيات التعّلإحدى إ اتبع
 تدريس مناهج الرتبية اإلسالمية:  يفييف ميكن أن تؤثر هذه التحديات سلبًا 

 
 أواًل: حتدا العوملة الرتبوية:

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ثانيًا: حتدا الثورة التكنولوجية:
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 حتكارات الدولية:ثًا: حتدا املنافسة العاملية واالثال
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 رابعًا: حتدا العنف والتطرف واإلرهاب:
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 السكاني: والتزايدخامسًا: حتدا التلوث البيئي 
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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 قيقةد(15الزمن )    (      التحديات المعاصرة المؤثرة في تعليم التربية اإلسالمية4) رقم ورقة عمل

 
 عزيزا امل ارم،

الوصول ألنسب  ستقصا  اجلماعي( وحاول مع أفراد يموعتكم التعاوني )االسرتاتيجيات التعّلإحدى إ اتبع
 تدريس مناهج الرتبية اإلسالمية يما يلي:  يفالسب  ملواجهة التحديات اليت تؤثر 

 أواًل: حتدا العوملة الرتبوية:
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ثانيًا: حتدا الثورة التكنولوجية:
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 حتكارات الدولية:ثًا: حتدا املنافسة العاملية واالثال
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 رابعًا: حتدا العنف والتطرف واإلرهاب:
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 السكاني: والتزايدًا: حتدا التلوث البيئي خامس
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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 (1)رقم نشرة 

 :الرتبوية أواًل: حتدي العوملة

العوملة يف ت كي  يتمع جديد بطبيعت  واختلفت في  املفاهيم والثقافات وامتزجت ب  ا صائص  أسهمت
البطالة نتيجة لعجز التعليم السابق عن موايبة نت ار ة وخمتلفة عن املاضي، إضافة إىل اوانصهرت يف بوتقة جديد

الظهور يف مدة قصرية واالستغراب للمفاهيم اليت أخذت يف  التغريات اجلديدة والسريعة وشعور ال باب حباالت الضياع
ر مناهجهم وتبم مقالة "فكىل ضرورة استيعاب مبدأ العوملة يف عوملة نب  األمريكيني قب  غريهم إوسريعة. إن حتدا ال

 ".”Think Globally and Act Locally"  عاملياًّ ونفذ حملياًّ
 وخالصة القول ميكن حتديد أثر العوملة على مناهج الرتبية اإلسالمية يف النقاط التالية:

 تفاقم الفساد وانهيار النسق القيمي واألخالقي لدى األبنا . .1
 يدلوجيات اجملتمع.اليت ال تتناسب مع ثقافات وإ جياتمنو الثقافات الفرعية وااليدلو .2
 ضعف يف التخطيط الرتبوا والتعليمي. .3
 . (Hammond, D. 2010) ار السياسات التعليمية والرتبويةعدم استقر .4

 ولكن هنام بعض اإلجرا ات الكفيلة بتجاوز هذا التحدا ومنها:
يم اجلديدة املتعلقة باحلضارات وثقافات ال عوب ستيعابها للمفاه مناهج الرتبية اإلسالمية الإتاحة اجملال يف -

 . خل...إاآلخروالتطورات العاملية وحوار احلضارات واستيعاب 
 جع  مطالعة مناهج الرتبية اإلسالمية باملكتبة ن اط دائم يف الربنامج األسبوعي.  -

 ثانيًا: حتدي ثورة التكنولوجيا:

جتتاح العامل اليوم ثورة جديدة يطلق عليها اسم "املوجة الثالثة" أو "املنحنى الثالث"، وهى مزيج من التقدم 
ويعتمد  ، إنتاج أفكار وخدماتواملعرفة، من التكنولوجي والثورة املعلوماتية متيزت بإجياد يتمع يتمتع بإنتاج يثيف 

  اآللي بدل العام  التقليدا، فالعامل ميتد حنو نظام جديد يتغري يف ختطيط  على الكمبيوتر والسوبر يمبيوتر والرج
في  منط احلياة وتن ي عن  حضارة جديدة هي حضارة املوج  الثالثة، فدخول التكنولوجيا أدى إىل إلغا  مهن أو حتوهلا 

نواحي املعرفة  أو ظهور مهن جديدة، وهذا يستدعي وجود يوادر تعليمية قادرة على استخدام التكنولوجيا يف شتى
 . (Callagher, K.S. 2013)  ييز على املتعلم والعم  املتقنومنها مناهج الرتبية اإلسالمية، إضافة إىل الرت

 يموعة من اإلجرا ات مث : توجدومن أج  ياراة حتدا الثورة التكنولوجية،       
 .املعريفالكم عتماد على جودة التعليم يف مناهج الرتبية اإلسالمية وليس اال .1
 م لإلتقان وت جيع اإلبداع.تبم هدف التعّل .2
 بنا  مناهج الرتبية اإلسالمية على أساس الوحدات وتكام  املعرفة. .3
 حذف احل و من مناهج الرتبية اإلسالمية. .4
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 صال املختلفة يف مناهج الرتبية اإلسالمية.نرتنت وأساليب االتام الوظيفي لإلستخداال .5
 هتمام بإعداد املعلمني القائمني على تدريس مناهج الرتبية اإلسالمية. زيادرة اال .6

 ثالثًا: حتدي العنف والتطرف واإلرهاب:                                                     

 اجتاحت العامل يف العقود األخرية موجات خمتلفة من مظاهر العنف والتطرف واإلرهاب، متثلت يف زيادة معدالت
وقد تعود هذه املظاهر اجلرمية ومظاهر السلوم غري امليلوف، وحاالت من اإلدمان على الكحول واملخدرات وغريها، 

نرتنت وما يعرم يف الفضائيات املختلفة اليت تبث ئ  التكنولوجيا من خالل شبكات اإلىل تطور وساوانت ارها إ
جتماعية وعدم التزام الرادع الديم والضمري يف غياب السلطة االألعمى لآلخرين برايها لي  نهار وظهور حاالت التقليد ا

هم التعاليم الدينية أو نتيجة ال عور بالييس والضجر واإلحباط جتاه القدرة على ياراة األخالقي أو نتيجة سو  َف
 ,Adam)امل اعر العدوانية جتاه اآلخرين غرتاب أو ابها، مما يولد حاالت الكآبة واالالتطورات العاملية السريعة واستيع

P.E. 2012) . 
 ولكن ميكن التغلب على هذا التحدا وجتاوزه من خالل يموعة من اإلجرا ات يما يلي:      

تضمني مناهج الرتبية اإلسالمية التطورات واملفاهيم احلديثة والتيييد فيها على تعريف اإلرهاب وأنواع   .1
 وأشكال  ومظاهره وآثاره.

طوير مناهج الرتبية اإلسالمية والتيييد فيها على القيم الطيبة واملفاهيم والسلوم اإلجيابي، ال سيما فيما ت .2
تمييز فيها على أن األديان السماوية ب العم  واملساواة والسالم مع اليتعلق باحلب والتعاون واإليثار والتضحية وح
 سلوم وعم  وليست يرد شعائر وعبادات.

 جتماعي.   ماعي والسلوم االة الصفية والالصفية اليت تكرس روح التعاون وا بة والعم  اجلتطوير األن ط .3
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 (1) رقم بطاقة تعريف

 مفهوم العولمة التربوية

 مفهوم العوملة الرتبوية: 

الصددددددعوبات وامل ددددددكالت الدددددديت تواجدددددد  املدرسددددددة يف ظدددددد  العوملددددددة عنددددددد       لعوملددددددة الرتبويددددددة  ايقصددددددد ب

 تغلدددددب عليهدددددا مدددددن أجددددد  حتقيدددددق أهددددددافها     الرتبدددددوا املندددددوط بهدددددا وتسدددددعى املدرسدددددة لل    القيدددددام بالددددددور  

 .(Chirstison, B. 2012)  سالتهارو

 خر ملفهوم العوملة الرتبوية:تعريف آ

يقصددددددد بهددددددا هيمنددددددة الثقافددددددات األقددددددوى علددددددى ثقافددددددات ومندددددداهج الددددددنظم الرتبويددددددة األخددددددرى إلزالددددددة         

  ؤدا إىل اهتدددددددزاز املنظومدددددددة القيميدددددددةوتددددددد الفددددددوارق وا صوصددددددديات الددددددديت حتكدددددددم السدددددددلوم والقددددددديم 

(Hittinger, R. 2013) . 
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 (2)رقم نشاط 

 التحديات التي تواجه معلم وطالب التربية اإلسالمية
 دقيقة (25) :الزمن  (      التحديات التي تواجه معلم وطالب التربية اإلسالمية5)رقم ورقة عمل 

 
 : اهلدف

 أشكال التحديات اليت تواجه معلم وطالب الرتبية اإلسالمية.  على أن يتعرف املشاركون

 

 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرض الشرائح، سبورة ورقية لتسجيل مالحظات الدارسني. 2)رقم، ورقة عمل  LCDشاشة عرض

 

 

 : ذآلية التنفي

( ويطرح  5)  رقم جيلس املشاركون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عمل -1

 : السؤال التاليعلى املشاركني 

 ما أشكال التحديات اليت تواجه معلم وطالب الرتبية اإلسالمية ؟ 

 (د 01) 

 من إليه التوصل يتم فيما املشاركني املدرب يناقشقة العصف الذهين، بطري -2

 .السبورة على ويدونونها إجابات،

 د( 5)

( على جهاز احلاسوب مع PowerPointيعرض املدرب شرحية الباوربوينت )-3

 توضيح ما ورد فيها.

 د(01)

 
 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العمل. -1

 احرتام آراء املشاركني. -2

 حماولة التوفيق بني إجابات املشاركني والشرحية املعروضة . -3
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 قائقد (13)  :الزمن    التربية اإلسالمية معلم وطالب(   التحديات التي تواجه 6)رقم ورقة عمل 

 
 عزيزا امل ارم،

يف حتديد أشكال التحديات اليت  ( واشرتم مع زمالئكProblem Solvingح  امل كالت ) سرتاتيجيةإ اتبع
 تدريس مادة الرتبية اإلسالمية:  يفالرتبية اإلسالمية وتؤثر سلبًا  معلم وطالبتعوق ياًل من 

 اإلسالمية:أواًل: التحديات اليت تواجه معلم الرتبية 
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 ثانيًا: التحديات اليت تواجه طالب الرتبية اإلسالمية:

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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 قائقد(13) :الزمن    مواجهة التحديات التي تواجه معلم وطالب التربية اإلسالمية(  7قم  )ر ورقة عمل

 
 عزيزي املشارك،

ب  مواجهة التحديات يف حتديد ُس ( واشرتم مع زمالئكProblem Solvingح  امل كالت ) سرتاتيجيةإ اتبع
 تدريس مادة الرتبية اإلسالمية:  يف اليت تعوق ياًل من معلم وطالب الرتبية اإلسالمية وتؤثر سلبًا 

 أواًل: سب  مواجهة التحديات اليت تواج  معلم الرتبية اإلسالمية:
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ب  مواجهة التحديات اليت تواج  طالب الرتبية اإلسالمية:ثانيًا: ُس
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  
 

 

 (2)رقم نشرة 

 :اإلسالمية وسبل مواجهتها الرتبية معلمي تواجه اليت أواًل: التحديات

 تصدر أن متوقعة غري الوقت، أو نفس يف متيسرة إجابتها تكون ال قد حمرجة، بتساؤالت يواج  قد املعلم نإ  .1
 ولع  ومطالبها املهنة، بآليات مسلحًا يكون أن علي  اإلسالمية الرتبية معلم إن .السن هذه مث  يف طالب  من

 الرجوع من مستوى ميكن  على العربية للغة قاموس  مثاًل  لكا حكم يف ما أو حوزت  يف يكون أن : منها
 الفق  يتب من مرجع ويذا معناها من السياق، حتديد ليستطيع تعبري، أو يلمة فهم علي  تعصىاس إاا إلي ،
 من أا أو الكريم، القرآن إعراب يتب من ويتاب أو للزمال ، للطالب الفقهية املسائ  حّ  يف تساعده اليت

يف  تسعف  اليت التفسري يتب من يتاب حوزت  يف يكون يما   املعنى على تلقي الضو  اليت النحو يتب
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 إىل الرجوع بين مع العلم ا طي، مظنة في  اآلية من الظاهر املعنى عتماد علىاال نأل ،اآليات بعض توضيح
 .  (م2002)جان، حممد صاحل.  العلمي. البحث مطالب من أساسي مطلب السابقة األفكار

 املتعلقة بالغس ، املراهقة ياألحكام مرحلة يف للطالب اصةخبو شديد، حبذر للطالب تقدم املعلومات بعض .2
 األسئلة إىل التوص  وحماولة حبذر، املواضيع هذه املعلم مناق ة على والواجب والنفاس، واحليض، حتالم،واال
 الصف، أو يف ل  زمي  سؤال إىل يلجي ال يي فيها، املعلم يسيل أن خيج  ولكن  اهن الطالب، يف تدور اليت

 الضحك تثري قد مناق تها أثنا  املواضيع بعض هنام أن يما .ا طورة مكمن وهنا ال ارع، يف ل  صديق
يستحي  وأال يانت مهما دين  أمور يتعلم أن ينبغي املسلم اإلنسان أن للطالب يوضح املعلم أن وعلى الطالب لدى
 .(م2006)الصغري، ناصر علي أمحد.  أبدًا الك من

 أصحاب من اويهم الطالب يموعة من وجود طالب  أمام اإلسالمية الرتبية معلم تواج  قد اليت التحديات ومن .3
 يي الضالة احلجج ويلقنونهم عقيدتهم، يف املعلم مناق ة حيرضونهم على حيث باهلل والعياا املنحرفة العقائد
 حبذر هؤال  مع يتعام  أن املعلم على ولذلك  اآلخرين  الطالب تفكري يف يؤثر قد األمر الذا املعلم، حيرجوا
 وبعد عليهم، واجلماعة السنة أه  علما  ردود وتعّرف فيها، حنرافوأوج  اال عقائدهم على يتعرف وأن شديد،

