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  مزيدة ومنقحة  لثةالطبعة الثا

  م2010- هـ1431
  
 
 

  فحقوق الطبع محفوظة للمؤل
ال یح   ق تص   ویر أو نس   خ الكت   اب بأی   ة ص   ورة م   ن   

، وال یس  مح بإع  ادة إص  داره أو تخزین  ھ ف  ي   الص  ور 
نطاق أو استنساخھ ب أي ش كل م ن اإلش كال دون إذن     

  خطي مسبق من المؤلف
 داود درویش حلس. د
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  الكمال هللا وحده    

 

  إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً

  لو غير هذا لكان: في يومه، إال قال في غده 

  أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان 

  أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم  

  العبر وهو دليل على استيالء

  .النقص على كافة البشر 
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  إهداء

إلى القنديل الذي جف زيته فخبأ ضياؤه في دنيا الوجود لكنه سيظل يضيء  •
  .نفسي ما حييت وبنور اهللا

  .إلى روح والدتي يرحمها اهللا رحمة واسعة 
إلى الذي بذل عمره وجهده وماله في سبيل تعليمي وتربيتي وأعطاني من  •

  .ووفاء قدره، حبه وشفقته ما ال قدرة لي على أداء حقه
هذا الرجل الذي فقد بصره قبل أن يبلغ الحلم من عمره فصبر وقنع وآمن  إلى

  .بقضاء اهللا وقدره فعلمني الصبر درساً فكان لي نوراً وقدوة
إلى روح والدي الحبيب غفر اهللا له ورحمه رحمة واسعة ورفع درجته فـي   

  . عليين
مـن  إلى التي وقفت بجانبي مشجعة ومحفزة وهيأت لي سبل الراحة لمزيد  •

  .البحث والعطاء
 .وأبنائنا األكباد حفظهم اهللا –أم ضياء  –إلى شريكة الحياة  •

إلى أبنائي الطالب والطالبات لعلهم يستفيدون بما كتبت وبما يكتبه غيـري   •
 .في مستقبل حياتهم 

مع الود والتقدير ويعـود  ،وأن يحقق الغاية المرجوة ،عسى اهللا أن ينفع به 
  ... الحصاد

  ويش حلسداود بن در. د
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  شكر وتقدير

وألقى على طريق العمل مـن  ، ووفق إليه من جهد، حمداً هللا تعالى على ما أسدى من فضل
وصالة وسالماً علـى نبينـا   ، غايته المرجوة –فيما نرى  –أضواء تنقل في هديها حتى بلغ 

  :دورائدها إلى الحق والخير والرشاد وبع، معلم البشرية -صلى اهللا عليه وسلم -محمد  
من محاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسـالمية نقـدمها إلـى     لثةفهذه هي الطبعة الثا

وفي غيرهـا مـن كليـات    ،أبنائنا طالب وطالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة 
ولكل معلم ومعلمة في أية مرحلة من مراحـل  ، التربية في فلسطيننا وامتداداً لوطننا العربي

ولكل المهتمين بتدريس التربية اإلسالمية ممن لهم صلة بالعمل الميـداني فـي   ، امالتعليم الع
  .حقل التعليم

والمعلمين والمعلمـات  ، بنائنا الطالب والطالباتعتزاز ألونحن إذا نقدم الشكر والتقدير واال
تطلعاً إلى صيحات الواقع الميداني ممن يمـارس   لثةالثاالذين أسهموا في دعم فكرة الطبعة 
  :مهنة التدريس أو يعد لها هذه األسئلة

  ولماذا أعمل؟* وكيف أعمل؟  * ماذا أعمل؟  *
ليريهم وجه التصـرف  ؛ فهؤالء المعلمين في أشد الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم في كل موقف

  . فيه ويوضح لهم كيفيته ويضع يده على أدلته ومبرراته
عتقد أن أمـور  وأنا أ، للدقة والمنفعة بإذن اهللا فكانت هذه الطبعة في حلتها الجديدة أكثر قرباً

ائنـا  ر تدريس التربية اإلسـالمية بفروعهـا ألبن  يوأن تيس ،التربية هي دوماً في تقدم مستمر
إليـه دومـاً للوصـول إلـى مـا تقتضـيه        –جميعا  – يجب أن يكون الهدف الذي نسعى

واهللا نسـأل   .سالمية السمحةوإلى ما يمليه علينا اإلخالص والحب لشريعتنا اإل، الموضوعية
  .أن يهدي به الطريق وهو ولي الرشاد والتوفيق

  داود بن درويش حلِّس. د            
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  :تقديم
. نتوكل، وكفى بك جلت قدرتك معينـاً وهاديـاً   -سبحانك–اللهم بك نستعين، وعليك 

دوة الحسنة، والمثل األعلى الق -r-ونصلي ونسلم على خير خلقك محمد بن عبد اهللا
  . لنا في التربية والتعليم

  : أما بعد
فإن المجتمع بمؤسساته التعليمية يعد المعلمين؛ كي يعهـد إلـيهم تحقيـق األهـداف     
التربوية التي تنبع جلها من عقيدتنا اإلسالمية، والتي تؤدي دائماً إلى تطوير وتحسين 

. لى مصاف األمم المتحضرة والمتقدمـة مستوى حياة األفراد في المجتمع، وترفعه ع
وهذه التربية اإلسالمية في حاجة إلى معلمين قديرين، والمعلمون القديرون هـم روح  

وهم يتصلون . غني عن هذه الروحيالمنهاج، وال شيء في البيئة التربوية يستطيع أن 
ة ولباقة اتصاالً وثيقاً بتالميذهم، وعليهم وعلى ما يتصفون به من خلق وعقيدة ومهار

يتوقف نجاح عملية التربية والتعليم التي من خاللهـا اقتضـت الحاجـة أن أكتـب     
؛ لبيان الطريـق الـذي يسـلكه    )كتاب(محاضراتي هذه وأقدمها مطبوعة في صورة

معلمو التربية اإلسالمية في مدارسنا لعل اهللا أن ييسر لهم ما يعيد لإلسـالم جاللـه   
إن شـاء اهللا   –مسـتقبلنا المـأمول    –كبادنـا  وقدره، وعمق فهمه في نفوس فلذات أ

  .فتربية األبناء هي أعظم وأربح تجارة -تعالى
   داود درويش حلِّس. د 
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فصول جعل األول منها مدخالً للتعرف على مهنة التعلـيم   تسعةوتشمل هذه الطبعة 
وواجبات وصفات المعلم، والفصل الثاني ألنواع طرائق التدريس العامة، أما الفصل 

ثالث فقد خُصص لألهداف السلوكية وكيفية صياغتها والفصـل الرابـع لطرائـق    ال
تدريس التربية اإلسالمية، والفصل الخامس للوسائل التعليمية، وتناولت في الفصـل  
السادس النشاط المدرسي للتربية اإلسالمية وكيفية تفعيلـه، وفـي الفصـل السـابع     

وكيفية بناء االختبـارات التحصـيلية    وضحت طريقة التقويم لمقرر التربية اإلسالمية
وأنواعها، وختم برسم أداة تقويم تعين المعلم لتحديد مواطن القـوة والضـعف عنـد    
إعداده لالختبارات التحصيلية، فبها يستطيع تذليل هذا الضعف قبـل عرضـه علـى    

  . تالميذه؛ لتكون نتائجه أكثر نجاحاً وتميزاً
نمية التفكير من خالل تـدريس دروس التربيـة   أما الفصل الثامن فجاء لبيان كيفية ت

  .  اإلسالمية
  . الذي تناول التخطيط للدروس اليومية التاسعوختمت هذه المحاضرات بالفصل 

وغاية ما أتمنى أن تغري هذه المحاضرات أبنائي من الطالب والطالبات على مزيـد  
بني األفكار التي من اإلطالع في المصادر والمراجع، لمزيد من البحث والمناقشة، وت

وردت، ووضعها موضع التنفيذ في الواقع العملي، اسـتكماالً لجوانـب الموضـوع    
المختلفة وتحقيقاً لرسالة الجامعة اإلسالمية بغزة التي تقوم على أساس التكامل العلمي 

  . بين األستاذ، والطالب والمكتبة
إنـه نعـم المـولى ونعـم      واهللا أسأل أن يوفقنا إلى مافيه خير ديننا ووطننا وأبنائنا

  . النصير
   داود درويش حلِّس. د
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   :األهداف
  

  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن
   

 .تعرف أن مهنة التعليم هي مهنة األنبياء والمرسلين -

 ).التدريس(تعرف التغيرات التي طرأت على مفهوم التعليم -

 . ف أخالق مهنة التعليمتعر -

 .تعرف صفات المعلم و واجباته -
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  مهنة التعليم 
  

الحليبي عبـد اللطيـف، سـالم    (هي مهنة األنبياء والمرسلين ) التدريس(مهنة التعليم
öN:" ، فهذا نوح عليه السالم يقول لقومه)35ص 1996: مهدي ä3 äó Ïk=t/ é& ÏM» n=» yô Íë í În1 uë ßx|ÁRr&ur 

ö/ä3 s9 ÞO n=÷æ r&ur öÆ ÏB «! $# $tB üw tbqßJn=÷è s? ÇÏËÈ )62 يقـول  وهذا هود عليه السـالم ) األعراف ":
öN à6 äó Ïk=t/ é& ÏM» n=» yô Íë í În1 uë O$tRr&ur ö/ä3 s9 îîûü ÏB r&w¾¾$tR  ÇÏÑÈ )68 يوضـح   وهذا معلم البشرية) األعراف

 وخبر ما بعدكم كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم:" -r-لنا المنهج الذي كلف به فيقول محمد
، كما أن أسـس رسـاالت   )رواه الترمذي" (وال تزيغ به األهواء وال تنقضي عجائبه

 الرسل ومبادئ دعوتهم واحدة، ودعوا جميعاً إلى عقيدة التوحيد والعبادة فيقول الحـق 
ــل- ôâ:"-عــز وج s)s9 ur $uZ ÷Wyè t/ í Îû Èe@à2 7p̈B é& »wqßô §ë Âc r& (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# (#qç7Ï^ tGô_ $#ur |Nqäó» ©Ü9 $# ( ÇÌÏÈ  

تعهده اهللا بحفظه  -r-وعندما نزل المنهج اإلسالمي الحنيف على محمد) النحل 36(
`RÎ) ß̄$"من التبديل والتغيير øt wU $uZ ø9 ¨ì tR tçø.Ïe%! $# $̄RÎ) ur ¼çms9 tbqÝà Ïÿ» pt m: ÇÒÈ )فبقـوة عناصـر    )9:الحجر

هللا إلى يوم وسيبقى بمشيئة ا هذا المنهج اإلسالمي الذي بقي أكثر من أربعة عشر قرناً
على األرض ولهذا وجب علـى   واألجيال الدين فهو منهج معجزة خالدة لكافة العهود

من يتعهد بحمل أمانة هذه المهنة أن يتخذ من الرسل واألنبياء أنموذجـاً يقتـدى بـه    
  :لالعتبارات التالية

  .-سبحانه وتعالى–تنفيذاً ألوامر اهللا  -1
ة قديماً وحـديثاً تبعـاً لالتجاهـات الفكريـة     عدم التخبط بين االتجاهات المختلف -2

وكل ما جاء به السابقون والحاليون ويأتي بـه  . والفلسفية، واالجتماعية في كل مجتمع
القادمون في عالم التربية لم ولن يأتوا بجديد، وال بأفضـل ممـا جـاء بـه المـنهج      

  . مان ومكاناإلسالمي، واألنبياء، والرسل، حول أسس هذه المهنة والذي يصلح لكل ز
  . ضمان تحقيق األهداف من هذه المهنة في ظل منهج قوي وشامل ودقيق -3
  . ضمان تحقيق المجتمع اإلسالمي الفاضل -4
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وتوجيـه القـول دون    -سبحانه وتعالى -العمل بهذه المهنة دون خوف سوى اهللا -5
  . خضوع وذلة لغيره

دما يؤمن معلمهم بأن اهللا يراه في تربية أبنائنا بعيداً عن الفسق والكذب والنفاق عن -6
  .أقواله وأفعاله

السعي إلزالة السلوكيات غير المرغوبة أكثر من السعي إلزالة األمية أياً كانـت   -7
  . أبجدية أو علمية أو ثقافية

  . التركيز على التربية أكثر من التعليم -8
ما خلقت الجـن  و"الخضوع واالنقياد لمنهج ثابت وصراط مستقيم أال وهو العبادة -9

  )56: الذاريات(". واإلنس إال ليعبدون
الشعور بالثقة والصفاء الروحي حينما يحاول المعلم حمل هـذه األمانـة التـي     -10

 RÎ) $oYôÊtçtã̄$ :"واألرض والجبال فأبين أن يحملنها قال تعالىعرضها اهللا على السماوات 

sptR$tB F{ $# í n?tã ÏNºuq» uK ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur ÉA$t6 Éf ø9 $#ur öú ÷ü t/ r'sù br& $pks] ù=ÏJøt sÜ z̀ ø)xÿô© r&ur $pk÷] ÏB $ygn=uHxq ur ß`» |¡RM}$# ( ¼çm̄RÎ) 

tb%x. $YBqè=sß Zwqßgy_ ÇÐËÈ )72: األحزاب(   
  

  : المهنة
المهنة التي تشير إلى مجموعـة مـن الشـروط،    : تتكون مهنة التدريس من مقطعين

اط معين يقوم به جماعـة مـن   وعندما تنطبق كل الشروط أو أغلب الشروط على نش
مهنة الطب،أو مهنة التجارة، أو غير : الناس ينظر إلى هذا النشاط على أنه مهنة مثل

ذلك، ولكن عندما يرتبط مصطلح مهنة بمصطلح التدريس يصبغ بصبغة أعم وأشمل، 
ويكون أكبر من مجموعة الشروط التي تتضمنها أي مهنة أخرى، ويكون أكبـر مـن   

والخطأ في أي مهنة غير مهنة التدريس . أو عمل، أو إجراء روتينيمصطلح وظيفة، 
أما الخطأ في مهنـة التـدريس   . يسل احتواءه والسيطرة عليه -فردياً–يكون محدوداً 

بمعنى أن عائد هذه المهنـة جمـاعي قبـل أن    . فيكون جماعياً تصعب السيطرة عليه
الحليبـي  ) ( أم المهن(طلق عليهايكون فردياً كما أنه يؤثر على المجتمع ككل لذا فقد أ
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لما تشتمل عليه من الشمول، والمسـؤولية  ) 36ص 1996: سالم مهدي -عبد اللطيف
لتنمية الجوانب العقلية، والجسمية، واالنفعالية للفرد وبمـا يتفـق وصـالح المجتمـع     

وبالتالي تأسـيس  . أي بناء أفراد صالحين يسعون للخير والرفعة للمجتمع. اإلسالمي
والمعلم المؤمن بأهمية هذه المهنة المؤمن بمنهج اهللا يجب . سالمية كريمة مؤمنةأمة إ

أن يلتزم دوماً بإقامة أركان اإلسالم الحنيف ويمارس الحياة بالصدق، واإلخالص، في 
القول والعمل داخل المدرسة والفصل وخارجهما، ويتصف بعـزة الـنفس، وال يـذل    

ومن يتخذ الرسل واألنبياء له قدوة في مهنة التدريس ألنه ال يلجأ إال هللا تعالى،  ألحد؛
سيشعر باالطمئنان والرضا بما يرزقه اهللا من هذه المهنة، وسيلتزم بالعدل والقسـط ،  
وسيكون خليفة اهللا في األرض، وقدوة طيبة لتالميذه، ولبنة ثابتة في بناء أمة مترابطة 

_öNçGZä. uéöçyz >p̈Bé& ôMy:"-عز وجـل -مؤمنة من أفضل األمم التي وصفها اهللا Ìç ÷zé& Ä¨$ ¨Y=Ï9 

tbrâêßD ù's? Å$rãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ öcöqyg÷Ys? ur Ç t̀ã Ìç x6ZßJ ø9 $# tbqãZÏB÷sè? ur «! $$ Î/ 3 ÇÊÊÉÈ  )110: آل عمران(  
  

  : التدريس
المركبة التي تؤدي إلـى تعلـم فعـال، أو أنـه     مصطلح التدريس يشير إلى العملية 
بمعنى أن سلوك المعلم يتضمن سـلوك  . المعلم إجراءات معينة تمثل إحدى سلوكيات

التدريس، وسلوك التدريس باعتباره جزءاً من سلوك المعلم العام هو كل مـا يصـدر   
وهذه . من المعلم من أقوال وأفعال داخل البيئة الصفية، بهدف تعديل سلوك المتعلمين

لمنهج اهللا  األفعال طالما أنها صادرة من إنسان مسلم وجب أن تكون خاضعة ومنقادة
الثابت، والخضوع هنا ال يعني إذالالً بقدر ما يعني عزة وقوة؛ ألنه خضوع للعـادل،  

  . هذا هو سلوك التدريس وما ينبغي أن يكون عليه. للحق، للصراط المستقيم
  

  "التدريس"التغيرات التي طرأت على مفهوم التعليم 
هو نقل المعارف من الكبار إلـى  " التدريس" ظل الناس يعتقدون زمناً طويالً أن التعليم

الصغار، وأن عمل المعلم يتضمن بالدرجة األولى تنظيم المعارف، وإيجاد الظـروف  
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ولكن التغييـر الـذي طـرأ    . المناسبة لنقلها من بين دفات الكتب إلى عقول المتعلمين
يتطلب نشاطات أكثر من مجرد تنظيم المعارف ونقلها من المعلم الكبير إلى المـتعلم  

إن المربين في اآلونة األخيرة يعرفون ) 17ص 1995:يحيى حسن، المنوفي.(صغيرال
  : التعليم بأشكال متعددة منها

  . التعليم نشاط يقوم به المعلم لتيسيره لدى التالميذ -
 .التعليم هو إحداث تغيرات معرفية ومهارية ووجدانية لدى التالميذ -

 .ر سلوك تالميذهالتعليم نشاط مقصود من قبل المعلم لتغيي -

التعليم عملية تفاعل اجتماعي؛ لتطوير معـارف، ومهـارات، وقـيم، واتجاهـات      -
 .التالميذ

 . التعليم تفاعل معقد بين المعلم والمتعلمين؛ لتحقيق األهداف التربوية -

 .التعليم نظام يتكون من مدخالت، وعمليات، ومخرجات -

 .لتعلمالتعليم جهد مقصود لمساعدة اآلخرين على ا -

 . التعليم تزويد التالميذ بالمعلومات، أو المهارات -

إذا اخترت تعريفاً واحداً من هذه التعريفات؛ ليكون تعريفك لعملية التعليم فقـد تكـون   
مصيباً بعض الشيء إال أنك بهذا االختيار تكون قد ابتعدت عن التوصل إلى المفهـوم  

الحقيقي ربمـا كـان كـل هـذه     " لتدريسا"فالتعليم . الصحيح والشامل لعملية التعليم
  .التعريفات، بل أكثر مما جاء فيها جميعاً

  :أخالق مهنة التعليم 
تنظم السلوك العام ألعضاء المهنة بعضهم مـع بعـض، ومـع    لكل مهنة أخالقيات 

غيرهم من العاملين في مجاالت المهن األخرى فكما أن هناك أخالقيات لمهنة الطـب  
  :لقضاء، وهناك أخالق خاصة بمهنة التعليم منها ما يليهناك أخالقيات لمهنة ا
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  : التعليم رسالة
التعليم مهنة ذات قداسة خاصة توجب على القائمين بهـا أداء حـق االنتمـاء إليهـا     
إخالصاً في العمل، وصدقاً مع النفس والناس، وعطاء لنشر العلم والخبـر والقضـاء   

  ) 48ص ھ1418: ةوزارة المعارف السعودي. ( على الجهل والشر
المعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها، ويؤمن بأهميتها، وال يضن علـى أدائهـا     -

 .بغاٍل، وال يستصغر كل عقبة دون بلوغ غايته من أداء رسالته

اعتزاز المعلم بمهنته وتصوره المستمر لرسالته ينأيان به عن مـواطن الشـبهات    -
رة السريرة حفظاً على شـرف مهنـة   ويدعوانه إلى الحرص على نقاء السيرة، وطها

  . التعليم ودفاعاً عنها
  

  : المعلم وطالبه
العالقة بين المعلم وطالبه صورة من عالقة األب بأبنائه لحمتها الرغبة في نفعهم،  -

الحزم الضـروري،   وسداها الشفقة عليهم والبر بهم، أساسها المودة الحانية وحارسها
  . ة للجيل المأمول للنهضة والتقدموهدفها تحقيق خيري الدنيا واآلخر

المعلم قدوة لطالبه خاصة، وللمجتمع عامة وهو حريص أن يكون أثره في النـاس   -
حميداً باقياً لذلك فهو متمسك بالقيم األخالقية، والمثل العليا، يدعو إليها ويبثهـا بـين   

  . طالبه والناس كافة ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع
هده كلـه فـي تعلـيمهم وتـربيتهم     أحرص الناس على نفع طالبه يبذل جالمعلم   -

  .وتوجيههم يدلهم على طريق الخير ويرغبهم فيه
المعلم يساوي بين طالبه في عطائه، ومراقبته، وتقويمه ألدائهم، ويحـول بيـنهم    -

وبين الوقوع في براثن الرغبات الطائشة، ويشعرهم أن أسهل الطرق وإن بدا صـعباً  
  . ها وأقومها، وأن الغش خيانة ال يليق بطالب العلم، وال بالمواطن الصالحهو أصح
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المعلم ساعٍ دائماً إلى ترسيخ مواطن االتفاق والتعاون، والتكامل بين طالبه تعليمـاً   -
لهم وتعويداً على العمل الجماعي والجهد المتناسق وهو ساعٍ دائماً إلى إضعاف نقـاط  

  . اولة القضاء على أسبابها دون إثارة نتائجهاالخوف وتجنب الخوض فيها ومح
  :المعلم والمجتمع

المعلم موضع تقدير المجتمع واحترامه وثقته، فهو لذلك حريص على أن يكون في  -
يعمل في المجتمع على أن يكون له دائمـاً  . مستوى هذه الثقة، وذلك التقدير واالحترام

متنع عن كل ما يمكـن أن يؤخـذ   ي. في مجال معرفته وخبرته دور المرشد والموجه
عليه من قول أو فعل، ويحرص على أال يؤثر عنه إال ما يؤكـد ثقـة المجتمـع بـه     

  . واحترامه له
المعلم صاحب رأي وموقف من قضايا المجتمع ومشكالته بأنواعها كافة ويفـرض   -

 ذلك عليه توسيع ثقافته وتنويع مصادرها والمتابعة الدائمـة للمتغيـرات االقتصـادية   
واالجتماعية والسياسية؛ ليكون قادراً على تكوين رأي ناضـج مبنـي علـى العلـم     
والمعرفة والخبرة الواسعة، يعزز مكانته االجتماعية ويؤكد دوره الرائد في المدرسـة  

  . وخارجها
المعلم مؤمن بتميز هذه األمة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهـو ال يـدع    -

ها أداء لهذه الفريضة الدينية، وتقويمه ألوامر المودة بينـه  فرصة لذلك دون أن يعد من
وبين جماعات الطالب خاصة والناس عامة، وهو ملتزم في ذلك بأسلوب اللـين فـي   
غير ضعف، والشدة بغير عنف يحدوه إليها وده لمجتمعه وحرصه عليـه، وإيمانـه   

  .بدوره البناء في تطوير وتحقيق نهضته
  المعلم رقيب نفسه 

هو ضمير يقظ  -سبحانه وتعالى -علم يدرك الرقيب الحقيقي على سلوكه بعد اهللالم -
وأن الرقابة الخارجية مهما تنوعت أساليبها ال ترقى إلى الرقابة الذاتيـة  . ونفس لوامة

لذلك يسعى المعلم بكل وسيلة متاحة إلى بث هذه الـروح بـين طالبـه ومجتمعـه     
  . القدوةويضرب باالستمساك بها في نفسه المثل و
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المعلم في مجال تخصصه طالب علم وباحث عن الحقيقة ال يدخر وسعاً في التزود  -
من المعرفة واإلحاطة بتطورها في حقـل تخصصـه وتقويمـه إلمكاناتـه المهنيـة      

  . موضوعاً وأسلوباً ووسيلة
يسهم المعلم في كل نشاط يحسنه، ويتخذ من كل موقف سبيالً إلى تربية قويمة، أو  -

عادة حميدة؛ إيماناً بضرورة تكامل البنـاء العلمـي، والعقلـي، والجسـماني،      تعليم
  .والعاطفي لإلنسان من خالل العملية التربوية التي يؤديها المعلم

المعلم مدرك أن تعلمه عبادة، وتعليمه الناس زكاة، فهو يؤدي واجبه بروح العابـد   -
بإخالص الموقن أن عين اهللا  الخاشع الذي ال يرجو سوى مرضاة اهللا سبحانه وتعالى

  . ترعاه وتكلؤه، وأن قوله كله شهيد له أو عليه
  : المدرسة والبيت

الثقة المتبادلة، واحترام التخصص، واألخوة المهنية هي أساس العالقات بين المعلم  -
وزمالئه وبين المعلمين واإلدارة المدرسية المركزية، ويسعى المعلمون إلـى التفـاهم   

ألسس فيما بينهم، وبين اإلدارة المدرسية، والمركزية حول جميع األمور في ظل هذه ا
التي تحتاج إلى تفاهم مشترك أو عمل جماعي، أو تنسيق للجهود بين مدرسي المـواد  

  . المختلفة، أو قرارات إدارية ال يملك المعلمون اتخاذها بمفردهم
لذلك فهـو حـريص   . التعليمالمعلم شريك الوالدين في التربية والتنشئة، والتقويم و -

على توطيد أوامر الثقة بين البيت والمدرسة، وإنشائها إذا لم يجدها قائمة وهو يتشاور 
فـي  أمر يهم مسـتقبل الطـالب، أو يـؤثر     كلما اقتضى األمر مع الوالدين حول كل

  .مسيرتهم التعليمية
  : صفات المعلم وواجباته

فهو الشخص الذي يؤتمن على أهـم مـا   ، عللمعلم منزلة كبيرة عند كافة أفراد المجتم
الذي يعتمد عليه في هـذه   وفه، يملكه المجتمع من ثروة عقول فلذات األكباد بين يديه

الثروة واستثمارها االستثمار األمثل الذي يخدم المجتمع ويحقق طموحاتـه برعايتـه   
مية مهنة لهؤالء األبناء ومالحظة نموهم في شتى المجاالت لذا فقد وعى الكثيرون تس
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؛ ألنها مهنة سابقة لتمكين األفـراد مـن االلتحـاق بـأي مهنـة      "األم"التعليم بالمهنة 
، والطيار، والضابط، والطبيب، فالمهندس)  55ص ھ1418: وزارة المعارف.(أخرى

وغيرهم ال بد أن يتلقوا دراسات على أيدي اختصاصي المهنة األم أي المعلمين فـي  
وبقدر االهتمام والتطور الذي يلحق بعمل المعلم بقدر ما  .المدرسة بمراحلها المختلفة

وخير مثال لذلك أنـه فـي   ، يؤدي هذا العمل إلى نمو الطالب في المدرسة وتطورهم
الوقت الذي تخرج فيه المعلمون في مدرسة النبوة كان أبناء المسلمين هم المتميـزين  

لغرب فكان منهم قـادة  في شتى مجاالت العلم ودانت لهم ممالك األرض في الشرق وا
ذلك ألنهم تخرجوا على يد معلمين عظماء كانوا قـدوة  ، وعلماء مبدعون، ومفكرون
  . كما كانوا قدوة في العلم والعمل، في الخلق

وصيانة الحضارة البشـرية علـى   ، وألهمية المعلم ومكانته في صناعة التقدم البشري
سعياً ، ومهامه المختلفة، صفاتهسطح المعمورة اهتمت الدراسات التربوية بالبحث في 

ومعرفـة  ، وراء اختيار المعلمين وفق هذه الصفات وتدريبهم على القيام بتلك المهـام 
والتكيف مـن أجـل   ، المعلم هذه الصفات والمهام يساعده على محاولة تعديل سلوكه

  : اكتساب تلك الصفات المرغوبة التي تنسجم مع مهام المهنة ومكانتها ومنها
  : لشخصية للمعلمالصفات ا

ومنها ، ما هو جسمي: تتنوع الصفات أو السمات الشخصية المطلوبة في المعلم فمنها
وفيما يلي نستعرض بشيء من  ،هو عقلي كما أن منها ما يتعلق بالجانب الوجداني ما

   :الجوانباإليجاز كالً من هذه 
  : أوالً المظهر العام والصفات الجسمية

  : مرغوبة في المعلم ويمكن إيجازها فيما يليتتعدد الصفات الجسمية ال
ينبغي أن يتمتع المعلم بصحة جيدة فخلو جسـمه مـن األمـراض المزمنـة أو      -1

وال غرابة في ذلك فالتدريس مهنة ، الخطيرة أمر يساعد كثيراً على تحمل مشاق عمله
، ففكـره يكـون متعلقـاً بطالبـه    ، تتطلب جهداً فكرياً باإلضافة إلى الجهـد البـدني  
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ويستمر جهده لعالج تلك المشكالت؛ مما يتطلب أهمية ، وبمشكالتهم التعليمية المختلفة
 . الصحة الجسمية والعقلية للمعلم

ينبغي أن يخلو جسم المعلم من العاهات الظاهرة التي تؤثر على حالته الصـحية   -2
، حـروف التي تؤثر في النطق ومخارج ال، عيوب اللسان والفم: العامة ومن أمثلة ذلك

ذلك أن مهنة التدريس تعتمد على التفاعـل  . والعيوب الخاصة بحاستي السمع والبصر
 . اللفظي بين المعلم والطالب؛ مما يتطلب سالمة الحواس

ومنسجماً مـع العـادات   ، المظهر الخارجي ينبغي أن يكون ملبسه نظيفاً ومرتباً -3
سبة لشعره وأظافره؛ لكونـه قـدوة   وكذا الحال بالن، والتقاليد السائدة في بلده ومنطقته

 . وفي تصرفاته، حيث يتخذه كثير من الطالب مثالً لهم فيقلدونه في مظهره

  :الصفات العقلية والنفسية: ثانياً
  :أهم الصفات العقلية والنفسية المطلوب توافرها في المعلم كما يلي

سـريعة   أن يتمتع بقدر من الذكاء والفطنة التي تمكنه مـن التصـرف بطريقـة    -1
فتنوع األحداث وتباينها في غرفة الفصل يتطلب مـن المعلـم   ، ومناسبة في المواقف

  . قدراً من الحكمة كرد فعل لهذه األحداث
أن يتمتع المعلم بقدر من الثقافة في شتى مجاالت المعرفة ومن األهمية بمكان أن  -2

أحيان كثيـرة  وكيفية الحصول عليها؛ ألنه يتعرض في ، يعرف مصادر تلك المعرفة
الستفسارات حول موضوعات متنوعة من حيث الكم والمجال ومـا لـم تكـن لديـه     

وفي أقصر وقت من الموسوعات أو ، اإلجابة أن يعرف كيف يحصل عليها بأقل جهد
لديـه  ، المكتبات أو مصادر التقنية الحديثة لذا يحسن أن يكون قارئاً دائـم اإلطـالع  

وتكون ليه القدرة على ربط قراءاته بعمله في مجال  القدرة على الفهم وتحليل ما يقرأ
 . التربية والتعليم

وأن يكون متفهماً ، ينبغي أن يتمتع المعلم بقدر مرتفع من فهم الذات والرضا عنها -3
 : لظروف حياته المختلفة ولظروف عمله فإن رضا المعلم عن ذاته يؤدي إلى

  .الحصول على السواء النفسي -
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 .عدة اآلخرين والتعاون معهمالعمل على مسا -

 . والعمل على تقويمها وتطوير النفس بشكل مستمر، اكتشاف مثالب النفس -

  .وجود شخصية متفائلة مرحة مستبشرة مفتوحة الفكر والعقل -
  - :ثالثاً الصفات الوجدانية

  :تتعدد الصفات الوجدانية المرغوبة في المعلم ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي
لراسخ بالعقيدة اإلسالمية ذلك أن هذا اإليمان ال بد أن يـنعكس بقصـد أو   اإليمان ا -

  . بدون قصد على سلوكيات المعلم الذي يقتدي به طالبه
وهذه الرغبة الصادقة تـدفع  ، الرغبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين الناس -

ة التي يؤمن بهـا  المعلم إلى صبغ أدائه التربوي التعليمي وسلوكه العام بصبغة العقيد
كما أن هذه الرغبة الصادقة تسهل عليه تحمل المشاق ومتاعب المهنة مما يدل علـى  

 . إيمانه لسمو هدفه وتعالي عقيدته

  الصفات المهنية للمعلم
 هناك صفات تتعلق بمهنة التدريس على وجه التحديد ينبغي أن تتوافر في كـل معلـم  

   -:يمكن تناولها تحت أقسام ثالثة كما يلي
   - :أوالً المعرفة التخصصية

لذا فـال بـد أن يمتلـك    ، تظل المعرفة ذات أهمية خاصة للمعلم ولعمله في المدرسة
وإتقانه ألساليب البحث ، المعلم قدراً كبيراً من المعلومات الغزيرة في مجال تخصصه

المتبعة في هذا المجال؛ ألن تمكنه من هذه األساليب يساعده على نقل هذا األسـلوب  
فالمعرفة وحدها لم تعد كافية إلنسان العصر الحاضر بل ال بد أن تقتـرن  . لى طالبهإ

وإذا كان من المؤكد أن معلم التربية اإلسالمية . بأسلوب البحث عن المعرفة وتجديدها
، باإلضافة لحفظه للحـديث الشـريف  ، يجيد تالوة وحفظ القرآن الكريم" ال بد له أن 

والعقيدة إلى جانب معرفتـه باللغـة العربيـة قواعـدها      ،والفقه، وتمكنه من التفسير
  .وآدابها
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  : ثانياً المعارف والمهارات المهنية
إلى جانب المعرفة التخصصية هناك صفات ينبغي أن تتوافر في المعلم تتعلق بمهنـة  
التربية على وجه الخصوص، ويعتمد توافرها على المعارف والمهارات المهنية التي 

تشكيل الفكر التربوي للمعلم، وفي مساعدته على فهم عملية التربيـة  يعتمد عليها في 
  : وفلسفتها واألسس التي تقوم عليها ويمكن تحديدها فيما يلي

أسس الـتعلم  : ينبغي أن يتمتع المعلم بفهم كامل لألسس النفسية للتعلم ويشمل ذلك -1
والخصائص الجسـمية  الجيد، ونظريات التعلم المختلفة وتطبيقاتها في مجال التدريس، 
كما يجـب أن يمتلـك   . والعقلية للطالب خاصة في المرحلة التي يقوم بالتدريس فيها

القدرة على االستفادة من معرفته لهذه الخصائص في تعامله مع تالميذه في مواقـف  
الرشيد محمـد  .(التدريس المختلفة، وفي مواقف النشاط األخرى خارج غرفة الصف

    .)ھ1419
يلم المعلم بالطرق والمداخل المختلفة للتدريس، ويتمكن مـن توظيفهـا    ينبغي أن -2

حسب مقتضيات التعلم المختلفة لطالبه، كما يجب أن يتمتـع بقـدر مـن المهـارات     
مهـارات تخطـيط   : التدريسية الالزمة؛ لتمكينه من القيام بمهام عمله وسيشمل ذلـك 

 . لم الصفيفضالً عن مهارات إدارة الصف والتع. التدريس وتنفيذه

ينبغي أن يلم المعلم بالمعارف الخاصة بإطار التربيـة اإلسـالمية وبالمشـكالت     -3
 . التربوية في المجتمع التي يسعى إليجاد حلول لها

  : ثالثاً الثقافة العامة
ألننا في عصر تفجر المعرفة فمن الضروري إلمام المعلم بالمعلومات العامة خـارج  

المعلم الستثمار الوقت الذي يقتضيه الكتساب الثقافـة  نطاق تخصصه، ونظراً لحاجة 
ولزيادة إطالعه في تخصصه األكاديمي ومهاراته التربوية ينبغـي عليـه أن يـولي    
االهتمام الكبير إلتقان أساليب البحث عن المعرفة، والدراية التامة باستخدام التقنيـات  

  . الحديثة كالحاسوب واإلنترنت
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 :واجبات المعلم
بعض أن عمل المعلم ووظيفته تنحصر في قيامه بالوقوف في حجرة الصف قد يرى ال

لنقل كم من المعلومات التي يتضمنها محتوى المقرر الدراسي للطالب، وقد يتطلـب  
ذلك معاقبة هذا الطالب أو ذاك؛ ألنه أعاق تأدية المعلم لعمله أو قصر في واجبه، كما 

والنظـرة  . لومات ألقاها عليهم معلمهميتطلب اختبار الطالب فيما حصلوا عليه من مع
إلى عمل المعلم بهذا المنظور الضيق يتنافى مع الدور العظيم للمعلـم الـذي يجعلنـا    

-مـنظم -قائـد : نمعن كثيراً في وصف المربين الذين يصفونه بصفات متعددة مثـل 
  ... مخطط-مرشد -مثل -قدوة -أخ-والد -ضابط-قضي

م في المدرسة بشكلها الحديث يمكن تحديد أهم وفي ضوء هذه الصفات المتنوعة للمعل
  : واجبات المعلم فيما يلي

  : تخطيط التدريس ويشمل: أوالً 
  . تصميم خطط تدريس المقررات أو الوحدات -
  .تصميم خطط الدروس اليومية -
  . حصر المواد التعليمية الالزمة للتدريس وتجهيزها -
   .تحديد قدرات أو معلومات الطالب المبدئية -
  . صياغة األهداف بمستوياتها المختلفة -
  . ق تنفيذ األهداف التدريسية وتقويمهاائتحديد ووصف طر -

  : تنفيذ المواقف التدريسية ويشمل: ثانيا
  .    توفير المواقف الخبراتية -               .طرح المعلومات -
  .  تعزيز التعلم -           . تقويم التعلم بأنواعه -
         . ال الطالب الشفهية والتحريرية وتصحيحهامتابعة أعم -
  ... متابعة األعمال االعتيادية كالغياب والرد على المعامالت -
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  : إدارة الصف ويشمل: ثالثاً
  .   اإلبقاء على انتباه الطالب -                 .   ضبط النظام -
   .   إدارة مجريات أحداث التعلم -       .حل المشكالت العارضة -
  . الفصل في المنازعات بين الطالب -

  : نقل القيم والمثل والعادات ويشمل: رابعاً
  . أن يكون سلوك المعلم ذاته قدوةً ومثالً يحتذي به الطالب -
  . توظيف الموضوعات أو المواقف التدريسية لتدعيم قيم مرغوبة في المجتمع -
  . اإلشادة بسلوك الطالب الذي يعكس قيم مرغوبة -

   :ويشمل:إدارة النشاطات غير الصفية: اًخامس
  . التخطيط لهذه النشاطات -
  . تنفيذ النشاطات المختلفة كالرحالت، والزيارات، الجماعات المختلفة -

   :ويشمل: التعاون مع اإلدارة والزمالء: سادسا
  . تنفيذ المهام اإلدارية التي توكلها إليه إدارة المدرسة -
  .متابعة أثناء الفسحة واالصطفاف الصباحيتنفيذ مهام اإلشراف وال -
  . المشاركة بالرأي والعمل في اجتماعات مجالس المدرسة -

  : ويشمل: التعاون مع المنزل: سابعاً
  ). 1(االحتفاظ ببيانات عن الحالة الشخصية للتلميذ كما في الشكل -
  .. االحتفاظ ببيانات عن أولياء أمور الطالب وكيفية االتصال بهم -
  . الحتفاظ بعالقات طيبة مع ولي األمر بما يخدم العملية التربويةا -
  . الحفاظ على األسرار الخاصة بالطالب وأسرهم -
  . المشاركة الفاعلة في مجال أولياء أمور الطالب -

   :ويشمل: اإلرشاد والتوجيه: ثامناً
  . مع المرشد الطالبي والعمل على تنسيق العمل وتكامله معه التعاون -
  . تعرف الميول الدراسية والمهنية للطالب -
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  . تقديم المعلومات والمشورة الالزمة للطالب الختيار مسارهم التعليمي -
  . االستماع إلى المشكالت التربوية للطالب والعمل على حلها -

   :ويشمل: النمو المهني: تاسعا
  . العامة القراءة المستمرة رغبة في النمو المعرفي األكاديمي وفي الثقافة -
  . القراءة في مجال التربية بما يخدم النمو المهني للمعلم ويساعده على تحسين عمله -
  . حضور اللقاءات والندوات والمؤتمرات التربوية الخاصة بالمعلمين -
  . المشاركة في عضوية المعلمين والجمعيات التربوية إن وجدت -
  . االستفادة منهاالمشاركة في الدورات التدريبية، والحرص على  -
المشاركة في عمليات فحص المناهج وتقويمها وتطويرها وتقويم آثارها في تعلـيم   -

  . الطالب
تحقيق االستفادة القصوى من المشرف التربوي الذي يعمل على تحسـين العمليـة    -

  .التربوية واالرتقاء بمستوى أداء المعلم
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  الحالة الشخصية للتلميذ
  

  .........تاريخ الميالد       .............    رقمه        ..       .........اسم التلميذ
  ...........   اسم المعلم        .........    المدرسة            .............          الصف

  

محفز   العامل
  للتعلم

مثبط 
  للتعلم

محفز   العامل  التضمينات
  للتعلم

مثبط 
  للتعلم

  التضمينات

  :الحالة الجسمية
  األطراف -1
  اإلبصار -2
  الشم-3
  السمع -4
  التذوق -5
  اإلحساس -6

  : الميول      
  الميول نحو األسرة  -1
  الميول نحو األقران  -2
  الميول نحو المعلمين  -3
  الميول نحو التعلم  -4
الميول نحو اإلدارة  -5

  المدرسية 
  الميول نحو الناس عموماً  -6

      

  : األسرة
  توفر األب  -1
  ر األمتوف -2
  توفر األخوة  -3
  ثقافة األب  -4
  ثقافة األم  -5
  مجموع األسرة  -6
  مهنة األب  -7
  مهنة األم  -8
بعد منزل األسرة  -9

  من المدرسة 
  ميول األسرة نحو - 10

  التعلم  
  مشاركة األسرة  - 11

  في التعليم 
  لغة األسرة  - 12

  : الحاجات الفردية      
  الصداقة /حاجات المودة -1
  جات التحصيل حا -2
  حاجات االستقالل -3
  االعتبار /حاجات المنزلة-4

      

  : الخصائص الشخصية      
  الرغبة في التعلم  -1
  القدرة على التعلم -2
  المثابرة على التعلم  -3
  سرعة التعلم  -4
  التعلم ذاتياً  -5
  التعلم باألقران  -6
  القدرة على التمثيل -7
  االستماع للمعلم  -8

      

  

  ) 1(شكل
) 30(م لمجموعة من 1999خطة لتفريد التعليم في مجال الدراسات االجتماعية  -نقالً عن حلس داود(

  )الصف الخامس االبتدائي -تلميذاً

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

28 
  

  التقويم الذاتي للفصل األول

  ما تعريفك للتدريس؟ -1

  ما العالقة بين التعليم والتدريس؟  -2

ل له؟ كيـف تـرد علـى هـذا     يتصور البعض بأن مهنة التعليم مهنة من ال عم -3

  التصور؟ 

يقول الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف السعودي السابق بعد زيارته  -4

، وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ووراء كل تربيـة عظيمـة معلمـون   :" لليابان

  " مبدعون في تعليمهم،متميزون ، مقتدون،عارفون ، مخلصون

  .بارة في ضوء دراستك للفصل السابقسجل ما توحيه إليك هذه الع -

يطالب اختصاصيو التربية أن يكون لكل طالب سـجل شـامل يحـوي حالتـه      -5

  .الشخصية

  هل تؤمن بأهمية هذا السجل؟ -أ

  .سجل في نقاط دفاعك عن أهمية هذا السجل -ب

  ارسم مخططاً لهذا السجل تتمنى أن ينفذ في مدارسنا؟ -ج
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  مراجع الفصل األول

 -الدار الصـولتية للنشـر   -التدريس الفعال -يحيى وسعيد المنوفيحسن عايل  -1

  . ھ1416 1الرياض ط

إعداد خطة لتفريد التعليم في مجال الدراسات االجتماعية لتالميـذ   –داود حلس  -2

 -إدارة التعليم في محافظـة شـقراء   -بحث غير منشور –الصف الخامس االبتدائي 

 . م1999منطقة الرياض التعليمية

التربيـة الميدانيـة وأساسـيات     -مهـدي سـالم   -يف بن حمد الحليبيعبد اللط -3

 . ھ1416ھ 1الرياض ط-مكتبة العبيكان -التدريس

كلمـة   -إلى المعلـم أتحـدث   –وزير المعارف السعودية  -محمد أحمد الرشيد -4

طباعـة اإلدارة العامـة لإلعـالم التربـوي     . ھ1419بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 

 . ھ1419

 1دليل المعلـم ط  -اإلدارة العامة لإلشراف التربوي-ارف السعوديةوزارة المع -5

 . ھ1418
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معنيون بإيجاد الطريقة  - المعلمين -ننح

والوسيلة الصالحة والبيئة المناخية المالئمة لنمو 

 ،ونضج أفكارهم وتفتح مواهبهم ،عقول أبنائنا

عهم، وواقع أمتهم إلى المستوى للنهوض بواق

  .تعالي األفضل بمشيئة اهللا
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  األهداف
  : يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن

  . التعرف على مفهوم التربية اإلسالمية •
  . الفرق بين التربية اإلسالمية •
  . أهمية التربية اإلسالمية ومكانتها •
  .أهداف تدريس التربية اإلسالمية •
  .اج التربية اإلسالميةأسس بناء منه •
أهداف تدريس التربية اإلسالمية كما في الخطوط العريضة للمنهاج  الفلسطيني  •

1998.  
  : التعرف على بعض طرائق التدريس الشائعة في الوسط التربوي •
  . طريقة المناقشة –            .        طريقة اإللقاء -
  . رتطريقة هربا –            .     طريقة االكتشاف -
  . طريقة القياس –           .      طريقة االستقراء -
  .   طريقة العرض العملي -
  .طريقة االستجواب أو األسئلة -     )دالتون(طريقة الواجب أو التعيين –
  .طريقة إعداد التقارير –         .    طريقة تمثيل الدور -
  .طريقة المشروع –          .       طريقة الوحدات -
  .صحائف األعمال –         .  يقة التعلم التعاونيطر -
  .طريقة التعلم الذاتي –        .   طريقة حل المشكالت -
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  مفهوم التربية اإلسالمية 
التربيـة  :"لعل التعريف الصحيح والدقيق لمفهوم التربية اإلسالمية هو الـذي يقـول  

ئة تبلغ أقصى مـا تسـمح   اإلسالمية هي تنشئة الفرد على اإليمان باهللا ووحدانيته تنش
إمكاناته وطاقاته حتى يصبح في الدنيا قادراً على فعل الخير لنفسه وألمتـه وعلـى   

الشـافعي، إبـراهيم،   "( خالفة اهللا في أرضه، وجديراً في اآلخرة برضى اهللا وثوابه
ومما هو جدير بالمالحظة في هذا )  37ص 1996الكثيري راشد، علي، سر الختم، 

   :التعريف ما يلي
أنه اعتبر التربية اإلسالمية تربية إيمانية تسعى لغرس عقيدة اإليمان في الفـرد   -1

بحيث ينشأ معتقداً بوجود إله لهذا الكون، وأن هذا اإلله هو الواحد القهار العليم، كما 
ينشأ على ما يترتب على هذه العقيدة من عبادة هللا وطاعة له وهذا جانب مهـم فـي   

  . التربية
التربية تعنى بفردية الفرد وذاتيته فترعى ما لديه من إمكانات وطاقـات  أن هذه  -2

جسمية وعقلية ووجدانية ومهارات عملية فتنميها إلى أقصى الغايات والدرجات التي 
وهذا يؤكد على أن التربية اإلسالمية تؤمن بكل . تسمح بها طبيعتها التي خلقت عليها

  . همامن الوراثة والبيئة وأهمية التفاعل بين
يتضمن هذا التعريف لمفهوم التربية اإلسالمية أن من أهدافها أن يصـبح الفـرد    -3

فاعالً للخير أي طائعاً هللا متقياً له في نفسه وفي غيره وفعل الخير يشمل كـل مـاهو   
مفيد ونافع والبعد عن كل ماهو ضار ومؤذ .  

للفرد بقدر مـا هـي   يتضمن هذا التعريف أن التربية اإلسالمية تربية اجتماعية  -4
تربية لفرديته؛ ألنها تعده ليعمل الخير ألمته ولإلنسانية كلها فالمسـلم يسـعى لخيـر    

 . الناس جميعاً

هذه التربية تجعل المسلم خليفة فـي األرض محققـاً لرسـالته حيـث يعمرهـا       -1
أي أن التربية اإلسـالمية  ... بالزراعة والصناعة والبناء والتشييد واستخراج كنوزها
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ال تعد المسلم ليكون عابداً هللا بالصلوات فقط وإنما بالعمل والكفاح وتسخير ما سـخر  
  .درجات القوة والتقدم له اهللا على األرض وفي السماء ليبلغ أقصى

تربية هذه التربية اإلسالمية المسلم على أن يضع اآلخرة نصب عينيه باسـتمرار   -2
همالً بل أنه يسأل في اآلخرة التي الشـك   أثناء حركته في الحياة الدنيا وأنه لم يخلق

 . مما يجعل المسلم مقدراً باستمرار لمسؤوليته أمام ربه. في وجودها
 

   :الفرق بين التربية اإلسالمية والتربيات األخرى
مما سبق من تعريف لمفهوم التربية اإلسالمية وما تتميز به عما سواها من التربيات 

داد الفرد على العيش في الحياة الدنيا فال يكون لـه  األخرى التي تقصر همها على إع
أمل في حياة آخرة حتى إذا تربى لديه ضمير أو وازع خلقي فإنـه يكـون ضـعيفاً    

وال يكـون فـي قـوة    . ومحدوداً بحكم القوانين والسلطات األرضية التي ينشأ عنها
د إله عالم ال الضمير أو الوازع الخلقي الذي يتربى في نفس المسلم نتيجة يقينه بوجو

تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء يعلم السر وأخفى ونتيجة يقينه بوجـود  
  .آخرة يحاسب على ما قدمت يداه في الدنيا من لدن هذا العليم الطيف الخبير

  : أهمية التربية اإلسالمية ومكانتها
م الناشئين والسمو بهـم  للتربية اإلسالمية المكانة األولى؛ ألنها التربية الكفيلة بتقوي -

وإسعادهم في مستقبلهم، وهي التربية التي تزكي قلوب الناشـئة وتطهـر نفوسـهم،    
  . وتربي ضمائرهم وتطبعهم على حميد الخصال وتدفعهم إلى بذل الفعال

وهي التربية التي تعصمهم من النزوات النفسية، وتحميهم مـن سـلطان الميـول     -
   .الجامحة وطموح األهواء المردية

وهي التربية التي تنير للناشئين طريق الصالح والهدى فيحرصون علـى طاعـة    -
ربهم وقيام عالقاتهم بأبناء المجتمع على طاعة ربهم وقيام عالقاتهم بأبناء المجتمـع  

  .على أساس متين من الحب والتعاون والمناصحة الخالصة
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ـ   - ف بهـا المحـن   هي التربية التي تكون من أبناء الوطن قوة متماسـكة ال تعص
والحطوب وال تنال منها الكوارث والشدائد ألنها قوة مستمدة مـن ائـتالف القلـوب    

  . وامتزاج األرواح
هي التربية التي جعلت من سلفنا الصالح السابق أمة وثابة ناهضة ثلـث عـروش    -

القياصرة، ودكت صروح األكاسرة، وحملة نور اإلسالم فأضاء العالم كله ومن أهـم  
  : وسائلها

  . القدوة الحسنة التي تهيأ للناشئين في والديه وإخوته ومعلميه -1
-البيـت (تهيئة الجو الديني الصالح في جميع البيئات التي يعيش فيهـا التلميـذ   -2

 ). المدرسة

صالح المجتمع وتمسكه بأصول الدين اإلسالمي الحنيـف، وحماسـه لنصـرة     -3
  . الفضيلة ومحاربة الرذيلة

  

  : التربية اإلسالميةأهم أهداف تدريس 
نستطيع أن نستنتج من تعريف التربية اإلسالمية أنها تهدف إلى تنمية ما لدى اإلنسان 
من طاقات وإمكانات، وإلى إقدام المسلم على فعل الخيـر، وإلـى إعـداده للحيـاة     

  ... اآلخرة
 1989أنظر خاطر محمـود وآخـرون   ( ويمكن تلخيص أهم أهداف التربية فيما يلي

  ) 322-318ص
تنمية ما لدى اإلنسان من إمكانات وطاقات حتى تبلغ أقصـى مـا تسـمح بـه      -1

  . طبيعتها
 . إقدام المسلم على فعل الخير لنفسه وألمته -2

 . إقدام المسلم على االعمار في األرض والخالفة فيها -3

 . إعداد المسلم للحياة اآلخرة -4

 . بناء العقيدة اإلسالمية وترسيخها -5
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 . المسلم على عبادة اهللا وطاعته وتقواه تعويد -6

 . تعويد الطالب على الخلق اإلسالمي الكريم -7

 . تنمية الجوانب الفردية واالجتماعية لدى الطالب -8

 . تنمية حب العمل لدى الطالب وتزويدهم بالعلوم والمعارف النافعة -9

  . تنمية حب العمل لدى الطالب وإكسابهم حرفة أو مهنة -10
  . تعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم نحو أنفسهم واآلخرين -11
  تنمية الجوانب المختلفة العقلية والحسية والروحية لدى الطالب في  -12

  . تكامل وتناسق
م 1986 9ط 1ج) مـنهج التربيـة اإلسـالمية   (ويرى الدكتور محمد قطب في كتابه

كون عليـه مواطنهـا   أن األمم تختلف فيما بينها في تصورها مما ينبغي أن ي 13ص
أما اإلسالم فال يحصـر  . هو إعداد المواطن الصالح: ولكنها تشترك في شيء واحد

نفسه في تلك الحدود الضيقة وال يسعى إلعداد المواطن الصالح وإنما يسعى لتحقيـق  
  ؟ !هدف أكبر وأشمل وهو إعداد اإلنسان الصالح

  

  األسس العامة لمنهاج التربية اإلسالمية
في الخطوط العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية في فلسطين للصـفوف   كما جاءت" 
  .م1998إعداد االدارة العامة للمناهج  )"12 -1(

  :األساس الفطري والفكري
لألساس الفطري والفكري دور هام في تحقيق المنهاج وتحديد مدخالتـه وصـياغة   

التربية والتعلـيم  مع فكر  -وسائر أسس بناء المناهج –مضمونه، ويتفق هذا األساس 
في النظام التربوي، وهو فكر أساس التصور اإلسـالمي الكلـي لإلنسـان والكـون     

  .والحياة
  :الجوانب األساسية في هذا األساس ما يلي

  .اإليمان باهللا وحده ال شريك له، واإلقرار بوحدانيته -
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اإلنسان مخلوق من مخلوقات اهللا تعالى، وهو مستخلف في هذا الكون لعبادة  -
 .وقد خلقه اهللا تعالى في أحسن تقويم، وكرمه ذكراً كان أم أنثى ، تعالىاهللا

الكون مخلوق من مخلوقات اهللا تعالى مسخر النتفاع اإلنسان بـه ومجـال    -
 . تفكيره وبحثه به يستدل على وجود اهللا تعالى ووجوب اإليمان به سبحانه

العالم الكبير الذي الحياة الدنيا طريق الحياة اآلخرة، وعالم الشهادة جزء من  -
 .يضم عالم الغيب والشهادة معاً

ماعيـاً وجسـدياً،   واجتجوانب اإلنسان المتكاملة فكريـاً،   توحيد التلقي لبناء -
وعاطفياً، ليكون موطناً مسؤوالً وقادراً على المشاركة فـي حـل   ، وروحياً 

b¨"مشكالت مجتمعة خاصـة والعـالم عامـة     r&ur #xã» yd ëÏÛºuéÅÀ $VJäÉ)tG ó¡ ãB 

çnq ãèÎ7 ¨?$$sù ( üwur (#q ãèÎ7 Fs? ü@ç6 è¡9$# s-§ç xÿtG sù öN ä3 Î/ t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô 4 öN ä3 Ï9ºså N ä38¢¹ ur 

¾Ïm Î/ öN à6 ¯=yès9 tbq à)G s? ÇÊÎÌÈ "  )153: األنعام( 

 بإعداد اإلنسـان صالح الفرد والجماعة هي غاية اإلسالم حيث يهتم اإلسالم  -
مع الفاضل المعطاء الـذي يحقـق   التقي الصالح ليؤدي بالتالي إليجاد المجت

 .معنى العدل والمساواة

العربية وسيلة التفاهم وااللتقاء الفكري و النفسي، وهي لغة القـرآن الكـريم    -
فهي سبيل المسلم في استيعاب عامة العلـوم والمعـارف علـى اختالفهـا     

 .وتعددها

خـاتم النبيـين    -صلى اهللا عليـه وسـلم   –اإلسالم خاتم الرساالت، محمد  -
 .لمرسلين ورسول اهللا إلى الناس أجمعينوا

  : األساس االجتماعي
وتتمثل في هذا األساس إدخال العناصر التـي تجعـل المنهـاج مرتبطـاً بالنظـام      
االجتماعي للمجتمع المسلم في ثقافته الخاصة، وقيمه األساسـية، وعاداتـه وتقاليـده    
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ـ  يم اإلسـالمية الثابتـة،   وأعرافه المشروعة كأداة فاعلة تمد المعلمين بالحقائق والق
  :وتتمثل هذه المنطلقات فيما يلي. وتحميهم من كل شيء دخيل ال ينسجم مع عقيدته

شامل ال يقبل التجزئة، وتظهر أثاره من  وهو  اإلسالم منهاج الحياة الكامل، -
  .خالل التطبيق الفعلي في واقع الحياة

ـ  - ع كلـه ممـا   األسرة النواة الصغيرة للمجتمع فإذا ما صلحت صلح المجتم
يتطلب بناء المودة والرحمة و التعاون بين أفراد المجتمع حتى يظل متماسكاً 

 .وعلى أساسها يستقيم البناء الشامخ للمجتمع اإلسالمي الكبير

الجهاد شرع لحماية األمة وتأمين نشر دعوة اإلسالم عـن طريـق إزالـة     -
إلـى النـاس   المعيقات المادية التي تقف في وجه الدعوة اإلسالمية لتصـل  

«tBur y7$! :"أجمعـين كمـا أراد اهللا تعـالى    oY ù=yôöër& ûwÎ) Zp ©ù!$ü2 Ä¨$̈Y=Ïj9 #ZéçÏ± o0 

#\çÉ ÉãtRur £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# üw öcq ßJ n=ôètÉ ÇËÑÈ) "28: سبأ( 

المجتمع اإلسالمي ذو ميزة مستقلة ال يقبل التبعية فهو يحمل رسالة سـامية   -
 .ة كلهانبيلة هدفها إسعاد البشري

المجتمع اإلسالمي قيمي تسوده قيم كثيرة مناطها اإليمان باهللا تعالى والعلـم   -
فيه حق وواجب، والعمل فيه عبادة، والتقوى والعمل الصالح أساس التفاضل 

فهو مجتمع ال يعرف الطبيعة يسـعى إلـى تحقيـق التعـاون     . بين أفراده
 .االجتماعي بين أفراده

المي دور هام فهي تحتل مكانة خاصـة فـي   دور المرأة في المجتمع اإلس -
 .المجتمع فهي مسؤولة كالرجال عن تقدم المجتمع وبنائه وتربية األجيال فيه

تغذية الحس الوجداني لتالميذ مراحل التعلم العام بمختلف األناشيد ذات النغم  -
يم واإليقاع المؤثر، وكذلك القصص الميسرة المرغوبـة التـي تحمـل    الرح

عرهم فيضاً من البهجة واالنشراح والسرور مما يعزز فـيهم  ألذهانهم ومشا
  .التمسك بنظام اإلسالم دون غيره من العصبيات الضالة
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  ):الديني(األساس المعرفي 
لمنهاج التربية اإلسالمية علـى مقومـات العقيـدة    ) الديني(يرتكز األساس المعرفي 

تعد بقية جوانب التربيـة   اإلسالمية التي تشكل اإلطار الفلسطيني لهذا المنهاج بحيث
  :اإلسالمية معززة لهذه العقيدة وداعمة لها، وتتمثل في هذا األساس المنطلقات التالية

وحدة المعارف والعلوم اإلسالمية انسجاماً مع نظريـة الكـون واإلنسـان     -
  .والحياة بحيث يتأكد التوافق بين النصوص الشرعية والحقائق العلمية

م من األدلة العقلية والنقلية والحسية وهدفها جلـب  تستمد المعرفة في اإلسال -
 .الخير لبني البشر، ودفع الضرر عنهم

المعرفة اإلسالمية ثابتة في أصولها قادرة على استيعاب مستجدات العصـر   -
 .من خالل فروعها النامية

اللغة العربية هي وعاء العلوم والمعارف اإلسالمية باعتبارها لغـة القـرآن    -
ا مسؤولية عربية وإسالمية كي تظل سـليمة مـن الجهالـة    والمحافظة عليه

 .والتعثر و العجمة

العلوم الحياتية غير الشرعية كالطب والهندسة والصيدلة فرض كفاية علـى   -
 .األمة

  :األساس النفسي
يرتكز هذا األساس على مراعاة كل ما من شأنه تحقيـق االسـتقرار النفسـي لـدى     

مراقبة الذاتية التي تؤدي إلـى تكـوين شخصـيتهم    الناشئين نتيجة التدرج في بناء ال
اإلسالمية المتزنة عن طريق إحداث تنمية جوانب نموهم مع مراعاة قدراتهم في كل 

  :مرحلة من مراحل تعليمهم وهذا يستدعي األمور التالية
تحقيق االستقرار واألمن النفسي لدى الطلبة من خالل إشباع حاجـاتهم دون   -

بأحدهم  نبيه إلى أن باب التوبة أمامهم مفتوح كلما ألمإفراط أو تفريط مع الت
  .رب لتحقيق الشخصية المتزنةطيض وذنب فال ييأس أ
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تنمية الميول واالتجاهات الصالحة مثل احترام اآلخرين وتعاونهم وتحقيـق   -
 .الذات، والثقة بالنفس، واالتزان االنفعالي

لدوافع اإلنسانية لـديهم  تنمية تقوى اهللا تعالى في نفوس الطلبة وإعالء شأن ا -
 .من خالل تقوية صلتهم باهللا تعالى

ترقية وجدان الطلبة باألناشيد والقصص اإلسالمية لتبعث فـيهم االعتـزاز    -
 .باإلسالم والتحرر من االتجاهات السلبية والعصبية

مراعاة قدرات المتعلمين واستعداداتهم واألخذ بمبدأ الفروق الفرديـة عنـد    -
 .ليميةتقديم الخبرات التع

 .مراعاة التدرج في بناء المفاهيم -

  :األهداف العامة لمنهاج التربية اإلسالمية
إن هدف التربية اإلسالمية الشامل هو اإلنسان بكيانه متكامالً وبطاقاته وقدراته كلهـا  
وهي بذلك تعنى بالجانب العقلي والروحي والجسدي والخلقي والجمالي وهي عنـدما  

نفسه تكاملها في حركة نموهـا    بية فإنها تستهدف في الوقتتتعهد تلك الجوانب بالتر
وتناسقها بحيث يصبح اإلنسان الذي تعده متزناً في شخصيته ذا نظرة شمولية لألمور 

  .في الحياة
ولما كانت األهداف هي األساس في التخطيط والتنفيذ في مـادة التربيـة اإلسـالمية    

  :سية للتربية اإلسالمية هيلتحقيق أغراضها فهناك أهداف أربعة عامة أسا
  :التثقيف العقلي واإلعداد الفكري -1

نظرة تعقل وتأمل، ويأمرنا اهللا تعالى أن نتفكر فـي خلـق    فاإلسالم ينظر إلى الكون
ممـا  . قلنا للوصول إلى اإليمان بـاهللا تعـالى  السموات واألرض وأن نعتمد على ع

  .تيستدعي هذا لإلعداد الفكري واالستزادة من المعلوما
  :تنمية القوى واالستعدادات الطبيعية في الطفل -2

اإلسالم دين فطرة ألن تعاليمه ليست غريبة عن الطبيعة اإلنسانية؛ بل هي فطرة اهللا 
تعالى التي فطر الناس عليها ال تعقيد فيها وال خرافة كل شيء فيها منطقـي موافـق   
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ربي تقوية فطرة المولود أن مهمة المبلحاجة البشر محقق لمصالحهم وقد عد اإلسالم 
  .أي االستعدادات الطبيعية وتجنبها الزلل وعدم االنحراف عن براءتها واستقامتها

  .أو أنثى اًوحسن التربية أياً كان جنسه ذكر: االهتمام بقوة النشء -3
  :العمل على توازن جميع القوى واالستعدادات اإلنسانية -4
"ôâs)s9 £ t̀B ª!$# ín? tã tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# øåÎ) y] yèt/ öN Íké Ïù Zwq ßôuë ô Ï̀iB ôM ÎgÅ¡ àÿRr& (#q è=÷G tÉ öN Íköé n=tæ 

¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN Íké Åe2tì ãÉ ur ãN ßgßJ Ïk=yèãÉ ur |=» tG Å3 ø9$# sp yJ ò6 Ïtø:$#ur b Î) ur (#q çR% x. Ï̀B ã@ö6 s% íÅ"s9 

9@» n=|Ê Aûü Î7 ïB ÇÊÏÍÈ) "164: آل عمران(  

آياته ويزكيهم ويعلمهـم الكتـاب    هو الذي بعث في األميين رسوالً منهم يتلو عليهم"
ففـي اآليتـين   ) 2:الجمعة(           " والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين

السابقتين بيان الهدف من الرسالة اإلسالمية االرتقاء بالنفس اإلنسانية عـن الرذائـل   
  .وااللتزام بالكتاب المنزل تطبيقاً عملياً في الحياة

إعداد اإلدارة العامـة  ) 10ص(لمنهاج التربية اإلسالمية ورد في الخطوط العريضة 
للمنهاج بوزارة التربية والتعليم بفلسطين جملة من األهداف العامة لمنهـاج التربيـة   

  :اإلسالمية منها
بعقيدتهم اإلسالمية، ومبادئهـا، وقيمهـا، ونظرتهـا     تعميق إيمان المتعلمين -1

  .عها قوالً وعمالًلإلنسان، والكون، والحياة، وانسجام سلوكهم م
عه لاللتزام فمما يد -سبحانه وتعالى –توثيق صلة الطالب المتعلم باهللا تعالى  -2

 .بأوامره واجتناب نواهيه

تعريف الطالب بنظرة اإلسالم إلى الكون واإلنسان والحياة مما يعمل علـى   -3
 .تعميق إيمانه بربه والسير على هدى اإلسالم

سالة حضارية إنسانية راقية تكفل للجميع توعية الطالب بأن رسالة اإلسالم ر -4
 .األمن والسعادة وإصالح شؤون الحياة
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إيجاد المسلم الصالح الواثق بربه ودينه المؤمن بعقيدته والتمسـك بشـريعته    -5
 .المعتز بقيمه وأخالقه

بناء المسلم الفعال الذي تتعدى مسؤوليته صفة الخصوصية تجاه ربه ونفسـه   -6
 .العالم كله باغتنام أية فرصة لنشر اإلسالم إلى الشمولية تجاه ومجتمعه

 ،وحفظـاً وتفسـيراً  القرآن الكريم والتمسك به تـالوةً،  توطيد صلة الطالب ب -7
باالقتـداء علـى نهجـه     -صلى اهللا عليه وسلم –وصلته بالرسول  ،ومنهجاً

 .فضالً عن ترسيخ محبته لهما في قلبه ووجدانه

بالقول المجرد دون العمـل، وأن  تبصير الطالب بأن اإليمان الحق ال يكون  -8
 .رضا اهللا ال يناله اإلنسان إال بالتضحية في سبيله

وجـوه الحيـاة    في وقوف الطالب على تاريخ اإلسالم والمسلمين المتضمن -9
 ،وذلـك لالقتـداء واالعتبـار    ،والحضارية ،والعسكرية ،المختلفة السياسية

 .ومعرفة مدى إسهام ذلك في الحضارة العالمية

إلطار القيمي السليم للمتعلم بما يحكم الصلة بين المعتقد والسلوك، ترسيخ ا -10
والقول والعمل، ويعزز المثل العليا لديهم، ويمكنهم من تمثل القـيم العلميـة   

 .السليمة في حياتهم

إدراك الطالب أهمية الجهاد في سبيل اهللا فهو وسيلة لغاية شـريفة ونبيلـة    -11
ت ودرء المفاسـد والشـرور عـن    من أجل حماية الدين والوطن والمقدسا

 المسلمين وما لحق بهم وتأمين الحرية الحقيقية لإلنسان لمعرفة حقيقة رسالة
 .اإلسالم

تعريف الطالب ببعض علوم اإلسالم وفي طليعتها الفقه وأصـوله والـذي    -12
يكسبه قدرة في معرفة األحكام الشرعية وااللتزام بها والقيام بأداء العبـادات  

وذكـر   ،وتسبيح ،وصيام ،ردد أو تفريط وذلك ما بين صالةاإلسالمية دون ت
 .هللا وحده، وغير ذلك من ضروب العبادة
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تكوين اتجاه ايجابي عند الطلبة نحو التـدين بـااللتزام باإلسـالم عقيـدة      -13
وشريعة وأخالقاً بالصورة المأخوذة من الكتاب والسنة واإلجمـاع والقيـاس   