 أن اإلسالمية الرتبية معلم على نقلية، إن أو عقلية ردودًا عليهم ويرد حنراف،اال بيوج  هؤال  إقناعحياول  الك
 خالي أو مرم، نفوسهم يف الذين أو املغرضني على لريد واتت  الفرص  إاا حتى العلمي، البحث شهارات يتزود
يصيب  املقنع فالكالم الكالم. ورص اإلن ا ، عن بعيدًا الك أمكن  ما أمر رأا اإلسالم يف عن الذهن

 تيثريه يكون للوقت ورشا مضيعة سند دونمن  الثرثرة أو دلي ، دونمن  الرد أمااملتلقي يف  ويؤثر اهلدف،
 .(م2005، رانية. و )صاصيال (م2005)علي، محود علي.   اعكسيًّ

 نوعية أو التفكري مستوى يف سوا  والطالب حتديدًا اإلسالمية الرتبية مدرسي بني عدالُبالتحديات من بني  .4
 ويوفر للتطوير، نفس  تهيئة املعلم على جيب هنا ومن .التواجد أماين أو الكالم وأسلوب طريقة أو هتماماتاال
 االستفادة على واحلرص التدريبية الربامج وتقب  لذات  املهنية التنمية على املهمة وحيرص املرتكزات من قدرًا هلا

 عن حيجم الوأ يف طالب ، التيثري أو اإلفادة على أقدر يكون حتى الرتبوا امليدان يف وممارستها منها وتطبيقها
 مصادر بتعدد واالهتمام واملرئية املسموعة والربامج اإلااعية املعلومات وشبكة املتقدمة التكنولوجيا استخدام
 الناقد بالتفكري ا اصة املهارات تنمية حنو يتوج  وأن، للمعرفة  املصدر الوحيد يعدّْ مل فالكتاب املعرفة،

 املعلم يقوم وأن .وعمليات  التعلم مدخالت وحتسني ال املة اجلودة شفهوم واألخذ امل كالت. واالبتكارا وح 
 شا واملستقبلية، احلاضرة تغريات  وعلى مواجهة العصر متطلبات مع ليتوافق وشام ، دورا تقويم بإجرا  بنفس 
 (م2005 إبراهيم، عطا و ؛  (م2005 ،علي، محود ) . صائص اجملتمع وإدراي  مهنية معرفة من يعرف 
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 :بل مواجهتهااإلسالمية وُس الرتبية طالب تواجه اليت ثانيًا: التحديات

 التخفيف أو عليها القضا  وملموسة، ينبغي واضحة م كلة  اإلسالمية الرتبية دراسة عن الطالب نصرافا إن
  ما يلي: امل كلة ولع  من أهم أسباب هذه ، األق   على منها

 الوقت يف نصرافهما الطالب يف وإمنا مظهره، يف إسالمي يتمع احلمد وهلل في  نعيش الذا اجملتمع أن .1
 يلقى الذا الدين عن رفيع مستوى على بينهم داخلي، ي عرهم مكتسب عن ةناجت أخرى مواد إىل احلاضر،

 .األخرى العلمية املواد إىل هتمامهماج   يكون وبالتالي ،أمامهم
لعدم  السبب عن لبحثمن ابد  فال م وقة، غري يانت إاا أخرى علمية مادة أا أو اإلسالمية الرتبية مواد .2

 يبري دور ل  اإلسالمية للرتبية فمدرس مدارسنا. نالحظ  يف ما هو وهذا ،آخر سبي  عن والبحث ت ويقها؟
 عن يون  احلاضر يف يعدو ال املادة مدرس نإ إا العكس. هو حيدث والذا ،تهيئة فكرية الطالب تهيئة يف

 .احلاضر الوقت أغلب األحيان يف يف اجلمعة خبطب تكون ما أشب  الطالب. ملها قد حماضرة يكرر
 .ضعف قدرة الطالب يف تطبيق أحكام التجويد .3
 .عن دراسة الرتبية اإلسالمية الطالبعزوف يثري من  .4
   .بالرتبية اإلسالمية لسهولتهاضعف االهتمام  .5
 عن  نتجت والذا السبب املباشر واألساسي هو الطالب، إليها جيتذب اليت ومغريات  شؤثرات  األجنيب الفكر .6

 (م2004وأبو عراد، صاحل. ؛  م  2006الصغري، ناصر علي أمحد.  ؛ م2007)منصور، يوسف. .األخرى األسباب
 على ينبغي وعلى الك فإن  ومنزلة، أجرًا اهلل سبي  يف ياجملاهد اإلسالميني، واملربني العلم أه  عند الطالبإن 
 طلب يف يثابر وأن وهيئت ، مسلك  يف التعلم أثر يظهر أن وجيب املباهاة، ال الكمال وحتقيق اهلل طاعة الطالب
 وحيرتم  معلم  يوقر أن وعلي ,،ةإمع يكون وال شخصيت ، يف مستقاًل رأي  يف حرًا ليكون يتعلم الطالب وأن العلم،

    .تكرب أو حيا  الك عن مينع  أن دون من يفهم ال عما يسيل وأن أمره، تلبية إىل الناس يسبق أن وعلي  ويعظم ،
 يقدم أن املعلم على جيب الطالب حتفيز يتم ولكي ييشخاص، بهم يهتم املعلم أن الطالب ي عر أن جيب يما

 إن .ب  حيلمون شي  شثابة ليكون يكون، أن ميكن ملا تصورًا مأ فكرةأيان    سوا قب  من يروه مل شيئًا هلم
 ت غ  اليت القضايا أو املوضوعات، ملناق ة حصة بتخصيص يقوم أن واحلني، احلني بني اإلسالمية الرتبية معلم على
 ألن بعضهم، أو الطالب، منها يعاني اليت امل كالت على يقف املعلم جيع  الك ألن . منهم شرحية أو الطالب بال
 امل كالت، تلك ملواجهة والتصدا .القلق جوانب فيهم وتثري ال خصي، سلويهم يف تؤثر قد امل كالت تلك

 املسار إىل الطالب وتوجي  القلق، متصاصال مدعاة بغريه ستعانةاال أو املعلم، هذا طريق عن إما حلها، وحماولة
 .  (م2004)أبو عراد، صاحل بن علي.  هتماماال دائرة يف ووضعها هلا نتباهواال املرغوبة، غري التوجهات وتعّرف الصحيح

 ةبكفا  واإلنتاج لإلبداع نفس  يهيئ مل يتمع فيا واملستقب ، احلاضر حتديات ملواجهة جيد لتعليم بدي  ال ن إ    
 الطالب ندفاعاو ذاباجن إن .ا تدم العاملي التنافس وسطة بكرام للبقا  فرص أية ل  يعدّْ مل قصوى وفاعلية وإتقان

 .نريدها اليت اإلسالمية شخصيت  اجملتمع تفقد ةفاجع يعد عواقب  عن النظر بغض جديد غربي هو ما ي  حنو
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 والسليمة الصحيحة بالطرق اإلسالمي الدين تعاليم إيصال هو طالبنا ب  خنلص الذا السليم والطريق الناجح والعالج
 وهو أعماهلم، سيئات ومن أنفسهم شرور من خيلصهم الذا فهو ب ، فتخارواال الك وحمبة ب  متسكهم تضمن واليت
 (م2005)علي وآخرون.  السليمة الفطرة عن وا روج املنحرفة والدعوات املزالق هذه شر من وقايتهم على القادر
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 (3)رقم نشاط 

 التحديات التي تواجه مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية
 قيقةد(23) :الزمن   التربية اإلسالمية مناهج وطرق تدريس(      التحديات التي تواجه 8) رقم عملورقة 

 

 : اهلدف

 أشكال التحديات اليت تواج  مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية.  على ف امل اريونأن يتعّر
 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني. 2)رقم ، ورقة عم   LCDشاشة عرم
 : ذآلية التنفي

السؤال ( ويطرح على امل اريني  5) رقمجيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم  
 : التالي

 ما أشكال التحديات اليت تواج  مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية ؟ 
 د(11)

 على ويدونونها إجابات، من إلي  التوص  يتم فيما امل اريني املدرب يناقشقة العصف الذهم، بطري
 ..السبورة

 د(5)

 د(5) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت )
 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم .

 احرتام آرا  امل اريني.

 . التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضةحماولة 
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  قائقد(13)  :الزمن  التربية اإلسالمية مناهج وطرق تدريس(    التحديات التي تواجه 9)رقم ورقة عمل 

 
 عزيزي املشارك،

يف حتديد أشكال التحديات اليت  ( واشرتم مع زمالئكProblem Solvingامل كالت ) حّ  سرتاتيجيةإ اتبع
 تدريس مادة الرتبية اإلسالمية:  يفالرتبية اإلسالمية وتؤثر سلبًا  مناهج وطرق تدريستعوق ياًل من 

 أواًل: التحديات اليت تواج  مناهج الرتبية اإلسالمية:
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 اليت تواج  طرق تدريس الرتبية اإلسالمية:ثانيًا: التحديات 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 قائقد(13) :الزمن    وطرق تدريس التربية اإلسالميةمواجهة التحديات التي تواجه مناهج (  13)رقمورقة عمل 

 
 عزيزي املشارك،

يف حتديد سب  مواجهة التحديات  ( واشرتم مع زمالئكProblem Solvingح  امل كالت ) اسرتاتيجية اتبع
 تدريس مادة الرتبية اإلسالمية:  يفالرتبية اإلسالمية وتؤثر سلبًا  مناهج وطرق تدريساليت تعوق ياًل من 

 

 

 الرتبية اإلسالمية: مناهجب  مواجهة التحديات اليت تواج  أواًل: ُس

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 الرتبية اإلسالمية: طرق تدريسب  مواجهة التحديات اليت تواج  انيًا: ُسث

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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 (3)رقمنشرة 

 ب  مواجهتها:أواًل: التحديات اليت تواج  مناهج الرتبية اإلسالمية وُس
 : الرتبية اإلسالمية مناهج أهداف حيث من
 يف وتنفيذها وحتديدها صياغتها أج  من اإلسالمية الدول من العديد يف بذلت قد يبرية جهودًا هنام أن يالحه    

 الصعوبات من العديد تالقي تطبيقها عند األهداف هذه من يثريًا أن إال ،وأغراضها ال ريعة توجيهات ضو 
 ناحية، من تنفيذها على تساعد اليت املادية اإلمكانات توافر عدم  :إىل الك يعود وقد املعلم قب  من والعقبات

 أو املهنية أو العلمية سوا  املعلم، يفا ة ضعف إىل يعود قد أخرى ناحية ومن واحلاسب، التعليمية يالوسائ 

 لتنفيذ املناسبة والوسائ  التدريسية األساليب أنسب ختياراو التعليمية، املواقف تهيئة على يساعده ال مما ال خصية،
 .ومهارية ووجدانية ومعرفية دينية مضامني من املناهج أهداف تضمنت  ما

 : املناهج حمتوى طبيعة حيث ومن
 من  رغمعلى الاملهارا، التطبيقي اجلانب إىل وتفتقر النظرية، الصبغة عليها يغلب املناهج هذه أن يالحه  

 إن إان، الواضح فمن .مناهجها وخصائص اإلسالمية ال ريعة توجيهات ضو  يف والتطبيقة النظري بني التالزم أهمية
 الرتبوية ا ربات جوانب وإهمال املتعلم، لدى املعرفية الناحية تنمية على اإلسالمية الرتبية مناهج حمتوى عتمادا

 يالتفكري األخرى العقلية العمليات وإهمال النظرية باملعلومات الطالب عقول ح و إىل يؤدا أن شين  من األخرى
 والذا التعاوني، والعم  والتجريب الن اط مزايا من ستفادةاال من الطالب حرمان عن فضاًل والتخي  بتكارواال

ومن التحديات  .اإلسالمية تربيتنا إليها دعت اليت جتاهاتالوا والسلويية جتماعيةاال القيم من الكثري تعلم هلم ييسر
                                                        ما يلي:
 .ضعف االهتمام بالقضايا املعاصرة يف يتب الرتبية اإلسالمية .1
 .تفتقر إىل القصص واألمثلة املؤثرة اهلادفة .2
 .تفتقر الكتب إىل التتابع والتكام  يف عرم املادة .3
 .العقلي الطالبال توضح املصطلحات واملفاهيم بيسلوب يتناسب مع مستوى  .4
 .إيراد بعض األحاديث الضعيفة واالستدالل بها يف يتب الرتبية اإلسالمية .5
 .يتب الرتبية اإلسالمية مع الزمن املخصص هلا موضوعاتال تتناسب بعض  .6
 .عدم وجود توضيح ملعاني الكلمات الصعبة يف بعض يتب الرتبية اإلسالمية .7
 .ال تراعي امل كالت اليت يعانيها اجملتمع .8
 .دم وجود عالقة ارتباط بني حمتوى يتب الرتبية اإلسالمية واملواد األخرىع .9

 .(م2010)شوق، حممود أمحد.  ال تراعي الدقة يف االستدالل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية .11
 



 

- 41 - 
 

 : املناهج تقويم أساليب حيث ومن
 ختباراتاال أساليب على تعتمد أنها ، يماندرة أسئلة املراجعة يف يتب الرتبية اإلسالمية املقررة يالحه 
 وغري قدمية األساليب هذه أن وواضح، فقط ال فوية أو املوضوعية أو املقالية، ختباراتاال يف واملتمثلة التقليدية
 مع تتناسب ال أساليب أنها يف  شك وال ،الطالب أاهان من املعلومات ستدعا ا أساس على تقوم هاأن عتباراب مناسبة،