 .وما ترشد إليه

لعالم اإلسالمي وما يحتاج المسلمين إليه من توعية توعية الطالب بقضايا ا -14
 .وما يواجههم من صور الظلم والعدوان ،ومشكالتهم ،لهمومهم

تبصير الطالب بعمق الصلة بين حقائق العلم واإليمان وما يتمخض عـن   -15
 .ذلك من تطور إيجابي للمجتمعات

 توجيه الطالب نحو القضية المصيرية التي تهم المسـلمين جميعـاً وهـي    -16
 .تطبيق اإلسالم في واقع الحياة ومخاطر القعود عن ذلك

والتعاون في نفـوس الطلبـة لعنايـة     ،والتآلف ،بث وتعميق روح األخوة -17
 .اإلسالم بها تحقيقاً للتكافل االجتماعي بين األفراد

تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الطلبة وبيـان أثرهـا فـي تكـوين      -18
هم من الحفاظ عليها ألنها لغـة القـرآن   شخصيتهم اإلسالمية وما يجب علي

 .عاء علومه النافعةوالكريم و

توعية الطلبة توعية متميزة بقضيتهم العادلة قضية فلسطين وما يحيط بهـا   -19
 .من كيد وطغيان وما حاق بأهلها من تشريد

تقدير الطلبة لقدسية فلسطين ومكانتها في اإلسالم وما يترتب على ذلك من  -20
والدفاع عنها امتثاالً ألوامر اهللا تعالى وسيراً على نهـج  واجب الحفاظ عليها 

 .سلفنا الصالح في فتحها والدفاع عنها

االقتناع بأن الدين اإلسالمي قادر على مواجهة المستجدات في كل عصـر   -21
وكل جيل فمبادئه ونظمه صالحة لكل زمان ومكان وأنه هو المنقـذ الوحيـد   

 .لإلنسانية

ليه اإلسالم من المحافظة على البيئة ونظافتهـا  دعوة الطلبة إلى ما يدعو إ -22
  .وحمايتها وإلى المحافظة على صحة الجسم وسالمته

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

44 
  

   Teaching methodsطرائق التدريس 
وطرائـق مفـرد   . طرائق التدريس عنصراً أساسياً من عناصر العملية التعليمية دتع

9e@ä3:"الـى .واةالمذهب، والسيرة، والمسلك قال تع: طريقة، والطريقة لغة تعني Ï9 $oYù=yè y_ 

öN ä3Z ÏB Zptã÷éÅ° % [`$yg÷YÏB ur 4  ) ÇÍÑÈ48:المائدة(    

بين مدلول الطريقـة، واألسـلوب،    فرق بيد أن بعض الباحثين) 1999علي حسين (
والفن، والعلم حيث إنه توصل إلى أن الفن مجموعة طرائق، والطريقـة مجموعـة   

ن القاعدة أو الضابطة هي ما يقوم أساليب، واألسلوب مجموعة قواعد أو ضوابط، وأ
وبناء على ذلك يكون فن التدريس مجموعة طرائـق وأسـاليب   . به فاعل الفعل فعله
  . وقواعد أو مبادئ

فال حد بعينه يجمع بين اإلختصاصين؛ ألنهم اختلفوا في بناء : أما الطريقة اصطالحاً
ره فلسـفة التربيـة   المدلول االصطالحي إذ كل منهم يراها بمنظاره الخاص وما تقر

وأسـاليب  ) methods(وهناك تداخل لـدى الكثيـر بـين طرائـق    . التي يؤمن بها
يحيى حسن، المنوفي سـعيد  )(strategies(واستراتيجيات التدريس) styles(التدريس

فالبعض يرى أنها مرادفات لمفهوم واحد هو طرائق التدريس، بينمـا  ) 85ص 1995
مرادفاً ألساليب التدريس، أما اسـتراتيجيات   ديرى فريق آخر أن طرائق التدريس تع

شيئاً آخر، وفريق آخر يرى أن األساليب مرادف لالستراتيجيات، بينما  دالتدريس فتع
بدراسـة للحـدود   ) ممـدوح سـليمان  (وقد قام. الطرائق شيء آخر مختلف عن ذلك

وصل الفاصلة بين طرائق التدريس، وأساليب التدريس، واستراتيجيات التدريس وقد ت
  :إلى التعاريف التالية
يقصد بها الطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل محتوى المنهج : طريقة التدريس

للتلميذ أثناء قيامه بالعملية التعليمية وطريقة التـدريس بهـذا المعنـى يكـون لهـا      
مواصفات محددة يمكن ألي معلم أن يقوم بالتدريس بالطريقـة أو الطرائـق التـي    
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باعها بحيث تتناسب مع طبيعة المحتوى المراد تقديمه لمجموعة معينـة  في إت بيرغ
  . من التالميذ

   :أما أسلوب التدريس
فيقصد به مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه ويعني ذلك أننا 
قد نجد أسلوب التدريس لدى معلم معين قد يختلف عنه لدى معلـم آخـر رغـم أن    

المتبعة قد تكون واحدة أي أن أسلوب التدريس يرتبط ارتباطاً وثيقـاً   طريقة التدريس
بالخصائص الشخصية للمعلم وبمعنى آخـر إذا كانـت طرائـق التـدريس تعنـي      
اإلجراءات العامة التي يقوم بها المعلم فإن األساليب يقصد بهـا إجـراءات خاصـة    

  . ضمن اإلجراءات العامة التي تجري في موقف معين
يقصد باألسلوب المباشر بأنه ذلك النـوع  . المباشر وغير المباشر :تدريسأساليب ال

من أساليب التدريس الذي يتكون من آراء وأفكار المعلم الخاصة موجهاً بذلك عمـل  
  . الطالب وناقداً سلوكه

أما األسلوب غير المباشر فهو الذي يتمثل في امتصاص آراء وأفكار الطـالب مـع   
  : العملية التعليمية تشجيع واضح إلشراكهم في

  . أسلوب التدريس القائم على المدح أو النقد -
 أسلوب التدريس القائم على التغذية الراجعة  -

 . أسلوب التدريس القائم على استعمال أفكار الطالب -

 . أسلوب التدريس القائم على تنوع وتكرار األسئلة -
 

   :ويقصد باستراتيجيات التدريس
لم داخل الصف التي تحدث بشكل مـنظم ومتسلسـل والتـي    مجموعة تحركات المع

  .تهدف إلى تحقيق األهداف التدريسية المعدة سلفاً
يتضح من هذا التعريف أن المعلم رغم أنه يسير وفقاً ألسلوبه الخـاص بالتـدريس   

  لتنفيذ طريقة التدريس المرغوب في إتباعها إال أنه يتبع استراتيجية محددة
  . تنفيذ أهداف الدرسالخطوات يسير وفقها ل
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  : ويمكن تحديد مكونات استراتيجيات التدريس بشكل عام على أنها
  . األهداف التدريسية -1
 .التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقاً له في تدريسه -2

 . األمثلة والتدريبات والمسائل المستخدمة للوصول إلى األهداف -3

 . الصفي للحصة الجو التعليمي والتنظيم -4

 .استجابات التالميذ الناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويخطط لها -5

. يتضح من العرض السابق أن البعـد الثـاني هـو أهـم مكونـات اإلسـتراتيجية      
  .ولإلستراتيجية مستويان عام وخاص

   :المستوى العام
  . اء التدريسالخطوات اإلجرائية التي يسير وفقاً لها المعلم أثن: يقصد به

   :المستوى الخاص
  . تحركات المعلم أثناء تقديم مفهوم معين: يقصد به

وتتعدد طرائق التدريس وتتنوع تنوعاً كبيراً تبعاً لعدة اعتبارات وفلسفات ومع ذلـك  
ومـن هـذه   . نجد لكل طريقة طبيعتها، ومؤيديها، وعناصرها، ومزاياها، وعيوبهـا 

ي العملية التعليمية وبناء عليه يمكن تقسيم طرائـق  االعتبارات دور المعلم والطالب ف
  : التدريس إلى ثالثة أنواع رئيسة هي

طرائق وأساليب تعتمد في معظم مراحلها على جهود المعلم وحده حيث يكـون   -1
دوره إيجابياً بينما يبقى دور التلميذ سلبياً إلى حد كبير، وفي هذه الحالة يعتبر المعلـم  

  . مثل هذا األسلوب في الطريقة اإللقائية بشكلها التقليديهو ناقل المعرفة ويت
طرائق وأساليب تعتمد على التعاون بين كل من المعلم والطالب وهو ما ينـادي   -2

 : به الكثير من المربين وصانعي القرارات التربوية وتتمثل بعض الطرائق في

  . طريقة المناقشة -
 . طريقة االكتشاف -

  .طريقة حل المشكالت -
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طرائق وأساليب تعتمد أساساً على الجهد الذاتي للطالـب ويصـبح دور المعلـم     -3
وتتمثل هذه الطرائـق فـي   . إرشاداً وتوجيهاً لتطلعات الطالب، ورغباتهم، وأهدافهم
  . التعليم المبرمج واستخدام الحاسوب في العملية التعليمية

  : رها ومن أهمهاوهناك عوامل تساعد على تحديد بعض طرائق التدريس واختيا
  . األهداف التربوية للدرس -
  . مستوى الطالب من حيث مراعاة الفروق الفردية ومستوى الطالب العلمي -
  . المحتوى الدراسي وتنظيم المنهج -
  . توافر الوسائل التعليمية وتنوعها -
  . إمكانات البيئة المحلية وتوافرها -
  .ريسهالقراءات الخارجية عن الموضوع المراد تد -
  . مساعدة اإلدارة المدرسية والمشرف التربوي؛ لتحقيق نتائج جيدة للتعلم-

  فالطريقة الناجحة هي التي توصل المتعلم إلى األهداف المنشودة ،كما يجب
من أن الطريقة الناجحة ال تقتصر على العبارات أواإلجراءات الصادرة عـن  التأكد 
جهة التي تقوم بها الطلبة ومن هنا فـإن  ، بل تشمل كذلك سائر النشاطات الموالمعلم

  :الطريقة يمكن تعريفها بأنها
طالبه باستخدام الوسائل  إليوسيلة االتصال التي يستخدمها المعلم لتوصيل المحتوي "

   "أو كيفية تناول تلك الوسيلة أثناء قيامه بعملية التدريس
الجودة التي اشـتقت  وفيما يلي عرض لهذه الطرائق من جوانبها المختلفة ثم معايير 

  . لكل طريقة
   Lecture Method) طريقة المحاضرة(اإللقاء

يعرف اإللقاء بأنه عرض للمعلومات والحقائق في عبارات متسلسلة بحيث يتم شـرح  
ونجد أن الطريقة التقليدية لإللقاء هـي  . الموضوع المراد تدريسه عن طريق التحدث
للتالميذ بينما يقتصر دور التالميذ علـى  أن يقوم المدرس بشرح المعلومات وتقديمها 

تلقي المعلومات واستقبالها وحفظها واستيعابها واستظهارها وتعتبر هذه الطريقة هـي  
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ولكي يكون اإللقاء فـاعالً  . السائدة في مراحل التعليم العام خاصة المرحلة االبتدائية
لإللقاء وتقسـيمه  ومفيداً أوصى بعض رجال التربية والتعليم بضرورة اإلعداد الجيد 

  :إلى خمس خطوات أساسية هي
ـ ، لما سوف يعرض من معلومات والتهيئة، وهي التمهيد للدرس: المقدمة -1  ثحي

  .يتم الربط بين الدرس الجديد والدرس السابق
العرض محور عملية اإللقاء فيتم الشـرح والوصـف لحقـائق     يعتبر: العرض -2

  .الدرس ومعلوماتها
هذه الخطوة ألنها تربط أجزاء الدرس بعضها ببعض ربطـاً   ترجع أهمية :الربط -3

  .تاماً ومتكامالً
يقوم التالميذ بمساعدة المعلم باستنتاج الخصائص الهامة للدرس مـن   :االستنتاج -4

   .قاعدة أو نتيجة أو مفهوم أو تعريف
تعتبر هذه الخطوة أهم خطوات عملية اإللقاء، ألنه عن طريقهـا يـتم    :التطبيق -5
. التي تعكس األهداف السلوكية عرف والتأكد من أن التالميذ قد حققوا نتائج التعليمالت

التي وضعت لهذا الموضوع ويتم التطبيق عن اإللقاء األسئلة الشـفوية والتحريريـة   
وعن طريق هذه العناصر الخمسة يمكن تحسين الطريقـة  . المتعلقة بموضوع الدرس

دي الذي يركز على المعلم وناقله للمعرفة، وهـو  اإللقائية وإخراجها من شكلها التقلي
الجانب االيجابي في العملية والجانب السلبي من قبل التلميذ وبهذه العناصر الخمسـة  
يمكن االستفادة من هذه الطريقة استفادة مميزة تقتضي المشاركة الفاعلة بين المعلـم  

جد أن أسـاليب اإللقـاء   والتلميذ إال أن دور المعلم يبقى ذات تأثير واضح ومتميز ون
  : تتنوع تبعاً لسن التالميذ ومستواهم العلمي والدراسي ومن هذه األساليب ما يلي

يتناسب الشرح والوصـف مـع مسـتوى طـالب      :أسلوب الشرح أو الوصف -1
المـواد اإلسـالمية،   : المرحلة االبتدائية وأعمارهم في معظم المواد الدراسية مثـل 

ويعتبر الوصف من أنواع اإللقاء ويمكن أن يتضمن أيضـاً   العلوم، المواد االجتماعية
  . استخدام السرد القصصي
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: يتالءم هذا األسلوب مع المراحل التعليمية المتقدمة، في مثل: أسلوب المحاضرة -2
ويقتضي هذا األسلوب قيام المحاضـر بسـرد   . المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية
اط والعناصر واألفكار الهامة أثناء المحاضـرة،  الموضوع وعلى الطالب تسجيل النق

وبعد االنتهاء من المحاضرة يسمح للطالب بإلقاء األسئلة والمناقشة واإلجابـة عنهـا   
  .من قبل المحاضر

  :مميزات طريقة اإللقاء
  .سهولة اإلعداد والتحضير -1
عرض مجموعة من أنشطة المعلم، وما فيها من سرد للحقائق والمعلومات فـي   -2
  . قت قصيرو
  .شرح بعض المصطلحات الصعبة والمفاهيم الغامضة بشيء من التفصيل -3
المعلم الكفء يستطيع أن يتبع عناصر تحسين هذه الطريقـة واالسـتفادة منهـا     -4

 . ويجعلها طريقة مفيدة ومتميزة

   :اإللقاء طريقة عيوب
التالميذ وقـدراتهم  عدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ كما أنها تغفل ميول  -1

  .واستعدادهم
 . إذا طالت فترة اإللقاء فإن ذلك سوف يؤدي إلى السأم والملل من قبل التالميذ -2

هذه الطريقة ال تنمي قدرات التفكير وحل المشكالت، ولكنها تساعد على الحفـظ   -3
 وعلى الرغم من أن طريقة اإللقاء يهيمن عليها المعلم نرى أنها يمكـن . واالستظهار

. أن تتركز حول الطال إذا حاول المعلم أن يجعل الطالب ينـدمجون فـي الـدرس   
يمكن أن يحدث إذا ركز المعلم على المحتوى فقط، مـع  ) غير الجيد(ودرس اإللقاء 

والمعلم الجيد هو الذي يالحظ التعبيـرات علـى وجـوه    . ندرة التعامل مع الطالب
هم األخرى، ويكيف طريقـة إلقـاءه   الطالب وهو يلقي الدرس، ويالحظ أيضاً تفاعالت

 . بين الحين والحين
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أن يعد المعلم خطة دراسية محكمة؛ بحيـث   :مقترحات لتحسين طريقة اإللقاء
يعرف المعلم جيداً ما سيلقيه، وكيف يلقيه، وكيف يتعامل مع ما يطرأ مـن مواقـف   

  .جديدة أثناء التدريس
مادة الكتـاب المدرسـي، ال مجـرد    أن يكون اإللقاء توضيحاً وتفسيراً وتطبيقاً ل -1

  .ترديد حرفي لما ورد في الكتاب المدرسي
 . أن يراعي المعلم مستوى الطالب وخبراتهم السابقة في عملية اإللقاء -2

 .أن تكون العبارات المستخدمة مألوفة للطالب، وواضحة المدلول -3

لنقاط الهامـة  أن يقسم المعلم الموضوع إلى فقرات رئيسة وفرعية ويدون بعض ا -4
 .على السبورة

 أن يتعرف المعلم مدى فهم الطالب لكل جزء قبل أن ينتقل إلى  -5

 .الجزء الذي يليه

 . أن ينوع من المثيرات أثناء اإللقاء -6

 .أن يكون صوت المعلم واضحاً وصافياً -7

 .أن يشعر المعلم طالبه في سياق الدرس بالتتابع المنطقي -8

 . أسئلة يجب أن تصاغ بوضوح عندما يلقي المعلم -9

يجب أن يخبر المعلم الطالب في بداية الدرس بالمتوقع منهم أن يتعلمـوه فـي    -10
 . الدرس

  . أن يستخدم المعلم الوسائل التعليمية المناسبة خالل اإللقاء -11
  

   Discussion Methodالمناقشة طريقة 
م وطالبه في موقف تعليمـي،  بين المعل المحادثة التي تدور :يقصد بطريقة المناقشة

وتعتمد على الحوار والجدل بطرح سؤال ثم جواب وللمناقشـة أشـكال وتنظيمـات    
متعدد يحددها دور المعلم في المناقشة، وأكثر أشكال المناقشة شيوعاً هـي المناقشـة   

  . الحرة والحوار السقراطي

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

51 
  

ـ   وفي المناقشة الحرة  ن التالميـذ  يشترك المعلم في الحوار كما لو كـان واحـداً م
وينحصر دوره في المحافظة على حسن سير المناقشة، وجذب االنتباه إلى موضـوع  

أما في الحوار السقراطي فإن المعلم يكون أكثر فاعلية ويلعب دور الموجه . المناقشة
والمرشد للمناقشة، ويعد األسئلة ويساعد التالميذ على اإلجابـة الصـحيحة ويمكـن    

يذ الفصل في المناقشة، غير أن هذه الطريقة قليلة الفاعلية للمعلم أن يشرك جميع تالم
وقد يلجأ المعلم إلى . وإن كانت هي السائدة وهي ال تتطلب إجراءات تنظيمية خاصة

توزيع تالميذ الفصل الواحد إلى مجموعات صغيرة للعمل والمناقشة،ولكل مجموعـة  
حسب األسلوب الذي يتعبه  قائد أو منسق وعلى المعلم أن ينظم الفصل أثناء المناقشة

 Good & Brphy " 1978" ويورد حمدان، بعض تنظيمات المناقشة، نقـالً عـن   
حسـن يحيـى وسـعيد     -كتاب التدريس الفعال(كما جاء في كتاب: نوردها فيما يلي

  ) المنوفي
   تنظيم التالميذ لنظام المجموعات الصغيرة

  

  
  
  
  

  

  : التوضيحات
  .اً ومتنقالًيكون المعلم متابعاً وموجه -1
 . تجميع التالميذ حسب قدراتهم ورغباتهم وبما يتفق وأهداف التدريس -2

 .تلميذ 13عدد التالميذ األقصى لكل مجموعة هو -3

 . طبيعة موضوع النقاش أو المشكلة تكون شفوية غالباً -4

 . إمكانية تنمية الميول اإليجابية لدى التالميذ نحو المعلم والمادة وبعضهم البعض -5
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  . إمكانية التوجيه واالتصال المباشر بين المعلم وقادة المجموعات -6
 

  
  
  
  

            
  تنظيم التالميذ لنقاش المجموعات الدائرية المتداخلة

   :التوضيحات
  . يكون المعلم مالحظاً فقط -1
متفوقـة ومتوسـطة    –توزيع التالميذ على المجموعات الدائرية حسب قدراتها  -2

 . ومتدنية

استعمال هذا األسلوب عند ظهور موضوع أكاديمي أو اجتماعي هام يجب علـى   -3
 . مجموع التالميذ المشاركة في مناقشته وااللتزام في حلوله

استعمال هذا األسلوب عند توفر قلة من أفراد الفصل فقط ذات كفاية وخبرة فـي   -4
 .موضوع النقاش

م المجموعة المركزية بالنقاش، استماع قيا: تطبيق هذا األسلوب يتم بالشكل التالي -5
 . المجموعة الثانية ومشاركتها استماع المجموعة الخارجية ومشاركتها عند اللزوم

  
  
  
  
  

  تنظيم التالميذ للمناقشة الجماعية الموجهة من المعلم
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   :التوضيحات
  . يكون المعلم مباشراً للنقاش -1
 .مي من المعلم للتالميذإمكانية التعليم والتقييم الشفوي غير الرس -2

أو "عدم كفاية اشتراك جميع التالميذ في النقاش، تسرب لـبعض فكريـاً   : مآخذه -3
 ". انزوائهم جانباً

تفاعل غير كامل ألفراد التالميذ، إمكانية إنتاج ميول سلبية وعـدم ارتيـاح نفسـي    
  . لوجود المعلم

  
  

  

  
  تنظيم التالميذ لنقاش الخبراء

  : التوضيحات
  . علم مالحظاً للنقاشالم -1
استعمال هذا األسلوب عند ظهور موضوع هام وتوافر قلـة فقـط مـن أفـراد      -2

 .الفصل، أو خارجه ذات دراية به

التالميذ مستمعون أوالً، ثم مشاركون في النقاش مـن خـالل توجيـه األسـئلة      -3
 . للخبراء

التعليمية األخرى من  إمكانية التعليم والتقييم الجماعي، وعرض األفالم والوسائل -4
 . خالل هذا األسلوب

  
 

  
  

  تنظيم التالميذ على شكل حذوة فرس للمناقشة الجماعية الموجهة من المعلم
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   :التوضيحات
  . المعلم موجهاً ومنسقاً -1
قيام قادة المجموعات الفرعية بأعمال التنسيق والتلخيص بشكل غير مباشر فـي   -2

 . الغالب وكلما لزم

 . تعليم والتقييم المباشر من المعلمإمكانية ال -3

 . إمكانية استعمال الوسائل التعليمية المختلفة دون صعوبات أو عوائق -4

  
  
  
  
  

  تنظيم التالميذ لمباراة صفية
   :التوضيحات

لجنة التسجيل والتنسيق والحكم المكونة من المعلم وتلميـذين، أو مـن التالميـذ     -1
  . والتعليم أنفسهم هي الموجهة لعمليتي التعلم

 . وجوب مراعاة تنوع قدرات الفريقين وتقارب قدراتهما -2

 .وجوب تحديد مكافأة يعرفها ويقبل بها أعضاء الفريقين -3

 . وجوب تحديد قائد لكل فريق ألعمال التنسيق والرد -4

 . وجوب معرفة التالميذ لهدف المباراة وأحكامها التنظيمية العامة -5

افسة البناءة والمساعدة على انضباط الفصـل بهـذا األسـلوب    إمكانية تنمية المن -6
 . تلقائياً

-91ص 1995يحيى حسن، المنوفي سـعيد، ) ( Hyman 1974(وقد اقترح هايمان 
عدداً من اإلجراءات التي يجب على المعلم اتخاذها عنـد اسـتخدامه طريقـة    )  97

  : المناقشة في التدريس منها

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

55 
  

  . سئلة من قبل المعلمالتوقيت المناسب الستخدام األ -1
عدم نهر التلميذ أو التقليل من قدرته، وخاصة إذا لم يستطع اإلجابـة، ويمكـن    -2

 : للمعلم تخفيف التوتر النفسي والغضب الذي تحدثه المناقشة من خالل

حوار المعلم مع عدد من التالميذ في وقت واحد وإشراكهم جميعاً فـي المداولـة    -
  . طلوبةوالوصول إلى النتائج الم

 . استعمال المعلم لألسلوب المرح، ال الساخر، أو المتهكم الالذع في مناقشته -

 . عدم اإلسراع في المناقشة -

  استعمال الوسائل التعليمية المعينة في المناقشة  -3
محاولة المعلم تحسين معرفة التلميذ بقضية المناقشـة ورفـع مسـتواها نتيجـة      -4

 . الحوار

 . عدم استخدام المناقشة بشكل دائم أي التنوع في طرائق التدريس محاولة المعلم -5

  . وأهم من ذلك كله إعداد المعلم لموضوع المناقشة مسبقاً -6
 

 

  :ريقة االكتشافط
يمكن النظر إلى التعلم باالكتشاف على أنه رد فعل على طرق التدريس القائمة علـى  

التركيز علـى دور المعلـم    اإللقاء، والمحاضرة، والعرض الشفوي، التي تقوم على
والمادة التعليمية؛ حيث يرى الداعون إلى التعلم باالكتشاف أن التعلم األفضـل يـأتي   

  . عن طريق التفاعل مع الموقف، واكتشاف المفاهيم والمبادئ عن طريق االستبصار
  . من أكبر مؤيدي التعليم باالكتشاف) برونر(ويعتبر

لى وقت أكثر وجهد أكبر، يبذلها المـتعلم وإذا  ويحتاج التعليم عن طريق االكتشاف إ
أيقن المتعلم المفاهيم األساسية للموضوع فإنه سوف ال يجـد صـعوبة فـي تعلـم     

  . الموضوع واستيعابه واستيفائه
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  : تعريف التعلم باالكتشاف
يمكن تعريف التعلم باالكتشاف بصفة عامة بأنه أي وسيلة يكتسب بها شـخص مـا   

ويعـرف الـتعلم   . ستخدام مصـادره العقليـة أو الفيزيائيـة   معرفة ما عن طريق ا
باالكتشاف بأنه التعلم الذي يحدث نتيجة معالجة المعلم المعلومات وتركيبهـا حتـى   

والعنصر الجوهري في اكتشاف معلومات جديدة هو أنـه  . يصل إلى معلومات جديدة
  . لحصول عليهايجب أن يلعب المكتشف دوراً نشطاً في تكوين المعلومات الجديدة وا

أن أهـم المبـادئ   ) 3(يذكر إسحاق فرحان وآخـران   :مبادئ التعلم باالكتشاف
   :النفسية التي يقوم عليها االكتشاف هي

  . يواجه المتعلم في طريقة االكتشاف بمشكلة ما يتصدى لها ويحاول حلها -1
اسـتخدام  يكتشف المتعلم المفاهيم والمبادئ بنفسه من خالل التفاعل مع الموقف و -2

 . االستبصار

 . يكون المتعلم نشطاً ودائم السعي للحصول على المعرفة بنفسه -3

 . يمتاز التعلم باالكتشاف بأنه يلبي حاجات الفرد التعليمية، ويوافق اهتماماته -4

 . يحتاج التعلم باالكتشاف إلى وقت أطول وجهد أكبر من المتعلم -5

     بيعة الموضوع، وبنيته المعرفية األساسـية يرتبط التعلم عن طريق االكتشاف بط -6
 ). حقائقه -مبادئه -مفاهيمه( 

يرتكز التعلم عن طريق االكتشاف على الدافع الداخلي الذي يقـوم علـى إدارة    -7
والتعلم باالكتشاف ليس له أسلوب واحد، بل له أساليب متعددة؛ فقـد يكتشـف   . التعلم

موعة من األمثلة الموجهة، أو عـن طريـق   الطالب تعميماً أو مفهوماً عن طريق مج
 .تنفيذ عدد من األنشطة المتتابعة التي تقود إلى اكتشاف المفهوم أو التعميم

وتختلف أساليب االكتشاف أيضاً باختالف نوع التوجه الذي يحصل عليه التلميذ فـي  
لعلـم  عملية االكتشاف؛ فإذا كان هذا التوجيه قوياً وشامالً من قبل المعلم ال يكـون ا 

اكتشافياً، وإذا كان التوجيه ضئيالً يكون االكتشاف حراً، وهناك المستوى المتوسـط  
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وهو ما يسمى باالكتشاف الموجه، وفيه يبدأ المعلم الدرس بخطوط إرشادية، ويرشـد  
  . الطالب أثناء قيامهم باألنشطة ويتدخل في حاالت الضرورة

  :من دروس التعلم باالكتشاف هالنتائج المتوخا
تزيد من القدرة العقلية اإلجمالية لدى الطالب فيصبح قادراً على النقـد والتوقـع،    -

  . والتصنيف المتميز
يكسب القدرة على استعمال أساليب البحث واالكتشاف وحل المسائل وبالتالي تؤثر  -

  . ايجابياً على نواحٍ أخرى كثيرة من حياة الطالب
  .لالكتشاف وليست مواد مجردة تكسب الشعور بأن المادة الدراسية قابلة -
  . تكسب الشعور بقيمة التحليل العقالني -
  .تزيد من الشغف للتعلم األكثر نتيجة الحماس الذي يعيشونه أثناء البحث -
تالقي هذه الطريقة االستحسان من قبل المعلمين فهي تسمح بالكثير مـن التفاعـل    -

  .اإللقاء الطالبي واالندماج، كما أنها أكثر متعة من طريقة
  :طريقة هربارت

التعليمية وهي عبـارة عـن خطـوات     هي من الطرق السائدة المنتشرة في األوساط
مكـة المكرمـة    -اإلدارة العامـة للتعلـيم  (للتدريس أكثر منها طريقة مستقلة بذاتها 

 -طريقـة المحاضـرة  :(إذ تدخل في معظم طرق التدريس األخـرى مثـل  )  1423
القديمة منها والحديثة ويتبعها كثير من المعلمـين  ) رهاوالمناقشة وحل المشكالت غي

لوضوحها ولخطواتها المنطقية المحددة ويعتقد هربارت مؤسسها أن العقل البشـري  
فالمعلومـات  : يسير في طريق معين وفق خطوات محددة في تنظيم المعلومات ككل

ويـتم  . تتكون فيه وتتراكم ويترابط بعضها ببعض حتى تكون كتلة صلبة ومتراصـة 
وكلما كانت الـروابط كبيـرة   . ذلك بأن ترتبط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة

وقوية بين النوعين كانت كتلة المعلومات أكبر تماسكاً وعلى هذا ساد االعتقـاد بأنـه   
لكي تدخل معلومات جديدة عقل التلميذ ال بد من الـربط بـين المعلومـات القديمـة     

  : ت خمس خطوات للدرس هيوالجديدة وقد حدد هربار
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أو اإلعداد وفيها يقوم المعلم بتذكير التالميذ بالمعلومات السـابقة فـي    :التمهيد -1
  . أذهانهم وصلتها بالمعلومات الجديدة

وفيها يعرض المعلم درسه الجديد حيث ينقـل إلـى عقـول التالميـذ     : لعرضا -2
 . المعلومات الجديدة بتتابع وتنظيم

خطوة فحص المعلومات الجديدة وما بينهـا وبـين المعلومـات    وهي : المقارنة -3
 . ويتم ذلك بواسطة التالميذ وبمساعدة المعلم. القديمة من أوجه الشبه

يقوم التلميذ في هذه الخطوة بالوصول إلى القاعدة العامة أو القـانون أو  : التعميم -4
  .المبدأ وذلك نتيجة للدراسة والفحص وبتوجيه المعلم

يقوم التالميذ في هذه الخطوة بوضع القواعد والقـوانين العامـة التـي    : قالتطبي -5
ونجد في واقع الحياة التعليمية العامة أن أغلب المعلمين . توصلوا إليها موضع التنفيذ

إذ يبـدؤون بالتمهيـد وذلـك    ! يدرسون بهذه الطريقة، وبشكل مختصر وربما مشوه
إلى خطوة العـرض حيـث يقـدمون    بسؤال أو مراجعة للدرس السابق ثم يتحولون 

المعلومات الجديدة وأخيراً يختمون الدرس بخالصة ثم يأتون بأمثلـة لتطبيـق مـا    
  . توصلوا إليه من نتائج ويعتبر ذلك كراجعة للدرس

 

  :أهم معايير الجودة لطريقة هربارت
  . ينبغي أن يمهد المعلم لدرسه الجديد بربطه بخبرات التالميذ السابقة -
ينبغي أن يعـرض  . ن يكون هذا التمهيد ملفتاً النتباه التالميذ للدرس الجديدينبغي أ -

 ). أي حسب التنظيم المنطقي للمعلم(المعلم المعلومات الجديدة في تتابع ونظام

 . ينبغي أن يشرك المعلم التالميذ في خطوة المقارنة -

ين المعلومات ينبغي أن تشتمل خطوة المقارنة على فحص أوجه الشبه والعالقات ب -
 . الجديدة والقديمة

 . ينبغي أن يقوم التالميذ بخطوة التعميم بتوجيه المعلم -

 . ينبغي أن يسير المعلم في درسه طبقاً لخطوات هربارت الخمس -

 . ينبغي أن يتقيد المعلم بالزمن وبتخطيط الدرس -
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توصلوا  واعد التيينبغي أن يقوم التالميذ في الخطوة األخيرة بتطبيق القوانين والق -
  . إليها

 :ومن مزايا طريقة هربارت

  .تهتم بالتنظيم والتسلسل المنطقي في عرض المادة -
تركز على عنصر التشويق قبل عرض المادة وهو معمول به كمقدمة للدرس وبما  -

  . تتضمن من عناصر التشويق
فـي   تعمل على الربط بين الموضوعات وذلك بربط أجزاء المادة بعضها بـبعض  -

  .التعليم
تثير في الطالب البحث والتفكير واالعتماد على النفس في الوصول إلى القواعـد   -

  .واألحكام العامة
  .تعمل على تنظيم  الحقائق الجديدة وربطها بخبرات الطلبة السابقة -
  .تجعل التعليم محبباً إلى الطلبة -

  :عيوب طريقة هربارت
  .مه للمعلميكون النشاط في هذه الطريقة في معظ -
  .ال تبن الطريقة على أساس من التجريب العملي -
  .ال تمثل الطريقة المتعلم الذي ينبغي أن يكون محور العملية التعليمية -
ال تصلح هذه الطريقة إال في دروس كسب المعرفة ويتعذر تطبيقهـا فـي دروس    -

  . كسب المهارة
التفكير وتحد من حرية اإلبداع  تطبع الطريقة بخطواتها المحددة بطابع الجمود في -

  .واالبتكار
تتعارض مع مبادئ علم النفس بإهمال الدوافع الداخلية للفرد واستعداده للنـواحي   -

  .الوجدانية
تهتم بالمادة وتقديم األفكار الجديدة، وتعتبرها غاية في حد ذاتهـا وتهمـل الحيـاة     -

 ).64م ص2002مرعي والحيلة . (ومشكالتها
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   Induction Methodراء طريقة االستق
هو التوصل إلى األحكام العامة من الحقائق الجزئية أي أنه عنـدما يالحـظ التلميـذ    
حقائق متنوعة ثم يستنبط منها نتيجة عامة أو قانوناً أو تعميماً فإنه يقـال بـأن هـذه    
الطريقة التي اتبعها التلميذ في تعلمه تسمى االستقراء وهي كذلك طريقـة الوصـول   

حكام العامة بوساطة المالحظة والمشاهدة لحاالت جزئية ومنها نصـل إلـى   إلى األ
القضايا الكلية والقوانين، وهي المنهج العلمي الصحيح الـذي يتبعـه العلمـاء فـي     
الوصول إلى النتائج والقوانين وهي طريقة منطقية يرجع تاريخها إلى عصور بعيـدة  

أي بمعنـى  ) تتبع والتفحص والتقصيال(ويعرف االستقراء في اللغة بأنه. في الماضي
المرور على األمثلة والحوادث الجزئية والبحث عن أوجه الشبه والخالف الموصـلة  

  . إلى قاعدة الكلية
ويقال أن االستقراء هو طريقة اكتشاف المعلومات ويتطلب استخدام هذه الطريقـة أن  

حتـى   أو األمثلة تيعرض المعلم أمام التالميذ مجموعة كبيرة من الحقائق والجزئيا
يمكنهم أن يستقرؤوا منها العالقة العامة أو القانون وأن يتيح للتالميذ اكتشـاف هـذه   

  . الحقيقة بأنفسهم وتصلح هذه الطريقة في قواعد اللغة والعلوم والرياضيات
   :مميزات طريقة االستقراء

  . يةاالستقراء استدالل صاعد يبدأ من الجزيئات وينتهي إلى األحكام الكل -
االستقراء يعتمد على ما يجري في الكون من حوادث متشابهة وما بـين األشـياء    -

 . من روابط

 . االستقراء يؤدي إلى الحقائق العامة ما لم تكون مرفوعة من قبل -

 . يثبت المعلومات في الذهن لمدة أطول -

 . يسهل تطبيق التعميمات التي توصل إليها -

   :محاسن طريقة االستقراء
استبقاء المعلومات من الذاكرة لمدة أطول ألن المعلومات وصلت إلى التلميذ بجـد   -

  . وتعب
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 . يستطيع التلميذ أن يستنتج النتيجة مرة أخرى إذا نسيها -

 . يتدرب التلميذ على االستنتاج بنفسه -

 . يفهم التالميذ التعميمات أكثر من فهمهم للتعميمات الجاهزة -

على التفكير المنطقي وعلى طلب الدليل والبرهان لما يقرأونه  يتدرب التالميذ فيها -
 . أو يسمعونه في قضايا

   :محاذير طريقة االستقراء
  .ال يصلح استخدامها في بعض المواد مثل دروس العواطف -
القليل من التالميذ ألنها تحتاج إلى المناقشـة وأخـذ    دال تصلح مع الواحد أو العد -

 .اآلراء المختلفة

 .رة استخدامها تضيع الوقتكث -

 .االعتقاد بأن جميع التالميذ قد فهموا التعميم دون التأكد من ذلك له نتائج عكسية -

يتشتت الدرس إذا لم يكن المعلم متمكناً من الطريقة والمادة أو لم يكـن مسـتعداً    -
 . استعداداً مسبقاً

  .بعض القواعد ال يمكن أن يتوصل إليها التلميذ -
  

  :جاح طريقة االستقراءيشترط لن
أن تكون األمثلة الجزئية التي تدرس الستنتاج القاعدة كافية أي كبيرة العـدد إلـى    -

  .حد ما
أن يقوم التالميذ أنفسهم بدراسة األمثلة الجزئية ومالحظة الخواص المشتركة التي  -

ـ  تعتبر أساس القانون أو القاعدة أو بعبارة أخرى يشترط أال يملـي المعلـم   دة القاع
  .إمالء

 .األمثلة الجزئية واستنتاج القاعدة ةالكافي دراس تأن يعطى الوق -

من جانب التالميذ أنفسهم وال بأس مع ذلك من مسـاعدة المعلـم    جأن يتم االستنتا -
  .لهم في بعض األحيان
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  Analogy methodطريقة القياس 
فالقياس هـو الميـزان   وعليه يقيسه قيساً وقياساً ، نقول قاسه بغيره :القياس في اللغة

. الذي توزن به كل الصيغ المستنبطة من األلفاظ اللغوية ويبين لنا الصحيح من الخطأ
وتعرف طريقة القياس بأنها انتقال الفكر من الحكم الكلي إلى الحكم الجزئي والقيـاس  

   هما المقـدمتان   نيتألف دائماً من قضيتين ينتج عنهما قضية ثالثة والقضيتان األوليتا
وهي صورة موسعة للخطوة األخيرة من االستقراء أي خطوة ) الكبرى والصغرى ( 

  . التطبيق
وفـي هـذه   والقياس هو الحركة التنازلية ويقال عنه أنه طريقة لحفـظ المعلومـات   

الطريقة يقوم التلميذ بتطبيق التعميمات والقوانين على األمثلة والمواقـف المتشـابهة   
تسير هذه الطريقة متالزمة مع طريقة االسـتقراء وال  وهي عكس طريقة االستقراء و

وتتميز طريقة القياس بالسرعة والسهولة وعدم التكلفـة وهـي   . يمكن الفصل بينهما
  . تصلح بصورة أفضل في دروس اللغة والعلوم والرياضيات

  :عناصر القياس
  . مقدمات يستدل منها -
 .نتيجة الزمة لهذه المقدمات -
  .المقدمات والنتيجةعالقة منطقية بين  -

  :أهم معايير الجودة للقياس
  .ينبغي أن يتضمن القياس قضيتين ينتج عنهما قضية ثالثة -
 .قة بين المقدمات والنتائج واضحةينبغي أن تكون العال -

 .يتطلب أن يبدأ القياس من قضية كلية وينتهي إلى جزئية -

س من مسـاعدة المعلـم لهـم إذا    ينبغي أن يقوم التالميذ باالستنتاج بأنفسهم وال بأ -
 .دعت الحاجة

 . ينبغي أن يقدم المعلم القاعدة أوالً ثم يبدأ باستعراض األمثلة المختلفة -
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         Demonstration Method: يملطريقة العرض الع
وتسمى أيضاً طريقة البيان العلمي وظهرت كرد فعل لطريقة اإللقاء وليس المقصـود  

هو التجريـب  )  324ص 1996عبد اللطيف، سالم مهدي  الحليبي(بالعرض العملي 
بمعناه الدقيق وتظهر أهمية هذه الطريقة وفعالياتها فـي العـرض العملـي لـبعض     

تناول أجهزة معينة أمهارات فنية أو رياضـية أو مهـارات وتنـوع    : التجارب مثل 
اذج أو الوسائل المستخدمة في العرض العملي مثل األدوات واألجهزة والعينات والنم

فيلم بهدف عرض موضوع معين أمهارة معينة أو أدوات رياضـية مثـل الكـرة أو    
...  أدوات فنية مثل أدوات نجارة أو مواد ملونة أو الكتاب المدرسي للقراءة واإللقاء 

وهكذا تكون طريقة العرض العملي فعالة في تحقيق عدد مـن األهـداف التعليميـة    
ليف وتستخدم هذه الطريقة في المواد العملية أكثـر  بطريقة اقتصادية في الوقت والتكا

من استخدامها في المواد األدبية خاصة في ظل مؤسسات تعليمية تعوزهـا المعامـل   
  .المجهزة و اإلمكانات التي تتيح فرصة التجريب العملي لكل طالب

  :ويمكن أن تستخدم العروض العملية في
  .ديم مشكلة وإثارة اهتمام التالميذتق -
 .ضيح بعض الحقائق أو العالقاتتو -

 .حل مشكلة -

 .االستنتاج واالستقراء للجزيئات والقواعد والتعميمات -

 .توضيح التطبيقات العملية -

 .تقويم أعمال الطالب -

  .مراجعة بعض الموضوعات -
  :من أساليب طريقة العرض العملي

  .العرض الفردي سواء عن طريق المعلم أو أحد الطالب -
  .ي مجموعاتالعرض ف -
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

64 
  

  طريقة الواجب أو التعيين أو طريقة دالتون
الواجب أو التعيين هو جزء من المادة العلمية يعينه المعلم للتلميذ لينجزه فـي فتـرة   

ويعرف الواجب كذلك بأنه يتكون من أنشطة تعليمية موجهة ينهمك الطـالب  . محددة
هم وبفضـل تعليماتـه   وذلك بفضل ما يطلبه المعلـم مـن  ، فيها بانتباه وهمة ورغبة

  .وإرشاداته لهم
وفي تعريف آخر الواجب هو القسم من المادة التعليمية المخصصة لمعرفة الطالـب  
الواضحة وقبوله للوحدة التعليمية الجديدة وللطرق التي بوساطتها يمكنه إنجـاز هـذا   

والواجب من شأنه أن يعـين تمـارين تـدعى بالتمـارين     . التعليم بصورة نافذة جداً
تعليمية للوصول إلى األهداف المطلوبة ويتطلب فهم الطالب كيفية القيام بالفعاليـات  ال

  .التعليمية المختلفة بصورة اقتصادية ونافذة
  :مبادئ طريقة التعيينات

  .الحرية للطالب في ظل النظام الذي يوضع بتوجيه المعلم -
 .التعاون أو التفاعل في الحياة االجتماعية -

 .الواجبات المطلوبة منه وتحمله المسؤولية الكاملةمعرفة التلميذ  -

  .االتصال الشخصي بين المعلم والتالميذ -
دور التلميذ في هذه الطريقة دور واضح وبارز حيث يوكل إليه أمر إنجاز الدرس كلـه  
ولكن هذه الطريقة ال تصلح إال للتالميذ الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات وتتطلب 

  .قاعات ومعامل كما تتطلب وجود األجهزة واألدوات الكافية تغيير الصفوف إلى
  :وظائف الواجب أو التعيين

  .يحدد العمل المراد القيام به بوضوح ودقة وإيجاز -1
 .يكشف عن بعض الصعوبات في العمل -2

 .اربط بين األنشطة السابقة -3

 .تحفيز المتعلم إلى العمل المراد القيام به -4

 . بالفروق الفردية االهتمام الكافي -5
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   :شروط الواجب أو التعيين
  . أن يكون الواجب واضحاً ومفيداً -1
 .أال يكثر من األسئلة والتعليمات والتمارين -2
 . أن يكون موجزاً -3

 . ربط الموضوع بخبرات التلميذ -4

 . معرفة التالميذ بأهمية الواجب -5
 . أن يثير اهتمامهم وتفكيرهم -6

 . لتمارين الزائدة للمتفوقينأن توجد به ا -7

  .أن يكون الواجب مناسباً للوقت الذي خصص له -8
 

  : أنواع الواجبات أو التعيينات
حسب طبيعتها فيمكن أن يكون الواجب صفحة، أو فقـرة   تتتنوع الواجبات والتعيينا

في كتاب، أو فصالً كامالً، أو موضـوعاً، أو مشـكلة، أو مشـروعاً، أو تمـارين     
  : ويمكن أن تتنوع حسب الهدف منها إلى ...رياضية

  .وجبات للتسلية والترفيه –.             واجبات للحفظ والتذكر -
 . واجبات للتلخيص أو االختبار –  .        واجبات اإلعجاب والتقدير -

  . واجبات للعقاب -
 

   :دور المعلم
لشهري إلى أسـبوعي و  ثم تقسيم التعيين ا) شهرية تتعيينا(تقسيم المنهج إلى أقسام -

  . األسبوعي إلى خمس أو ست وحدات عمل
 . تصحيح الواجبات -

 . متابعة التلميذ وتوجيهه والتأكد من إنجازه للواجب أو التعيين -

   :دور التلميذ
   .إنجاز التعيينات أو الواجبات في الوقت المحدد -
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 . أال يتعدى التعين الثري إلى غيره إال بع إنجازه -

 .بالمعلم من وقت آلخر ليعرض عليه عمله أو لطلب اإلرشاد والتوجيه اتصاله -

   :ووظائفها ونوعها متابعة الواجب بطاقات
بطاقة المعلم لمعرفة إنجاز كل تلميذ ومدى تقدمه في وحدة العمل وإتقانهـا وبهـا    -

  . أسماء التالميذ والمادة والتعيين
ه وكمية تحصيله في كل مادة وتحتوي بطاقة التلميذ ليعرف التلميذ بنفسه مدى تقدم -

 . على التعيينات الثرية المطلوبة

  . ومن فوائد هذه البطاقات أنها تظهر المواد التي يميل التلميذ إليها
  

  :عيوب هذه الطريقة
  . صعوبة تحويل الفصول إلى قاعات ومعامل وصعوبة إيجاد األجهزة الكافية -
 . الطريقة قلة المعلمين القادرين على تنفيذ هذه -

  . قصورها على مستويات معينة من التالميذ -
  

   :من األخطاء التي يقع فيها المعلمون في هذه الطريقة
  . توجيه العناية إلى قراءة صفحات معينة فقط -
 . إعطاء رؤوس المواضيع دون تفسير لها -

 . اإلسراف في التفصيالت -

 . عدم إعطاء الوقت الكافي للتالميذ للتفكير -

 .استعمال لغة غير مفهومة للتالميذ -

 . تعين بعض الواجبات لغرض العقاب -

  :أهم معايير الجودة لطريقة الواجب أو التعيين
  . يجب أن يشعر المعلم التالميذ بأهمية الواجب ومسؤوليتهم عنه -
 .ينبغي أن يكون الواجب واضحاً ومحدداً لكل تلميذ -

 .مستوى التالميذ وظروف بيئتهميلزم أن يكون الواجب متناسباً مع  -
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 . يستحسن أن يعطي المعلم التالميذ الحرية ليعمل كل بالنظام الذي يريده -

 . ينبغي أن يحدد المعلم الوقت الكافي إلنجاز لواجب -

 . يتطلب إعداد كل احتياجات الواجب من كتب وقاعات ومعامل وأجهزة مسبقاً -

 . رين الكافية لكل واجبينبغي أن يعد المعلم األسئلة والتما -

 . على المعلم إعداد البطاقات المطلوبة للواجب -

اتصال التالميذ بالمعلم من وقت آلخر لعرض بطاقاتهم وكراسـاتهم عليـه أمـر     -
 . ضروري

 . على المعلم أن يقوم بمراجعة البطاقات بصفة دورية للوقوف على سير التالميذ -

 . أكد من إنجازاتهمعلى التالميذ مراجعة بطاقاتهم للت -

 . ينبغي وجود بعض الواجبات اإلضافية للتالميذ األذكياء -

 . ينبغي أن تكون لغة كتابة الواجبات واضحة للتالميذ -

ينبغي أن يقوم كل من المعلم والتلميذ بدوره فـي تنفيـذ الواجـب علـى الوجـه       -
 . المطلوب

  :طريقة تمثيل الدور
خصية أخرى سواء أكانت هذه الشخصية تاريخيـة،  تتمثل في أن يقوم التلميذ بدور ش

أو خيالية، أو واقعية، ويعبر عن آراء هذه الشخصية وأفكارهـا فـي الموضـوع أو    
  : وهذا يعني أن لتمثيل الدور أشكال كثيرة منها. القضية المطروحة

تمثيل شخصية تاريخية كشخصية صالح الدين، أو طارق بـن زيـاد مـثالً     :األول
الذي يفترض أن تقوله هذه الشخصية التمثيلية أو المسرحية ويلقيه عند ويحفظ الكالم 

أي أن األدوار تكـون  . ويقوم تلميذ آخر بدور شخصـية أخـرى وهكـذا   . طرحها
  ... محفوظة ومعروفة

ومع ذلك فالتالميذ الذين يقومون باألدوار يتعلمون الكثير عند قيامهم بهـا باإلضـافة   
عون أو المشاهدون من المعلومات واألفكار التي تأتيهم إلى ما يتعلمه زمالؤهم المستم

  . بطريقة جيدة وطريفة
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أن يقوم التالميذ بتمثيل أدوار أشخاص يكونون أطرافاً فـي قضـية واقعيـة    : الثاني
كما إذا كثر غياب طالب وأراد مدير المدرسة أال يتخذ قراراً بشـأنه إال بعـد   . فعلية

قوم طالب بتمثيل دور األب وثـانٍ بتمثيـل دور   مناقشة الموضوع بطريقة األدوار في
وهنا . مدير المدرسة وثالث بتمثيل دور الطالب الغائب ورابع بدور معلم هذا الطالب

ال تكون األدوار محفوظة وال ما يقال فيها معروف مسبقاً وإنما تطرح القضية أمـام  
ا الطالـب  هذه الشخصيات ويعبر كل منهم عن رأيه فيما ينبغي أن يتخذ بشـأن هـذ  

  . وأمثاله
أن يقوم التالميذ بتمثيل أدوار ألشخاص حقيقيين في قضية خيالية قد ال يكون  :الثالث

لها وجود بالفعل ومثال ذلك أننا لو أردنا أن نعلم التالميذ الكيفيـة الصـحية التخـاذ    
القرار في قضية ال وجود لها فيمكن أن يقوم أحدهم بتمثيل دور األب والثاني بـدور  

م والثالث بدور األخ والرابع بدور األخت ويعبر كل مـنهم عـن وجهـة نظـر     األ
وأياً كان نوع التمثيل، فإن طريقة تمثيـل الـدور طريقـة    ... الشخصية التي يمثلها

تربوية جيدة يتعلم عن طريقها الطالب الكثير من المعلومات ويكتسبون الكثيـر مـن   
الكثير من الحقائق بهذه الطريقـة  المهارات وكذلك المستمعون من الطالب يتعلمون 

  . التي تفوق طريقة إلقاء المعلم
وعلى المعلم أن يداول بين الطالب في تمثيل الشخصيات حتى تتاح الفرصة ألكبـر  

  .عدد منهم أن يتعلم عن طريقها كما تعلم زمالئه
   :طريقة االستجواب أو األسئلة

دريس المختلفة أي أنهـا تـدخل   غالباً ما تكون األسئلة واألجوبة جزءاً من طرق الت
ضمن طرق التدريس األخرى أكثر مما نجدها قائمة بـذاتها، اللهـم إال فـي حالـة     

واألسئلة عامل مهم جداً من عوامل نجاح المعلم في إعطاء المادة وتوجيـه  . الحوار
أفكار التالميذ وهي كذلك من أنجح الوسائل في إشراك أكبر عدد من الطـالب فـي   

  .الدرس
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

69 
  

  : ع األسئلةأنوا 
وتكـون  . وهي تعتمد بدرجة أولى على الذاكرة :األسئلة االختبارية االستدعائية -1

  . وهي كذلك تسمى األسئلة االستدعائية. تمهيدية، تلخيصية، وتدريبية، وللمراجعة
وهي التي تحتاج إلى التأمل والتفكير قبل اإلجابـة وتهـدف    :األسئلة التفكيرية -2

يدة ليست موجودة في أذهان التالميذ من قبل وهي أصعب من للوصول إلى أفكار جد
 . األولى

   :أغراض األسئلة
  :هدف المعلم من وراء األسئلة التي يوجهها للتالميذ تحقيق أشياء كثيرة منهاي

في مثل .اختبار معلومات التالميذ بمعرفة كمية هذه المعلومات ودرجة فهمهم لها -1
  :طرح األسئلة التالية

  ن الرسول؟                      من مؤذ -
  من أولى زوجات الرسول؟ -
  ما اسم السورة التي تعدل ثلثي القرآن؟    -
  ما اسم السورة التي ختمت باسم نبيين؟ -
 . الربط بين الخبرات السابقة والالحقة -2

 .التأكد من وضوح ما لديهم من معلومات وأفكارها -3

 . لتالميذإثارة اإلبداع واالستطالع في ا -4

 . التمرين والمراجعة لتثبيت الحقائق في عقول التالميذ -5

 . إثارة تفكيرهم وتوجيه انتباههم إلى جانب معين من موضوع الدرس -6

 . تنمية قوى التقدير والتعبير في التالميذ -7

 . ضمان تنظيم المواد التعليمية والخبرات -8

 . مراجعة ما سبق دراسته من أفكار -9

  . ريبهم على إصدار األحكام الخاصة باآلراء واألفكار التي يدرسونهاتد -10
  . جلب انتباه التالميذ إلى الدرس -11
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   :شروط األسئلة الجيدة
تكوين األسئلة مهارة هامة ينبغي للمعلم أن يتدرب عليها، إذ يندر أن تخلو حصـة أو  

لتالميذ فـي أسـئلة   درس من إلقاء عدد من األسئلة على التالميذ وتتوقف استجابة ا
المعلم على مدى وضوح هذه األسئلة ودقتها بل إن شخصية المعلـم وكفاءتـه فـي    

  : لذلك يشترط في األسئلة الجيدة ما يلي. التدريس تعتمد إلى حد كبير على ذلك
  . أن تكون األسئلة موجزة -1
 . أن تكون مثيرة للتفكير -2

 . أن تكون واضحة -3

 .التالميذ وقابليتهم أن تكون موافقة ألعمار -4

 .أال توحي باإلجابة -5

 . أن تتجنب األسئلة التي تكون إجابتها ال أو نعم بقدر اإلمكان -6

 .أن يتكون السؤال من فكرة واحدة -7

 .أن تكون للسؤال غاية واضحة -8

  .عدم صياغة السؤال بلغة الكتاب أو لغة غير مفهومة -9
قصد بها معرفة الممتازين وكـذلك أال تكـون   أال تكون شديدة الصعوبة إال إذا  -10

  .سهلة جداً
  

  :إلقاء األسئلة
  :يأتي عند إلقاء األسئلة ينبغي للمعلم أن يراعي ما

  .توجيه األسئلة إلى جميع التالميذ وذلك ألنها تجلب االنتباه -1
 .يجب أن يكون توزيع األسئلة بطريقة عادلة -2

 . توزيع األسئلةينبغي أن يكون للمعلم ترتيب خاص في  -3

 . ينبغي إعطاء التالميذ فرصة للتفكير قبل اإلجابة -4

 . عدم تكرار األسئلة إال للضرورة -5
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 . يستحسن توجيه بعض األسئلة لغير المنتبهين -6

أال يحدد من يجيب عن السؤال قبل إلقائه، بل ينبغي إلقـاء السـؤال أوالً علـى     -7
 . لتالميذ ثم يختار المجيبالجميع ليسمح بالتفكير من قبل جميع ا

أن يحمل التالميذ جميعاً على االستماع إلجابة من يجيب منهم حتى يفيـد منهـا    -8
 . الجميع

أال يسمح بالتسابق الضار والمنافسة غير الشريفة في اإلجابة حتى يحافظ علـى   -9
 . الجو الودي والعالقات بين التالميذ

   :موقف المعلم
  . لتالميذ لتوجيه األسئلة إليهعلى المعلم أن يشجع ا -1
 . يرجى من المعلم سرعة إدراك األسئلة الدقيقة -2

 . السماح للتالميذ بمناقشة زمالئهم -3

  . يتطلب من المعلم قبول أسئلة التالميذ واإلجابة عنها -4
  

   :عوامل نجاح المعلم في األسئلة
 . قوة التمييز -2 . التفكير السريع -1

 . ة األسئلة وتوجيههاالمهارة في صياغ -3

 . الثقة بالنفس -4
 

  ): األسئلة(أهم معايير الجودة لطريقة االستجواب
  . ينبغي أن تكون األسئلة متسلسلة ومترابطة؛ لتقود التلميذ إلى نتيجة معينة -1
 . ينبغي أن تكون األسئلة قادرة على الربط بين الخبرات السابقة والالحقة -2

ة من النوع الذي يلفت أنظار التالميذ إلى العناصر الهامـة  ينبغي أن تكون األسئل -3
 . في الدرس

 . يستحسن وجود بعض األسئلة التي تعمل على جلب انتباه التالميذ للدرس -4

 . ينبغي أن تكون األسئلة موجزة وواضحة -5

 . ينبغي أن يتكون كل سؤال من فكرة واحدة -6
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 . ينبغي أال توحي األسئلة باإلجابة -7
 

  : ريقة الوحدات الدراسيةط
الوحدات عبارة عن دراسة موضوع شامل واسع متكامل يضم موضـوعات فرعيـة   
متعددة، وهي طريقة وسط بين طريقة المشكالت في صغر موضوعاتها وبين طريقة 

وهي تحمل مزايا كل من الطـريقتين، وتتفـادى   . المشروع في ضخامة مشروعاتها
لحواجز التي تفصل بين المواد الدراسـية المختلفـة   وهي تعتمد على إزالة ا. سلبياتها

وفيها يدرس التلميذ موضوعاً معيناً بصورة متكاملة ال تقسم فيه المعرفة وإنما تضـم  
  . دراسته كل المعلومات الالزمة

عالجت  وقد جاءت هذه الطريقة تصحيحاً ونتيجة لفشل طريقة اإللقاء والنشاط، حيث
. ذ ووقتة، وميوله، وأغراضه، وضعف حصيلته العلميـة سلبية المعلم وعشوائية التلمي

ووفرت لعملية التعليم والتعلم عناصرها الصالحة وهي ميول التلميذ، وشعوره بهدف 
معين، ونشاطه، وإعداد المعلم لموضوع الدراسة وضمان االهتمام بالمـادة العلميـة   

  . المقررة
  . تعلمأي أن طريقة الوحدات تعمل على ضبط عملية التعليم وال

   :تعريف الوحدات الدراسية
هي مشروع تعليمي متكامل يثير اهتمام التلميذ وتنطوي تحته أوجـه متعـددة مـن    
النشاط، أو هي تنظيم لعدد من المناشط والخبرات التعليمية حول موضوع أو مشكلة 

ـ   يم تتم دراسته تعاونياً بين التالميذ وبين المعلم وبقيادته، ونقطة التأكيد فيها هـي تنظ
والتنظيم هو مفتاح طريقة الوحـدات وينظـر إلـى الوحـدات     . النشاط والمعلومات

  : الدراسية من زاويتين
  . كتنظيم لخبرات المنهج :األولى
  . كطريقة للتدريس يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان :الثانية

ظرية وقد تطورت طريقة الوحدات تطوراً ملحوظاً مع مرور الزمن واعتمدت على ن
هربارت التي فحواها أن طرائق التدريس تبنى على أساس أن كل فكرة مهمة يمكـن  
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هنـري  "أفكـار   أن تقوى بارتباطها باألفكار األخرى التي لها عالقة بها، ثم جـاءت 
؛ لتثرى هذه الطريقة، وتؤكد أن الوحدات الدراسية طريقة للتـدريس فـي   " مورسن

  . المقام األول
   :أنواع الوحدات

  .)السيرة -العقيدة اإلسالمية( وحدات القائمة على موضوع من المواد الدراسيةال-1
 ).األخالق(الوحدة القائمة على الخبرة -2

   :مرجع الوحدة
هو الضابط والموجه الذي يمنع تحويل طريقة الوحدات إلـى طريقـة مشـروعات    

ج لسلبيات ويوضح مرجع الوحدة للمعلم نطاق الوحدة والنشاطات التعليمية وهو العال
  :ويتكون المرجع من النقاط الهامة اآلتيةالمعلم ومعين له، 

  . أهمية المشكلة أو الموضوع الذي تقوم عليه الوحدة -1
 . المسائل التي تشتمل عليها الوحدة -2

 . األهداف التربوية -3

 . أوجه النشاط التي تتضمنها دراسة الوحدة -4

 . الوسائل المعينة على تنفيذ الوحدة -5

 . اقتراحات لتقييم دراسة الوحدة -6

  :شروط الوحدة الجيدة
  . أي يجب أن يكون لها سياق واحد مهما تعددت مناشطها -الوحدة العامة -1
 . أن تحتوي على أنواع مختلفة من التعلم -2

 . أن تمكن التالميذ من إتقان أدوات المعرفة والتدرب عليها -3

 . ة مختلفة مرتبطة بعضها ببعضأن تؤدي إلى دراسة مواد دراسي -4

 . أن تكون مناسبة لقدرات التالميذ -5

 . أن تحتوي على فرص ألنواع مختلفة من النشاط -6

 . أن تهيئ الفرصة لتدريب التالميذ على تنفيذ المشروعات -7
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 . أن تقود إلى مزيد من التحصيل والنشاط -8

 . من الدرسأن يكون للوحدة مغزى اجتماعي يخرج به التالميذ  -9

   :مميزات طريقة الوحدات
وكـذلك تسـتمد    .أنها تستمد مضمونها من تكامل المتعلم في تفاعله مع البيئـة  -1

  . أصولها من ميول وحاجات ومشكالت المتعلم والمجتمع
 . ترتكز على النشاط التعاوني بين المعلم والمتعلمين -2

عادات والمثل والقـيم، وهـي   لها أهداف واسعة ترتبط باالتجاهات والقدرات وال -3
بذلك تسعى إلى تحقيق أهداف متنوعة عامة وخاصـة بالنسـبة للمـتعلم وللموقـف     

 . التعليمي

 . تؤكد زيادة المشاركة وتحمل المسؤولية من جانب المتعلم -4

يكون تقديمها شامالً لكل جوانب النمو وفق أهداف الوحدة ومستمرة طول فتـرة   -5
 . الدراسة

 . دات على أساس تكامل المعرفةتبني الوح -6

 . التعمق والتوسع في معالجة المادة الدراسية على قدرة حاجة التالميذ -7

تعطي الفرصة لتنظيم المادة والخبرات التعليمية بكافة أشكالها تنظيمـاً منطقيـاً    -8
  . ونفسياً في نفس الوقت

التلميـذ فرصـة للتفكيـر    أما عيوبها فقد يهتم المعلم بالمادة العلمية بدرجة ال تعطي 
العلمي ويمكن تالفي هذا العيب في السير بطريقة حل مشكالت واسـتخدام مرجـع   

  . الوحدة في كل النقاط
  : تدريس الوحدة يجب أن يتضمن اآلتي

  . تقدير ما عند التالميذ من خبرات ومعلومات بالنسبة للوحدة المقررة دراستها -1
 . سة واإلطالع عند بداية دراسة الوحدةمحاولة إيقاظ ميل التالميذ للدرا -2

 . توجيه التالميذ عند بداية الوحدة وعدم تركهم وشأنهم -3

 . إعطاء التالميذ الوقت الكافي للبحث والدراسة لمعرفة ما يتعلق بالوحدة -4
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 . إعطاء المجال للتلميذ للتعبير عما أتقنه -5

  : خطوات طريقة الوحدات
وهي معرفة ما لدى التالميذ مـن خبـرات    :ستطالعيةالتمهيدية أو اال الخطوة -1

والسابقة، وتوجيه التالميذ إلى ما يجب عمله  ومعلومات والربط بين الوحدة الحاضرة
  .في الوحدة الجديدة

  . وهي لمحة عامة عن الوحدة :العرض -2
أي استيعاب المادة وإتقانها ومن ثم تعطى الفرصـة للتالميـذ فـي     :االستيعاب -3

 ). هذه الفقرة تأخذ مدة أطول(التنقيبالبحث و

ويكون على شكل دروس وأبحاث أخرى بعد أن يكـون التالميـذ قـد     :التنظيم -4
 ). 2(تقدموا للدراسة في الفقرة

 . أي عرض التالميذ لملخصاتهم وأبحاثهم أمام المعلم وزمالئهم :التسميع -5

 . لوحدة، وقد يعاد تنظيمهاوهي الخطوة األخيرة التي تدرس فيها نتائج ا :التقييم -6

ومع هذا ال يتوقف نجاح تدريس الوحدة على جودة الطريقة وصالحيتها فحسب، بـل  
على المعلم أن يحسن تطبيق الطريقة ويؤثر في تالميـذه ويحسـن التصـرف فـي     

  . األوقات المناسبة
  :أهم معايير الجودة لطريقة الوحدات الدراسية

  . بموضوعهاينبغي أن ترتبط أهداف الوحدة  -1
ينبغي أن يقوم المعلم بتمهيد مناسب يربط فيه بين الوحـدات السـابقة والوحـدة     -2

 . الحالية

 ينبغي أن يقدر المعلم ما لدى التالميذ من خبرات ومعلومات سابقة  -3

  . تفيد الوحدة التي تحت الدراسة
  . على المعلم القيام بتوجيه التالميذ وقيادتهم في بداية الوحدة -4
 . ينبغي أن يتناسب محتوى الوحدة مع الوقت المخصص لها -5

 . ينبغي أن تكون أنشطة الوحدة ذات عالقة بتحقيق األهداف -6
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 . ينبغي أن يكون محتوى الوحدة في مستوى نضج التالميذ -7

 . ينبغي أن يعد المعلم أنشطة مختلفة ومتنوعة -8

 . العقلي ينبغي أن توافق الوحدة طبائع التالميذ ونموهم -9

  . ينبغي أن يشغل المعلم أغلب وقت التالميذ بالوحدة -10
  . يتطلب أن تكون أمثلة المعلم مشوقة للتالميذ -11
  . ينبغي أن يغطي الشرح كل النقاط الرئيسة في الوحدة -12
  . ينبغي أن يهتم المعلم بالواجبات المنزلية -13
  . يذ ومتابعتهاينبغي أن يقوم المعلم بتصحيح كراسات التالم -14

  : طريقة إعداد التقارير
عبارة عن تكليف التالميذ بالقيام ببعض البحوث الصغيرة، أو جمع المعلومات عـن  
موضوعات مختلفة مثل دراسة حياة العلماء من السلف أو زيارة مؤسسة علميـة، أو  
البحث في المكتبة، وذلك لتهيئة المعلومات الكافية حول موضـوع معـين للشـرح    

ولنجاح هذه الطريقة يتطلب اختيار الموضوع الذي يالئم ميول ورغبات . وضيحوالت
  . التالميذ، وقابليتهم واستعداداتهم

  : هذه الطريقةلنجاح  والنقاط التالية مهمة
  . اختيار موضوع يتواءم مع ميول التالميذ وقابليتهم -1
 .توجيه التالميذ باستعمال أكبر قدر ممكن من المصادر -2

خدام الجهود التي قام بها التالميذ بطريقة مباشرة لتدعيمها؛ خوفاً ومنعاً مـن  است -3
 . اعتماد التالميذ على الغير في كتابة تقاريرهم

   :أهم معايير الجودة لهذه الطريقة
  . ينبغي أن يقوم التالميذ بالجزء األكبر من العمل -1
 . تي جمعها التالميذينبغي أن يشمل إعداد المعلم للدرس على المعلومات ال -2

 . ينبغي أن يتالئم الموضوع مع ميول التالميذ وقابليتهم -3

 . ينبغي أن يستعمل التالميذ أكبر عدد من المصادر -4
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 . ينبغي أن يستعمل التالميذ أكبر عدد من المصادر -5

 . ينبغي أن يتأكد المعلم من الجهود التي قام بها التالميذ -6

 . معلم ما جمعه التالميذ من معلومات في شرحهينبغي أن يستعمل ال -7

 . على المعلم تشجيع التالميذ بذكر ما قاموا به من جهود -8

  : بنظام المجموعات Cooperative Learningي طريقة التعلم التعاون
  : مفهوم هذه الطريقة

الغـول  (من الطرق التدريسية التي تتطلب تقسيم الطلبة الفصل الواحد إلى مجموعات
حيث يقوم المعلم بتقسـيم الطلبـة إلـى    . ، يعمل فيها الطالب معاً)ھ1418صور من

جونسن ديفيـد، جونسـن   ( ، ويكون هذا التقسيم بشكل متجانس6-4مجموعات من 
، مراعياً في التقسيم الفروق الفردية، ثم يكلـف  )40ص 1995روجر، هولبك أديث 

التنظيم توزيع األدوار بين  ومما يساعد على. المعلم كل مجموعة بإنجاز مهمة محددة
بعد ذلك يطلب المعلم من ...) مقرر -كاتب -قارئ -قائد(أعضاء المجموعة الواحدة 