 جنبًا للمتعلم السلويي أو املهارا األدا  تقويم ضرورة على تريز اليت مناهجها وخصائص اإلسالمية الرتبية مبادئ
 .(هـ1430.امحد صاحل عفيف،) لدي  والثقايف املعريف النمو قياس أو رصد مع جنب إىل

 : أن  على اإلسالمية الرتبية مناهج تعم  أن جيب يل  لذلك      
 والسمات وخصائص  اإلسالم ملعنى توضيحًا املنهج يتضمن حبيث وكماحت  اإلسالم همَف على الطالب تساعد  .1

 احلرية إىل يدعو دين وبين  اإلسالم كماحة بتوضيح املنهج يهتم أن ينبغي يما غريه، عن متيزه اليت
 مفتاح هو حقيقت  على اإلسالم طبيعة وفهم ا.ودني دين إن  ب  فقط، العبادات حد عند يقف فال الفكرية،

 .عم  أا يف النجاح
 ومث  قيم من بيئتهم يف ما إبراز على املنهج يعم  حبيث جتماعية،واال ا لية بيئتهم فهم على الطالب تساعد .2

 باندماج يفي  في  نص ال فيما اإلسالم ومرونة .عليها وا افظة مراعاتها منالبد  جتماعيةا وتقاليد عليا،
  .يف اجملتمع الذا يعيش في   الطالب

 ياهلا وإمنا اللفظية واملناق ات اجلدل ياهلا ليس ا الدة اإلسالمية القيم أن الطالب إفهام على تعم  .3
 التطبيق عن بعيدة أنها طاملا منها فائدة ال إن  القول ميكن حبيث وسلويهم وتصرفاتهم حياتهم احلقيقي
 والقوة اإلسالمي، التماسك : ومنها برمتها احلياة يف فعاليتها تبدو تطبيقها حالة ويف .الفعلية واملمارسة
 .واملسلمني لإلسالم احلقيقي الوج وإبراز  الراسخة،

ملا  خاضع يل  الوجود وأن .واحلياة واإلنسان، للكون، صحيح إسالمي تصور تكوين على الطالب تساعد .4
  .ضطرابا أو خل  دون من  بوظيفت  خملوق ي  ليقوم تعاىل اهلل سّن  

 .الك يف مرجعًا ل  تكون و معرفية أسئلة من اهن  يف يدور ما ي  عن اإلجابة على الطالب تساعد .5
 خطوات األخرية السنني يف خطت فقد الدول األعضا  شكتب الرتبية العربي لدول ا ليج  يف املنهج ألهمية ونظرًا

 أو السياسية، سوا  يافة، اجملاالت يف ن هدها اليت التحوالت ظ  يف والك عامة، الرتبوية املناهج بنا  يف واسعة
                                                                                             التغريات هذه صورة ليظهر ويتطور يتغري أن من للمنهجفالبد  الثقافية، أو جتماعية،اال أو تصادية،القا
 .(م2013حممد عمر. الشامي، )
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 قائقد (13)  : الزمن     رسم مالمح منهج للتربية اإلسالمية         (11) رقم ورقة عمل

 
 عزيزا امل ارم،

ملادة الرتبية  رسم مالمح منهج جديديف  ( واشرتم مع زمالئكMind Mapsا رائط الذهنية ) اسرتاتيجية اتبع
 : فاع وق تدريس هذا املنهج ب ك  اإلسالمية تعاجل في  التحديات والصعوبات اليت تّع

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
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 (4)رقم نشرة 

  : أبرزها من نقاط عدة يف تتضح اإلسالمية للرتبية جديد منهج ومالمح صورة
 .حياتنا يف املعاصرة للقضايا معاصرة رؤية عن تعرب اليت الرتبوية األهداف من يموعة صياغة  .1
 سنوات على القرآن أجزا  وتوزيع الطالب، حياة يف مبكرة سن منذ الكريم القرآن حبفه هتماماال .2

 املتوسطة املرحلتني يف حفظ  ملونكوي بتدائية،اال املرحلة يف أيثرها الطالب حيفه حبيث الدراسة،
 .والثانوية

 القرآن هو التكام  حمور يكون وأن والرأسي، العرضي والرتابط التكام  على املقرتح املنهج عتمادا .3
  .ال ريف النبوا واحلديث الكريم

 من يؤدي  ما ضو  يف إلي  والنظرة الديم، بالن اط هتماماال يف والن اط ةللحري الطالب حب ستثمارا .4
 .اإلسالم إلي  يدعو ما وتعزز تؤيد وتربوية، دينية إسهامات

 يكون أن أا ،البنات شدارس يتص  فيما ةاملرأ فق  على والرتييز واملعامالت العبادات فق  املنهج تضمني .5
 يف إميانها وتقوية لتحصينها والك   املسلمة واملرأة بالبنات خاص وقسم واألوالد، للبنات م رتم مقرر هنام

  .قوية مؤثرات من ل  تتعرم ما ظ 
 التارخيي السرد عن بعيدًا مؤثرة، بطريقة وعرضها ودراستها النبوية، السرية بفق  الطالب وجدان تغذية .6

 .املم 
 والتنظيم اإلسالمية، الدعوة عظمة وتربز اإلسالمية، القيم تؤص  اليت النبوية األحاديث من يموعة عرم .7

 .اجملتمع ل ؤون اإلسالمي
 ستيعابها،ا يسه  اليت والعقلية، النقلية باألدلة مرتبطة قصصية صورة يف اإلسالمية العقيدة موضوعات عرم .8

 .وقدرت  اهلل وجود على بها ستداللواال
 ،ةاجلرمي وحماربة البيئة، على ا افظة يال يف وخباصة احلياة، ياالت ي  يف اإلسالمية القيم إبراز .9

 .العوملة قضايا ومواجهة للطالب، النفسي األمن وحتقيق
 بني حقيقية تصالا قنوات وفتح يتمعاتنا، يف الطالب بني تنت ر اليت الصحيحة، غري املفاهيم تصحيح .11

 .فيها اإلسالم رأا وبيان عليها، التغلب وحماولة م كالتهم، تعّرف يف تسهم ، وطالبهم املعلمني
 .وا ارج الداخ  يف هلا يتعرضون اليت األخطار ملواجهة ، وتعزيزه الطالب، نفوس يف اإلميان دعم .11
 أشكال يف املفاهيم وتربز،  الذاتي موالتعّل الن اط على تريز جديدة، بصورة الدينية الكتب تيليف .12

 . (م 2003 .ناصر اخلوالدة وحييى إمساعيل عيد)  العق  ختاطب يما الوجدان وختاطب ختطيطية،
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 قائقد (13)  : الزمن        اقتراح أفضل طرق لتدريس التربية اإلسالمية   (       12) رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك،

 اقرتاح أفض  طرق لتدريس مناهجيف  ( واشرتم مع زمالئكMind Mapsا رائط الذهنية ) سرتاتيجيةإ اتبع
 : اع الرتبية اإلسالمية تعاجل من خالهلا الصعوبات اليت تعوق تدريس هذه املناهج ب ك  ف

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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 (5) رقم نشرة

 بل مواجهتها:التحديات اليت تواجه طرق تدريس الرتبية اإلسالمية وُس
  .الدورات التدريبية اليت متكن معلم الرتبية اإلسالمية من استخدام طرائق التدريس احلديثة قلة .1
 .الطالبصعوبة استخدام طرائق التدريس احلديثة لكثرة عدد  .2
 .الرتييز على طريقة تدريس معينة .3
 .الدارجة يف أثنا  شرح الدرساستخدام اللهجة  .4
  .قلة ا ربة يف تنوع طرائق التدريس املختلفة .5
 .الوقت املخصص للحصة ال يساعد على استخدام طرائق التدريس املختلفة .6
 .الطالبطرائق التدريس املتبعة يف املدارس ال تك ف عن قدرات  .7
 .ملوضوع الدرس الطالبساليب مثرية الهتمام ألضعف استخدام املعلم  .8
 .ضعف اختيار الطريقة املناسبة ملوضوع الدرس .9

 .الطالبطرائق التدريس املتبعة ال تنمي قدرات  .11
 احلديثة.لتدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية ال ميكنهم من استخدام طرائق التدريس ايثرة النصاب  .11
 . (م 2004 اجلالد، ذكي. ) يثرة الطرائق ال متكن من اختيار الطريقة املناسبة للدرس .12

 
 شستوى وترتفع الطالب، حياة يف قيمت  للدين جتع  أن على قادرة تكون أن جيب التدريس طرق نإ
 وتتيثر ،  السلويية حياتهم على املعرفية وقواعده ،ةالعلمي وقضاياه الدين، تعاليم تنعكس حبيث الديم، شعورهم

  .التعليم شفهوم اإلسالمية الرتبية تدريس طرق
 من البد فإن  وا اصة،ة العام شؤون  جبميع ومرتبطة الطالب، حبياة الصلة وثيقة الدراسية املواد أن وشا 

 التدريس، أساليب تنويع أن يما .املن ودة الرتبوية األهداف حتقيق إىل تؤدا اليت اجليدة الرتبوية األساليب ستخداما
 لدى وحمبوبًا وممتعًا شائقًا الدرس جيع  النتيجة أو احلكم إىل التوص  يف وإشرايهم الطالب تفكري ستثارةاو

 سلبية اإلسالمية، الرتبية ومدرس يستخدمها اليت التقليدية اإلسالمية الرتبية تدريس طرق بعض نرى أننا إال  .الطالب
 اإلسالمية الرتبية تدريس فطرق ، اإلسالمية الرتبية مواد عن الطالب عزوف يف سببتت اليت وهي املواقف، أغلب يف

 جند حيث الطالب، قب  من والتلقي واحلفه املواقف مجيع يف املدرسني طرف من والتلقني اإللقا  على تعتمد عادًة
 يف احلديثة التعليمية الوسائ  وال احلديثة التدريس طرق يستخدمون ال _ ندر ما إال _ اإلسالمية الرتبية مدرسي

 .وغريها  والفق واحلديث الكريم القرآن لتعليم واألقراص باألفالم على الرغم من تزويدهم والك تدريسهم
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 ستخداما موضوع يف تعذر وإاا ،أمكن ما املدرسية واألن طة الوسائ  يستخدم أن اإلسالمية الرتبية معلم وينبغي على
 الطالب، اهن يف املعنى ليتييد حمسوسة، صورة يف اجملرد املعنى تقريب إىل يلجي أن علي  فإن ما تعليمية وسيلة
 بني لريبط احلياتي ، املواقف خالل من الطالب لدى الفاضلة القيم دعم يف املدرسية األن طة يستغ  أن علي  أن يما
 . (م  2005)صاصيال، رانية.  املواقف تلك طريق عن مهاتعّل ويتمُّ تكتسب القيم وألن ومدلول ، املعنى

 اإلسالمية، الرتبية منهج مكونات من آخر مكون التدريس طرق نإ؛ م ( 2006 )الدعيلج، إبراهيم يرىكما 
 مت أن بعد املنهج، شحتوى املتعلم تصالا خالهلا من يتم إا ، التنفيذ موضع املنهج فيها يوضع خطوة أول متث  وهي

 مناسبة ملدى عملي ختبارا أول تعد أنها يف التدريس طريقة أهمية وتكمن معينة، معايري ضو  يف وتنظيم  ختيارها
 يموعة بتكارا يف التفكري إىل بعيد أمد منذ املربني دفع ما هذا ولع  .وحمتواه أهداف  حيث من للمتعلم املنهج

 املناسبة الطريقة خيتار أن شريطة التعليمية، رسالت  أدا  على املعلم تساعد اليت وا اصة العامة التدريس طرق من
 ".املرجوة أهداف  من قدر أليرب حمققًا يراه ما إليها ويضيف فيها يبدع وأن التعليمي، املوقف ملتطلبات

 
 تدريس املواد اإلسالمية: طريقة جناح على تدل اليت العوامل وهناك بعض           
 .والطالب املعلمي  من  يبذل  جهد وأيسر وقت أق  يف املن ودة الغاية إىل تؤدا أن  .1
  .فيها هم اليت واملرحلة للطالب، العقلي ستعدادواال اجلسدا النمو حسابها يف تيخذ أن .2
 يف لةعالفا وامل ارية الذاتي والن اط اإلجيابي العم  إىل وحتفزهم وميوهلم، الطالب هتماما تثري أن .3

 .الدرس
 .واألحكام العل  وإدرام املستق  واحلكم احلر التفكري على ت جع أن .4
 .التعاوني اجلماعي العم  يف الرغبة الطالب نفوس يف تبعث أن .5
 صورة يف وتارة تعيينات، صورة يف وتارة مناق ة، صورة يف تارة فتكون املنوعة، املرونة عنصر فيها يبدو أن .6

 .م كالت
 . (م 2006عثمان، حسن مال. ) والتلقني اإللقا  من اإلمكان قدر اإلقالل .7
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 اليوم الثاني

 األولىالجلسة 
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  الثالثةالكفاية 

 الحديث لمعلم التربية اإلسالمية"مهارات تدريس "

 توقعاتي                 (           1) رقم ورقة عمل 

 عزيزي املشارك :
" سج  ما مهارات تدريس احلديث ملعلم الرتبية اإلسالميةمن احلقيبة التدريبية " الثالثةطالقًا من عنون الكفاية ان

 الكفاية، ثم شارم يموعتك يف وضع يموعة توقعات م رتية.تتوقع ايتساب  طوال فرتة التدريب على هذه 
 نهاية التدريب على هذه الكفاية من احلقيبة التدريبية أن أكون قادرًا على:يف أتوقع 

1................................................................................................................ 
2................................................................................................................ 
3................................................................................................................
4................................................................................................................ 
5................................................................................................................ 
6................................................................................................................ 
7................................................................................................................ 
8................................................................................................................ 
9................................................................................................................ 

  الثالثةالكفاية 

 "مهارات تدريس الحديث لمعلم التربية اإلسالمية"
 

 على: يتوقع من املتدرب بعد انتهاء التدريب أن يكون قادرًا
 ف مفهوم علم احلديث ال ريف واملفاهيم اات العالقة.تعّر .1
 األهداف العامة لتدريس مادة احلديث ال ريف.ف تعّر .2
 األهداف ا اصة لتدريس مادة احلديث ال ريف.ف تعّر .3
 خطوات السري يف تدريس مادة احلديث ال ريف.ف تعّر .4
 .مهارات تدريس مادة احلديث ال ريفف تعّر .5
 تطبيق مهارات تدريس مادة احلديث ال ريف على درس من الدروس.  .6
 احلديث النبوا الصعوبات وامل كالت اليت تواج  عملية التعليم والتعلم ملوضوعات ف تعّر .7
 ب  تفعي  تدريس موضوعات احلديث النبوا ال ريف.ُسف تعّر .8
 .ثة يف التدريسسرتاتيجيات احلديتنفيذ درس من مادة احلديث ال ريف وفقًا إلحدى اإل .9
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 (1نشاط )

 مفهوم علم الحديث الشريف

 دقيقة (25) : الزمن            مفهوم علم الحديث الشريف         (            2ورقة عمل )

 

 األهداف :

 مفهوم علم احلديث ال ريف. / ف امل اريون أن يتعّر

 

 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني. 2)رقم ، ورقة عم   LCDشاشة العرم 
 

 : ذآلية التنفي

 السؤال التالي( ويطرح على املشاركني  2) رقم جيلس املشاركون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عمل 
: 

 ما مفهوم علم احلديث الشريف ؟ 

 د(10) 

 على ويدونونها إجابات، من إليه التوصل يتم فيما املشاركني املدرب يناقشبطريقة العصف الذهين، 
 .السبورة

 د(10)

 د(5) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرض املدرب شرحية الباوربوينت ) 
 

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العمل. (1)

 احرتام آراء املشاركني. (2)

 والشرحية املعروضة .حماولة التوفيق بني إجابات املشاركني  (3)
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 قائقد (13)  :الزمن           (                 مفهوم علم الحديث الشريف3) رقم ورقة عمل

 

 عزيزي املشارك،

 يف حتديد املصطلحات التالية:  واشرتم مع زمالئك ،م التعاوني )املهام املتقطعة(حدى اسرتاتيجيات التعّلإ اتبع

 احلديث:أواًل: مفهوم علم 

..................................................................................................................
................................................................................................................ 

 :ديث احلديث اخلاص بالروايةعلم احلثانيًا: مفهوم 

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 :الدرايةعلم احلديث احلديث اخلاص بالثًا: مفهوم ث

..................................................................................................................
................................................................................................................. 
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 (1) رقم بطاقة تعريف

 مفهوم علم الحديث الشريف

 مفهوم علم احلديث: 

احلديث يف اللغة هو ا رب القلي  من  أو الكثري، وا رب هنا يراد ب  اللفه املريب أو غري املريب، واحلديث يف 

قواًل أو فعاًل أو سكوتًا من  عند أمر يعاين ". وأما علم  -صلى اهلل علي  وسلم  -"خرب نسب إىل الرسولاالصطالح هو: 

 . (م2114يي. ز)اجلالد،  وأفعال  –صلى اهلل علي  وسلم – احلديث فهو علم خيتص شعرفة أحوال أقوال الرسول

 مفهوم علم احلديث احلديث اخلاص بالرواية:

 –صلى اهلل علي  وسلم – علم احلديث ا اص بالرواية بقول : "علم ي تم  على أقوال النيب ويعرف ابن األيفاني

 . (م 2116)عثمان، حسن.  وأفعال ، وروايتها، وضبطها، وحترير ألفاظها"

 مفهوم علم احلديث احلديث اخلاص يالدراية:

"علم يعرف من  حقيقة الرواية، وشروطها، علم احلديث ا اص بالدراية فيقول:  -  أيضًا - ابن األيفاني ويعرف

 . (م 2113)ا والده، ناصر.  وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف املرويات، وما يتعلق بها"
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 (2) رقم نشاط

 األهداف العامة والخاصة لتدريس مادة الحديث الشريف

 قيقةد ( 25الزمن )     األهداف العامة والخاصة لتدريس مادة الحديث الشريف (       4) رقم ورقة عمل

 
 األهداف :

 أن يتعرف امل اريون األهداف العامة وا اصة لتدريس مادة احلديث ال ريف. 

 

 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني. 2، ورقة عم  ) LCDشاشة عرم
 : ذآلية التنفي

التالي  السؤال( ويطرح على املشاركني  2)  رقم جيلس املشاركون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عمل
: 

 ما األهداف العامة واخلاصة لتدريس مادة احلديث الشريف ؟ 

 (د10) 

 على ويدونونها إجابات، من إليه التوصل يتم فيما املشاركني املدرب يناقشبطريقة العصف الذهين، 
 ..السبورة

 (د10)

 (د5) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرض املدرب شرحية الباوربوينت ) 
 

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العمل. -1

 احرتام آراء املشاركني. -2

 حماولة التوفيق بني إجابات املشاركني والشرحية املعروضة . -3
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 قائقد ( 13الزمن )   (    تحديد األهداف العامة والخاصة لتدريس مادة الحديث الشريف5) رقم ورقة عمل

 

 عزيزي املشارك،

األهداف العامة وا اصة لتدريس مادة احلديث يف حتديد  سرتاتيجية العصف الذهم واشرتم مع زمالئكإ اتبع
 : النبوا ال ريف

 

 النبوي الشريف:أواًل: األهداف العامة لتدريس مادة احلديث 
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 ثانيًا: األهداف اخلاصة لتدريس مادة احلديث النبوي الشريف:

..................................................................................................................
............................................................................................................ .....

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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 (1)رقم نشرة 

 لتدريس الحديث النبوي:والخاصة األهداف العامة 
 :الشريف احلديث النبوياألهداف العامة لتدريس أواًل: 
 على ما تقدم من التعريف بهذا العلم ال ريف فإن  ميكن استخالص أهداف تدريس احلديث على النحو التالي: بناً 

 يف قلوب النش  من خالل معرفة شخصيت  وأحوال  وفضائل .  علي  الصالة والسالم الرسول حمبةتيصي   .1
 . للطالبالتعريف بسنت  ال ريفة واعتباره قدوة  .2
 . صلى اهلل علي  وسلم سالمة الفهم ألحاديث الرسول .3
 إظهار عظمة السنة يف معاجلتها جلزئيات امل كالت ودقائق األمور.  .4
 تكوين القدرة واالستعداد الستنباط األحكام والقيم من احلديث النبوا. .5
 التعريف خبواص السنة النبوية، ومراتبها، وطرق وصوهلا إلينا. .6
 مصطلح احلديث.التعريف بعلم  .7
 تذوق األدب النبوا وبالغت  وفصاحت  وأخالق .  .8
تعريف الطالب الفرق بني نصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة املطهرة، وإعطاؤهم القدرة على التفريق  .9

 بينهما.
 طالع الطالب على اجلهود العظيمة اليت بذهلا علما  احلديث والتعريف بهم وشكانتهم.ا .11

 
 :الشريف اخلاصة لتدريس احلديث النبوياألهداف ثانيًا: 

ميكن حتديد األهداف ا اصة لك  درس من دروس احلديث النبوا، فإاا يان موضوع الدرس مثاًل بر الوالدين 
 فإن األهداف ا اصة تكون على النحو التالي: 

 الوالدين.  هم الطالب ملعاني احلديث اإلمجالية فيما خيص بّرالتييد من سالمة َف .1
 هم الطالب للمفردات الغامضة يف النص.التييد من َف .2
 استخراج واستنباط األحكام واآلداب اليت يتضمنها احلديث. .3
 التييد من حسن قرا ة الطالب للنص.  .4
 . (م2013الشامي، حممد عمر. ) السعي يف العم  شا جا  يف احلديث، واحلث على الك .5
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 (3)رقم نشاط 

 الحديث الشريفخطوات السير في تدريس مادة 

 قيقةد (23الزمن )        خطوات السير في تدريس مادة الحديث الشريف(       6) رقم ورقة عمل

 األهداف :

 . خطوات السري يف تدريس مادة احلديث الشريفف املشاركون أن يتعّر

 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرض الشرائح، سبورة ورقية لتسجيل مالحظات الدارسني. 2ورقة عمل )  ، LCDشاشة عرض 

 : ذآلية التنفي

 السؤال( ويطرح على امل اريني  2)  رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم 
 التالي :

  ؟خطوات السري يف تدريس مادة احلديث ال ريفما هي 

 د(10) 

 على ويدونونها إجابات، من إلي  التوص  يتم فيما امل اريني املدرب يناقشيقة العصف الذهم، بطر
 .السبورة

 (د 5)

 (د 5) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت )

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم .-1

 احرتام آرا  امل اريني.-2

 حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضة .-3   
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 قائقد (13الزمن )  خطوات السير في تدريس مادة الحديث الشريف(    تحديد 7) رقم ورقة عمل

 
 عزيزي املشارك،

تدريس مادة خطوات السري يف يف حتديد  ( واشرتم مع زمالئكMind Mapsاسرتاتيجية ا رائط الذهنية ) اتبع
 : احلديث ال ريف

 خطوات السري يف تدريس مادة احلديث ال ريف هي:
 .................................................................................................. ا طوة األوىل:.
 ..................................................................................................: ا طوة الثانية
 ..................................................................................................: ا طوة الثالثة

 ................................................................................................. :ا طوة  الرابعة
 ............................................................................................... :ا طوة ا امسة.
 ................................................................................................ :ا طوة السادسة
 ................................................................................................. ا طوة السابعة:

 ................................................................................................. :ا طوة الثامنة 
 ................................................................................................. :ا طوة التاسعة
 ................................................................................................. :ا طوة العاشرة

 ........................................................................................... :ا طوة احلادية ع رة
 ............................................................................................ :ا طوة الثانية ع رة
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 (2) رقم نشرة

 خطوات السير في تدريس مادة الحديث الشريف

مرتبطة شوضوع احلديث ال ريف، شرط أن تكون م وقة  ةوهي التمهيد: حيث يبدأ املعلم شقدم اخلطوة األوىل:
 وجاابة.

عرم احلديث ال ريف املراد تعلم : من خالل وسيلة تعليمية، وال سيما إن يانت وسيلة تكنولوجية  الثانية:اخلطوة 
 تستخدم العرم اإللكرتوني والضوئي.

 ا وضوح الصوت.قرا ة املعلم للحديث قرا ة منواجية جهرية، مراعًي اخلطوة الثالثة:
 للحديث قرا ة صامتة بينهم وبني أنفسهم. الطالبقرا ة  اخلطوة الرابعة:

، ومستوى طالبيف معاني الكلمات واملفردات الصعبة الواردة يف احلديث بالنسبة للالطالب مناق ة  اخلطوة اخلامسة:
 تفكريهم، ومنوهم املعريف، ثم تدوين معاني هذه الكلمات على السبورة.

 عروم، وتدوينها على السبورة.توجي  بعض األسئلة حول احلديث امل اخلطوة السادسة:
 شرح املعلم للحديث، وربط  بالواقع الذا نعيش في  من خالل تطبيق  على املواقف احلياتية املختلفة. اخلطوة السابعة:
وحده، وييخذ املعلم  طالب للحديث قرا ة جهرية، وميكن الك من خالل: أن يقرأ ي   الطالبقرا ة  اخلطوة الثامنة:

ا يف صوت واحد احلديث قرا ة جهرية واحدة، مع إنصات املعلم، مجيًع الطالبالفص ، وميكن أن يقرأ  طالبعينة من 
 وتصحيح  هلم.