  . أمام الطالب) التقرير(كل مجموعة تقديم تقرير عما تم إنجازه، ثم يقرأ ويناقش
   :فائدة

  . قيل إذا أردت أن تتعلم مادة فعلمها والتعليم التعاوني يضم ذلك -
ممـا نـرى،   % 30مما نسمع % 20قرأ، نمما % 100الدراسات أننا نتعلم أثبتت  -

مـن خبراتنـا   % 80مما نرى ونسمع، وأظهرت الدراسات كذلك أننا نـتعلم  % 50
 )22م ص2005 -حلس داود) (مما تعلمه لآلخرين% 95الشخصية 

   :مزايا هذه الطريقة
  . يةيعتبر الطالب من خالل هذه الطريقة مركز العملية التعليم -1
  . يتدرب الطالب من خالل هذه الطريقة على مهارات النقاش والحوار والبناء -2
  . تعويد الطالب على تحمل المسؤولية -3
  . تدريب الطالب على التعبير الجيد عن أفكارهم وآرائهم -4
  . تنمي روح العمل الجماعي -5
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  : عيوب هذه الطريقة
وا حول موضوع المناقشة فـإن درسـه   إذا لم يطلب المعلم من الطالب أن يقرؤ -1

  .سوف يتحول إلى مجموعة من المهاترات الفارغة
 .عدم جدية بعض الطالب -2

 .ضعف خبرات بعض الطالب ال يمكنهم مشاركة زمالئهم بشكل فعال -3

ربما انحرف بعض الطالب عن الموضوع المـراد مناقشـته إلـى مواضـيع      -4
 .خارجية

 .عد تدريب كافال تصلح هذه الطريقة إال ب -5

  .ال تصلح هذه الطريقة في الفصول التي تضم أعداداً كبيرة من الطالب -6
 

  : مثال توضيحي للتخطيط ألداء درس تطبيقي بطريقة التعلم التعاوني. 1
  . دقيقة 45الحصة األولى الزمن  –)  تلميذ 30(الث األساسي الصف الث -
  . اإليمان بالمالئكة: ضوعالمو – .             المبحث تربية إسالمية -

  : األهداف
  . يذكر ثالث جمل عن خلق المالئكة وصفاتهم -
 . يعدد أسماء ثالثة من المالئكة -

 . يفرق بين المالئكة والناس من حيث الخلق والصفات -

 . يذكر ثالثة أعمال للمالئكة -

 . يعبر في جملة عن واجب المسلم نحو المالئكة -
  : يئ المعلم التالميذ بالسؤال التالييه) دقائق 3: (التهيئة

  ِلم دعا ديننا اإلسالمي إلى التعاون؟
  )دقائق 3: (التمهيد

  : أمهد للدرس باألسئلة التالية
 من يحدد أركان اإلسالم؟  -1

............،............،.............،............،..............  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

79 
  

 ............الركن الثاني من أركان اإليمان هو  -2

هو اإليمان بالمالئكة وهو الركن الثاني  –إن شاء اهللا تعالى  –إذن درسنا اليوم  -3
  ..............من أركان اإليمان الذي يأتي قبله 

 

  : أسلوب العمل وتوزيع المهمات
مختلفـي  ) طـالب  5(يقسم المعلم التالميذ إلى ست مجموعات كل مجموعة من  -

  . المستويات
  . مجموعة قائداً لها تعين كل -
 ). خلق المالئكة وصفاتهم( الموضوع المطلوب لهم ) 5،1،3(المجموعات  -

  : مهامهم تتحد فيما يلي
 .ذكر ثالث جمل عن خلق المالئكة وصفاتهم -

 . التوصل للفرق بين المالئكة والناس -
 . كتابة جملة للتعبير عن واجب المسلم نحو المالئكة -

 ). أشهر المالئكة وأعمالهم( الموضوع المطلوب لهم ) 6،4،2(المجموعات  -

  : مهامهم تتحدد فيما يلي
  . ذكر ثالثة أسماء من أسماء المالئكة والمهام الموكلة لكل مالك منهم -
  . كتابة جملة يعبر فيها الطالب عن إيمانهم بالمالئكة -

 

  ): دقيقة 12(تنفيذ العمل التعاوني من 
المهام الموكلة إليهم، ويوزع عليهم بطاقات بها التعليمات يشرح المعلم لكل مجموعة 

يتـابع  ) دقـائق  10(المطلوب منهم، ويتيح لهم فرصة العمل التعاوني المشترك لمدة 
  . المعلم أعمال المجموعات ويقدم المساعدة الالزمة لمن يحتاج

  ): دقيقة 12: (عرض النتائج
لمقرر، ويستمع المعلم باهتمـام  تعرض كل مجموعة نتيجة ما توصلت إليه بوساطة ا

  . لكل مجموعة ويدون في السبورة العناصر األساسية للدرس
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  )دقيقة 12: (التقويم
يقوم العمل التعاوني بتقدير مدى التعاون بين أفراد المجموعة، وصحة ما توصلوا  -

  . إليه من معلومات
ئلة موضـوعية  يوزع المعلم بطاقات تتضمن أس: تقويم التحصيل بين المجموعات -

 . لتقويم تحصيل كل تلميذ في المجموعة

  . تجمع درجة أعضاء كل مجموعة وتعزز المجموعات المتقدمة الستمرار التنافس -
  ) دقائق 3: (الواجب المنزلي

ويوضح لهـم كيفيـة تبويـب     15ص  3س 2س 1يحدد المعلم الواجب المنزلي س
  . اإلجابة

  : مفهوم هذه الطريقة :طريقة المشروع
كما ، وحدة نشاط يمارس فيها الطالب أعماالً شتى( المشروع بأنه)كلبارتريك( رفع

) ويقصدون من ورائها غاية محددة ومشوقة، يمارسها الكبار في الحياة العامة العادية
حيث تقوم طريقة المشروع على اقتراح مشـروع لحـل   ). 1423المقوش عبد اهللا (

ل تجربته في أداء المشروعات كثيـراً  ويتعلم الطالب خال، أو لخدمة غرض، مشكلة
من الخبرات التي تنفعه في حياته الحاضرة أو المسـتقبلية وتسـاعده فـي تحقيـق     

  .مشروعات أخرى مستقبلية
  :ومن أمثلة هذه المشاريع

  .أو في حي من األحياء، إنشاء مجسم جمالي داخل المدرسة -
 .تخطيط وتنسيق حديقة المدرسة -

 .سيارات المدرسةتنظيم مواقف خاصة ب -

 .تجهيز صالة خاصة لممارسة األنشطة غير الصفية -

  .إنشاء مكتبة خاصة للمدرسة -
  ...إنشاء حظيرة للحيوانات األليفة، الطيور -
 .إنشاء صندوق لجمع التبرعات -
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  :الشروط الواجب توافرها إلنجاح المشروع
  .إتاحة الفرصة للطالب الختيار المشروع الذي تم اختياره -1
 .تم اختياره يمناقشة الطالب في مدى صالحية المشروع الذ -2

 .إعطاء الطالب الحرية في التعبير عن أفكارهم وخبراتهم -3

مراعياً فـي الفـروق الفرديـة    ، توزيع األدوار الخاصة بالمشروع على الطالب -4
 .بينهم

   :خطوات تنفيذ طريقة المشروع
اقشته مع المعلم؛ للتعرف علـى مـدى   ويتم من تحديد المشروع من قبل الطالب، -1

  . صالحية هذا المشروع
بمشاركة بين المعلم وطالبه يتم تحديد أهداف هذا المشروع  :التخطيط للمشروع -2

 . وخطوات السير، وصعوبات التي يتوقع حدوثها، وطرق عالجها

 في هذه المرحلة يقوم الطالب بتنفيذ المشروع، كل حسب الدور المنـاط  :التنفيذ -3
 . به بمتابعة وتوجيه وإرشاد من المعلم

هذه الخطوة لكتابة التقارير، ودراسة األخطاء التي ارتكبت، واألهـداف   :التقويم -4
 . التي تحققت، والمعلومات التي اكتسبت

  :مزايا هذه الطريقة
  . تساعد هذه الطريقة على تدريب الطالب على إعمال الفكر والعمل المبتكر -1
 .واجهة أعباء الحياة ومشكالتها، وتحمل المسؤوليةتساعد على م -2

 . تعمل على غرس روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب -3

 . يتلقى الطالب من خالل هذه الطريقة المعلومات عملياً ال نظرياً -4

 . الطالب هنا هو محور العملية التعليمية -5

  : عيوب هذه الطريقة
  . ال كبيرتحتاج إلى مجهود عاٍل، وم -1
 . تحتاج إلى وقت طويل -2
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 . بعض المشاريع تحتاج إلى خبراء مؤهلين، وتحتاج إلى تدريب عاٍل -3

 . ربما يعمد الطالب إلى اختيار مشاريع ال تتفق مع أهداف المقررات الدراسية -4

  : طريقة حل المشكالت
بالطريقة  حلَّها تقوم هذه الطريقة على وجود مشكلة معقولة أمام التالميذ، يأخذون في

العلمية، ويشترط في هذه المشكلة أال تكون تافهة وبسيطة بحيث يمكن حلها في وقت 
قصير، وأال تكون في الوقت نفسه معقدة للغاية بحيث يصعب علـى مثـل هـؤالء    
التالميذ حلها في الوقت المخصـص لدراسـتها أو تكـون أعلـى مـن مسـتواهم،       

  . كالمشكالت العالمية مثالً
أنهـا  : عدة تعريفات لهذه الطريقة وردت في كتب طرائق التـدريس، منهـا  وهناك 

تعرف إجرائياً بأنها تتألف من تنظيم العمل المدرسي بشكل يضع الطالب أمام مشكلة 
  . تدفعه إلى إيجاد الحل المناسب لها باستغالل قواه العقلية

م ومحور النشاط، وطريقة المشكالت تتميز بالواقعية وتجعل حل المشكلة أساس التعلي
وتسمى أحياناً بالطريقة العلمية في التفكير أي أنها ال تسير حسب عناصـر التفكيـر   

  : العلمي التي حددها جون ديوي في ست نقاط هي
  . الشعور بالمشكلة وتحديدها والعمل على حلها -1
 . جمع المعلومات حول المشكلة -2

 . وضع الفروض المالئمة لحل المشكلة -3

 . قق من الفروض بالتجربةالتح -4

 . الوصول إلى النتائج أو القوانين أو القواعد -5

 . تطبيق النتائج -6

  : محاسن طريقة المشكالت
  . إثارة لذة طبيعة في الدرس -1
 . المرونة الواسعة في االستعمال -2
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أنها تعتبر من الناحية التربوية من أحسن الطرائق التي تساعد علـى التـدريب    -3
 .ير الصحيحوالتفك

تدرب التالميذ على التفكير المنظم، وال يقتصر ذلك على العمل في المدرسة بـل   -4
 . ينتقل إلى الحياة االجتماعية والعملية

 . يمكن تكيفها مع األوضاع الصفية العادية -5

 . أهدافها تكون واضحة مما يساعد على تحديد خطة الدرس وأسلوبه -6

ن جانب التلميذ وتمثل هـذه الرغبـة دافعـاً قويـاً     يصاحب العمل فيها رغبة م -7
 . للطالب

 . تدرب التالميذ على التعاون وتحمل المسؤولية -8

  :ومما يساعد هذه الطريقة
  . جعل التالميذ يحددون هذه المشكلة بأنفسهم -1
 . جعل التالميذ يجمعون أكبر كمية من المعلومات حول موضوع المشكلة -2

 .حترام كل اقتراحتتطلب من المعلم ا -3

 . يجب أن تكون المالحظة مضبوطة وشاملة وتجري في أحوال متعددة -4

  : أهم معايير الجودة لطريقة المشكالت
من صفات المشكلة التي تحل بطريقة المشكالت أن تكون جادة وهامـة وتشـغل    -1

  . بال التالميذ
 . ينبغي أن يحدد المعلم أهدافه من المشكلة من البداية -2

ينبغي أن تكون المشكلة مناسبة لمستوى إدراك التالميذ، أي ال تكون أعلى مـن   -3
 . مستواهم أو دونه

 . ينبغي أن يشترك التالميذ في اختبار المشكلة -4

 . على المعلم أن يدفع التالميذ لتعريف المشكلة وتحديدها بأنفسهم -5

 . لةيستحسن إشراك التالميذ في عملية وضع الفروض لحل المشك -6

 . ينبغي أن يناقش المعلم التالميذ في خطوات حل هذه المشكلة -7
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على المعلم أن يدفع التالميذ في بداية الدرس لتذكر أكبر قدر مـن المعلومـات    -8
 . حول موضوع المشكلة

  .ينبغي أن يراعي المعلم الخبرات السابقة للتالميذ عند توجيه األسئلة إليهم -9
 .المشكلة أغلب وقت الحصة ينبغي أن يستغرق حل-10 

المالحظات التي تتطلبها دراسة موضوع المشكلة أن تكون مضبوطة وشـاملة   -11
  . وتجري في أحوال متعددة
  :طريقة صحائف األعمال

صحائف العمل نمط من أنماط التعلم الذاتي، وتتضمن أسئلة ومنا قشات يتفاعل معها 
يق تصميم صحف أعمـال خاصـة   الطالب؛ لتحقيق أهداف معينة، ويتم ذلك عن طر

ببعض الدروس وتدريب الطلبة على استخدامها في الدراسة المستقلة داخـل حجـرة   
الصف أثناء الحصة تتضمن الصحيفة العنصر، وتحته المعلومة الصـغيرة وبعـدها   

  .السؤال، وفي أسفل الصفحة، أو خلفها اإلجابة
اإلجابة الصـحيحة وهكـذا   يوجه الطالب إلى اإلجابة عن السؤال ومراجعة إجابته ب

ويأخذ كل طالب صحيفة ليدرسها بنفسـه وبسـرعته    حتى تنتهي عناصر الموضوع،
وبهـذا فصـحائف   . الخاصة والذي ينتهي يعطيه المعلم االختيار النهائي؛ ليجيب عنه

  :األعمال هي
بطاقات يعدها المعلم لالستعانة بها في تنظيم تعلم الطلبة ومساعدتهم علـى بلـوغ    -

  .تعليمية محددة أهداف
يمكن استخدامها في تنظيم التعلم الفردي خاصة في الصـفوف المزدحمـة، وذات    -

  .مستويات تحصيلية مختلفة للطلبة
يمكن استخدامها في التعليم التقليدي القائم على أساس الصف، أو المجموعة؛ ذات  -

ـ     بق المستوى المتقارب في بعض المواقف التي تسمح بـذلك ولفتـرات قصـيرة تس
  .الموقف أو تتخلله أو تتعقبه
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  :أهمية صحائف األعمال وفوائدها
  :تحقق صحائف األعمال فوائد كثيرة أبرزها

كالتحليل والتركيب والتقويم وتـدربهم  تنمي لدى الطلبة عمليات عقلية عليا مختلفة  -
  . على التفكير الناقد، وحل المشكالت والتفكير اإلبداعي

  .ت التعبير وطالقة التفكيروهذا يتحقق من خالل بطاقا
  .إثراء محتوى المادة التعليمية والتدريبية -
أساساً للتفكير اإلبـداعي مـن    دتنمي لدى الطلبة الطالقة والسيولة الفكرية التي تع -

  .النظر في أي مشكلة أو موقف من زوايا متعددة ىخالل تدريب الطلبة عل
  :لإرشادات عامة الستخدام صحائف األعما

  .كون لكل صحيفة عمل هدف واحد محدد من خالل عرضه في الصحيفةأن ي -
  .أن يكون شكل الصحيفة مثيراً الهتمام الطلبة وكذلك مضمونها -
  .أن تتصف تعليمات تنفيذ الصحيفة بالبساطة والتسلسل -
أن يناسب مضمون الصحيفة ولغتها وتعليماتهـا مـع مسـتوى الطلبـة اللغـوي       -

  .والتحصيلي
  .مون الصحيفة في تحقيق أهداف تعليمية محددةأن يسهم مض -

  

  : نموذج لصحيفة عمل
  .تالوة وحفظ سورة الليل

øã@ :"اقرأ اآليات التالية - ©9$#ur #såÎ) 4Óý øótÉ ÇÊÈ Íë$pk̈]9$#ur #såÎ) 4í©? pgrB ÇËÈ $tBur t, n=y{ tç x. ©%!$# 

#Ós\RW{ $#ur ÇÌÈ ¨b Î) ö/ ä3 uã ÷èyô 4Ó®Lt± s9  "بالليل إذا أظلـم،   سم اهللا تعالىفي اآليات السابقة أق

  .، ومما أبدع في خلق الذكر واألنثىتوالنهار إذا أظهر نوره للمخلوقا
  .يقسم اهللا بهذه المخلوقات على أن عمل الناس مختلف فمنهم شقي، ومنهم سعيد
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  :أجب عن األسئلة التالية -
  :أقسم اهللا تعالى في اآليات بثالثة من خلقه هي -1

............ ،................... ،....................  
  ).يظلم، يضيء، ينتهي: (ما معنى يغشى -2

  ).واحد، مختلف، مجتمع:   ( ما معنى شتى    
  ).جنسياتكم، أعمالكم، أجسامكم:  ( ما معنى سعيكم    
  .أذكرها افي اآليات الكريمة كلمات وأضداده -3

..................... ،...................... ،.....................  
  على أي شيء يقسم اهللا تعالى في اآليات؟ -4

....................................................................  
  :يختلف عمل الناس في هذه الدنيا -5

  : ..................مثل: .................. فالمؤمن يعمل
  : ...................مثل........ : ...........والكافر يعمل

وهـدده   -رضي اهللا عنهم -وأصحابه  -r -من الذي كان يؤذي النبي محمد  -7
 .اهللا في سورة العلق

  راجع إجابتك باإلجابات التالية
  

  .الليل، النهار، خلق الذكر واألنثى -1
 .يظلم، مختلف، أعمالكم -2

 .الذكر، األنثى -3

 .سعيكم لشتى -4

 .ثل إقام الصالةالمؤمن من يعمل الخير ، م -5

  .إليذاء الناس: الكافر يعمل الشر، مثل
  .أبو جهل -6
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   Self Learning Methodطريقة التعلم الذاتي 
من طرائق التدريس التي تتمركز حول المتعلم، ويسمى التعليم هنا التعلـيم الفـردي،   

لم وباستخدام هذه الطريقة يستطيع المـتع . وظهر هذا االتجاه في مقابل التعليم الجمعي
  . أن يتعلم بمعدل من السرعة يتوافق مع قدراته وخبراته وحاجاته

وهذه الطريقة أثبتت فعاليتها في العديد من المواد الدراسية ومن أسـاليب الـتعلم   
   :الذاتي

  .أسلوب التعليم بالمراسلة –.   أسلوب الوحدات النفسية -
 . أسلوب الحقائق التعليمية –.    أسلوب التعليم المبرمج -

 . أسلوب التعليم المصغر -

  :مسرحة الدروس
  : المسرحية

رواية تمثيل طائفة من الناس لحادث تحقق " المسرحية كما عرفها أحمد حسن الزيات
أو مخيل ال يخرج عن حدود الحقيقة أو اإلمكان؛ لكونها تمثيالً يخرج الملحمة ألنهـا  

د ويسـمع األشـخاص   حكاية شخص، والرواية مدارها في الذهن وإنما يرى المشاه
ولكن الكاتـب  . يتلوث بعينه وأذنه وهذا يعني أن المسرحية قد تبنى على حدث واقع

  . يبسطه، ويمد فيه وينميه حتى يخرج من دائرة الحقيقة أو يكاد
  : المتطلبات عند مسرحة المناهج

مسرحة المناهج الدراسية طريق ناجح إليصال المعلومات واألفكـار المـراد نقلهـا    
الميذ لما لها من دور فاعل في تأكيد المفهوم للمادة العلمية المطلوبـة وتبسـيطها   للت

   :ومن متطلبات مسرحة المناهج بأسلوب مناسب
علينا أال ننسى أن المنهاج المقرر موجود، وما علينا إال مسرحة هـذه المقـررات،   -

  . وفي هذا ال نؤكد على التخصص في ذلك ولكن قدر اإلمكان
  . لدرس الذي يحتاج إلى المسرحيةاختيار ا -1
  . إلى شخصيات" البنود" تحويل األفكار  -2
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  . كتابة الحوار ويتطلب -3
  . اختيار األلفاظ والمقررات -
  . االبتعاد عن الرمزية في التعبير-
  . فهم مستوى التالميذ العام ومتطلباتهم للغة الحوار -
  . وضع عنصر التشويق من خالل الحوار -
  . أكبر عدد ممكن من التالميذ بالتمثيل مشاركة -4
  . أن يحتوي النص على أفكار تربوية وتعليمية -5
خدمة األهداف السلوكية والتربوية من خالل الحوار، واستغالل هـذه الـدروس    -6

  . لغرس الروح اإلسالمية والوطنية وحب الوطن 
  : أنواع مسرحة المناهج

  : مسرحة المناهج داخل الصف: أوالً
ة المناهج داخل حجرة الدراسة ال تحتاج إلى إمكانات فنية عالية باستطاعة كل مسرح

  : أمثلة. معلم أن يبتكر طريقة مبسطة لمسرحة مادته 
في عمليتي الجمع والطرح يستطيع المعلم أن يعطي تلميذاً دور صـاحب البقالـة    -

االً في المـرة  ري 231رياالً في المرة األولى وبمبلغ  157وآخر يشتري مثالً بمبلغ 
وهكذا فـي  ... الثانية ونطرح السؤال التالي كم رياالً أصبح مجموع ما اشتراه أحمد 

  . العمليات األخرى
الصف الثالث المضمون ثالثـة  . في درس النظافة من اإليمان. التربية اإلسالمية -

طالب األول يرمي منديالً على أرض الصف، الثاني يرمي بعلبة عصير على أرض 
الثالث يضع حبراً على مقعده تشكل محكمة في الصف لمعاقبـة الطـالب    – الصف

 ... الثالثة والحكم برفع ما أوقعوا  من خطأ في حق الصف والتالميذ 

  مسرحة المناهج في الحفالت العامة: ثانياً
تحتاج إلى مقومات فنية، وإمكانات مادية أكبر، وإعداد، وإخـراج بمـا فيـه مـن     

لوان وتخصص أكثر؛ ألن الحـوار القصصـي أقـرب مـن     مؤثرات، وأصوات، وأ
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الوجدان والعواطف في لغة الكتب والمحاضرات على أن يكـون الحـوار مناسـباً    
لمستوى المرحلة، الطالب المكتسب، ومستوى ذوقه، ولتخفيف المتاعب والمشاق التي 

م، يعانيها الطالب من جراء ازدحام المناهج الدراسية األمر الـذي يـدفع مسـتوياته   
وينشط أذهانهم، ويزيد من إقبالهم على الدرس وكلما كان الحوار قصـيراً أو بلغـة   
فصيحة ومبسطه تعود الطالب على النطق الصحيح وتكسبه قدرات أفضل في القراءة 

  . والتعبير
  : مثال

  عاقبة الغرور
  غابة الحيوانات السعيدة :المنظر
  أمام عرين األسد ملك الغابة :المكان
  أصوات العصافير تشقشق والبالبل تغرد... لصباح الباكر في ا :الوقت
  يخرج من عرينه وينادي يا قرد يا أبو القرود :األسد
  صباح الخير يا ملك الغابة... يدخل وهو يقفز  :القرد
  صباح الخير :األسد
  هل ناديتني يا ملك الغابة؟  :القرد
  . اذهب راجع باقي الحيوانات.. نعم  :األسد
ينصرف القرد، ثم يتوه بين أشجار الغابة، لكننـا نسـمع   ( يا ملك الغابة أمرك  :القرد

صوته منادياً في الحيوانات، أقبلوا يا أبناء الغابة السعيدة األسد يريد الجميع أمام عرينه 
  ). الحيوانات تتوافد من كل ناحية ثم تجتمع أمام العرين(

صباح الخير ... ير يا ملك الغابةصباح الخ.... صباح الخير يا ملك الغابة  :الحيوانات
  ... يا ملك الغابة

صباح الخير يا أصدقاء اسمعوا أيتها الحيوانات ما رأيكم لو نظمنا مسابقة فـي   :األسد
  . العدو كما يفعل بنو آدم 

  تضحك  :الحيوانات 
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  فكرة حلوة، ولكن ليتها تكون عدواً فوق األشجار :القرد
  )أبو القرود(يا  سنعمل لك مسابقة خاصة بك :األسد
  يلمح مشادة كالمية بين األرنب والسلحفاة، ماذا هناك يا جماعة؟  :األسد

  أأقول لملك الغابة؟ ) موجهة كالمها لألرنب وترفع صوتها( :السلحفاة
  كنت أمزح معك :األرنب

  بل إنك تعيرني.. ال  :السلحفاة
  ماذا حدث أخبرونا  :األسد

  ؟!ي األرنباألرنب يا سيد) غاضبة( :السلحفاة
  ما له؟  :األسد

يعيرني بقصر أطرافي ويقول لي إنك لن تشاركي في هذه المسـابقة فأنـت    :السلحفاة
  . بطيئة وكسولة أيضاً

  . هل قلت لها ذلك حقاً يا أرنوب :األسد
  . يتفاخر في إعجاب كنت أمزح معها يا سيدي ولكنها فهمت غلط :األرنب

  بل إنك مغرور.. ال  :السلحفاة
  نشيط جداً.. إنني نشيط ) يتفاخر(  :باألرن
  إنك مغرور حقاً يا أرنوب  :الحمار
  اسكت أنت أيها الحمار :األسد
  سيدي لقد اتهمني أكثر من مرة بالغباء  :الحمار

  إنه مغرور ... هل صدقت يا سيدي  :السلحفاة
ن علـي  ال تصدقهم يا ملك الغابة إنهم ساخطو.. يقوم بعمل حركاته البهلوانية  :األرنب

  . ألنني أنشط منهم، وأذكى منهم 
  أنت تكذب يا أرنوب :الزرافة
  أنا؟  :األرنب
طولك من .. ألم تعيرني بطول رقبتي وارتفاع قوائمي وقولك لي ... نعم أنت  :الزرافة

  غير فائدة

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

91 
  

  هل ما سمعته صحيح يا أرنوب :األسد
  رشاقتي وخفة حركتيال تصدقهم يا سيدي، ال تصدقهم إنهم يحقدون علي ل :األرنب

  الرشاقة وخفة الحركة ليست كل شيء أيها المغرور :السلحفاة
  أريني نفسك يا قصيرة األطراف) يتخايل(  :األرنب

  غاضبة هل سمعت يا سيدي إنه يعيرني أمامك  :السلحفاة
  زاجراً ما هذا أيها األرنب؟ لقد أسأت األدب اعتذر لصديقتك السلحفاة :األسد
  ا سيدي هي التي أساءت لي أوالًعفواً ي :األرنب

  أنا لم أسيء إليك، ولن أقبل اعتذارك :السلحفاة
  فماذا تريدين إذاً أيتها السلحفاة  :األسد

  أريد أن يريني رشاقته وخفته :السلحفاة
  كيف؟  :األسد

ألم نجتمع من أجل المسابقة في العدو أرجو أن تكون الجولة األولـى بينـي    :السلحفاة
  المغروروبين األرنب 
  تتهامس والقرد يتقافز من حولهم مصفقاً  :الحيوانات

  هيه سنتفرج ببالش... هيه  :القرد
  ) صمت( صمت هدوء من فضلكم  :األسد
  ما رأيك يا أرنوب  :األسد
اسمح لي يا سيدي إنها ليست في مثل رشاقتي فكيـف تسـاويني   ) في غرور(  :األرنب

  !بها؟
  رنا نفسكإن كنت رشيقاً حقاً فأ :السلحفاة
  أرنا نفسك يا أرنوب ... تتصايح أرنا نفسك يا أرنوب  :الحيوانات

واآلن يا أرنـوب ال مفـر مـن    ) الحيوانات تهدأ( هدوء يا أصدقاء ... هدوء  :األسـد 
  المسابقة بينك وبين السلحفاة

  في غرور وتثاقل كما ترى يا سيدي األسد  األرنب
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رنب مع السلحفاة وبعد إشارة البدء سيكون فائزاً انتباه نرجو االنتباه سيتسابق األ :األسد
  . من يذهب إلى شطر النهر ويعود بباقة من زهوره أوالً

  لألرنب والسلحفاة أمستعدان؟  :األسد
  في تحد مستعدة إن شاء اهللا  :السلحفاة

  ...!األرنب في غرور مستعد 
  للقرد أعط إشارة البدء يا أبو القرود :األسد
  ...لى فمه مصدراً صوتاً أشبه بالصافرةيضع يده ع :القرد

تنطلق وتجد في السير حتى تغيب من المسرح بينما األرنب مـا زال واقفـاً    :السلحفاة
  يتقافز ويقوم بعمل حركاته البهلوانية 

  لماذا لم تَعد يا أرنوب؟  :األسد
  قفزة أو قفزتين سألحق بها وأسبقها أيضاً ) في زهو(  :األرنب
  لمغرورأيها ا :الحمار
  اسكت .. اسكت أنت  :األرنب
  الحق نفسك يا أرنوب السلحفاة غابت عن ناظرينا لم يعد لها أثر :القرد
  ال عليك يا أبو القرود :األرنب
  متعجباً ستعود بباقة الزهور وأنت لم تبرح مكانك  :القرد
  طريقفي غرور وكبرياء لن أبدأ في العدو إال عندما تبدو عائدة في منتصف ال :األرنب
  سنتفرج ببالش... يضحك ويصفق  :القرد

  السلحفاة قادمة في طريقها إلينا ومعها باقة الزهور  :الزرافة
  ستخسر يا أرنوب  :األسد
  !ال تخف علي يا ملك الغابة أرنوب يعجبك :األرنب
  لقد اقتربت السلحفاة  :القرد
  ال تتعب نفسك أيها المغرور :الحمار
ينطلق مسرعاً في خفة ورشاقة (سأريك أيها  الحمار .. هواء ال يقفز قفزتين في :األرنب

  )ثم يغيب.. 
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  ترى من سيكسب يا سيدي) لألسد( :الزرافة
  أتوقع أن السلحفاة هي التي ستكسب :األسد
يضحك ويصفق اقتربت السلحفاة أما األرنب فهناك بعد إنه قدر حبة الفول يصفق  :القرد

  القرد سنتفرج ببالش
  هيه هيه لقد أقبلت السلحفاة ) يهلالن(  :الحمار والزرافة

  وأنفاسها مضطربة تفضل يا ملك الغابة.. تدخل وتقدم باقة الزهور لألسد :السلحفاة
  يأخذ باقة الزهور أحسنت يا سلحفاة  :األسد
  أحسنت يا سلحفاة :الحمار
  برافو يا صديقتي العزيزة :الزرافة
  يضحك في شماته هذا هو األرنب قادم  :الفرد

يدخل الهتاً معذرة يا سيدي لقد عرقلتني الحشائش وأعـواد الغابـة الطويلـة     :ألرنبا
  أرجوكم إعادة المسابقة

  أيها المغرور ... أيها المغرور ... هيه ... هيه  :الحيوانات
في انكسار سامحوني يا أصدقاء لقد تكبرت عليكم، وغرتني رشاقتي، فنالني ما  :األرنب
  ؟!نالني
ة سامحيني سامحيني يا عزيزتي سامحوني يا أصدقاء سامحوني ويبكي للسلحفا :األرنب

  األرنب 
  تفرجنا ببالش :القرد
ينهى القرد اسكت يا أبو القرود لقد نال جزاءه فال تشمت به واعلموا يا أصدقاء  :األسد

  .أن من جد وجد، ومن زرع حصد، واجتهدوا تحققوا النجاح
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  التقويم الذاتي للفصل الثاني

  حسب المطلوب أجب/ 1س
  ؟)المحاضرة(كيف يمكنك تحسين طريقة اإللقاء  -1
  كيف تؤكد بأن طريقة المناقشة تساعد على تعليم التفكير؟ -2
  ما عالقة التعليم بطريقة هربارت؟ -3
  ما الغرض من طريقة المشروع؟ -4
  استخلص خمس سمات مميزة لطريقة المشروع؟ -5
  يقة المشروع؟ما دور كل من الطالب والمعلم في طر -6
كيف توظف طريقة المشروع في مبحث التربية اإلسـالمية لتالميـذ المرحلـة     -7

  األساسية العليا؟
  .حدد أهم الشروط الواجب توافرها لتحقيق طريقة التعلم التعاوني -8
  حدد أربعة معايير مناسبة الختيار طريقة التدريس؟ -9

  )ستراتيجيةاإل –األسلوب  –الطريقة :( اعقد مقارنة بين -10
  : أجب بكلمة صح أو بكلمة خطأ للعبارات التالية/ 2س
  )  (               تصلح الطريقة االستقرائية مع صفوف المرحلة األولية        -1
 (  )             يقصد بطريقة التدريس األنماط التدريسية التي يستخدمها المعلم  -2
  (  )                                  من شروط واجب التعيين أن يكون موجزاً -3
  (  )             يصلح استخدام الطريقة االستقرائية في دروس العواطف        -4
              ( )األمثلة ومن ثم استنباط القاعدة في الطريقة القياسية ينبغي أن يقدم المعلم أوالً -5
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  مراجع الفصل الثاني

مكـة   –الدار الصـولطية   -التدريس الفعال -سعيد المنوفي -ن عايل يحيىحس -1
  . م1995المكرمة 

أثر استخدام بعض طرائق التدريس لتحصيل طالب الصف الثاني  –حسن علي  -2
رسـالة   -بحث غيـر منشـور   -في ضوء قواعد اللغة العربية -المتوسط بالعراق

 . م1999جامعة الخرطوم  -دكتوراه

مؤسسـة الرسـالة    -طرق تدريس التربيـة اإلسـالمية   -شميعابد توفيق الها -3
 . م1985بيروت

مكتبـة آفـاق   : غـزة  -رؤية معاصرة ألساليب التدريس العامة –حلس، داود  -4
 .م2007

أساليب وطرق تدريس التربية اإلسالمية مكتبـة   -عبد الرحمن بن مبارك الفرج -5
 . ھ1416الرياض  -الحميضي

 -التربية الميدانية وأساسيات التـدريس   -ممهدي سال-عبد اللطيف حمد الحليبي -6
 . ھ1416الرياض  -مكتبة العبيكان

طرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسـالمية   -محمد رشدي خاطر وآخرون -7
 . م1989 4في ضوء االتجاهات الحديثة ط

 . م1989 1منهج التربية اإلسالمية دار الشروق ط -محمد قطب  - 8

المختصر النفـيس فـي    –تعليم جدة -قة مكة المكرمةاإلدارة العامة للتعليم بمنط - 9
 .ھ1423 1مهارات وطرق التدريس ط

دار المسـيرة  : طرائق التدريس العامة عمان –مرعي، توفيق والحيلة، محمد  - 10
 .م2002للنشر، 

دليـل المعلـم    –اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  -وزارة المعارف السعودية - 11
 .ھ1418 1ط
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الخطـوط   –اإلدارة العامـة للمنـاهج    –فلسـطين   –م وزارة التربية والتعلي -12
الوطني لمبحـث   إعداد الفريق) 12-1(العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية للصفوف