 استنتاج ما يرشد إلي  احلديث، وتدوين  على السبورة. اخلطوة التاسعة:
 التقييم: من خالل أسئلة تبحث عن مدى حتقيق األهداف من حصة احلديث. اخلطوة العاشرة:

 غلق الدرس: بتوضيح أهمية هذا احلديث، والعم  ب  واالستفادة من . احلادية عشر: اخلطوة
وهي حتديد تعيني للطالب من خالل إحالة الطالب إىل العديد من يتب احلديث  للبحث عن  :الثانية عشر اخلطوة

 . (م 2013)حممد، منة اهلل.  روايات ، وألفاظ ، ومعاني  األخرى
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 (4)رقم نشاط 

 تطبيق مهارات تدريس مادة الحديث النبوي الشريف

 قيقةد (23الزمن )    تطبيق مهارات تدريس مادة الحديث النبوي الشريف(       8) رقم ورقة عمل

 

 األهداف :

 . مهارات تدريس مادة احلديث النبوا ال ريفأن يطبق امل اريون 
 

 االحتياجات :

 ( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني. 2، ورقة عم  ) LCDشاشة عرم 
 

 : ذآلية التنفي

( ويطرح على امل اريني  2) رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم  
 التالي : السؤال

  ؟مهارات تدريس مادة احلديث النبوا ال ريفما 

 د(10) 

 ويدونونها إجابات، من إلي  التوص  يتم فيما امل اريني املدرب يناقشبطريقة العصف الذهم، 
 .السبورة على

 (د 5)

 (د 5) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت ) 
 

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم . (1)

 احرتام آرا  امل اريني. (2)

 حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضة . (3)
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 قيقةد (33)  :الزمن   مهارات تدريس مادة الحديث النبوي الشريف         (  9) رقم ورقة عمل

 عزيزا امل ارم،
احلديث مهارات تدريس مادة يف حتديد  ( واشرتم مع زمالئكMind Mapsسرتاتيجية ا رائط الذهنية )إ اتبع

 : النبوا ال ريف
 مهارات تدريس مادة احلديث الشريف هي:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 (3)رقم نشرة 

 الشريفمهارات تدريس مادة الحديث النبوي 
 :تعلم الحديثالدافعية نحو  زيادةالحرص على المهارة األولى: 

جيد أنها ت تم  على مواقف وأحداث وأقوال   -علي  وسلم صلى اهلل- وإن املتيم  يف يثري من أحاديث رسول اهلل 
اجلواب، والناظر يف يتب أسباب ورود احلديث  تعّرفا إىل ملحة، وشوًق أسئلةا حريات تثري يف اهن احلاضرين وأحياًن

 ومن الك: ،جيد مواقف نبوية تربوية رائعة تدفع الناس إىل التعلم
 السؤال املثري يالسؤال عن املفلس، وعن ال جرة اليت ال يسقط ورقها. 
   ال يؤخر البيان عن وقت احلاجة -صلى اهلل علي  وسلم-استثمار املواقف واألحداث: فقد يان رسول اهلل. 
 لى اهلل علي  ص-لرغبة: وهذا جتسده أجوبة الرسول استثمار إقبال املتعلم على التعلم وعدم تفويت الفرصة الناجتة عن ا

النداس، ومند  قدول بعضدهم يارسدول اهلل أخربندي بعمد  يددخلم اجلندة ويباعددني عدن الندار يمدا يف               أسئلةعلى  -وسلم
 .حديث معاا

  وأدائ  ملناسدك احلدج قبد  أن     ،على املنرب مع التيمني ثالثًا -صلى اهلل علي  وسلم-احلريات املثرية للتساؤل يصعوده
 : صلوا يما رأيتموني أصلي.    ،يقول: خذوا عم مناسككم، وصالت  بالناس قب  أن يقول

 لصدحة صدالة املتوضدئ     -صلى اهلل علي  وسلم-هم أو الفع  للتدخ  بالبيان: يإقراره مواقف االختالف يف الَف ستثمارا
 بعد وجود املا  بعد أن صلى بالتيمم.

           استثمار القصص واألمثال لبنا  املعرفة اجلديدة:  يحكايدة أحدوال األمدم السدابقة واسدتنتاج العدرب منهدا ومند  حدديث
 ا يف القصة والعربة.وتسعني نفًس اللبنة يف ضرب املث ، وحديث من قت  تسعًا

، -صلى اهلل علي  وسلم -م، ترتى يف سرية رسول اهلل الت ويق للتعّل إجيادساليب وغريها من أساليب هذه األ 
م يلما ربط م واالخنراط في ، ألن التعّلحفيز إىل التعّلالّت مهارةني إىل ضرورة االجتهاد يف إبداع وهي إشارات تربوية للمرًب

  السلوم.ا يف حبدث مثري يان أرسخ يف الذهن وأبقى أثًر

  :جودة عرض الدرس ليتسنى فهمه: المهارة الثانية

وقد  ،ا حتى تعق  عن ()يان يعيد الكلمة ثالًث  -صلى اهلل علي  وسلم-وعن أنس بن مالك:  أن رسول اهلل 
املميزين بقرا ة  الطالب يان علماؤنا يقرأون بينفسهم من حفظهم أو من نسخ  األصلية،أو خيتارون يف اجمللس حذاق 

والنظريات الرتبوية احلديثة يف طرق تدريس النصوص تتحدث عن مستويات ثالث  متينية سليمة من التصحيف والتحريف،
القرا ة واليت يقوم بها املدرس يف البداية أو يكلف بها أمهر الطالب، ثم  القرا ة التوجيهيةيف قرا ة النصوص،أوهلا 

وهي .وهي اليت يقوم بها فرد أو أيثر من املتعلمني حياولون فيها ترسم خطى املدرس يف القرا ة التوجيهية، التجريبية
الداعمة ملا استقام من نطق الطالب، وتصحيح ما قد  القرا ة التصحيحيةلوها تمظنة الوقوع يف ا طي والزل  لذلك ت

على مهارة قرا ة  الطالبيف تدريس النصوص،مترين  يعتور قرا تهم من النواقص،والغرم من تطبيق هذه الطريقة
النصوص ال رعية قرا ة سليمة من األخطا ،واعية بفواص  املعاني،موصلة إىل التدبر والتيم  يف جزئيات النص، 

 مساعدة على االستذيار واالستظهار.
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  :الشرعي هم والتحليل واالستنباط من النص  الف  المهارة الثالثة: 

عنهم البحث عن  َفِرولعهم باللغة والغريب وامل ك  واملختلف، يما ُع -رضوان اهلل عليهم- عرف عن علمائنا
ويانت أدواتهم يف الك عرم السنة على القرآن ومجع األحاديث الواردة يف  أسباب ورود احلديث بالروايات املختلفة،

حتى يتبني الناسخ من املنسوخ ويعني املبني على تفصي  اجملم ، ويعرف املقيد باملطلق، واملقارنة بني  ،املوضوع الواحد
 . ويتم الك وفقًا ألربع مراح  يالتالي:ها إىل دليليهااالجتهادات ورّد

،  على استخالص اآلداب واألخالق والقيم السلويية الطالبعلى مساعدة املعلم ففي املرحلة األوىل يقتصر 
، ثم الطالب، والتحلي  البسيط لبعض مضامين  وربطها بواقع احلديث ال ريف وهذا يتطلب فقط القرا ة السليمة لنصِّ

 استخالص العرب والعظات والت جيع على متثلها يف السلويات اليومية.
من النصوص ال رعية،  نتق  إىل بنا  املفاهيم وصياغة التصورات انطالقًايعزز ما سبق ويويف املرحلة الثانية 

يف الغريب وامل ك  واملختلف، ويذا استيعاب  واالصطالحي دون ا وما أيثر يف التحلي  اللغوا وهذا يقتضي عمًق
 .مجيع مج  النص ال رعي بالتحلي ، واستثمار أسباب الورود ومناسبات النصوص

لفكرا والثقايف وليس الت ريعي فقط، ويف على االستنباط ا الطالبنتق  إىل تعبئة قدرات يويف املرحلة الثالثة 
استثمار علوم الدراية يالناسخ  على الطالبستثمر أدوات الربط بني النصوص ال رعية،  يما ميرن يهذه املرحلة 

 .الغريب وامل ك  واملختلف وتعّرفواملنسوخ واملقارنة بني أسباب الورود، 
فيها استثمار باقي  وهي املرحلة اليت يتمُّ ،القدرة على االستنباطأما يف املرحلة الرابعة فينتق  املتعلم إىل تعبئة 

 .مقاصد ال ريعة اإلسالميةيهم النصوص ال رعية َفاألدوات املعرفية واملنهجية ِل
 :األنشطة التعليمية من خاللعلى اكتساب مهارات وقدرات  الطالبتدريب المهارة الرابعة: 

وقدرت   ،املدرس خربةتنمية مهارات وقدرات لدى املتعلم، تصق    ريفمادة احلديث النبوا النتوخى من تدريس 
يف حالة الرواية  ابين الطريقة التقليدية املبنية على التلقني واالستذيار تكون مهمة جدًّ على إبداع أن طة تعليمية، علمًا

هم والتدبر والتمث  السلويي فيحتاج إىل طرق أخرى ختاطب اجلوانب املعرفية والسلويية والنق  فقط، أما الَف
وقد أخرج البخارا من حديث عبدالرمحن بن عبداهلل بن والوجدانية للمتعلم وتنقل  من درجة النق  إىل درجة الوعي 

ودرجة الوعي هذه تقتضي أن ينمي  ،()فرب مبلغ أوعى من سامعقال :  -صلى اهلل علي  وسلم- مسعود عن أبي  أن النيب
 يف املتعلم : املعلم
 . القدرة على استذيار النص ال رعي بلفظ  ومعناه حال الرواية يما حتمل 
  القدرة على تتبع النصوص ال رعية والبحث يف مظانها ومصادرها باستعمال يتب الفهارس واملعاجم. 
  املناسب أا الربط بني ال اهد وموضع .القدرة على استحضار النص املناسب يف املوضوع 
 .القدرة على تتبع أقوال ال راح واملفسرين يف مظانها واجلمع بينها بيسلوب علمي مبم على املقارنة واالستنتاج 
 .القدرة على متحيص الروايات ومتييز صحيحها من سقيمها بإعمال قواعد اجلرح والتعدي  وعلم الرجال 
  األنسب منها للموقف التعليمي إن  أو مناسباتها واختيار ورودهارعية بيسباب القدرة على ربط النصوص ال

 تعددت وصحت.
 ِّما ال حيتم . دون حتمي  النصِّ من ال رعي اللغوية واألخالقية القدرة على استجال  أبعاد النص 
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 والغريب وامل ك   القدرة على استعمال علوم الدراية يف فق  السنة واالستنباط منهما يعلم الناسخ واملنسوخ
 وعرم النصوص على بعضها وقواعد الرتجيح بينها عند التعارم.

 .القدرة على مجع النصوص الواردة يف املوضوع الواحد يف نظرة موضوعية متكاملة 

 
 في التنويع في أساليب وطرق التدريس المختلفة:  ة المعلمالمهارة الخامسة: مهار

تبنى بالتدرج لدى املتعلم من خالل أن طة تعليمية متنوعة، وهذا يقتضي من املدرس السابقة ي  هذه القدرات 
استعمال خمتلف طرق التدريس احلديثة يف التدريس،يالطريقة االستقرائية،والطريقة االستنتاجية، والطريقة احلوارية 

يب متعددة  ييسلوب االشتغال بيسال الطالبوطريقة ح  امل كالت وغريها من الطرق، يما تقتضي من  االشتغال مع 
يف يموعات عم  للتدريب على البحث يف املصادر، واملقارنة  وعرم النصوص على بعضها واالستنتاج والنقد، وأسلوب 

امل اريع ال خصية للمتعلم يالعروم والبحوث ومجع املعطيات  ةالندوة إلايا  روح النقاش واحلوار، وأسلوب تهيئ
رج املؤسسات التعليمية ، وأسلوب الزيارات امليدانية املؤطرة للمؤسسات العلمية ومرايز واإلحصا ات والبيانات خا

 البحث وال خصيات العلمية وغري الك.  
 

 ومنها: مادة الحديث النبوي الشريفالالزمة لفهم مهارات الإيقاف المتعلمين على  المهارة السادسة:

 واحلفه.رواة احلديث من حيث العدالة والضبط ب التعريف 
 سند احلديث من أول  إىل آخره.ب التعريف  
 احلديث الضعيف واحلسن وال اا. التفريق بني 
 بني احلديث القدسي والقرآن الكريم. التفريق 
 بني احلديث القدسي واحلديث النبوا. التفريق 
 بني احلديث الصحيح واحلديث املوضوع. التفريق 
 ريف.بعض الذين شاريوا يف تدوين احلديث ال حتديد  

 بعض أئمة احلديث.ب التعريف 

 كتب احلديث الصحيحة من غريها.ب التعريف  

 
 المهارة السابعة: استخدام الوسائل التعليمية المساندة في تدريس السنة النبوية:

تتنوع الوسائ  التعليمية اليت تستخدم يف تدريس موضوعات السنة النبوية، فت م  املصادر، واملراجع، 
، ولوحات اجليوب، واجملسمات، والصور، وأفالم الفيديو، باإلضافة إىل األقراص اتيوالبطاقات، وال فافواللوحات، 

( )مهدي، م3102)محمد، منة اهلل.  للخربات يف هذا اجملال ا(، وشبكة اإلنرتنت اليت تعّد مصدرًا ثريCDًّاملدية )
 . (م3103( )عبداهلل، رحاب زناتي. م3103أحمد عبدالحليم. 
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 قائقد (13الزمن )         مهارات تدريس مادة الحديث النبوي الشريفتطبيق      (  13) رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك،
مستعينًا خبطوات ومهارات تدريس مادة احلديث النبوا ال ريف السابقة، اشرتم مع أفراد يموعتك واستخدم 

وقم بتدريس  أمام زمالئك مطبقًا في   ،وقم بإعداد درس )آداب الطعام(  (Role Playاسرتاتيجية متثي  األدوار )
 خطوات ومهارات تدريس مادة احلديث النبوا ال ريف.

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 قائقد (13) :الزمن    د الصعوبات التي تواجه تدريس مادة الحديث الشريفتحدي     (11) رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك،
سرتاتيجية العصف الذهم، وحدد الصعوبات وامل كالت اليت تواج  تعليم وتعلم مادة احلديث إاستخدم 

 .ال ريف يف مؤسساتنا التعليمية
..................................................................................................................
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
..................................................................................................................

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 
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 دقائق (13) :الشريف   الزمن  مقترحات تفعيل تدريس موضوعات الحديث النبوي     (12) رقم ورقة عمل

 عزيزا امل ارم،
اليت من شينها تفعي  تدريس موضوعات  ب  واملقرتحاتامل كالت مقرتحًا بعض الُس سرتاتيجية ح ِّإاستخدم 

 . السنة النبوية، وتؤدا إىل مزيد من التحسني يف بنا  مادة احلديث النبوا ال ريف ضمن مناهج الرتبية اإلسالمية
..................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................  
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 (4)رقم نشرة 

 :موضوعات السنة النبوية في المناهج المدرسيةفي الصعوبات والمشكالت التي تواجه عملية التعليم والتعلم 

ضيق الوقت املتاح ملبحث الرتبية اإلسالمية بعامة، والوقت املخصص ملوضوعات السنة النبوية خباصة، حيث ميكن أن -
من خالل جع  النصوص املرتبطة بالسنة النبوية هي ا ور لتدريس موضوعات الرتبية اإلسالمية  يبريًا ًانسبي يعطى ثقاًل

 األخرى من فق  وعقيدة وغريها.
صعوبة املفاهيم واملصطلحات وخباصة يف علوم احلديث ال ريف اليت تتطلب خربات سابقة،مث : مفاهيم علم املصطلح -

من استيعاب تلك املصطلحات، وال ميكن للمعلم السري  الطالبيي يتمكن اليت حتتاج إىل شبكة مفاهيمية مرتابطة 
يف عملية التعليم بيسر وسهولة إال إاا شرح املفاهيم واملصطلحات اات العالقة،مث : مفهوم ال ذوا، والعلة، والتدليس 

 وغريها.
صاب التدريس املطلوب يث يكّملون نإسناد تدريس مادة الرتبية اإلسالمية لغري املتخصصني يف ال ريعة اإلسالمية، حب-

،ألن هؤال  املعلمني واملعلمات ال ميتلكون الطالب، وهذا يكون على حساب نوعية التدريس الذا يقدم إىل  امنهم إداريًّ
الكفايات الالزمة لتدريس مادة الرتبية اإلسالمية، فلديهم ضعف تربوا خاص بالرتبية اإلسالمية، وضعف أيادميي 

 أيضًا.
موايبة مناهج الرتبية اإلسالمية للمستجدات الرتبوية يف يال تقنيات التعليم احلديثة مث : اإلنرتنت، واملواد عدم -

 ودمج الك يف عملية التعليم، وخباصة ما يتعلق بالسنة النبوية، وبقا  التعليم مرتبطًا بالكتاب املدرسي.،ا وسبة
ة النبوية يف مكتبات املدارس، ويعود الك إىل صعوبة توفريها بسبب قلة توافر املصادر واملراجع املنتمية إىل السن-

 .التكلفة العالية، حيث إن معظم تلك املصادر واملراجع يغلب عليها يثرة اجمللدات
 :نحو تطوير منهاج يعطي السنة النبوية مكانتها في العملية التعليمية/التعلمية

تعم  على تفعي  تدريس موضوعات السنة النبوية، وتؤدا إىل مزيد من ميكن األخذ باملالحظات امليدانية اآلتية اليت 
 :أهمها ومن ،التحسني يف بنا  مناهج الرتبية اإلسالمية

توظيف املنحى التكاملي يف تدريس وحدة السنة النبوية يف املناهج املدرسية من خالل ترابطها مع الوحدات األخرى، -
ويذلك األحكام ال رعية اليت تيتي يف ثنايا  ،اوين للموضوعات الفقهيْةوجع  األحاديث النبوية عن،مث : الفقْ 

وهذا ينسحب على سائر الوحدات  ،را للتعلمحبيث جيع  احلديث مصًد الدروس، والرتييز على أسلوب حتلي  النْص
 .مث : العقيدة، السرية، واألخالق، واملعامالت

في   احديثًا نبويٍّ الطالبلرتابط بني املوضوعات املختلفة حبيث يعطى حماولة بنا  املناهج يف جز  منها بطريقة تراعي ا-
من املوضوعات املرتبطة بيبواب الدين املختلفة، ثم يستنتج من  ما يرتبط بها يف دراسة شاملة ال تقتصر على وحدة بعينها، 

 وجتع  يف قسم مستق  حتت عنوان ثقايف معني.
ستخدام اإلنرتنت، وزيارة اجلمعيات إ :  يف تعزيز االهتمام بالسنة النبوية مث  دور التعليم الالمنهجي )غري النظامي(-

مرتبطة  املهتمة بالسنة النبوية، ويتابة املقاالت، والن رات، وعقد ا اضرات والندوات، وتنظيم االحتفاالت شناسبات
ن املناسب أن يطلق على بعض الصفوف بالسنة النبوية، وتنفيذ زيارات ملؤسسات حبثية خمتصة باملوضوع ، وقد يكون م
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  يعلق يف مكان بارز أو القاعات أكما  لبعض علما  السنة الذين يان هلم دور بارز يف هذا اجملال مع وجود ملخص حليات
 . (م 2113احلارثي، صالح ردود. م  ؛ 2117منصور، مصطفى يوسف.  م ؛ 2116)الصغري، ناصر علي أمحد. من املدرسة
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 اليوم الثاني 

 

 الثانيةالجلسة 
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 الرابعةالكفاية 

 أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة""
 

 ( دقائق13الزمن:)                                  توقعاتي                 (           1)  رقم ورقة عمل

 

 عزيزا امل ارم :
" سج  ما تتوقع أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحةمن احلقيبة التدريبية " الرابعةن الكفاية انطالقًا من عنوا

 ايتساب  طوال فرتة التدريب على هذه الكفاية، ثم شارم يموعتك يف وضع يموعة توقعات م رتية.
 أتوقع بنهاية التدريب على هذه الكفاية من احلقيبة التدريبية أن أيون قادرًا على:

1............................................................................................ 
2............................................................................................ 
3............................................................................................ 
4............................................................................................ 
5............................................................................................ 
6............................................................................................ 
7............................................................................................ 
8............................................................................................ 
9............................................................................................ 
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 الرابعةأهداف الكفاية 

 "أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة"

 أن يكون قادرًا على:يتوقع من املتدرب بعد انتهاء التدريب 
 القدوة احلسنة على تربية املسلم. إدرام أهمية أسلوب .5
 تربية املسلم. يفأثر أسلوب القصَّة  تعّرف .4
 تربية املسلم. يفأثر أسلوب املنافسة   تعّرف .4
 تربية املسلم. يفأثر أسلوب التدريب العملي  تعّرف .3
 تربية املسلم. يفأثر أسلوب اإلقناع  أهمية  تعّرف .1
 تربية املسلم. يفأثر أسلوب العصف الذهم  تعّرف .6
 تربية املسلم. يفأثر أسلوب املوعظة احلسنة  تعّرف .7
 تربية املسلم. يف أثر أسلوب احلوار البنَّا  تعّرف .8
 حتديد مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب وعالجها. .9

 حتديد امل كالت األخالقية بك  أشكاهلا وعالجها. .51
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 (1)رقم نشاط 

 الفرد على العقيدة الصحيحةأساليب تربية 

 قيقةد (25)  :الزمن        (           أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة2) رقم ورقة عمل

 األهداف :

 ف امل اريون أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة. أن يتعّر

 االحتياجات :

سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني. شاشة عرم، ( ، برنامج عرم ال رائح، 2، ورقة عم  ) LCDشاشة عرم
 (Data Showعرم البيانات ) زجها

 : ذآلية التنفي

السؤال على املشاركني  ( ويطرح 2) رقم جيلس املشاركون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عمل 
 التالي:

 ما أساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحة ؟ 

 د(10) 

يناقش املدرب املشاركني فيما يتم التوصل إليه من إجابات، ويدونونها على بطريقة العصف الذهين، 
 السبورة.

 (د 5)

 (د 5) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرض املدرب شرحية الباوربوينت )

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم .  -1

 احرتام آرا  امل اريني. -2

 حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضة. -3
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 قيقةد ( 15(       أسلوب القدوة الحسنة والقصة والمنافسة والتدريب العملي     الزمن )3) رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك،

مفهوم أسلوب القدوة  يف حتديد واشرتم مع زمالئك،م التعاوني )املهام املتقطعة(سرتاتيجيات التعّلإحدى إ اتبع
 : يساليب تربية الفرد على العقيدة الصحيحةاحلسنة والقصة واملنافسة والتدريب العملي ي

 أسلوب القدوة احلسنة 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
..................................................................................................................

 أسلوب القصة
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 أسلوب املنافسة
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 أسلوب التدريب العملي
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 (1)رقم بطاقة تعريف 

 أسلوب القدوة الحسنة وعرض القصة والمنافسة والتدريب العملي

 أسلوب القدوة احلسنة: 

 ْمفينظروا إليد  على أن  مصدٌر لعلمِه،ألن  يف احلقيقة قدوة للمتعلمنْي والك،املعلم أن يبدأ بنفسْ  "أن على يقصد بِ 
 . (م 2005 حنان. )احلاج، وعلى املعلم أال ختالف أقوال  أفعال "

 :مفهوم أسلوب عرض القصة 

األحداث، ل  بداية ومن أساليب الرتبية يف اإلسالم أسلوب عرم القصة، الك األسلوب الرتبوا الفاع  الذا يعرم حدثًا من 
، فما يكاد ينتهي موقف من مواقف هذا احلدث، أو حلقة من االنتباه، وتوقه احلّس ونهاية، تتخلل  مواقف وحلقات ت دُّ

ف النتيجة، فتيخذ النفس من ي  موقف عربة، ومن ي  حلقة ايرى، قب  أن خترج من عّرتحلقات ، إال والنفس تتلهف إىل 
 . (م 2007 حبيبة. )حافظ، "لعظة اليت سيقت القصة من أجلهاالقصة بكاملها بالعربة وا

 مفهوم أسلوب املنافسة:

"أسلوب املنافسة من طرائق التعليم الفعَّالة واإلجيابية، واليت وج  إليها القرآن وحث عليها الرسول صلى اهلل علي  وسلم يف 

طالع ستزادة من املعرفة، وتعويدهم االبهدف اال مواقف تعليمية متعددة، واملنافسة ن اط يوج  علي  املدرس تالميذه

 والبحث، وأطلق مفهوم املنافسة على ي  منافسة جترا بني املتنافسني، يف حدود قوانني معينة، وهلدف معني"

 . (م2004محاد، شريف. )

 مفهوم أسلوب التدريب العملي:

يزيد من وضوح األمر الذا تعاجل  للطالب ، يما أنها أن هذه الطريقة جتمع بني اجلانب النظرا ، واجلانب العملدي   مما 

تنق  الطالب من اجلو الفكرا النظرا إىل جو احلياة العملي ، وهذه الطريقة ، تتفق مع طبيعة الرتبية اإلسالمية اليت هي 

 . (م2006)العطار، نايف.    تربية سلويية بالدرجة األوىل
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 عزيزي املشارك،

 و اإلقناعيف حتديد مفهوم أسلوب  رم مع زمالئكَتْش( وِام التعاوني )املهام املتقطعْةسرتاتيجيات التعّلإحدى إ اتبع
 : على العقيدة الصحيحة يساليب تربية الفردي املوعظة احلسنة والعصف الذهم واحلوار البنا 

 أسلوب اإلقناع
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 أسلوب املوعظة احلسنة
................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 أسلوب العصف الذهين
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 أسلوب احلوار البناء
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

 

 

 

 قيقة( د 15) :الموعظة الحسنة والعصف الذهني والحوار البناء     الزمنو (  أسلوب اإلقناع 4)رقم ورقة عمل 
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 (2) رقم بطاقة تعريف

 الحوار البناءالعصف الذهني و  أسلوب الموعظة الحسنة واإلقناع و

 أسلوب املوعظة احلسنة: 

تعترب املوعظة ، ول  القلب ويبعث على العم  وا ري والعواقب على الوج  الذا يرقُّ "الوعه هو النصح، والتذيري باحلقِّ

يف حتقيق  اِع وما الك إال أنها أسلوب ناجح وف ،-صلى اهلل علي  وسلم-من األساليب الرتبوية اليت أمر اهلل بها نبي  

)الشنقيطي، الطيب.  وال سيما إاا يانت هذه املوعظة ملتزمة باملنهج الربانيليت يسعى إليها الداعية املسلم،األهداف ا

 . (م 2007

 :أسلوب اإلقناعمفهوم  

أو هو عملية االستحصال على تبم ال خص اآلخر جملرى ،التيثري يف آرا  وتصرفات فرد ما اإلقناع "عملية أو فّنب يقصد

 . (م 2007)الزبيدي، عبداهلل.  فع  أو موافقت  على اقرتاح باستمالة لعقل  وم اعره"

 مفهوم أسلوب العصف الذهين:

وتعظيم االستفادة منها، والعصف  ،االنتقدادات املوجهة إىل التقنيات والطرائق االست رافية"طريقة تكميلية لتاليف 

الذهم يف األساس هو أسلوب توليد أفكار جديدة عن طريق االستفادة من مصادر اجلماعة بداًل من االعتماد على 

 .(م2002)عطية، خليل.  أفكار فرد واحد أو عدد قلي  من األفراد

 ار البناء:مفهوم احلو

وهكذا دون أن يكون بني ،ثم يعود إىل األول،مواجهة الكالم واحلديث بني طرفني ينتق  من األول إلدى الثاني هو"

 . (م 2002)الصعيدي، فواز.  الطرفني ما يدل بالضرورة على وجوب ا صومة"
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 (2) رقم نشاط

 تحديد مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب وعالجها

 قيقةد ( 25الزمن )            تحديد مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب وعالجها(        5) رقم ورقة عمل

 األهداف :

 . على مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب وعالجهاأن يتعرف امل اريون 

 االحتياجات :

الدارسني، شاشة ( ،برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات 5)رقم ،ورقة عم   LCDشاشة عرم
 (Data Showعرم، جهاز عرم البيانات )

 : ذآلية التنفي

( ويطرح على امل اريني  5)  رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم 
 : السؤالني التاليني 

 مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب من وجهة نظركم؟ ما  -1

 كيف ميكن عالج هذه املظاهر؟ -2

 د(10) 

 ويدونونها إجابات، من إلي  التوص  يتم فيما امل اريني املدرب يناقشبطريقة العصف الذهم، 
 .السبورة على

 (د 5)

( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت ) 
 فيها.