 .التربية اإلسالمية

سر الختم علي المنهج المدرسي من منظور  –راشد الكثيري  -إبراهيم الشافعي - 13
 . م1996الرياض العبيكان  –جديد 

التعليم التعاوني ترجمة مدارس  -أديث هولبك -نسنروجر جو -ديفيد جونسن - 14
 . م1995السعودية –الظهران دار التركي للنشر 

أثر التعليم التعاوني في تحصيل طالب المرحلة الثانوية لمادتي -منصور الغول - 15
السـودان   -رسالة دكتوراه بحث غير منشور جامعـة أم درمـان  -القواعد والبالغة

 . ھ1418

جامعة الملك سعود  -ق التدريس العامة ومعايير جودتهاطر -عبد اهللا المقوش - 16
  ). ھ1423محاضرات (
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  األهداف 
  

إن لم تكن متأكداً إلى أين أنت ذاهب فسوف تكون معرضاً 

وربما ال تعـرف  ... ألن ينتهي بك المطاف إلى مكان آخر

  .تأكد من وضوح هدفك... هذا المكان
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  :ألهدافا
  

  : يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن
  
  
  
  
  

  .تتعرف على المعنى اللغوي والتربوي للهدف -

 .تتعرف على أهمية تحديد األهداف -

 .تتعرف على مستويات األهداف -

 . تتعرف على شروط صياغة األهداف السلوكية -

 .تتعرف على مجاالت األهداف -

  .تتعرف على مكونات الهدف السلوكي -
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  السلوكية األهداف 
  : تقديم 

. الن من خصائص أي برنامج تعليمي فاعل أن يكون له أهداف واضـحة ومحـددة  
سواء كان هذا البرنامج هو البرنامج الكلي للمدرسة أو مقرراً في مبحث دراسي، أو 

فهي الموجه األساس لهذا العمـل  . وحدة تعليمية معينة، أو درساً من الدروس اليومية
لوك الناشئة نحو األفضل، وبناء المجتمع بصورة فاعلـة عـن   الذي يسعى لتغيير س

طريق تحديد محتوى التعليم واختيار وسائله، وتقويم نتائجه، والتعرف على مشكالته، 
  . والسعي الدائم والدءوب لحلها

ولهذا كله فإن األهداف تحتل أهمية كبرى في العملية التربوية ولذا كان لزاماً علـى  
تدريس من معرفة دقيقة للمعنى اللغوي للهدف، ثم تحديد مفهومه من يتصدى لعملية ال

التربوي، حتى يبدأ عمله بداية صحيحة مستندة على المعنى اللغوي أوالً ثم المفهـوم  
  . التربوي ثانياً 

  

  : المعنى اللغوي
وهـو نقطـة   . الهدف لغوياً معناه القصد، أو المرمى، أو الغرض الذي نسعى لتحقيقه

  . ليات التخطيطية والتنفيذية للمنهاجالبداية للعم
فنجـد أن   :المحـيط المرمى، أما في القاموس : جاء في لسان العرب أن الهدف يعني

أن الغـرض هـو    :الصحاحالفرض يعني الهدف الذي يرمي إليه، وجاء في مختار 
فقد جـاء أن الغـرض هـو     :والعلومالهدف الذي يرمي إليه، أما في اللغة واآلداب 

. الحاجة، والقصد، والهدف هو كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل، أو جبـل البغية، و
ومنه سمي الغرض الذي يرمي إليه هدفاً ، والغاية هي الفائدة المقصودة، والمرمـى  

والمقصود هو مكان القصد وبهذا يتضح لنا بأن الهدف في مجملـه  . هو مكان الرمي
  ".القصد الذي نسعى للوصول إليهالغاية أو المرمى أو الغرض أو البغية أي :"يعني
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  : المعنى التربوي 
تعددت وجهات النظر حول هذا الموضوع بين التربويين علـى جميـع المسـتويات    

ويمكن اعتبار األهـداف  . ويرجع ذلك بسبب كثرة المسميات األجنبية لهذا الموضوع
 ة ذلـك أو أنها عبارات ترسـم صـور  ) ما يريده المجتمع لنفسه: (التربوية على أنها

مما يدفع بالسـلطات  . المجتمع وتحدد نوع المواطن ومستوى الحياة في ذلك المجتمع
التعليمية دائما على توجيه النشاط التربوي في إطار من األهداف القومية فتضعها في 
. قوانين ولوائح حتى يلتزم بها المعلمون من خالل عملهم التربوي والسعي لتحقيقهـا 

ي المؤسسات أوالً ووضوحه يؤدي إلـى أن تسـلك هـذه    وبهذا فإن وجود الهدف ف
المؤسسات وأفرادها سلوكاً منظماً سعياً منهم إلى تحقيق تلك األهداف يقـول جـون   

وبهـذا  " إن الهدف يدل على نتيجة أي عمل طبيعي على مسـتوى الـوعي  : " ديوي
أن الهدف نتيجة أي عمل يقوم به الفرد وهـو بكامـل   : فالقصد من قول جون ديوي

النتيجـة النهائيـة للعمليـة التعليميـة     : "وبهذا يمكن تعريف الهدف على أنه. وعيه
  ". الغاية التي تسعى المدرسة لتحقيقها" أو هو" التربوية

  

  : أهمية تحديد األهداف
األهداف تعتبر نقطة البداية ألي عمل سواء كان هذا العمل في إطار النظام التربوي 

بة القائد والموجه لكافة األعمال والدقة في اختيارهـا  فهي تعد بمثا. أو أي نظام آخر
وحسن تحديدها أمراً ذا أهمية خاصة في تقـديم التعلـيم وبالتـالي تقـدم المجتمـع      

ووضوح األهداف هو أحـد الضـمانات   . ومساعدته على مواكبة التطور الحضاري
ويمكن إبـراز   .األساسية لتوجيه عملية التعليم والتعلم بطريقة علمية وعملية وإنسانية

الدور الهام لألهداف بجميع مستوياتها من غايات وأهداف تربوية وأهـداف تعليميـة   
  : وسلوكية على النحو التالي

تعنى األهداف الكبرى والغايات في أي مجتمع ما بصياغة عقائده وقيمه وتراثـه   -
  . وآماله واحتياجاته ومشكالته
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التعليمـي، ورسـم    اختيار المحتوىيساعد تحديد األهداف مخططي المناهج على  -
، واستخدام الوسائل واألساليب التي تؤدي إلـى الوصـول لتحقيـق    الخطط التعليمية

؛ ألن الجهد سيكثف ائية وتوفير الوقت والجهد والمالالهدف وبالتالي البعد عن العشو
 . نحو تحقيق الهدف المقصود

العمل؛ لتحقيـق الغايـات   تساعد األهداف على تضافر الجهود والتنسيق، وتوجيه  -
الكبرى من جانب ومن جانب آخر تساعد على بناء اإلنسان المتكامل عقليا ومهاريـا  

وعدم تحديدها يؤدي إلى تبديد جهود كل مـن لـه   . ووجدانيا في المجاالت المختلفة
صلة بالعملية التعليمية يتساوى في ذلك الطلبة، أو المعلمين، أو المشرفين التربويين، 

داريين؛ ألن الرؤية غير واضحة لديهم وتصبح العملية اجتهادات شخصية قـد  أو اإل
تخطيء وتصيب وأحيانا قد تتضارب هذه اآلراء واالجتهادات مما يؤدي إلـى بلبلـة   

  . الفكر وتعرض الطالب إلى تأثيرات مختلفة
 

تساعد األهداف في تطوير السياسة التعليمية، وتوجيـه العمـل التربـوي ألي     -
  :ن خاللمجتمع م

  . اإلستناد لمبادئ التعليم عند تحديد األهداف التربوية العامة  -1
الدراسة الكافية لخصائص المتعلمين في كل مرحلة تعليمية لتحديد أهـداف كـل    -2

 . منها

 . ربط األهداف التربوية بالقضايا والمشكالت المعاصرة التي تهم المجتمع  -3

سية واقتراح المقررات وتـأليف الكتـب ورسـم    البناء والتخطيط للمناهج الدرا -4
  . سياسة عامة لتنفيذها في جميع المراحل الدراسية

  : تساعد األهداف في التنفيذ الجيد للمنهاج على النحو التالي*
تنظيم طرائق وأساليب واستراتيجيات التدريس التي تساير األهداف وتحقق نتـائج   -

  . التعلم المرغوبة
  . ألنشطة الصفية والالصفية والوسائل التعليمية؛ لتحقيق األهدافاالختيار المناسب ل-
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وصف سلوكيات األداء المتوقع قبل تنفيذ التدريس لتصـميم المواقـف التعليميـة     -
  . المناسبة لتخفيف األهداف

تصميم وإعداد أساليب ووسائل التقويم المناسبة لنتائج التعليم المرغوبـة فـالمعلم    -
له، ومدى نجاحه فيه عن طريق معرفة اقترابـه مـن تحقيـق    يستطيع أن يقوم عم

كما يمكنه تقويم تالميذه ومدى نموهم الشامل وأن يكشف . األهداف التي حددت سلفاً 
  . عما أمكنهم أن يحققوه من األهداف بالوسائل واألدوات المختلفة للتقويم

وف يظهر فيها تحديد األهداف يساعد في توضيح مستوى التعلم والظروف التي س* 
  . األداء من التالميذ

  

  : مستويات األهداف
هناك مستويات مختلفة لألهداف بمعنى أن هناك غايات كبرى لكل مجتمع تنبثق منها 

تربية ( أهداف مرحلية خاصة بكل مرحلة تعليمية، وأهداف موجهة نحو كل تخصص
ق مـن  ثم أهـداف صـفية تشـت   ... ) علوم  –رياضيات  –لغة عربية  –إسالمية 

منه األهـداف  وفي النهاية أهداف تعليمية عامة لكل مقرر يصاغ . األهداف المرحلية
استعرضها مهدي سـالم مـن حيـث درجـة     ) األهداف الخاصة(التعليمية المحددة 

  : العمومية بالشكل التالي
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  Aimsالغايات  -1

ـ  د يتطلـب تحقيقهـا   الغاية هي أقصى ما يتصوره اإلنسان ويضعه نصب عينيه وق

فترات طويلة من الوقت؛ ألن تحقيقها يرتبط بتحقيق األهداف األخرى األقل عمومية 

منها، وتكتب في عبارات ذات درجة عمومية عالية توصـف بـالخطوط العريضـة    

  . لسياسة الدولة العامة وما ينبغي أن يكون عليه أفرادها مستقبالً في جميع أنظمتها
  

  : ياس والمالحظة مثل ذلكوتتصف بأنها صعبة الق
إعداد المواطن الصالح وهذا اإلعداد يتطلب وجود عناصـر اإلسـالم واإليمـان،     -

وهذا كلـه  ... واإلخالص، واإلحسان، والعدل، والتقوى، والصدق في القول والعمل 
  . غايات يسعى أي نظام تعليمي تربوي لتحقيقها ألفراده

  
  

 غایات

 أھداف تربویة عامة

  أھداف مرحلیة
 ثانوي - إعدادي  –ابتدائي 

 أھداف صفیة

  یة عامةأھداف تعلیم
 ...لغات ، علوم ، ریاضیات، 

أھداف تعلیمیة سلوكیة 
 محددة

 أھداف أكثر تخصصًا 
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  GENERAL EDUCATIONAL COALS: األهداف التربوية العامة  -2
وهي خاصـة بالنظـام التعليمـي    . هي أهداف تعد أقل عمومية واتساعا من الغايات

التربوي لوزارة التربية والتعليم، وهي أهداف غير محددة زمنياً، وغير قابلة للقيـاس  
   :ومن أمثلتهاوالمالحظة المباشرة 

  . تنمية روح الوالء للشريعة اإلسالمية -
 . مل للمتعلم مهنياً ومهارياً ووجدانياً تحقيق النمو الكا -

 . إكساب الطالب قواعد القراءة والكتابة في اللغة -

 . تنمية مهارات التعليم الذاتي -

  . تنمية روح البحث والتفكير العلمي -
  

  General Instructional objectives: األهداف التعليمية العامة -3
صاغ في عبارات أقل عمومية من األهداف هي النتائج المتوقعة من عملية التعليم وت

التربوية العامة؛ لتحقيق مجموعة من نتائج التعلم المرغوبة والضـرورية ولتحقيـق   
     .األهداف التربوية العامة في مجال معين، وصف دراسي محدد

  : كما في الجدول التالي
  المجال المهاري  المجال الوجداني  المجال المعرفي

معرفة المصطلحات  -
  . اسيةاألس
 . فهم العبارات اللفظية   -

 تطبيق القوانين الحركية  -
 للغازات 

حل مشكالت رياضية  -
 . معينة 

  . كتابة قصة قصيرة -

  .اإلصغاء باهتمام -
 . التطوع باألعمال الخيرية -

 . تقدير األدب الحديث -

تحمل المسؤوليات  -
 . السلوكية

إظهار االعتماد على  -
  . النفس

  . تركيب جهاز معملي -
 . كهربائي تشغيل جهاز -

 . السباحة الصحيحة -

 . النطق الصحيح -

  . الكتابة الواضحة -
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 Special Instructional) : الســلوكية( األهــداف التعليميــة الخاصــة  -4
objectives  

وتسـمى أيضـا باألهـداف    . هي أهداف آنية قصيرة المدى تصف األداء المتوقـع 
أداء المتعلم الذي يمكـن   اإلجرائية أو األدائية أو القياسية تصاغ في عبارات تصف

مالحظته والذي يستطيع المتعلم أن يظهره سلوكياً في نهاية عملية التعلـيم، ويقصـد   
بأداء المتعلم هنا استجابته التي يمكن مالحظتها وقياسها في المجـاالت المعرفيـة أو   

فهـي إذاً أهـداف   . الوجدانية أو المهارية، وتكون نتيجة الحادث داخل البيئة الصفية
  .باشرة وتحقيقها قريب المدى، وتخدم الهدف التعليمي العام وتسير في اتجاههم
 Mor specified instructional: األهداف التعليميـة األكثـر تخصصـاً     -5

objectives   
أهداف على مستوى عال من التخصص أو التحديد، وقد تفيد في توضـيح ورصـد   

يلجأ إليها المعلم عند . ف السلوكيةعدد من نتائج التعليم التي تكشف عن تحقيق األهدا
شعوره بالحاجة إلى توضيح مزيداً من المهام المتوقع أن يظهرها التلميذ في تحقيـق  

  .الهدف السلوكي
  : في مثل ما يلي 
  . يفهم الطالب معنى المادة المكتوبة         هدف تعليمي عام -
  . سلوكييحدد الطالب الفكرة األساسية في القطعة          هدف  -
  .أهداف أكثر تخصصاًب خطا تحت عنوان القطعة        يضع الطال -
  . لقطعة         أهداف أكثر تخصصاًيختار أنسب عنوان ل -
  .يكتب الموضوع الرئيسي للقطعة         أهداف أكثر تخصصاً  -

فاألمثلة الثالثة األخيرة تفيد في توضيح بعض نتائج التعلم التي تكشف عـن تحقيـق   
لهدف السلوكي الذي سبقها وهو تحديد الفكرة الرئيسة في القطعة وهذا بدوره يكشف ا

مـع  واألفعـال المسـتخدمة   ) الهدف العام(عة المكتوبة عن فهم الطالب لمعنى القط
تمثل اسـتجابات بسـيطة   ) يكتب -يختار  –يضع (األهداف األكثر تخصصاً كانت 
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أن نعلمهم كيف يضعون خطاً أو كيف  تستخدم للكشف عن القدرة الجديدة فالفهم ليس
يختارون؛ ولكن كيف أن نعلمهم كيف يحددون الفكرة األساسية التي تكشف ضـمنياً  
عن مقدرتهم على أداء االستجابات المطلوبة لكل فعل سلوكي لتقليـل الحاجـة إلـى    

  . المستوى الثالث من التخصيص
بتدريسـه مـن    هل من الضروري أن يفكر المعلم في رسم أهـداف لمـا سـيقوم   

  : موضوعات
إذا كان المعلم مطالب بتعرف األهداف العامة فإنه أكثر حاجة إلى معرفة األهـداف  

مما  .التي يعمل على تحقيقها في الفصل مع تالميذه بشكل مباشر) السلوكية(الخاصة 
  : يزيد من فاعلية التدريس وتنظيمه ولما تتميز به من 

  . وضوح وتحديد -
  .قابلية للقياس -

 . لما تقدمه األهداف من تحليل للدروس تحليالً يزيد من تماسكها -

 . بما تقدمه من معايير واضحة للتقويم -

  : الشروط الواجب مراعاتها في صياغة األهداف السلوكية
  . أن يمثل الهدف نتاجاً تعليمياً مرغوباً ينتظر من التالميذ تحقيقه -
 . أن يصاغ الهدف بمستوى مناسب من العمومية -

أن يتضمن الهدف السلوك المتوقع من التلميذ ومعيار األداء المقبـول، والظـرف    -
 . الذي يظهر فيه

 . أن يصف سلوكاً يسهل مالحظته وقياسه -

 . أن تكون هذه األهداف متنوعة ومتدرجة -

  :معايير فحص الهدف السلوكي 
ـ   ط هـذه  عند اختيار المعلم لألهداف السلوكية يجب أن يأخذ في اعتباره أهميـة رب

ولكـي  األهداف بعمليات التدريس والمحتوى والتقويم والبيئة التعليمية بوجه عـام،  
  : يقوم المعلم بعملية االختيار هذه بطريقة آمنة عليه بالتالي
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  لماذا أقوم بتدريس هذا الدرس؟ ماذا أريد من تالميذي بعد دراسته؟  :اسأل نفسك  -
  -:ة للمالحظة والقياس مثلقابلضع إجابة هذين السؤالين في نتاجات سلوكية   -

 .أن يشرحوا  –أن يلخصوا  –أن يستجيبوا 

حدد معيار قبول األداء من تالميذك وذلك بوصفك مستويات أدائهم فـي ضـوء     -
 . سرعة االنجاز، أو دقة اإلجابة وصحتها، أو نسبة تحققها في سلوكهم

قف الذي تظهـر  حدد الشرط أو الظرف الذي يسمح لهذه األهداف بالتحقيق والمو  -
 . فيه

  

  :والجدول التالي يتضمن عدد من األهداف السلوكية ومعايير فحصها
  معايير فحص األهداف السلوكية 

  األهداف السلوكية  
  المعيار

تحديد 
  السلوك

يصف بدقة ما 
  سيفعله التلميذ

يصف شروط 
  حدوث األداء

يمكن مالحظة 
  السلوك المتوقع

يمكن تقييم 
  السلوك المتوقع

  x  x  √  x  √  كتب اسم السورةي  1
  x  x  x  x  x  "والضحى: " يفهم معنى قوله  2

3  

يحسب نسبة زكاة المال بدقة عند 
بعد تدوين القاعدة في . تكليفه بذلك 

جرام 85نصاب زكاة المال " السبورة 
  "دينار 650= ذهب 

√  √  √  √  √  

4  
يصنف أنواع اإلدغام في السبورة في 

ضوء التصنيف الذي قدم له في 
  لكتاب المدرسيا

√  √  √  √  √  

5  
يتلو اآليات الكريمة من سورة العصر 

في االصطفاف % 100بصحة 
  .الصباحي

√  √  √  √  √  

يعرف اسمه وعنوانه كامالً عندما   6
  .يسأله معلم الصف

x  x  √  x  x  

يسمى سننا من أركان صحة الصالة   7
  .بادئا بالنية

√  √  √  √  √  

8  
ن بل را: " يحدد نوع اإلدغام في قوله

بعد " على قلوبهم ما كانوا يكسبون
  معرفة لنوعي اإلدغام

√  √  √  √  √  
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يستنتج المعامالت التجارية في النظام   9
  √  √  x  √  √  .اإلسالمي

  √  √  x  √  √  .يسمي أربعا ممن يستحقون الزكاة10

11

يوازن بين حالة المسلمين في مكة 
قبل الهجرة، وحالتهم في المدينة بعد 

% 80ة صواب الهجرة إليها وبنسب
  .صحة

√  √  √  √  √  

12
يتوضأ بدقة حسب الخطوات التي 

  .درسها والترتيب بدون دعم خارجي
√  √  x  √  √  

  

  : األهداف السلوكيةمجاالت 
، وماسيا األهداف السلوكية فـي كتابـه تصـنيف األهـداف     وكراثوول :صنف بلوم

  : ثالثة مجاالت رئيسة هيم إلى 1956السلوكية الذي صدر في العام 
  .Congnitive Domainالمجال المعرفي  -
 .Affective Domain) االنفعالي( المجال الوجداني  -

 .Psychomotor Domain) المهاري( المجال النفسي حركي -

 Cognitive Domain) العقلي( المجال المعرفي: أوالً 
نحـو   هي األهداف األكثر شيوعاً في أنظمتنا التعليمية الموجهة :األهداف المعرفيه 

وقسم بلوم ورفاقه المجال المعرفي إلى ستة . اكتساب الطالب المعرفة أو المعلومات
  : مستويات هي 
  )التقويم  –التركيب  –التحليل  –التطبيق  –الفهم  –المعرفة (

 Knowledgeالمعرفة   -1
معرفة وتذكر المعلومات الدينية من الحقائق  :يقصد بالمعرفة في التربية اإلسالمية  
لدينية، والمفاهيم، والتعميمات التي سبق أن تعلمها الطـالب فـي دروس التربيـة    ا

يسمع  –يذكر –يعدد : ( اإلسالمية، ومن أهم األفعال السلوكية الممثلة لهذا المستوى 
  : ومن أمثلة هذا المستوى ...)يحدد  –
  .%100أن يحدد الطالب أركان اإلسالم بنسبة صواب  -
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 .%100صالة كما وردت في الكتاب بنسبة صواب أن يذكر الطالب فوائد ال -

 .أن يسمع الطالب سورة اإلخالص بدون أخطاء تذكر  -

  

 Coinprehensiveالفهم  -2
هو إدراك معنى ما تم دراسته، أي قدرة الطالب على إعادة صياغة فكـرة محـددة   
بأسلوبه الخاص، أو شرح آية قرآنية، أو حديث شـريف بأسـلوبه، والقـدرة علـى     

خيص، أو التوضيح كتوضيح الرموز الواردة في المصحف مثالً ببيان مـا تـدل   التل
   :مثلعليه كما يدل على قدرة التلميذ إلدراك العالقات بين أجزاء المادة 

  )التحليل –الموازنة ( 
   :ومن أهم أفعال هذا المستوى

ومن ...) يشرح  –يصنف  –يلخص  –يمييز  –يصوغ  –يعيد  –يفسر  –يستنتج ( 
  : ثلتهأم
أن يشرح التلميذ بأسلوبه مظهراً لرعاية األيتام في اإلسالم بعـد دراسـة هـذا     -

 . على األقل% 85الموضوع وبدقة تصل إلى 

  Applicationالتطبيق  -3
جديدة أو غير مألوفة بالنسـبة   يعني قدرة الطالب على استخدام ما تعلمه في مواقف

  : ويأخذ التطبيق األشكال التالية .يمن التطبيق هو انتقال أثر التعل، وبذلك يكوله
  . موقف أو مشكلة حقيقية يمكن معالجتها من خالل معارف تعلمها الطالب -
 . موقف أو مشكلة افتراضية يمكن معالجتها بمعارف تعلمها الطالب  -

مواقف أو مشكلة معروفة للطالب ولكن عرضت من زاوية جديدة لم يعرفها مـن   -
 . قبل

يطبق، يسـتخدم، يسـتخرج ،يعـالج،    : ( التي يمثلها هذا المستوى ومن أهم األمثلة
  : ومن أمثلته...) ، ينشئ ختار، يربط، ييكتشف، يعد

  . أن يتوضأ الطالب بدقة حسب الخطوات التي درسها وبالترتيب -
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 Analysisالتحليل  -4
يعني القدرة على تحليل المادة الدينية إلى عناصرها المكونـة لهـا، والبحـث عـن     

لعالقات التي تربط بين أجزائها، والطريقة التي نظمت بها هذه األجزاء، وإذا كـان  ا
الفهم يتناول محتوى المادة فقط ، والتطبيق يتناول تطبيقها في مواقف جديـدة فـإن   

السـلوكية   ومن أهم األفعـال  .التحليل يتناول محتوى المادة وشكلها وطرق تنظيمها
   :التي تمثل هذا المستوى

 –يقـارن   –يقسم  –يربط  –يثمن  –يفصل  –يصنف  –يفرق  –يوازن  –يحلل ( 
   :ومن أمثلته...) يستنتج

أن يوازن الطالب بين حالة المسلمين في مكة قبل الهجرة وحالتهم في المدينة بعـد   -
  %. 90الهجرة إليها وبنسبة صواب ال تقل عن 

صواب ال تقل عـن  أن يستنتج قاعدة النون الساكنة من خالل شرح األمثلة بنسبة  -
90 .% 

) حيث اآلثار النفسية فـي المسـلمين   من( أن يقارن بين نتائج معركتي بدر وأحد  -
 %. 90بنسبة صواب ال تقل عن 

  Syntnesicالتركيب  -5
هو القدرة على ربط العناصر وأجزاء المادة التعليمية مـع بعضـها فـي قالـب أو     

كان مادياً أو فكريـاً أو معنويـاً   مضمون جديد يؤكد السلوك اإلبداعي للمتعلم سواء 
  . في مثل انتاج خطة عمل) مهارة عقلية(
اقتراح مجموعة عمليات، اشتقاق عالقات مجردة أو انتاج فكر متميز وتتمثل أهـم   -

يركب، يؤلف، يجمع، يولد، يروي، ينتج، يملي، : ( وكية في األفعال التاليةأفعاله السل
  ) ...نظم، يشتق تعميماًينص، يصوغ، يعدل، يضع خطة، يبني، ي

  : ومن أمثلته
أن يقترح الطالب خطة لرعاية األيتام في العالم اإلسالمي فـي ضـوء دراسـته     -

 . في حدود صفحة على األقل" أنا وكافل اليتيم" للحديث الشريف 
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 % . 100أن يرتب أركان اإليمان كما وردت بنسبة صواب  -

 . من سورة المؤمنون 11-1ة من أن يصوغ عنواناً مناسباً لآليات الكريم -

  Evaluationالتقويم  -6
هو قدرة الطالب على إصدار الحكم على فكرة أو إجابة أو أعمال ، ووسائل أو غير 
ذلك مع تبريره في ضوء معايير خاصة قد تكون داخلية تختص بتنظـيم المـادة أو   

والعقالنيـة،   ح، والبرهـان، خارجية لها عالقة بالمادة والحكم الجيد يتسم بالوضـو 
فنـد،  ، ييحكم:(تقويم ومن أهم أفعال هذا المستوى، والفهم الصحيح لموضوع الوالدقة

   :ومن أمثلته) ...ينقد، يبدي رأيا، يبرر، يدافع، يقدر، يصحح، يتنبأ، يرتب، يثمن
  . أن يبدي رأيه في عمليات استنساخ البشر اعتماداً على معايير أخالقية -
لذي قام به المشركون في تعذيب المسلمين قديماً وحديثاً فـي  أن يحكم على الدور ا -

 . ضوء المعلومات الواردة في الكتاب في حدود صفحة على األقل

ت الواردة في الكتاب فـي حـدود نصـف    اأن ينقد تارك الصالة في ضوء المعلوم
  . صفحة
  Affective objectives: المجال الوجداني : ثانيا
  . ، والوجدانعاطفةأن هناك ثمة فروقاً بين االنفعال، وال تجدر اإلشارة إلى: تنويه

هو حالة تغير مفاجئ تشمل الفرد كله، والحالة االنفعالية هي حالة مفاجئـة   :االنفعال
ال ف مثالً كالهما انفعال يزول بزوتزول بزوال المثير الذي أثارها فالغضب أو الخو

النفعالية عند اآلخـرين مـن   مصدر الغضب أو الخوف ويمكن التعرف على الحالة ا
  . أغراض اإلثارة وعدم االستقرار والحاالت الظاهرة على الوجه أو الجسم عامة

ينها وتكـون  هي تركيبة انفعالية أي تجمع عدد من االنفعاالت تنتظم فيما ب: العاطفة
، وتلعب العاطفة دوراً مهماً في حياة اإلنسان، تركيبا جديداً لم يكن  موجوداً من قبل 

ه تتحمـل الصـعاب وال تشـكو مـن     فعاطفة األم نحو ابنها تشكل سلوكها ومن أجل
كما أن العواطف الثابتة تعطي الحياة الوجدانية نظاماً واتساقاً  نحو أهـداف  ... أجله

محددة لذا فالحياة توجه سلوك الشخص ، ويخضع  تكوينها إلى البيئة المحيطة بهـذا  
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وما ... ، وجيران، ونوادي، وأصدقاءجدص من منزل، ومدرسة، وشارع، ومسالشخ
يهمنا في المجال التربوي التعليمي الحياة الوجدانية للمتعلم وليس انفعاالتـه المؤقتـة   

األهداف الوجدانيـة ولـيس االنفعاليـة    : فقط والتي تزول سريعاً لذا يفضل أن نقول
مرتبطـة  لشمول المعنى الذي قصدناه ويقصد باألهداف الوجدانية  أنها األهـداف ال 

بالقيم المستمدة من العقائد والتقاليد وتقوم على ربط المعلومات التـي تقـدم للمـتعلم    
. بوجدانه؛ لكي يسلك سلوكاً وجدانياً تجاه األشخاص، أو األشـياء أو الموضـوعات  

التقدير، والمواقـف أو االتجاهـات،    وتتعلق هذه األهداف باآلراء أو الميول وأوجه
  .مع الحياة ، وأساليب التكيفوالقيم

يدعو اإلسالم إلى النظر والتأمل في الـنفس البشـرية   : الجانب الوجداني في اإلسالم
þí"دعوة صريحة  Îûur ö/ ä3Å¡àÿR r& 4 üxsù r& tbrçéÅÇ ö7 è? ÇËÊÈ )21: الذاريات (  

حقيقتها ومن خالل تلك المعرفة يستطيع اإلنسان السيطرة علـى   لفهم أبعادها وإدراك
رويض نفسه والسير بها في الطريق القويم والوصـول إلـى   شهواته ويسهل عليه ت

وهذه العالقة أساسية لفهـم مشـكالت    –سبحانه وتعالى  –معرفة اهللا واالرتباط به 
ويبرز القرآن الكريم أن الوجدان منبع أساس إليمان العبـد  . اإلنسان وتفسير سلوكه

تقـوى والطهـارة   بربه ومسكنه القلب وأنه مكان الطمأنينـة والسـكينة، ومكـان ال   
واألسرار والخشوع كما أنه مكان الوجدان الصادق والوجدان الكاذب مثـل الريبـة   

üwr& Ìç 3: " الصـادق   يقول تعـالى مصـوراً الوجـدان    ò2 ÉãÎ/ «! $# íûÈõyJ ôÜ s? Ü>qè=à)ø9 $# ÇËÑÈ              

!ª : "وقال تعالى) 28: الرعد(  $# tA ¨ì tR z̀ |¡ôm r& Ï]ÉÏâptø:$# $ Y6» tG Ï. $ YgÎ6» t±tF ïB uí ÎT$ sW ¨B îç Ïè t±ø)s? çm÷ZÏB 

ßäqè=ã_ tûïÏ%©!$# öcöqt±øÉsÜ öNåk®5uë §NèO ßû, Î# s? öNèd ßäqè=ã_ öNßgç/qè=è%ur 4í n< Î) Ìç ø.Ïå «! $# 4  ÇËÌÈ  ) ــر : الزمـ

$":عن الوجدان المضطرب بالريبة فقـال تعـالى  القرآن وعبر ) 23 yJ ¯R) öÅçR Éãø«tF ó¡oÑ 

tûïÏ%©!$# üw öcqãZÏB÷sãÉ «! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# ôMt/$ s? öë $#ur óOßgç/qè=è% óOßgsù í Îû óOÎgÎ6÷Éuë öcrßä ¨ä uétI tÉ ÇÍÎÈ 

ووصف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كثيراً من العواطف مثـل   )45: التوبة(
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الخوف، والغضب، والحب ، والقيم، واالتجاهات المرتبطة بالجانب الوجـداني كمـا   
والتوبة اإلسالمي إلى تربية الوجدان وتوجيهه ووقايته مما يضعفه فالندم أشار البيان 

وغيره من األعمال الصالحة ينمي الوجدان ويعـالج ضـعفه   ... والصالة واإلحسان
  .ويحميه ويقيه 

هذا الجانب كما اتضح يركز على المعتقدات : لم ال يهتم المعلمون بالجانب الوجداني
ه األمور هي التي توجه تصرفات اإلنسان فـي حياتـه   ، واالتجاهات ، والميول وهذ

ومع أهمية هذا الجانـب  ، المعرفي والوجدانيوال شك أن العالقة وثيقة بين الجانب 
   :نجد المعلمين ال يعيرونه اهتماماً ملحوظاً ألسباب منها

  . االفتراض الخطأ عن أنه مسألة شخصية ويحتاج إلى زمن طويل لتنميته -
 . س الصالحة لتقييمه عند التالميذغياب المقايي -

صياغة أهدافه بشكل عام وصعوبة قياسها فهي تغييرات داخليـة مـن الصـعب     -
 . مالحظتها وقياسها

  : الخطوات التي يمكن أن يتبعها المعلمون لصياغة األهداف الوجدانية بدقة
قدر صياغة الهدف الوجداني بشكل عام في البداية أو بشكل غير سلوكي في مثل ي -

  . الطالب العمل الجاد
   :مثللذي تحقق لديه هذا الهدف في وصف السلوك الذي يحتمل أن يسلكه التلميذ ا -

  . يقرأ عن العمل وشروطه وأهميته في الدين اإلسالمي  -
 . يحيي العمال ويثني عليهم في جميع مواقف الحياة -

 :مثللديه هذا الهدف وصف السلوك الذي يحتمل أن يسلكه الطالب الذي لم يتحقق  -
  يرفض التحدث عن العمل وأهميته وشروطه 

وصف السلوك الذي يستجيب له كال الطالبين ذي االتجاهين االيجابي والسلبي في  -
  :مثل

وتعبر عن المواقف التي تتوقع أن يستجيب لها كال الطالبين استجابة مختلفة  اءانتق -
   :نواتج وجدانية مطلوبة مثل 
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 . في األعياد لعمال النظافة تقديراً لجهودهميقدم هدية  -

  . يشتري كتاباً عن النجاح في العمل وشروطه -
  : مستويات األهداف الوجدانية

  : مستويات المجال الوجداني على النحو التالي  Krathwohlكراثول  صنف
  ، تشكيل الذات، االستجابة، التقييم، التنظيم االستقبال

 Receiving) التقبل ( االستقبال  -1

ويصبح راغبـاً  ) نشاط تعليمي مثالً ( وهو جعل المتعلم يهتم بوجود مثيرات معينة  
 –الوعي أو اإلطـالع  (  ويتضمن االستقبال أو االنتباه المستويات التاليةفي تلقيها 