 د(10)

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم . (1)

 احرتام آرا  امل اريني. (2)

 حماولة التوفيق بني إجابات امل اريني وال رحية املعروضة . (3)
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 قيقةد (25الزمن )          مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب وسبل عالجهاتحديد    (    6) رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك،

  بالطالب واقرتح ُسيف حتديد مظاهر ضعف العقيدة لدى  سرتاتيجية العصف الذهم واشرتم مع زمالئكإ اتبع
 عالجها: 

 أواًل: مظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب من وجهة نظريم:
............................................................................................................. 

..................................................................................................................
............................................................................................................ 

 ب  العالج املقرتحة:ثانيًا: ُس
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 (1) رقم نشرة

 بل عالجهامظاهر ضعف العقيدة لدى الطالب وس  

 أواًل: مشكلة ضعف العقيدة الصحيحة:

 التصور املقرتح لعالج هذه امل كلة:

 العقيدة الصحيحة يف نفوس الطالب عن طريق ا اضرات والندوات وتوزيع املطويات.تيصي  مفهوم  .1
ترسيخ الوازع الدديم يف نفدوس الطدالب عدن طريدق دراسدة اآليدات القرآنيدة واألحاديدث ال دريفة والقددوة احلسدنة              .2

 واإلقناع العقلي الواعي.
وعلم  ، والبعث ، ا العقيدة يوحدانية اهللتطبيق أسلوب العصف الذهم عن طريق التفكري الديم وإثارة قضاي .3

 الغيبيات.
معلدم   والدك عدن طريدق:    ;بيان خطي اجلاهلية املعاصرة وي دفها أمدام الطالدب باملثدال الدواقعي والددلي  الصدحيح         .4

 ويذلك أسلوب القدوة لطالب . :الرتبية اإلسالمية: من خالل املنهج ملواد الرتبية اإلسالمية 
 مثال إلقناع الطالب بعدم جدوى بعض التقليعات اليت متس عقيدت .استخدام أسلوب ضرب األ .5
ند  صداحب الكمدال املطلدق     أو، وحدده ال شدريك لد      هللص العبدادة  تربية اإلميان ا الص يف قلوب الطالب وإخدال  .6

 .استخدام املربي ألسلوب املوعظة باحلكمة واألسلوب احلسن والليِّن سبحان  عن طريق ي  من:
والك عن طريق معلم الرتبية اإلسالمية ومعلمي املدواد العلميدة    ،اهلل سبحان  وتعاىل من وفا تربية الطالب على  .7

 ببيان قدرة اهلل العظيمة وا ارقة يف الكون وا لق واإلعجاز حتى خياف  الطالب لعظمت .
اإليضاح واستخدام األجهزة التقنيدة  استخدام الوسائ  التعليمية يف الرتبية مث  استخدام السبورة،ويذلك لوحات  .8

 الرسومات والكتابات والوسائ  تساعد يف إيصال املعلومة ب ك  سريع.، هم واالستيعابالَف اليت تقرُّ
ثقافدة الرتبيدة الذاتيدة     الطدالب والدك عدن طريدق إيسداب        احلرص علدى إحيدا  القديم الدينيدة شراقبدة اهلل تعداىل       .9

توزيدددع املطويدددات علدددى  ، وويدددذلك إقامدددة ا اضدددرات ،  إلااعدددة املدرسددديةوالنصدددائح با، باسدددتخدام  املدددواعه 
 . ويذلك تفعدي  ن اط مجاعة الرتبية اإلسالمية باملدرسة،الطالب

 تعريف طالب املرحلة الثانوية أنَّ الدخول إىل فئة الصاحلني تكون عن طريق اإلميان باهلل والعم  الصاحل. .11
 ن ر ن اطات مجاعة التوعية اإلسالمية. .11
 حماولة جذب الطالب املفرطني إىل هذه اجلماعة باحلكمة واملوعظة احلسنة. .12
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 وضعف حمبته -صلى اهلل عليه وسلم-الُبعد عن سنة املصطفى ثانيًا: مشكلة 
 التصور املقرتح لعالج هذه امل كلة:

 واالقتدا  ب  دائمًا . -صلى اهلل علي  وسلم-على االلتزام بسنة الرسول  الطالب حثُّ .1
 وبيان سريت  وأخالق  . -صلى اهلل علي  وسلم-استخدام اإلااعة املدرسية يف احلديث عن الرسول  .2
 لكي يقتدا بهم الطالب . -صلى اهلل علي  وسلم-ختلق مجيع منسوبي املدرسة بيخالق املصطفى  .3
 . -صلى اهلل علي  وسلم-عم  ا اضرات والندوات اليت تربط الطالب بنبيهم  .4
اصَّة اليت خبيف ي  أرجا  املدرسة عن طريق لوحات إرشادية و -صلى اهلل علي  وسلم-سول ن ر أحاديث الر .5

 تصف أخالق  وُخلق .
 . -صلى اهلل علي  وسلم-  رسول اهلل ما حيّب تربية الطالب على حبِّ .6
وما -وسلم صلى اهلل علي  -  الرسول ما حيبُّ فعّرتقب  املعلمني ل مْن -صلى اهلل علي  وسلم-شرح سرية النيب  .7

 يكره .
 البي متعاونًا مع معلم الرتبية اإلسالمية ب رح حديث نبوا شريف يتحدث عن األخالق اإلسالمية.قيام املرشد الّط .8
 وتطبيقها. -صلى اهلل علي  وسلم-استخدام املربي ألسلوب الثواب يف تعلم سنة املصطفى  .9

 حيفه يموعة من األحاديث.وضع مكافية مدرسية عن طريق م رف الرتبية اإلسالمية ملن  .11
 باملدرسة. -صلى اهلل علي  وسلم-يطبق سنة املصطفى  ْنَمدوضع جائزة عن طريق املرشد الطالبي ِل .11
 تدريب الطالب على التقيد بسنة املصطفى صلى اهلل علي  وسلم. .12
 امل ارية يف ن اطات التوعية اإلسالمية. .13
  .ومجاعة التوعية اإلسالمية،رسة عن طريق مجاعة النظامر باملدإحيا  سنة األمر باملعروف والنهي عن املنك .14
 .طالبالإيراد القصص النبوا يف التزام أصحاب النيب صلى اهلل علي  وسلم لسنت  والك لالقتدا  بها عند  .15

 هجر القرآن الكريماملشكلة الثالثة: 

 التصور املقرتح لعالج هذه امل كلة:

 التحفيه والدراسة األوىل. وحلقاتتعليم القرآن الكريم يكون منذ الصغر وعن طريق األسرة  .1
 حتبيب الطالب بالقرآن الكريم وحفظ  وتالوت  . -
 دراسة آية واحدة من يتاب اهلل يبدأ بها املعلم حصت . -
لرتبيدة اإلسدالمية والن داط    والك باملسابقات القرآنية اليت تقيمها مجاعة ا،استخدام أسلوب الت جيع واملكافية   .2

 الطالبي .
 استخدام أسلوب ضرب األمثال لتيييد فض  القرآن الكريم لدى الطالب. .3
 ني على تطبيق ما يدعو إلي  القرآن الكريم من الفضائ  داخ  املدرسة وخارجها .حرص املرّب .4
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وتطبيدق الدك داخد  اجلدو     ،وأسدلوب القصدص القرآندي   ،تربية طدالب املرحلدة الثانويدة علدى أسدلوب احلدوار القرآندي        .5
 والك ألخذ العربة والعظة .،املدرسي وعن طريق املرشد الطالبي

 م كالت الطالب النفسية والسلويية . استخدام اآلا احلكديم يف االست فا  وح ِّ .6
 أن يربي املربون باملدارس الثانوية طالبهم على مهارة االستمتاع بالصوت اجلمي  والك عن طريق: .7
 كماع القرآن الكريم صباحًا عن طريق اإلااعة املدرسية وم رفها وأعضائها . لىع تعويد الطالب -
 توزيع أشرطة القرآن الكريم املنهجية على الطالب. -
 االعتماد على األشرطة واملسج  التعليمي واحلاسب اآللي يف تدريس مادة القرآن الكريم . .8

 

 املشكلة الرابعة: التقصري يف أداء العبادات

 رتح لعالج هذه امل كلة:التصور املق

 إيساب الطالب املعارف واملفاهيم الالزمة للعبادات املفروضة واملسنونة. -1
 بذل يهود يبري من قب  املرشد الطالبي يف إيساب الطالب هذه الثقافة. -
 توزيع مطويات تعليمية وعظيَّة على الطالب عند ي  مناسبة دينية. -
 .إشرام الطالب فيها مع مراعاةعن بعض العبادات اليت يتحدثون فيها  إقامة الندوات احلوارية بني املعلمني  -
والسدلف الصداحل    -صلى اهلل عليد  وسدلم  -وقدوة املسلمني حممد  احلديث يف اإلااعة املدرسية عن املعلم األوْل -

 تدا بها الطالب.يقوحياتهم مع العبادات لكي 
 د استخدام األسلوب العملي من قب  املربي. 2

 .منيار رجااءقالجوو،  ؛  هــ 1431.البالدي، منى سعد) الب يف األسلوب العملي، لكي تتم الفائددة إشرام الط -
 . (م2002الصعيدي، فواز. ؛   هـ1417
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 (3)رقم نشاط 

 تحديد المشكالت األخالقية بكل أشكالها وعالجها

 قيقةد (25الزمن )               تحديد المشكالت األخالقية بكل أشكالها وعالجها(        7) رقم  ورقة عمل

 

 األهداف :

 . ب  لعالجهاامل كالت األخالقية بك  أشكاهلا واقرتاح ُسأن حيدد امل اريون 

 

 االحتياجات :

( ، برنامج عرم ال رائح، سبورة ورقية لتسجي  مالحظات الدارسني، شاشة 7، ورقة عم  ) LCDشاشة عرم 
 (Data Showعرم البيانات ) زعرم، جها

 

 : ذآلية التنفي

السؤاليني ( ويطرح على امل اريني  7)  رقم جيلس امل اريون جلسة نصف دائرية، يوزع املدرب ورقة عم 
 :التاليني

  ؟امل كالت األخالقية اليت يعاني من  الطالب من وجهة نظريمما 

  ؟امل كالت األخالقية ييف ميكن عالج هذه 

 د(10) 

 على ويدونونها إجابات، من إلي  التوص  يتم فيما امل اريني املدرب يناقشبطريقة العصف الذهم، 
 ..السبورة

 (د 5)

 د(10) ( على جهاز احلاسوب مع توضيح ما ورد فيها.PowerPointيعرم املدرب شرحية الباوربوينت ) 
 

 اإلرشادات:

 التقيد بزمن ورقة العم . (1)

 احرتام آرا  امل اريني. (2)

 امل اريني وال رحية املعروضة .حماولة التوفيق بني إجابات  (3)
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 قائقد (  13) :الزمن      المشكالت األخالقية التي يعاني منه الطالب وسبل عالجها(      تحديد 8) رقم ورقة عمل

 عزيزي املشارك،
يف حتديد امل كالت األخالقية اليت يعاني من  الطالب  واشرتم مع زمالئك ، سرتاتيجية العصف الذهمإ اتبع

 ب  عالجها: واقرتح ُس
 أواًل: املشكالت األخالقية اليت يعاني منه الطالب من وجهة نظركم:

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 حة:بل العالج املقرتثانيًا: ُس
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 (2) رقم نشرة

 ابل عالجهتحديد المشكالت األخالقية التي يعاني منه الطالب وس  

 بعض األخالق السيئة بني الطالب: وجودأواًل: مشكلة 
 التصور املقرتح لعالج هذه املشكلة:

 تفعي  دور القدوة احلسنة يف ن ر األخالق احلميدة ونبذ السيئ منها.  .1
ضرات والندوات داخ  اعن طريق اإلااعة املدرسية أو ا  -صلى اهلل علي  وسلم-تعليم الطالب سرية املصطفى  .2

 املدرسة.
 ُخلقًا.حتلي املرشد الطالبي باللني واحلكمة وأن يكون أطيب املعلمني روحًا ونفسًا وأعظمهم  .3
تبم رائد الن اط ورائد التوعية اإلسالمية فكرة أن يكون لك  أسبوع دراسي شعار يعم  اجلميع من أج   .4

 لق  القدرآن ( أو ) الصددق منجاة (.) يان ُخ: حتقيق  مث  
 العم  على سيادة جو من الصفا  واللني بني املسئولني باملدرسة والطالب باملرحلة الثانوية لكونهم مراهقني .5

 وحيتاجون إىل اهتمام أيثر.
 الكذب بني الطالب ممارسة سلوكثانيًا: مشكلة 

 التصور املقرتح لعالج هذه املشكلة:
 أسلوب القدوة. ساطةربي لطالب  على فضيلة الصدق بوتربية امل .1
 والك يف غرفة الدراسة أو التعام  معهم داخ  املدرسة وخارجها.  إظهار فضيلة الصدق للطالب  .2
 على الصدق.  رآني ويف السنة النبوية اليت حتُثمن اير القصص القاإليثار  .3
 ت كي  سلوم الصدق وتعزيزه جبميع الوسائ . .4
 تعزيز الوازع الديم لدى الطالب يف القول والعم . .5
 التعام  مع الطالب بواقعية وعدم معاقبت  عندما يقول احلقيقة. .6
 على الصدق ومتقت الكذب. حتُثاإلرشاد الوقائي من خالل ا اضرات والن رات اليت  .7
د ،يذب ا اياة، الكذب االجتماعي ،الكذب ا يالي واملرشدين واملعلمني بيندواع الكذب: اآلبا تبصري  .8

 الكذب املرضي.و ،الكذب التفويضي ،الكذب الكيدا، الكذب جلذب االنتباه ،يذب الدفاع عن النفس
 السرقة بني الطالب: وجودثالثًا: مشكلة 

 املقرتح لعالج هذه املشكلة:التصور 
 التقيد شبدأ السرية عند تناول املرشد الطالبي حلالة سرقة عند أحد الطالب. .1
 ارق من قب  اآلخرين ألن  لن جيد مانعًا لالستمرار فيها بسبب الك.عدم نعت الطالب بالسَّ .2
 املدرسي .والك من املقصف   تفقُّد حالة الطالب املادية ومساعدت  إاا يان حمتاجًا  .3
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يف حالة هوس السرقة جيب على املرشد الطالبي طلب مساعدة الوالدين يف العالج وإغداق الوالدين باحلب  .4
 واحلنان على الطالب.

 اإلرشاد الديم وتقوية الوازع الديم لدى الطالب املبتلى بهذا الدا  والك عن طريق :  .5
 حصص الرتبية اإلسالمية. .6
 اإلااعة املدرسية الصباحية. .7
 ا اضرات والندوات واملن ورات. .8
 توزيع الكتب واألشرطة النافعة يف هدذا املوضوع. .9

  املقابلة مع ولي أمر الطالب وحبث امل كلة. .11
 تكثيف الربامج اإلرشادية الوقائية باملدرسة واختاا االحتياطات مث : وضع مكان خمصص الرتدا  املالبس .11

للمحافظة على ممتلكاتهم وممتلكات غريهم، وعدم جلب أشيا  مثينة  االرياضية، وتوجي  الطالب مجاعيًّ
 معهم إىل املدرسة.

 رابعًا : مشكلة السلوك العدواني لدى الطالب
 التصور املقرتح لعالج هذه املشكلة:

صلى اهلل د  وتكون القدوة أواًل الرسول ، والقدوة احلسنة لكي يتبع الك الطالب  ، استخدام أسلوب النمذجة .1
 ثم املعلمون ويذلك األفض  مدن الطالب. د  ي  وسلمعل

 دراسة حالة الطالب من قب  املرشد الطالبي باملدرسة. .2
 سرت .والك عن طريق احلوار مع الطالب وٌأ، تعدي  االجتاهات األسرية جتاه الطالب العدواني  .3
 ن ر ثقافة التسامح والسالم املنبثقة من اإلسالم. .4
العدوان السافر باآلالت أو العدوان بالكالم والك عن طريق الوعه واإلرشاد التحذير املستمر من أنواع  .5

 واستضافة أخصائي نفسي أو مرشد ديم لبيان الك للطالب.
 تباع أساليب إصالحية أيثر أثرًا.امن قب  املعلمني أو اإلداريني و جتنب العقاب البدني .6
الرتبية والتعليم على تدريب املرشدين واملعلمني على ح   ترييز اإلدارة العامة لإلرشاد والتوجي  الطالبي بوزارة .7

 امل كالت الطالبية.
 تدريب الطالب على ضبط تصرفاتهم من خالل احلوار اهلادف. .8
 العالج العقالني باحلجة واإلقناع لدحض األفكار امللتوية عند الطالب. .9

 توجي  نظر الطالب إىل أن القوة وال جاعة هي يف يظم الغضب . .11
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 ًا: مشكلة استعمال التدخني واملخدراتخامس
 التصور املقرتح لعالج هذه املشكلة:

واملعلم ورائد الن اط والك عن  ، أضرار التدخني واملخدرات عن طريق املرشد الطالبيعن تنفيذ برامج توعوية  .1
 طريق:

 استخدام أسلوب الوعه واإلرشاد والنصائح اليت حتذر من هذه اآلفات. .2
 التدرج يف معاجلة هاتني امل كلتني.استخدام أسلوب  .3
 ى هاتني امل كلتني النفسيني للقضا  علون األطبا  واملعاجل دمها اضرات والندوات اليت يقعقد ا  .4
 اختيار الصحبة الصاحلة ومتابعة املرشد الطالبي الختيار الصحبة للطالب املبتلى بهذه اآلفات. .5
 تربية الطالب على حماسبة النفس عند ا طي. .6
 ستخدام املرشد الطالبي وم رف التوعية اإلسالمية واملعلم داخ  الفص  ألسلوب التوبة لعالج هذه امل كلة.ا .7
 استخدام طرق الضبط الذاتي من ِقًب  الطالب مث : .8
 عقد النية والعزم على ترم التدخني واملخدرات. .9

 االمتناع عن أخذ الدخان واملخدرات من اآلخرين ألنهم قرنا  سو . .11
 االرتباط احلاص  بني التدخني واملخدرات وشرب القهوة واملزاج .فك  .11
وعيادة مكافحة التدخني وغريها(  ،حتوي  الطالب املدخنني إىل جهات االختصاص )وحدة ا دمات اإلرشادية  .12

 بعد موافقة ولي األمر.
 م(.3112جميل، محمد. ) ؛ ه(0231)السرطاوي، عبدالعزيز.  ؛ ه (0231الحازمي، خالد حامد. ) ؛ م (3112)عبداهلل، ربيع. 
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 المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

. الرتبية اإلسالمية: املفاهيم واألهمية وا صائص واملصادر واألهداف والقيم م(2116لدعيلج، ابراهيم عبدالعزيز )ا
 والوسائط واألسس واألساليب، دار القاهرة للن ر. القاهرة.

م كالت تدريس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني م ( 2116الصغري، ناصر علي أمحد )
 والطلبة شدينة احلديدة، رسالة ماجستري غري من ورة، يلية الرتبية، جامعة عدن.

توجهات اإلسالمية، دار االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضو  الم ( 2111شوق، حممود أمحد )
 الفكر العربي، القاهرة.

بعض امل كالت السلويية لدى طالبات املرحلة الثانوية ومعاجلتها يف ضو  الرتبية  .هد (1431، منى سعد )البالدا
 اإلسالمية . رسالة ماجستري غري من ورة ، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ، يلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة

 املكرمة .
 .دار املسرية ،1األسس النظرية واألساليب العملية ط: تدريس الرتبية اإلسالمية  م(2114ماجد )زيي  اجلالد،

امل كالت السلويية لدى الطلبة يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية يف املدارس هد ( 1429) .، عبدالعزيزالسرطاوا
 اإلمارات العربية املتحدة .دولة يلية الرتبية ، جامعة اإلمارات ، ، عربية املتحدة احلكومية بدولة اإلمارات ال

، مكتب السوادا للتوزيع "،ةدور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعومل". م ( 2113. )احلارثي صالح ردود
 عمان، األردن.

وتعدي  السلوم وييفية تفعيلها  األساليب الرتبوية النبوية املتبعة يف التوجي  .م( 2119).فدواز بن مبرييك محددادالصعيدا، 

 ، يلية الرتبية، جامعة ام القرى.مع طالب املرحلة الثانوية بنني )تصور مقرتح(، رسالة ماجستري غري من ورة

الطبعة الثالثة ، دار الزمان ، املدينة امل كالت الرتبوية األسرية واألساليب العالجية ، . ( 1428احلازمي، خالد حامد ) 
 املنورة .

واقع السنة النبوية يف املناهج املدرسية وييفية تطويرها" حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي . م ( 2113ال امي، حممد عمر )
 األول للسنة النبوية )السنة النبوية يف الدراسات املعاصرة(، جامعة الريموم، األردن.

 .1الك اف يف وجوه التيوي ، اعتنى ب : خلي  ميمون، دار املعرفة، لبنان، ط . م (2115بن عمر )الزخم را، حممود 
اإلتقان يف علوم القرآن، تقديم وتعليق : مصطفى ديب البغا، دار بن يثري، دم ق، . م (2112) السيوطي، جالل الدين

 .1ط
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اإلبتدائية شكة املكرمة. يلة الرتبية جبامعة امللك امل كالت السلويية لتالميذ املدارس  . م (2117)مجي  ،حممد
 (1عبد العزيز . العدد )

 
 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت ال ائعة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب .م(2114) شريف محاد،

 القدس جامعة الرتبية، برنامج من ورة، غري ماجستري رسالة. استخدامها ومربرات غزة شحافظات العليا األساسية
 .فلسطني .املفتوحة

. استخدام األلعاب التعليمية يف تعليم احلديث ال ريف للناطقني بغري العربية، رسالة م (2112)عبداهلل، رحاب زناتي 
 جامعة املدينة العاملية، شاه علم، ماليزيا. ديتوراه غري من ورة، يلية الرتبية،

 م رفيها نظر وجهة من الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية مواد تدريس معوقات .هد(1431) امحد صاحل عفيف،
  .القرى أم جامعة الرتبية، يلية من ورة، غري ماجستري رسالة ،املكرمة شكة ومعلميها

األستاا. تقوميها، يلة  وأساليب اإلسالمية الرتبية تدريس طرائق يف مباحث.  م (2112لسعدون، عادلة حممد ناجي )ا
 .(213ع )

يلية  1علمالت وأمناط التعلم املتقدمة وإسرتاتيجيات التدريس إسرتاتيجيات.  م (2111شاهني، عبد احلميد حسن. )
 ، مصر . الرتبية، جامعة دمنهور

اإلسالمية يف دراسة بعض م كالت طالبات املدرسة الثانوية للبنات جبدة ودور الرتبية .  هد (1417قالجو ، رجا  منري ) 
 مواجهتها ، رسالة ماجستري غري من ورة بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ، جامعة أم القرى .

مؤمتر  إىل مقدم اجهتها" حبثوم باملدرسة وسب  املتعلقة يةوالرتب ملةوالع حتديات م ( .2117منصور، مصطفى يوسف. )
 يلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية. م .3/4/2117-2"اإلسالم وحتديات املعاصرة من 

منواج لتدريس احلديث والفق  والعقيدة، حبث من ور شجلة العلوم اإلسالمية، . م ( 2112مهدا، أمحد عبداحلميد )
 جامعة املدينة العاملية، شاه علم، ماليزيا.

  -1طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية أساليبها وتطبيقاتها العملية ط .م (2113) وحييى إكماعي  عيد، ناصر ا والدة 
 .وما بعدها 547مكتبة الفالح للن ر والتوزيع ، انظر املبحث الثالث ) تدريس احلديث النبوا ال ريف ( ص 

ث مقدم لندوة النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية وحتديات العوملة، حب . م (2114)أبو عراد، صاحل بن علي 
 الريام. م ، 18/4/2114-17العوملة وأولويات الرتبية، يلية الرتبية، جامعة امللك سعود 
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االحتياجات التكوينية الالزمة ملعلم الرتبية األساسي يف ضو  التحديات املعاصرة، يلة .  م (2115صاصيال، رانية )
 .1، العدد 21جامعة دم ق، اجمللد 

التحديات اليت تواج  تربية املعلم املسلم يف ضو  تيثريات العوملة، ورقة عم  مقدمة ملؤمتر : .  م(2115علي، محود علي )
 الرتبية اإلسالمية وبنا  املسلم املعاصر، مريز التعليم اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 

 .دار عامل الكتب 1املتوسطة والثانوية ططرق تدريس املواد الدينية اإلسالمية يف املدارس .  م (2116) حسن مالعثمان، 

جامعة املدينة   -حبث يف مناهج وطرق تدريس يلية الرتبية منواج لتدريس احلديث . م (2113منة اهلل يدى حممد. )
 .ماليزيا –شاه علم ، العاملية

الرتبية، جامعة املدينة أهداف تدريس القرآن الكريم، حبث من ور شجلة يلية . م ( 2112حممود، مرييهان يدا )
 العاملية، شاه علم، ماليزيا.

غري ماجستري ،رسالة  األزمات اليت يواجهها طلبة املدارس من وجههة نظر املدرا  واملرشدين. م (  2117، ربيع )عبداهلل
 .، نابلس ، فلسطني ، جامعة النجاح الوطنيةمن وره

باب املسلم يف ضو  تنمية القيم اإلميانية لدى ال  األساليب الرتبوية يف . م (2118) ، الطيب أمحد عبد الصمدال نقيطي
 . الرتبية اإلسالميدة واملقارندة، يلية الرتبية جامعة أم القرى، مكة املكرمة، رسالة ماجستري يفالسنة النبوية

الرتبوا والنفسي يف مراح  واقع التوجي  واإلرشاد  م ( .2115)الدليم ، فهد    حجازا ، مصطفى   عطا ، حممود 
التعليم العام بالدول األعضا  يف مكتب الرتبية العربي لدول ا ليج " دراسة تقوميية " ، مكتب الرتبية العربي لدول 

 ا ليج ، الريام .

اصرة بها ومميزاتها وأهميتها وعالقة الطرائق املع د   علي  وسلمالنيب صلى اهللد طرائق م ( . 2116) .، نايف ساملالعطار
 .امعة األقصى ، اجمللد احلادا ع ر، العددد الثانيحبث حمكم ، يلة ج

، دار اجلنادرية للن ر التعلمِّية  " دراسة ميدانية "أسلوب ح  امل كالت يف العملية  . م (2118)عطية ، عطية خلي  
 والتوزيع ، عمان .

( ، رتبية اإلسالمية )دراسة تيصيليةواإلرشاد من منظور الأسس التوجي   . م (2119)، عبد اهلل سعيد حممد الزبيدا
 .، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، يلية الرتبيةيف الرتبية اإلسالمية واملقارنة حبث ماجستري

األساليب الرتبوية اليت ميارسها معلمو املرحلة الثانوية يف دعوة ال باب وُسب  االرتقا  بها . م (2115)، حنان احلاج أمحد
 ، يلية أصول الدين ، اجلامعة اإلسالمية بغزة . غري من ورة يف ضو  املعايري اإلسالمية ، رسالة ماجستري
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استخدام املعلم أساليب الرتبية النبوية يف تعدي  سلوم الطالب للمرحلة  .م ( 2117)حافه ، حبيبة بنت مصطفى بن على 
، اجلامعة الوطنية ، اجلمهورية  غري من ورة  الثانوية شنطقة املدينة املنورة ، رسالة ماجستري ختصص علم نفس تربوا

 اليمنية .
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