 –يرغـب ( : ومن األفعال التي تمثله سـلوكيا ) االنتباه المرتقب –الرغبة في التلقي 
  :ومن أمثلته ) يختار –يجيب  –بعيتا –يسأل  –يصغي

  . بة في عمل بحث عن الهجرة النبويةأن يبدي الطالب رغ -
  . اإلصغاء الجيد للقرآن الكريم عندما يقرأ بصوت عاٍل -
  : Respondingاالستجابة  -2

وهي تجاوز الطالب درجة االنتباه إلى درجة المشاركة االيجابية مع المثير بحثا عن 
يتطلب ذلك التفاعل مع الشيء نفسه ولـيس مجـرد االهتمـام    الرضا، واالستمتاع و

  : ويتضمن المستويات التالية
       . الرغبة في االستجابة -        . اإلذعان في االستجابة -
 . االرتياح لالستجابة -

، ك، يتطوع، يقرأ، يعرض، ينـاقش يشار( ومن األفعال المستخدمة في هذا المستوى 
   :من أمثلتهو) ، يتحمل مسؤوليةرويي
  . أن يعرض تقريراً عن كتاب قرأه عن الهجرة النبوية في حدود صفحتين -
  .لمناسبة االجتماعية المرغوب فيهاالشعور بالمسؤولية للمشاركة في ا -
  
  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

116 
  

 Values Attainmentتكوين القيم  -3

السلوك  ويتصف. ، أو سلوك معينيه يعطى الطالب القيمة لشيء معين، أو ظاهرةوف
. ر من الثبات واالستقرار بعد اكتساب الفرد أحد االعتقـادات أو االتجاهـات  هنا بقد

  . ويتضمن مستوى تكوين القيمة
  . النظرة االيجابية للمؤثر أو االستجابة له والستمرار قبوله -
 . تفضيل القيمة أي إعطاء هذا المؤثر األولوية والعناية لالهتمام به -

 . ية وظهورها في رأيه وسلوكه، واإلخالص لهاالتعلق بالقيمة ومكوناتها الفرع -

   :ومن أمثلته) يدعم ، يحتج ، يختار(  :مة في هذا المستوىومن األفعال المستخد
أن يعبر عن إعجابه وتقديره لموقف أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه في الهجـرة   -

  . النبوية بثالث جمل على األقل من أسلوبه
خ العقيدة اإلسالمية باالطالع علـى المراجـع ذات   دور المسجد في ترسي أن يبرز -

 . العالقة في حدود صفحة على األقل

أن يقدر دور القائد العربي صالح الدين األيوبي في توحيد الصف العربـي فـي    -
  . ثالث جمل على األقل من أسلوبه

 Organizationالتنظيم  -4

شير إلـى الجمـع   خلي أي يهو االهتمام ببناء نظام قيمي يتسم بالثبات واالتساق الدا 
، ثم فـي  تحديد العالقات المتبادلة بينهما، ووحل التناقضات بينها ،بين أكثر من قيمه

النهاية بناء نظام قيمي يتسم بالثبات واالتساق الداخلي بمعني التركيز على الموازنـة  
   :ويتضمن المستويات التالية والمقارنة واالرتباط والتحليل ثم البناء 

 . ترتيب أو تنظيم نظام للقيمة  -     .تصور مفاهيمي للقيمة إعطاء  -

يتحقق مـن   –يقترح  –يقارن  –يوازن  –ينظم  –يخطط : (  ومن أفعاله السلوكية
  ...)يطور –يربط في تكامل –يعدل  –يدعم  –يقترح  –

  : ومن أمثلته 
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اديين في أن يوازن بين مواقف الصحابة في الهجرة ، ومواقف المجاهدين االستشه -
  ) بحيث يبرر تقديره لتضحيات كال الفريقين (فلسطين 

 . أن يقارن بين الحرية والمسؤولية في حدود صفحة على األقل  -

  .أن يطور خطه لتنظيم المناقشة الصفية  -
  :characterizing with value: االتصاف بالقيمة  -5

نظام من القيم يـتحكم   وهو أعلى مستويات المجال الوجداني حيث يتكون لدى الفرد
في سلوكه فترة طويلة من الزمن قد تطول إلى بعد تخرجه من الدراسـة بسـنوات   

 –يتجنـب   –ينفـتح   –يقتـرح   –يعدل  –يتصف  –يستخدم (ومن أفعاله السلوكية 
  ...)يتبنى –يؤثر  –يتدرب 

  : ومن أمثلته 
طيط النبـوي فـي   أن يخطط النجاز أعماله المهمة في الحياة بدقة مستعينا بـالتخ  -

  . الهجرة المباركة
  . أن يظهر ضبط النفس في المواقف االنفعالية  -
  .أن يتبنى سلوكا أخالقيا داخل الفصل  -

جهـد فـي صـياغتها     إلىيتضح مما سبق أن هذه األهداف الوجدانية تحتاج  :تنويه
صـعوبة تحقيـق المسـتويين     إلىومن العلماء من يشير . لتتفق مع هذا التصنيف 

أي حـد   إلـى خريين منها في المدرسة ويرى أن الهدف من صياغتها هو معرفة األ
تكونت الميول واالتجاهات والمشاعر المختلفة لدى الطالب نتيجة مـروره بخبـرات   

  .مدرسية ونشاطات تعليمية مخططه
  Sychomotor objectives) المهارية ( األهداف النفس حركية : ثالثا

المرتبطة بالمهارات الحركيـة أو األهـداف الخاصـة    يتضمن هذا المجال األهداف 
استخدام جهاز معين، أو : العصبي واالستجابات الحركية مثل بالتوافق بين اإلحساس

  : وظهر في هذا الميدان عدة محاوالت لتصنيف أهدافه مثل ... عرض عملي معين 
 .1972عام  Harrowتصنيف   -
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 .1972عام   Simpsonتصنيف سمبسون  -

 .1981عام  Kiblerيف كباير تصن -

  .1984تصنيف البغدادي  -
 

  : ويتكون هذا المجال من المستويات التالية 
  .االستجابة الميكانيكية -3 .       التهيئة -2   .          االستقبال -1

 .التنظيم واالبتكار -6 .       التكيف -5    .االستجابة المركبة -4

  )Perceptionاإلدراك الحسي   (االستقبال  -1
اإلحساس الذي يؤدي إلى نشاط حركـي ومـن أفعالـه    " الحسي عملية اإلدراك وهو

   :ومن أمثلته). يتعرف على –يميز  –يربط  –يعزل  –يطرق  –يكتشف (السلوكية
 .يتعرف الطالب على شروط أداء الصالة بطريقة صحيحة  -

 –يحـرك   –تجيب يس –يظهر (ومن أفعاله السلوكية التهيئة ألداء سلوك معين  -2
  :ومن أمثلته  ...)يبدأ  –يتطوع 

  .استخدام الفيديو لعرض مناسك الحجيبدي الطالب رغبه في  - 
 Guided Responseاالستجابة الموجهة  -3

وهو التقليد و المحاكاة والمحاولة والخطأ في ضوء معيار معين ومن أفعاله السلوكية 
   :أمثلته ومن) يقيس  –يجهز  –ينظم  –يربط  –يحلل ( 
  .يؤدي صالة الصبح في ضوء القواعد السليمة للصالة -
 )Mechanism Response(االستجابة الميكانيكية  -4

  وهو خاص باألداء بعد تعلم المهارة بثقة ومن أفعاله السلوكية
  : ومن أمثلته  ).يشغل –ينظم  –يربط  –يحلل (  
  .أن يقرأ الطالب القرآن الكريم بطريقة صحيحة -
   .لرأسأن يشغل الطالب جهاز عرض فوق ا  - 
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  Complex overt Responseاالستجابة المركبة   -5
 -يـنظم  –يشغل (ومن أفعاله السلوكية . ة وسرعة وهو األداء للمهارات المركبة بدق

  ) يربط يحلل نفس األفعال في المستوى السابق 
  .أن يتلو اآليات الكريمة دون خطأ  -: ومن أمثلته 

    Adaptationف التكي-6
وهو خاص بالمهارات التي يطورها الطالب ويقدم نماذج مختلفة لها تبعـا للموقـف   

يعيـد   –ينفتح  –يعدل  –ينوع  –يغير  –يكيف  –يالئم : ( الذي يواجهه ومن أفعاله 
   :ومن أمثلته...) تركيب 

  .أن ينوع في نبرة صوته عند تالوة اآليات الكريمة  -
   Creativeness ant Creativityاإلبداع واالبتكار   -2

  وهو يرتبط بعملية اإلبداع والتطوير لمهارات حركية جديدة 
  ) تصميم  –يبتكر  –يبدع  –ينشىء  –يطور  –ينظم ( ومن أفعاله

  : ومن أمثلته 
  .فسي حركي في التربية اإلسالميةيطور من استخدام ومن أمثلته المجال الن -
  .ة تالوة مجودة أن يتلو الطالب السورة المقرر -
  .أن يقرأ الحديث الشريف قراءة معبرة سليمة خالية من الخطأ -

 .والسنن كما درسه في درس الوضوءأن يتوضأ وضوءا صحيحا مكتمل األركان   -

 . أن يؤدي الصلوات المفروضة بدقة مكتملة األركان والسنن بعد دراستها  - 

، وأهميته فـي جمـع كلمـة    افهيبرر فيه أهد( أن يكتب مقاال عن فريضة الحج  -
  .)المسلمين 

 . صائص اإلسالم في حدود أربع صفحاتعن خ قصيراً أن يكتب بحثاً -

أن يلقي خطبة في إذاعة المدرسة عن الهجرة النبوية وأثرها فـي بنـاء الدولـة     -
  .اإلسالمية في خمس دقائق 
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الغـزوات  أن يرسم مخططا لغزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم يوضح أسماء  -
  وأزمنتها وأماكنها 

متصـلة  ) المهاريـة  –الوجدانيـة   –المعرفية ( تصنيف األهداف السلوكية : تنويه 
ببعضها البعض وأنها متدرجة ، ومن الصعب الفصل الحاد بينهما فبعضها يتـداخل  
في بعض لدرجة يصعب معها التمييز فيما بينهما أحيانا فالتوازن بين هذه المجـاالت  

  . شخصية اإلنسان كل متكاملمطلوب ألن 
  : يتكون الهدف السلوكي من : مكونات الهدف السلوكي 

  : الفعل المضارع  -1
 ومـن أمثلتـة  ويمكن مالحظته وقياسه  فعل سلوكي يوضح السلوك الظاهر للمتعلم

 –يـدرك  –يفهم(أما األفعال ...) يعدد  –يذكر –يوازن –يقارن –يحلل يفسر(  الفعل
 )يستوعب 

   .خدام مثل هذه األهداف السلوكية ،ألنها غير قابلة للقياس والمالحظةفال يجوز است
هو محتوى الهدف أو الموضوع المراد تعلمه بحيث يجـب تجزئـة   : المحتوى  -2

المادة العلمية ، لقياس كل هدف أو فكرة محددة يتم تناولها بصوره مبسـطة يمكـن   
 . استيعابها لدى الطالب 

حديد مستوى إتقان الهدف بحيـث يحـدد مـثال    يمكن للمعلم ت:  مستوى اإلتقان -3
   –صلى اهللا عليه وسلم  –إلتقان رسم مخطط لغزوات الرسول % 85مستوى 

هو تحديد مدة زمنية النجاز الهدف مثل تحديد ثالث دقائق لتحديـد  : معيار الوقت  -4
 :معنى اإليمان لغة وشرعا في بعض العيارات كقولنا 

  .غة وشرعا في أقل من ثالث دقائق مثالأن يحدد الطالب معنى اإليمان ل - 
يمكن للمعلم تحديد الشروط التي يتحقق فيها الهدف مثـل  : شروط تحقق الهدف  -5

 ...)صالة الجماعة  –الوضوء  –كفلم مناسك الحج ( عرض فيلم تعليمي
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 : مما سبق يتبين أن الهدف السلوكي يصاغ كالتالي 

شـروط  + معيار الوقت + اإلتقان مستوى + المحتوى + فعل سلوكي للطالب + أن 
  . تحقق الهدف 

% 95أن يذكر الطالب خمس صفات يتصف بها المؤمن باهللا تعالى ، بدقـه  : أمثله 
  .اءة ذلك من الكتابخالل دقيقتين بعد قر

:" يمكن حذف أن ومعيار الوقـت فنقـول   ولعدم تكرار كلمة الطالب يمكن حذفها كما
  "هللا تعالى يذكر خمس صفات يتصف بها المؤمن با

  : شروط صياغة الهدف السلوكي 
  : هناك عدد من الشروط األساسية لصياغة أي هدف سلوكي منها 

  أن يجيب المعلم عن السؤال التالي يوميا  -1
  ماذا يتوقع من التالميذ أن يفعلوا نهاية تدريس هذا الموضوع ؟  

ور سلوكيه يمكن بحيث تتضمن إجابة المعلم االستجابات المتوقعة من التالميذ في ص
  .مالحظتها وقياسها 

  :  مثال
  )×(   أتوقع أن يفهم التالميذ صفات المؤمنين من نص اآليات الكريمة -
  )√(       أتوقع أن يستنتج التالميذ صفات المؤمنين من نص اآليات الكريمة -

   .نالحظ اإلجابة األولى خاطئة بينما الثانية صحيحة
وهذا يتطلب معرفة هذه  األهداف العامة للمقرر أن تشتق األهداف السلوكية من -2

أو الخطـوط   –األهداف ودراستها دراسة جيدة بالعودة إلى كتـاب دليـل المعلـم    
  ...العريضة للمنهاج 

 . يفهم المصطلحات األساسية  :هدف عام : مثال 

  يحدد مفهوم اإليمان شرعا  :هدف سلوكي 
  يعدد أركان اإليمان -

  . يمان بوجود اهللا يستدل بدليلين على اإل
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  :  تقويم ذاتي
  : أمام كل هدف تحت المجال المناسب له ) √(ميز بين األهداف التالية بوضع -1
  مهاري   وجداني   معرفي   األهداف  م

        . أن يحدد الطالب معنى الصوم لغة وشرعا   1

        . أن يعدد شروط اإليمان الكامل   2

        . ن أن يكتب خمس آيات ورد فيها اإليما  3

        أن يرسم مخططا لغزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم  4

        أن يرغب في إلقاء قصيدة عن اإليمان باهللا في اإلذاعة المدرسية   5

        أن يستدل بدليلين على اإليمان بوجود اهللا   6

        أن يشارك في ندوة عن أدلة الوجود باهللا في عصر التكنولوجيا   7

        رض فوق الرأس لعرض مناسك العمرة أن يشغل جهاز ع  8

        أن يتلو سورة اإلخالص بدون خطأ   9

        أن يكتب مقاال عن فريضة الحج في حدود صفحتين   10

  .أمام الهدف الخطأ موضحا نوع الخطأ بجانب كل هدف ) ×(ضع عالمة  -2
 .يثار في استقرار المجتمع ونهضتهأن يوضح قيمة اإل -

 .ة الرسول وصحابتهلحسنة في اإليثار من حياأن أبين القدوة ا -

 . أن يذكر معنى يؤثرون في اآلية التاسعة من سورة الحشر -

  .أن يعلم المعلم التالميذ على اإلدغام بغنة -
 . أن يقارن الطالب بين اإلدغام بغنة واإلدغام بغير غنه -

 . أن يأتي بثالثة أمثلة لإلدغام بغنة -
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 .لإلدغام بغير غنهي بثالثة أمثلة أن يأت -

 .أن يدرس الطالب قاعدة النون الساكنة  -

 .أن يظهر التلميذ إيثاره لبعض زمالئه في موقف دراسي محدد  -

 .أن يعتبر بالدين اإلسالمي دين اإليثار  -

أعد صياغة األهداف السلوكية غير الصحيحة فيما يلي في ضوء مواصفات  -3
  . األهداف السلوكية الجيدة 

 .ي ثالث جملحدث عن سورة الحجرات فأن يت -

 . أن يتدرب التالميذ على تالوة سورة الحجرات -

 . أن يفهم التالميذ المجال البياني في آيات سورة الحجرات المقررة في الكتاب -

 .األحكام الواردة في سورة الحجراتأن يدرك  -

 .أن يبين معاني الكلمات الجديدة -

فاألخيرة أكثر ) يعدد  يستبدل  –يحدد ( واألفعال )  يفهم( الحظ الفرق بين الفعل 
  .يمكن مالحظة هذه النتائج وقياسهاتحديدا للسلوك المتوقع من الطالب و

  :عدم تكرار وتداخل األهداف السلوكية  -3
 )√(يرسم مخططا لغزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :مثال  -

 .غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلميحدد مسارا ل -

ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر فقد ( أن يستنتج من اآلية الكريمة  -
 ).√(أركان اإليمان ) 136:النساء" ( ضل ضالال بعيدا 

  ).مكرر( أن يعدد أركان اإليمان  -
  أن يوجه الهدف السلوكي نحو الطالب ال إلى نشاط المعلم  -4

  : مثال 
 .)×(             القراءة  أن تزداد قدرة الطالب على   -

 .)×( أن يدرب المعلم الطالب على التالوة الصحيحة    -

 .)×(  أن يشجع المعلم الطالب على التالوة الصحيحة  -
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 .)×(أن يعلم المعلم التالميذ على استنباط األفكار الرئيسية  -

  .فتلك أفعال موجهة نحو عمل المعلم ومهاراته وليس سلوكيات الطالب المتوقعة -

فمن الخطأ أن يصوغ المعلم  أن يوجه الهدف السلوكي إلى نتائج وليس عمليات -5
  : أهدافا سلوكية على النحو التالي 

 .)×(أن يعرف الطالب كيفية استخدام جهاز فوق العرض  -

 .)×(                أن يتدرب الطالب على اإلدغام بغنة  -

سلوكيه مثل معرفة أجزاء استخدام جهاز عرض فوق الرأس في عملية تعليمية 
  ...مهارة استخدام الشفافيات  –الجهاز 

فمن الخطأ أن تصاغ أهداف  أن يوجه الهدف السلوكي إلى نتاج تعليمي واحد -6
  :سلوكية على النحو التالي 

أن يذكر الطالب اآلداب اإلسالمية الواردة في سورة الحجرات، ويوازن بين تمسك 
  . لعصر الحاليالمسلمين بها في العصر األول وا

فمثال الهدف  أن يتأكد المعلم أنه يستطيع مالحظة وقياس الهدف السلوكي -7
أن يميز الطالب بين الحقيقة والرأي يمكن مالحظته وقياسه بسؤال : السلوكي التالي

 . حول هذا المعنى 

فال  أن يوجه الهدف السلوكي إلى نتائج التعلم وليس موضوعات التعلم المقررة -8
باعتبار أن هذه الموضوعات وسيله  )×(أن يدرس الطالب قاعدة اإلدغام : تقول مثال

  . وليست غاية 
  : ضع أمام كل هدف مما يلي المستوى المالئم له  -4
  . أن يتذكر قاعدة اإلظهار -
  . أن يعدد أركان اإلسالم -
  . أن يوازن بين حالتي المسلمين والمشركين قبل غزوة بدر وبعدها في صفحة -
  %. 100مع سورة الزلزلة غيبا بعد دراستها بنسبة صواب أن يس -
  . من سورة المؤمنون) 10_1(أن يصوغ عنوانا مناسبا لآليات الكريمة من  -
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  . أن يتنبأ باألضرار التي يمكن أن تلحق بالمسلمين إذا امتنعوا عن تأدية الزكاة -
  . موقعة بدر أن ينقد موقف هند بنت عقبه من جثة حمزة بعد دراسة ألحداث  -
في تحرير المستوطنات في غزة في حدود  يينينأن يقدر دور االستشهاديين الفلسط -

  . صفحة 
إلى الهدف الوجداني الصحيح فيما ) √(ثم أشر بعالمة ) القارعة( أقرأ سورة  -6
  : يلي
  )  (                        أن يستشعر أهوال يوم القيامة  -
 )  (                       أن يؤمن بالحساب وما أعده اهللا -

 ) (                    )فأمه هاوية ( أن يفسر معنى قوله  -

 )  (          أن يرغب في عمل الخير واتقاء يوم الحساب  -

 )  (      أن يصف أحوال الناس يوم القارعة في ثالث جمل -
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  التقويم الذاتي للفصل الثالث

  
  عرف الهدف لغة واصطالحاً؟ -1

 :إلى الهدف الوجداني الصحيح فيما يلي) صح(الهمزة ثم أشر بكلمة  اقرأ سورة -2

  (  )                              أن يستشعر هول النار وعذابها                  -

  (  )                  بأسلوبه في جملة مفيدة" ويل لكل همزة لمزة:" أن يفسر معنى قوله تعالى -

  (  )                      لهمز واللمز                      أن يبدي استياءه من ا -

  (  )                أن يؤمن بالحساب وما أعده اهللا للهماز واللماز وأخبارهم في النار -

  (  )              دقائق       3في أقل من % 100أن يتلو تالوة صحيحة بنسبة  -

السادس األساسي ضـع لهـذا الـدرس    كلفت بتدريس درس بر الوالدين للصف  -3

  .أربعة أهداف سلوكية يمكنك تحقيقها من خالل الدرس
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  مراجع الفصل الثالث

  
  اإلدارة العامة لإلشراف -وزارة المعارف السعودية -1

  .ه148دليل المعلم  -التربوي 

االتجاهات الحديثـة فـي طـرق تـدريس التربيـة       -مصطفى إسماعيل موسى -2

  .م2002دار الكتاب: باإلمارات المتحدةالعين  -اإلسالمية

 -المنهاج الفلسطيني أساسياته واقعه أساليب تطـويره  -فتحية اللولو -عزو عفانة -3

  .م2004مكتبة آفاق : غزة

 -تطبيقاتهـا  -صياغتها -مصادرها -تحديدها -األهداف السلوكية -مهدي سالم -4

  . م1998مكتبة العبيكان : الرياض

 -األهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السلوكي -حمن الخطيبعلم الدين عبد الر -5

  .م1998مكتبة الفالح : الكويت

األهداف التعليمية تحديدها السلوكي وتطبيقاته ترجمة أحمـد   –نورمان جرونلند  -6

  .م1993دار النهضة العربية  -القاهرة -خيري كاظم
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ال تكفي غزارة العلم وقوة الشخصية بالغ أهميتها إليصال اإلسالم 

إلى عقول التالميذ، وقلوبهم بفهم سليم وشوق، ما لم يعلم المعلـم  

النواحي الفنية ألساليب وطرق التدريس التي تعينه فـي إيصـال   

  .رسالته
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  :األهداف
  

  : يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن
  

  . عرف طرائق تدريس تالوة القرآن الكريم والتجويدت -

 . تعرف طرائق تدريس التفسير -

 . تعرف طرائق تدريس الفقه والتوحيد -

 ). األخالق(تعرف طرائق تدريس السلوك والتهذيب  -

 . تعرف طرائق تدريس العبادات -

  .تعرف طرائق تدريس السيرة النبوية -
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ال يخلو درس مـن دروس التربيـة    طرائق التدريس لموضوعات التربية اإلسالمية
  : اإلسالمية في المرحلة األساسية الثانوية من واحد من الموضوعات التالية

  .تفسير القرآن الكريم –.          تالوة القرآن الكريم والتجويد -
  . الفقه والتوحيد –.               الحديث النبوي الشريف -
  . السيرة النبوية -  العبادات   –.       السلوك والتهذيب -

الشافعي (ويقتصر التدريس على موضوع واحد من هذه المواضيع في الدرس الواحد
وقد يتنوع فيشـمل عـدة   )  59ص 1996إبراهيم، الكثيري، راشد، علي سر الختم 

وفي حالة تعدد المواضيع، والجمع بين أكثر من موضوع واحـد سـاعة   . مواضيع
شريطة أن يكون الجمع موافقاً متناسقاً ال يخـل  الدرس يكون جو الصف أمتع وأنفع 

خاطر رشـدي  .(بفكرة الدرس، وال يؤدي إلى تشتتها قي األذهان، أو إلى اضطرابها
وسنعرض لتدريس كل موضوع من موضوعات التربية اإلسالمية ) 343ص  1989

  . في المرحلة األساسية
  : تالوة القرآن الكريم

  : للتالوة أهداف أساسية منها
تقان قراءة كتاب اهللا من حيث ضبط الحركات والسكنات، ونطق الحروف مـن  إ -1

، والقراءة التصـويرية للمعنـى   )1887فلسطين –وزارة التربية والتعليم ( مخارجها
È@ Ïo? uë ur tb#uäöç à)ø9 $# ¸xã Ï? öç s? ÇÍÈ )أي اقرأه بتمهل وتبين لحروفه) 4:لالمزم .  

üxsù"تفهم معاني كالم اهللا والتأثر بـه   -2 r& tbrãç /yâtG tÉ öc#uäöç à)ø9 $# ôQr& 4í n? tã A>qè=è% !$ ygä9$ xÿø%r& 

«=ë)"24:محمــد( tG Ï. çm» oYø9 tìR r& y7øã s9 Î) Ô8tç» t6ãB (#ÿrãç /£âuã Ïj9 ¾ÏmÏG» tÉ#uä tç ©.xãtF uäÏ9 ur (#qä9 'ré& É=» t6ø9 F{ : ص(  " #$
29.(  
!ª(الخشوع القلبي االطمئنـان النفسـي   -3 $# tA ¨ì tR z̀ |¡ôm r& Ï]ÉÏâptø:$# $ Y6» tG Ï. $ YgÎ6» t±tF ïB uí ÎT$ sW ¨B 

îç Ïè t±ø)s? çm÷ZÏB ßäqè=ã_ tûïÏ%©!$# öcöqt±øÉsÜ öNåk®5uë §NèO ßû, Î# s? öNèd ßäqè=ã_ öNßgç/qè=è%ur 4í n< Î) Ìç ø.Ïå «! $# 4  ÇËÌÈ   
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وإن هذا الخشوع مع الفهم له سر التأثر بقراءة القرآن وفـي الحـديث   ) 23: الزمر(
رواه ابـن  ) اس تالوة من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى اهللاإن من أحسن الن(الشريف 

ماجة، وإن قراءة تتحقق فيها هذه األهداف الثالثة لتؤثر في مسامعها حتى يقول أيهـا  
 .القرآن خذني إلى ما شئت فإني فدى لك

   :ل اإليضاحئاإلفادة من وسا
  : لغرض تحسين التالوة وإتقانها، يستعين المعلم ما أمكن بما يلي

 .األشرطة المسجلة لنماذج جيدة من الترتيالت القرآنية لبعض المقرئين المجيدين -

 . ترتيل المعلم لآليات في مطلع الدرس فترة -

بواسـطة   -على ورق مقوى -السبورة(عرض اآليات القرآنية المراد تالوتها في  -
  ).جهاز العرض

  : المراحل العملية لموضوع الدرس
  :مرحلة التحضير

 ؛األفضل أن يسهم الطالب بجهودهم الخاصة مع جهـود المعلـم  : الطالب تحضير -1
لتحقيق أهداف التالوة لذا كان من األفضل أن يحدد المعلم لطالبه في الـدرس السـابق   
المقدار المقروء من اآليات الكريمة للدرس الالحق ويخبرهم بأن يعنوا بقراءة الواجـب  

  . اهللا والخطأ فيه ال يليق بالمسلممن القرآن الكريم عناية خاصة ألنه كالم 
لكي يتقن المعلم تالوة في تحضيره عليه أن يعنى بتنفيـذ أهـداف    :تحضير المعلم -2

 1985الهاشـمي عابـد   (التالوة حتى تظهر بوضوح في قراءته النموذجية أمام طالبه
وعليه أال يجمع األهداف كلها في قراءة واحدة بل يقرؤهـا عـدة مـرات    ). 48ص

كل هدف في قراءة واحدة فالقراءة األولى للتنقيط يحسن الوقوف في الموضع يستنفذ 
المناسب، والقراءة الثانية لضبط الحركات والسكنات، والثالثة لضبط نطق الحـروف  
بدقة،والربعة تعبيرية وتصويرية للمعني مع اعتدال في السرعة، والقراءة الخامسـة  

 .الستحضار الخشية والخشوع في القراءة
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تحضير المعلم للمعنى فهو بتفهم معاني الكلمات واآليات البعيدة المعنى واألحكـام   أما
الدقيقة، والتعابير البالغية في القرآن، ومعرفة أسباب النزول كذلك فـإن التحضـير   
يشمل تفهم المعنى العام وتجزئته إلى وحداته الفكرية وحكمة االنتقال القرآنـي مـن   

واستنتاج الفوائد العملية التي تفيد الطالب في واقعه  سورة ألخرى، ومن معنى لغيره،
كما يشمل التحضير اختيار آيات قصار تصح لالستشهاد فـي آفـاق   . حالً لمشكالته

  . العقيدة، والخلق، واالجتماع، والتفكير بأسئلة الدرس
   :مرحلة الدرس

  : وتشمل الخطوات التالية
  . ها قلوب وذلك بإحدى الوسائل التاليةيبدأ المعلم بمقدمة قصيرة تخشع ل :التمهيد -1
إما بكالم عن القرآن الكريم من إحدى جوانب عظمته وإعجازه، ومعانيه وسـحر   -

  . بيانه
 . وإما بتقديم صور للمعاني التي تبحث فيها آيات الدرس -

ويستحسن للمعلم تنبيه الطالب دوماً لمن يمس القـرآن الكـريم ضـرورة الطهـر     
¼ :"لىلقولـه تعـا  ) الوضوء( çm̄R Î) ×b#uäöç à)s9 ×LqÌç x. ÇÐÐÈ í Îû 5=» tG Ï. 5bqãZõ3̈B ÇÐÑÈ ûw ÿ¼ çmè¡yJ tÉ ûwÎ) 

tbrãç £gsÜ ßJ ø9 $# ÇÐÒÈ )كما يستحسن أن يبين أهـم مواضـع االسـتعاذة    ) 79-77: الواقعة
والبسملة إذ إن االستعاذة تستعمل مطلقاً في تالوة القرآن الكريم في مطـالع السـور   

så#"وله تعـالى وفي غير المطالع لق Î* sù |Nù&tç s% tb#uäöç à)ø9 $# õãÏè tG óô $$ sù «! $$ Î/ z̀ ÏB Ç`» sÜ øã ¤±9 $# ÉOä Å_ §ç9 $# 

ÇÒÑÈ )وعلى المعلم أن ينبه طالبه إلى ضرورة التأمل في المعاني ) 98:النحل  

üxsù"القرآنية وأال يشغلوا أذهانهم حين التالوة بغيره r& tbrãç /yâtG tÉ öc#uäöç à)ø9 $# ôQr& 4í n? tã A>qè=è% 

!$ ygä9$ xÿø%r& )24:محمد(  
أن ينبههم إلـى   ةعلى المعلم قبل البدء بقراءته الجهري :قراءة المعلم األنموذجية -2

  ). 442ص 10إبراهيم عبد العليم ط( ضرورة االنتباه إلى
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محاولة تقليده في تحريك كل حرف، والتسكين حين الوقوف، والتنبه إلـى أمـاكن    -
وإلى القراءة التعبيرية المظهرة للمعنى التي ستظهر في  الوقف وآلية نطق الحروف،

  . قراءة المعلم
  . ضرورة استحضار الخشوع القلبي والسكينة والوقار حين االستماع للتالوة -
تعويدهم القراءة في المصحف، وتعريفهم بالمصطلحات المكتوبة في آخره للوقـف   -

  .والمد واإلدغام
  : ي فيهاأما تالوة المعلم فعليه أن يراع

  . االلتزام بأحكام التجويد األساسية وال سيما مخارج الحروف -
 . الوقف عند اإلشارات الخاصة بها في القرآن وضرورة إفهام الطالب بها -

 . إظهار المعنى حين القراءة والتأثر بها و إظهارها في قسمات الوجه -

 . سرعة الصوت ودرجته ونغمته المناسبة لسعة الصف -

) زينوا القـرآن بأصـواتكم  (  -r-فضل أن تكون القراءة ترتيالً لقول الرسولاأل -
 . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة

بشرح المفردات الصعبة والتراكيب الغامضة بإيجاز وهي مكتوبة عادة فـي   :الشرح
كتب التربية اإلسالمية في نهاية النص، ويسألهم عن معانيها ويجيبونـه مـن غيـر    

كتاب وإن فهم معاني المفردات يعين على فهم النص كما يعين على زيادة رجوعهم لل
  . الخشوع

تتابع الطالب في القراءة بعد الفراغ من الشرح بدءاً باألكثر : قراءة الطالب الجهرية
أو تعليـق   قدرة على التالوة حتى يقتدي بهم األقل كما يحسن أال يقاطع القارئ بشرح

  . ءةلغرض ضمان استمرارية القرا
يختارها لهم المعلم لينقلهـا الطـالب فـي     :التأشير على آيات قصار مختارة للحفظ

دفاترهم مهيأة لهذا الغرض ويطالبهم بحفظها ويراعي فـي االختيـار هـذا السـن     
والمستوى لغرض استشهاد الطالب بها في مناسبتها أو لغرض ذكرها فـي حيـاتهم   
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@ö:"الواقعية فيعملون بها عمالً بقوله تعـالى  t/ uqèd 7M» tÉ#uä ×M» oYÉièt/ í Îû Íërßâß¹ öúïÏ%©!$# (#qè?ré& 

zOù=Ïè ø9 $# 4 $ tBur ßâys øgsÜ !$ uZÏF» tÉ$ t«Î/ ûwÎ) öcqßJ Î=» ©à9 $# ÇÍÒÈ  )49 العنكبوت.(  
  :الفوائد العملية

تلخص بكلمات في نهاية الدرس، ويسهم الطالب باستنتاجها؛ ليخرجـوا مـن تـالوة    
ها في واقعهم، يهتدون بها في تعلمهم مع الغير إضافة إلى اآليات بعبر وفوائد يذكرون
وإن هذه الفوائد العملية إنما هي تلخيص نافع فـي حقـل   . فوائد الخشوع واالطمئنان

  . الواقع العملي تبقى في الذاكرة وتحدد اتجاه الطالب العقيدي والخلقي في المستقبل
   :تحديد الواجب المنزلي

وءة بمعانيها وحفظ آياتها الصغار المحـددة وفوائـدها   يشمل مراجعات لآليات المقر
  . العملية وتحديد واجب جديد
  :تفسير القرآن الكريم

هو العلم الذي يبحث في معنى كالم اهللا في كتابه المجيد، بقدر الطاقـة  : التعريف به
الكثير من آيات القرآن الكـريم بالحـديث   - r-ولقد فسر الرسول. البشرية في الفهم

وبـدأ علـم   . أعلم المفسرين بـه - r-الشريف قوالً، وعمالً وتقريراً، فكانالنبوي 
التفسير محدوداً في القرن األول الهجري، ثم توسع نطاقه في القرن الثـاني، زمـن   
تدوين الحديث، ونما علم التفسير إلى جوار نماء علم الحديث واختلط به، ثم اسـتقل  

ير إلى النهج العقلي، وابتعد عن الروايـة  عنه في القرن الثالث الهجري، ثم نما التفس
  . في القرن الرابع وما زال كذلك حتى يومنا هذا

   :أهداف التدريس العامة
سالمة الفهم لكتاب اهللا فهماً يعتمد على قواعد اللغة العربية وعلى القرآن الكـريم   -1

ي نفسه ألن بعضه يفسر بعضاً، وعلى الحديث النبوي الصحيح فقط ألنه تفصـيل أل 
أمـا آراء  . كتاب، كما يعتمد على أسباب النزول ذلك هو التفسير الصـحيح للقـرآن  

المفسرين والمذاهب والفقهاء والعلماء فليست ديناً وإنما هي وسائل محاوالت ال تلزم 
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مسلم بتقليدها حرفياً وعليه أن يسترشد بها ويستشيرها؛ ليدرك من خاللها فهم النص 
 )يقولونالنص ليس بدين مهما سما قدر قائله وغزر علمه  القرآني، وكل كالم خاٍل من

"öcqä9qà)tÉ @yd $oY©9 z̀ ÏB ÌçøB F{ $# ` ÏB &ä óÓ x« 3 ö@è% ¨bÎ) tçøB F{ $# ¼ã& ©#ä. ¬! 3 ÇÊÎÍÈ")154 إن ) آل عمـــران
مـن الخرافـات والبـدع     ونقيـاً  تفسيراً على هذه القواعد خالياً من التقليد األعمى،

  . صحيحواألهواء لهو التفسير ال
وكونه النظام الوحيد الشامل للحياة يصلح للبشرية في كل : القناعة العقلية بمعانيه -2

زمان ومكان واطمئنان العقل إلى هذا الحكم وتزويد الطالب بالدليل والبرهان وقـوة  
 .الحجة لالستدالل على ذلك مع الجهال والخصوم والمجذوعين

ما في القرآن الكريم سواء وعاه العقل أم لم اإليمان القلبي والتسليم المطلق بكل  -3
«=y7Ï9ºså Ü "يعه من أمور غيبية وغير حسية tG Å6 ø9 $# üw |=÷Éuë ¡ Ïmã Ïù ¡ ìWâèd z̀ äÉ)F ßJ ù=Ïj9 ÇËÈ  

tûïÏ%©!$# tbqãZÏB÷sãÉ Í=øã tó ø9$$ Î/ tbqãKã É)ãÉur no4qn=¢Á9 $# $ ®ÿÊE ur öNßg» uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÌÈ )3 فاإليمان ) البقرة
لغيب أول صفات المؤمن، وكذلك الخشوع لجالله والتأثر بروعة معانيه واالنصياع با

tR$:"، واالستجابة لهديهألوامره ونواهيه óêÉD é&ur zNÎ=ó¡ä^ Ï9 Éb>tç Ï9 öúüÏJ n=» yè ø9 $# ÇÐÊÈ)71: األنعام(  

 "üxsù y7În/uë ur üw öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®L ym x8qßJ Åj3ys ãÉ $ yJä Ïù tç yf x© óOßgoY÷èt/ §NèO üw (#rßâÅgsÜ þí Îû öNÎh Å¡àÿR r& 

% [ t̀ç ym $ £J ÏiB |MøäüÒs% (#qßJ Ïk=|¡çÑ ur $ VJä Î=ó¡n@ ÇÏÎÈ  )65 النساء (  
 . القراءة الجيدة لكتاب اهللا العزيز بضبط حركاته وسكناته -4

ربط اإلسالم بالواقع ربطاً قائماً على كون اإلسالم حالً لمشكالته، وبناء لكيانـه   -5
والً، وسداً لحاجاته المتجددة ومعافاة ألمراضه ونهوضاً به إلى أفراداً، وجماعات، ود

 . أرقى الدرجات وأن البشرية لن تنهض من كبوتها في واقعها المر إال باإلسالم

ه وأحكـام  إظهار اإلعجاز البالغي بأسلوب القرآن وسحر بيانه ودقيق تصـوير  -6
üxsù(آياته r& tbrãç /yâtF tÉ tb#uäöç à)ø9 $# 4 öqs9 ur tb% x. ô Ï̀B ÏâZÏã Îéöçxî «! $# (#rßâỳ uqs9 ÏmäÏù $ Zÿ» n=ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ÇÑËÈ 

  ). النساء 82(
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  خطوات التدريس
  :وتشمل الخطوات التالية

  :التمهيد -1
إما بتقديم مقدمة موجزة يصور فيها المعلم الفكرة العامة التـي شـملتها اآليـات     -

  . موضوع الشرح
  . وإما أن يبدأ بأسباب النزول -
  .وإما أن يبدأ بتالوة النص مباشرة -
  .وإما أن يثير مشكلة حيوية لتحريك األفكار إلى كيفية معالجة اإلسالم لها -
  . وإما بالجمع بين هذه المراحل في مرحلة التمهيد -

والسبب في عدم االلتزام بتمهيد من نوع واحد هو تنوع أغراض اآليـات القرآنيـة   
  . نوع وسائل التمهيد لها بما يناسبهاالكريمة ومعانيها مما يستلزم ت

   :نموذجيةالمعلم األ قراءة -2
يقرأ المعلم اآليات التي سيتولى شرحها قراءة هادئة خاشعة معبرة عن المعنى لتتهيـأ  
األذهان وتتشوق إلى شرحها، وبااللتزام بقواعد التجويد ومحاولة إلزام طالبه بها في 

  . قراءتهم التي تلي قراءة المعلم
  : قراءة الطالب الجهرية -3

تكون القراءة الجهرية في درس التفسير مرة واحدة أما القراءة الصـامتة فاألفضـل   
  . تركها لضيق الوقت

  :التفسير -4
، والتراكيب الغامضـة، والمعـاني البعيـدة إن    )الصعبة(إما بشرح األلفاظ الجديدة -

  . وجدت
 . وإما بشرح معنى كل آية بصورة مستقلة عن غيرها -

وإما بشرح معنى مجموع اآليات التي تضم وحدة فكرية مستقلة عما سواها وبذلك  -
 تنظم اآليات الكريمة المفسرة في مجاميع تعالج كل مجموعة منها موضوعاً واحـداً، 
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إلظهار حكمة االنتقال القرآني من معنى ) الوحدات الفكرية(ثم يربط ما بين المجاميع
 . آلخر وروعته

 .سباب لنزولوإما بذكر أ -

أو توجيه األسئلة للطالب بعد التالوة، يستحث بها المعلم طالبه على محاولة الفهم  -
لآليات، كما يستحثهم على التفكير في شرحها، حتى يستمر النشاط لديهم وال يتعودوا 

 . االتكال على معلمهم

الواقع  وإما أن يعرج المعلم من خالل شرحه على الواقع، فيضرب لهم األمثال من -
السيئ الذي هو ثمرة اإلنسان ويقارنه بواقع اإلسالم ويبرز لهم الفروق الضخمة بـين  

 .آثار النظامين

أو بالجمع بين الكثير من هذه الوسائل أثناء التفسير مع ضرورة مراعـاة جانـب    -
اإلقناع العقلي، وإثارة الغيرة الدينية، أي بمزج العاطفة بالتفكير من غير تزمـت وال  

ية، وال إثارة للطائفية أو المذهبية وال صياح وأسـف وجولقـة فهـذه أسـلحة     عصب
الضعفاء والجهال أما العالم فوسيلته عقل واعٍ، وقلب مشفق، ووجه مشرق، ولسـان  

 . طلق، وثقة بكل ما يتكلم

 : الخاتمة -5

  .لمعنى اآليات المفسرة بالتعاون بين المعلم وطالبه :الخالصة -
 .تلخيصية واالختباريةنماذج األسئلة ال -

 . التأشير على آيات قصار للحفظ؛ لتنقل في دفاترهم ثم تحفظ غيباً -

بكلمات لموجز تفسير اآليات وتكتب في دفاتر الطـالب لتثبيـت    :الفوائد العلمية -
العقيدة في نفوسهم وترسيخ القيم الخلقية واالجتماعية بتذكرهم لهذه النصوص القصار 

 . المحفوظة

 . لواجب المنزليتحديد  -

  . وتكون بعد انتهاء الدرس :المالحظات الخاصة بالدرس -
 .نماذج األسئلة التلخيصية واالختبارية -
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 . التأشير على آيات قصار للحفظ؛ لتنقل في دفاترهم ثم تحفظ غيباً -

بكلمات لموجز تفسير اآليات وتكتب في دفـاتر الطـالب لتثبيـت    : الفوائد العلمية -
نفوسهم وترسيخ القيم الخلقية واالجتماعية بتذكرهم لهذه النصوص القصار العقيدة في 
 . المحفوظة

 . تحديد لواجب المنزلي -

  . وتكون بعد انتهاء الدرس: المالحظات الخاصة بالدرس -
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  نموذج تدريس خطط الدروس اليومية أو األسبوعية في مادة القرآن الكريم 
  الصف األول األساسي

    عنوان الدرس
  

  الزمن الكلي  الصف  الحصة  تاريخ التدريس
  90  األول  الثانية  م27/2/2006  قرآن كريم حفظ سورة الفاتحة

  

المواد   إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  التعليمية

زمن   تقويم التعليم
  التدريس

أن ينطق 
الطالب 

بكلمات الفاتحة 
  نطقاً صحيحاً

طـق  الن -النظر إلى السبورة وكتابة اسم السـورة  -
  .الجماعي بالسم السورة واحداً واحداً

اإلشارة إلى اسم السورة مع المطالبة بالنطق بها، ثم  -
االنتقال إلى أول كلمة في السورة وكتابتها بأحد األلوان 
والتدرج في نطقها، وهكذا كلمة كلمة ثم نطـق اآليـة   
كاملة، ثم االنتقال إلى اآلية التي بعدها وهكـذا حتـى   

  . تنتهي السورة

السبورة 
الطباشيرية، 

األلوان، 
  المؤشر

المالحظة 
  والتصويب

  ق30

أن يتلو 
الطالب سورة 
الفاتحة تالوة 

  مجودة

النظر إلى السورة مكتوبة على السبورة، ثم تـالوة   -
المعلم للسورة فـتالوة الطـالب وترديـدهم، فـتالوة     
المجيدين، فالتالوة الرمزية مع بث الحماسة والمنافسة، 

الفردية فالثنائية ويمكن استعمال المصـحف  ثم التالوة 
  .المسجل في البداية بعد تالوة المعلم

السورة من 
المصحف 

  المسجل

االستماع 
لتالوات 
الطالب 

الموجودة مع 
  التصويب

  ق15

أن يحفظ 
الطالب سورة 
الفاتحة حفظاً 

  صحيحاً

من خالل المرور على الطالب مروراً متنقالً للسـؤال  
  .عن حفظها

ميع تس  المسجل
السورة 

فرادى مع 
  التصويب

  ق30

أن يذكر 
الطالب ما يدل 

على أهمية 
  سورة الفاتحة

من خالل بيان أهميتها في الصالة، وكذلك الحث على 
  .حفظها واالستفادة منها في الصالة

ما هي   
السورة التي 
يجب علينا 
قراءتها في 
كل ركعة 
  من الصالة

  ق15

  .ھ1418السعودية  -لإلشراف التربوي اإلدارة العامة - عن كتاب دليل المعلم
  

  الخطوات تحتاج شيء من التدرج وقد تستغرق أكثر من حصة 
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  خالصة خطوات تدريس القرآن الكريم
  
  
  

  المقدمة                                       المقدمة
  التالوة التوضيحية                          التالوة التوضيحية             

  التالوة الفردية                              التالوة الفردية              
  الشرح والتفسير                           التالوة التفسيرية              
  الفوائد العلمية                                      التقويم             
  التقويم                                                                  

     
  
  
  

  معاييرها         أنواعها                                        هدفها
  

  ارتباطها مع موضوع -            سبب النزول       -          استثارة دافعية -
  اآليات      مشكلة                      -          الطلبة نحو التعلم

  قصرها -   قصة                       -             تهيئة الجو مع 
  صياغتها بلغة سهلة -  الربط مع درس سابق       -           المناسب للحصة

  اإلجمال بعد التفصيل -                         سؤال -                                    
        حسن االنتقال -    معنى أجمالي أو فكرة      -                                    

              استثارتها للدافعية -                  رئيسة                                              
   حكم تجويد -                                   
  

  
  
  

 التفسير التالوة

 المقدمة 
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  السلبيات  اإليجابيات  المصدر
الشريط 
  المسجل

  .اإلتقان –.    لدافعيةإثارة ا -
إعطاء المعلم فرصة لمراقبة  -

  .الطلبة
  .سهولة اإلنتاج واالستعمال -
تنمية اتجاهات إيجابية نحو  -

  .القرآن الكريم

  .السرعة  -
  .المشتتات المصاحبة -
  .التسجيالت الفردية  -
  .تنوع القراءات -
  
  

  .   تالوة حية -  المعلم
  .الثقة بالمعلم -
  .على القراءة حفز الطلبة -
استقرار االنفعاالت  -

  .المصاحبة

  .عدم إتقان التالوة -
  )أحياناً(خلوها من حسن األداء  -
  

  .تعزيز الطالب المجيد -  الطالب
  .إثارة الدافعية عند الطلبة -
  .تغيير األساليب -

  .الشعور بالغرور -
  .تدني مشاركة الطلبة -
وجود ثغرات في مخارج  -

  .الحروف
  

 مصادر التالوة التوضيحية
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  سورة البروجتالوة 
  الزمن الكلي  الصف  الحصة  تاريخ التدريس

        
  

  الزمن  تقويم التعليم  المواد التعليمية  إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  
  
أن يميز الطالب بين  -

  .المؤمن والكافر
أن يحدد ما كان يفعله -

  الكفرة بالمؤمنين
أن يذكر جزاء المؤمن  -

  . وجزاء الكافر
نزول  أن يستنتج أسباب -

  .السورة

يبدأ المعلم بمناقشة التالميذ 
  :وطرح عدد من األسئلة في مثل

هل يحب الكافر المؤمنين؟  -
  ولماذا؟

  من هو المؤمن؟ ومن الكافر؟  -
هل يفلت الكفار من عقاب  -

  اهللا؟ وما جزائهم؟ 
  ما جزاء المؤمنين عند اهللا؟  -

يستخدم المعلم األسلوب 
  القصصي

اب يقص عليهم قصة أصح( 
الستنتاج أسباب ) األخدود
  .النزول

  
  
  .الكتاب المدرسي -
  :وسائل لغوية مثل -

  التوضيح
  تصوير المعاني

  التشبيه
  القصة

تصحيح إجابات 
  .الطالب

  ما أسباب النزول؟
في أي بالد وقعت  -

  أحداث السورة؟
ما جزاء أصحاب -

  األخدود في اآلخرة؟
لماذا لم يرجع  -

  المؤمنون عن دينهم؟
اهللا هذه  لم قص -

  القصة في القرآن؟
ماذا أراد الملك من  -

المؤمنين؟ ولماذا لم 
  يطيعوه؟

  
  
  
  
  
  

  التمهيد
  ق 10

أن يحسن التالميذ  -
  . االستماع لقراءة القرآن

تتكون اتجاهات ايجابية  -
  .نحو سماع القرآن الكريم

أن يقرأ التالميذ السورة  -
  . قراءة صحيحة

أن يستنتج مجمل لمعنى  -
  .ةالسور

  

يقوم المعلم بعرض النظري عن 

طريق تالوة السورة بخشوع تام 

  .مرة واحدة

  

  

  لغوية

  

توجيه التالميذ لحسن 

االستماع والخشوع أثناء 

  التالوة

  

  

  ق30 

  العرض

أن يلخص التالميذ األفكار 
  : األساسية في السورة

يتلو المعلم السورة كلها  -
  .دفعة واحدة بخشوع

ظي في أن يستخدم التوضيح اللف
أن اهللا  -: آيات السورة مثل

يقسم بالسماء وببروجها وبيوم 
  القيامة

وهم  -r -أن أعداء النبي -2
كفار قريش ملعونون كما لعن 

يصحح إجابات  -
التالميذ عن األسئلة 

  . السابقة
يكلف التالميذ  -

بالواجب المنزلي 
  .بالكتاب المقرر

يرشد المعلـم التالميـذ   
ة ألخطائهم عند القـراء 

ويتم اإلرشاد فور وقوع 
  .الخطأ أو اللحن
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  .أصحاب األخدود
الذين عذبوا المؤمنين  -3

بالنار  موأحرقه، والمؤمنات
  .إليمانهم باهللا

يحذر اهللا كل من يعذب  -4
المؤمنين وال يتوب وال يرجع 

عمله بالعذاب الشديد يوم عن 
القيامة ويبشر المؤمنين 
  . الصابرين بجنات النعيم

يذكر اهللا ورسوله بأخبار  -5
الجموع الطاغية من األمم 

وثمود وما –فرعون :السابقة مثل
حل بهم من دمار هالك ويخفف 

اهللا عن رسوله كي ال يحزن 
  . على تكذيب قومه له

يعود المعلم لتالوة السورة ويقرأ 
ده عدد من التالميذ ويتجنب بع

القراءة الجماعية ويمكن أن تتم 
بطريقة زمرية بعد القراءة 

الفردية والتأكد من صحة القراءة 
  .لدى الجميع

يلخص األفكار الرئيسة  -  
  .ويمليها على التالميذ

ق  5    
  التلخيص

  

  .عبد اللطيف الحليبي -نقالً عن كتاب التربية الميدانية وأساسيات التدريس
  

  يحدد من أسئلة الكتاب: الواجب المنزلي
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  الحديث الشريف
  

وهـو المصـدر الثـاني    . ول، أو فعل، أو تقرير، أو صفةمن ق -r-هو ما أثر عن النبي
  للشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكريم، والمفصل لمعناه

!$uZ ø9 tìRr&ur y7øãs9 Î) tçò2Ïe%! $# tû Îiü t7çFÏ9 Ä¨$̈Z=Ï9 $tB tAÌhì çR öN Íköé s9 Î) öN ßḡ=yè s9 ur öcrãç©3 xÿtGtÉ ÇÍÍÈ   

  ).44:النحل(
  :وي الشريفاألهداف العامة لتدريس الحديث النب

إتقان قراءة الحديث، وضبط حركاتها وسكناته، ونطق حروفه، وإظهـار المعنـى فـي     -1
  .قراءته

سالمة الفهم لمعاني الحديث باالعتماد على قواعد اللغة العربية، وعلى آيـات القـرآن    -2
الكريم، وعلى سالمة األحاديث النبوية الشريفة التي توضـح الصـورة الذهنيـة للحـديث     

  . ح، وتحدد أبعادها، وتوسع آفاقهاالمشرو
لما كان الحديث الشريف تفصيالً للقرآن الكريم لذلك فإن الصورة التي يرسـمها لـنظم    -3

الحياة وشعابها أدق وأوسع، وفيه جواب الكثير من التساؤالت التي تخطر ببال اإلنسان عن 
ـ   ية الحـديث النبـو  مدة صالحية اإلسالم لواقع الحياة لذا وجب التأكيد على إظهار عظم

الشريف في عالجه لجزئيات األمور ودقائق المشكالت التي تواجهنا في كل آن وبهذا يفهـم  
الطالب أن اإلسالم ليس عموميات وخطوطاً عريضة للحياة فحسب بل هو كذلك تبيان لكـل  

  . شيء وتفصيل لكل أمر
يث إضافة إلى االستعانة التأكيد على الجانب العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح األحاد -4

بالنصوص وعندما يدرك العقل عمق المعنى وواقعية الحل وتحقيق رضوان اهللا بـه يقبـل   
  . على اإلسالم من غير تردد مطمئناً إليه منشرح الصدر وملتزماً وداعياً إليه

  وسحر االنسجام بين المثالية والواقعية في اإلسالم قالتأكد على روعة التواف -5
  تميز به الدين اإلسالمي وهو في الحديث الشريف أظهر مما هو فيوهذا ما  
  .القرآن الكريم لما فيه من تفصيل دقيق 
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دينـه وخلقـه، وسـلوكه،     -r-في الحديث الشريف تفصيل دقيق شامل لصفات النبي -6
لذا كان على معلم التربية اإلسـالمية  ... وعقله، وحياته الخاصة والعامة، ونصائحه، أدعيته

كيد على هذه الصفات وإظهار جوانب شخصية الرسول المصطفى الـذي كـان خلقـه    التأ
القرآن؛ وليكون إعجاب الطلبة بكمال شخصية الرسول تحفيزاً لهم على االهتـداء بهديـه،   

  . واالقتفاء آثاره في كل أمر
آن إظهار بالغة التعبير في الحديث وهو الذي يأتي بالدرجة الثانية في البالغة بعد القـر  -7

  .الكريم
حل اهتمام المنهج في مراحل التعليم العام ودراسة متن الحديث وهو األلفاظ التي تقـوم   -8

عليها المعاني وتظهر بها ولذلك يتم اختيار األحاديث الصـحيحة سـنداً ومتنـاً لـذا فمـن      
الضروري عدم استشهاد المعلم بأحاديث يجهل درجتها ألن في ذكر حـديث ضـعيف، أو   

  . البعض في شبهة الشكموضوع يوقع 
  خطوات تدريس الحديث

  : التمهيد
  إما بالحديث عن مشكلة قائمة في حياتنا الخاصة يعالجها الحديث الشريف-
   -موضوع الدرس – 
عجز اإلنسان عن حلها لها صلة بالحديث مثـل  ، أو بالحديث عن معضلة عالمية وإنسانية -

  ... واإلخاء، والمساواة، والعدل، والسالمكيفية تطبيق الحرية، ، االتجار بالمثل والقيم
  ...ومشاكل الزواج، والطالق، والتحلل، واألنانية، واالستعالء، والبخل، والجبن

  .االيجابية في السلوك واالستقامة في الخلق وهو من ألزم حاجاتنا األساسية -
  .تلخيص معنى الحديث تمهيداً لإلسهاب في شرحه -

  :قراءة الحديث
  .حديث بأناة وصوت مسموع مع دقة في ضبط حروفهقراءة نص ال

  :الشرح
بتجزئته إلى وحداته الفكرية مع عناصرها األساسية، والحديث عن كل وحدة بصـورة   -1

  . مستقلة، وينتقل المعلم من عنصر آلخر انتقاالً مترابطاً في المعنى
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ساسية وأجزائهـا  أن كان الحديث شامالً معنى فكرة واحدة فإنها تجزأ إلى عناصرها األ -2
  .المترابطة ومقدماتها ونتائجها

  . ربط معنى الحديث بالواقع ومشكالته حالً لها وسمواً به إلى الحياة الكريمة -3
لغرض تمكين المعلم من األسلوب العلمي في الشرح عليه أن يعنى بالتحليـل والتعليـل    -4

؛ ليكون حديثه منطقياً وأدبياً كما يعنى بدعم كالمه بالنصـوص المناسـبة مـن    جواالستنتا
  .القرآن والحديث والحكم والشعر والقصص لتصور واقع الفكرة التي يرشحها الحديث

تلخيص كل وحدة بعناصرها بإيجاز بعد الفراغ من الشرح ثم ذكر الخالصـة لمعنـى    -5
  . الحديث كله في نهاية الشرح

  : الخاتمة
  . يستنتج المعلم خالصة الحديث من الطالب عن طريق األسئلة التلخيصية -
 . استنتاجاً من الطالب ويدون ذلك في السبورة) ما يرشد إليه الحديث(الفوائد العلمية  -

  . مراجعة الحديث وكتابته وحفظه واإلجابة عن األسئلة التقويمية: الواجب المنزلي
  :المالحظات الخاصة بالدرس

  . الحظات المعلم عن الدرس وعن الطالب تدون عقب الحصةوهي م
  :خالصة خطوات تدريس الحديث النبوي الشريف

  ...)مناسبة  –سبب الورود  –الربط بمشكلة منتمية  –طرح السؤال ( المقدمة  -
  )لتأكيد فهم الحديث قبل الشرح وسهولة القراءة( القراءة الجهرية  -
  )جماليالمفردات المعنى اإل( الشرح  -
  )يرشد إليه الحديث ما( استنتاج الفوائد  -           )الثانية( القراءة الفردية  -
  التقويم -
  

  أنموذج تطبيقي في تدريس الحديث الشريف
  حديث نبوي شريف: الموضوع    ساسي            الثامن األ: الصف

  "ره ثالثاًيرضي اهللا ثالثاً ويك"                                        
  "دقيقة 45"الرابعة : الحصة   تربية إسالمية                : المادة
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  :األهداف -أ
  .أن يتقن الطالب قراءة الحديث النبوي الشريف بصورة صحيحة -
في جمل مفيدة  أن يستخدم الكلمات والتراكيب الجديدة الواردة في الحديث الشريف -

  .توضح معناها
  .إليه الحديثأن يستنبط ما يرشد  -
  :الوسائل التعليمية -ب
  لوح من الكرتون كتب عليه الحديث -
  .كتب ومراجع في الحديث النبوي الشريف -
  :اإلجراءات التعليمية - ج

  : التمهيد :الخطوة األولى
  .يبدأ المعلم درسه بإلقاء تحية اإلسالم على الطلبة -
ألساسية على النحـو  يجري المعلم حواراً مع طلبته للوصول إلى فكرة الحديث ا -

بعد ذكر الغاية من خلق اهللا لالنسان وهي عبادته وطاعته وشكره علـى  : التالي
             ) ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال ليعبـدون     ( نعمه التي ال تعد وال تحصـى  

ويبين كيف أن بعض الناس يلهمهم حب الدنيا، ومغرياتها من ). 56: الذاريات( 
 .المعاصي وال يقدرون آثارها السيئةهذه الغاية فيقعون في 

يستطيع المعلم أن يثير تساؤالت الطلبة التي من الممكن من خاللها اإلجابة  -
عنها؛ فيشتاقوا لقراءة الحديث ودراسته، ويكونون قد عرفوا موضوع الحديث 

 :وفكرته األساسية وم هذه التساؤالت

 من هو المسلم الحقيقي الذي يحبه اهللا ورسوله؟ •

 ؟)قيل وقال(لمقصود ب ما ا •

 ما المقصود باالعتصام بحبل اهللا تعالى؟ •

 من هم إخوان الشياطين؟ •

 ما معنى المبذرين؟ •
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  :الخطوة الثانية
يعرض الحديث مكتوباً على لوح ورقي بخط واضح ومضبوطاً بالشكل أو من  -

  .خالل جهاز عرض
  .ءةيقرأ المعلم الحديث قراءة متأنية، مع دقة الضبط، ويكرر القرا -
  )يتبعها تقويم( يقرأ الطلبة الحديث قراءة صامتة  -
  .يقرأ الطلبة الحديث قراءة جهرية -

  :الخطوة الثالثة
يناقش المعلم الطلبة فيما فهموا من الحديث وذلك باإلجابة عن أسئلة عامة تدور حول 

  .موضوع الحديث
  ما الغاية الرئيسة لخلق االنسان؟ -
  عنها ويثيب عليها؟ ما األفعال التي يرضى اهللا -
  كيف يمكن أن يتجه المسلم لعبادة اهللا تعالى وحده؟ -
  ؟)ال يشركون باهللا شيئاً، وال يشركون باهللا( ما الفرق بين  -
  ما معنى االعتصام بحبل اهللا؟ -
  من يتذكر آية قرآنية تدل على االعتصام بحبل اهللا تعالى؟ -
  ما المقصود بوالة األمر؟ -
  الغيبة؟ما المقصود ب -
  ما المقصود بالنميمة؟ -
  من هم المبذرون؟ -
  .ما هو الرياء -
  ما الضرر الذي يترتب على عدم مناصحة المسلمين لوالة أمورهم؟ -

يمكن للمعلم أن يزيد من االستشهاد باآليات القرآنية التي تدل على فكرة الحديث 
الدين ( الشريف مثل وكذلك الحديث ) و اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً(الشريف 

المسلمين  هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة: النصيحة قلنا لمن يا رسول اهللا؟ قال
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وبعد هذا االستشهاد يناقش المعلم الطلبة بأسئلة تكشف أهم ما ترمي إليه ". وعامتهم
  .اآليات واألحاديث
  :الخطوة الرابعة

  .أي الطلبةربط الموضوع بمواقف تعليمية يطلب من خاللها المعلم ر
  :أمثلة

  .حالة شخص يذكر أخاه بما يكره في غيابه -
  .حالة شخص ينقل الكالم من شخص آلخر لإلفساد -
  حالة شخص يبذر أمواله -
يطلب من الطلبة من لديه قصة تدور حول الموضوع ليسردها لزمالئه ثم يوجههم  -

  .للسلوك القويم في التعامل مع الناس
  :االستنتاج

الحديث يسعى المعلم مع طالبه للوصول إلى بعد أعمق في فهم  في هذه الخطوة
هل . الرئيس من الحديثومعرفة ما يهدف إليه من أحكام أو ما هو المغزى  الشريف

  .هو زرع المفاهيم والقيم اإلسالمية أم ماذا؟ وهو ما يرشد إليه الحديث
  :التقويم

  .أكد من سالمة الحديثيطلب المعلم من طالبه قراءة الحديث قراءة جهرية للت -
  ).بهدف تدريبهم على الحفظ( يطلب المعلم من طالبه محاولة تسميع الحديث غيباً  -
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  :الموضوع           73الثالث األساسي ص :الصف       حديث شريف   : المادة
  

  الزمن  تقويم المعلم  المواد التعليمية  إجراءات التدريس  األهداف التعليمية

التلميذ ثالثاً من حق  أن يعدد -
  .المسلم

أن يصف التلميذ واجبه نحو  -
  .أخيه المسلم

  هل المسلمون إخوة؟ دلل على ذلك؟* 
هل للمسلم حق على أخيه المسلم؟ دلل على * 

  ذلك؟
  عدد ثالثاً من هذه الحقوق؟

  إذا مرض زميل لك فما الواجب عليك؟*
  إذا عطس زميلك فحمد اهللا فماذا تقوله؟* 

  السبورة
  لطباشير الملون ا

جهاز عرض فوق 
  الرأس

االستمتاع والمالحظة 
  .والتصويب لألسئلة

  )ق5(

أن يقرأ التلميذ الحديث قراءة  -
  .جهرية صحيحة

  أن يفسر التلميذ معنى  -
  ) فاتبعه،فعده، فشمته، فأجبه( 
أن يجيب التلميذ عن األسئلة  -

 74التقويمية فـي الكتـاب ص  
  .بصورة صحيحة

ص الحديث الشريف قراءة جهرية يقرأ المعلم ن
إذا لقيته سلم :"حق المسلم على المسلم ست: 

وإذا استنصحك ، وإذا دعك فأجبه، عليه
فانصحه، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، 

  " وإذا مات فاتبعه
  ).فاتبعه-فعده-فشمته - فأجبه(ما المقصود

  . قراءة التالميذ الجهرية للحديث -
  . شرح الحديث -
  دة السالم على المسلمين؟ ما فائ -
إذا دعاك صديق "ما أثر تلبية الدعوة -

  ؟ "لزيارته
  إذا استشارك زميل في أمر فكيف تتصرف؟  -
إذا عطست فماذا تقول؟ وما الواجب على  -

  زميلك نحوك بعد سماعه حمدك؟ 
  ما واجبك نحو زميلك إذا مرض؟  -

ــاب  شــفافية الكت
عليهــا نــص  

  .الحديث

  . لتالميذاالستماع لقراءة ا
  .تصويب الخطأ

  : نقاش حول
  . أثر رد السالم -
  . زيارة المريض -
  . أثر تشميت العاطس -
ــدين  - ــى ال ــا معن م

  . النصيحة
كيف نتصـور حـال    -

المجتمــع المســلم لــو 
تمسكنا بهـذه الحقـوق   

  الستة؟ 

  )ق30(
  العرض

أن يعدد التلميذ حقوق المسلم  -
  .الستة على أخيه المسلم 

التلميذ ما يرشدنا أن يستنتج  -
  .إليه الحديث 

من يعدد الحقوق الستة التي ذكرت في  - 
  .الحديث الشريف

  .ما أثر هذه الحقوق على الفرد والمجتمع -
  ...... يرشدنا هذا الحديث إلى -

كيــف يكــون الــدعاء   
  للصديق عند وفاته؟

  )ق5(

أن يدون التلميذ فـي كراسـته   
  الواجب المنزلي

ابة نص الحديث الشريف كت: الواجب المنزلي 
اإلجابة عن األسئلة التقويمية  –حفظ الحديث  –

  . 4 - 3 -2  74من الكتاب ص

مـن يضـع عنوانـاً     -  
  .مناسباً للحديث الشريف

  )ق5(
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  آداب قضاء الحاجة: الموضوع       :      الصف             حديث شريف: المادة
  الزمن  تقويم التعليم  يةالمواد التعليم  إجراءات التدريس  أهداف التعليم

ــب  -1 ــرأ الطال أن يق
  . الحديث قراءة جهرية

األساسـية فـي    تبعد كتابة البيانا
السبورة، يعرض نص الحديث من 
خالل لوحة فنية ثم قـراءة نـص   
الحديث من الطالب حتى التأكد من 

  . صحة القراءة

السبورة، لوحة 
  فنية

  ق 7  

أن يعرف الطالب  -2
  ؟ االستنجاء لغةً وشرعاً

ما معنى االستنجاء لغـة؟ ومـا    -
  معناه شرعاً؟

ما المقصـود    السبورة
  باالستنجاء

  ق 5

أن يفسر الطالب  -3
باليمين ( معني الكلمات

  )بالبر –

تناقش المفردات الجديدة للتعرف  -
  . على معناها

ــاب  الكتـــ
المدرســــي 

  المقرر

يســــتخدم 
المفـــردات 
الجديــدة فــي 
  تراكيب مفيدة 

  ق 5

طالب أن يذكر ال -4
  . المعنى اإلجمال للحديث

يطلب مـن الطـالب الشـرح     -
  . اإلجمالي لمعنى الحديث

  ق 10    

أن يعدد الطالب  -5
آداب قضاء الحاجة كما 

  .ورد في نص الحديث

ورد في الحديث الشـريف آداب   -
  . قضاء الحاجة من يستخرجها

يتم تسجيل هذه اآلداب في كراس  -
  .الصف

  ق  8  ما آداب قضاء  

ن يذكر الطالب أ -6
الفوائد التي يمكن 

  . استنتاجها من الحديث

استنباط أهم الفوائد من الحـديث   -
  . وتسجيلها في كراس الصف

ما استفدت من   
  هذا الحديث

  ق 10

  
  تأكيد الحفظ والفهم في المنزل: الواجب المنزلي
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  التوحيد
  

خـالص العبـادة هللا   هو النصوص واألحكام المتعلقة بالعقيدة الصحيحة المتمثلة في إ
واإليمان به والبعد عن الشرك، والمتضمنة بيان صفات اهللا سبحانه وتعالى، وأسمائه 
وأفعاله، وموقف المسلم منها، واإليمان بالرسل وأنهم معصومون فيما يبلغـون عـن   
اهللا، واإليمان بالكتب السماوية واإليمان بالقدر خيره وشره واإليمان بـاليوم اآلخـر   

  : المالئكة وغير ذلك مما له صلة بالعقيدة السليمةواإليمان ب
  : األهداف العامة لتدريس التوحيد

ألن اهللا ال يغفر أن يشرك معه  -التالميذ عما يوقعهم في الشرك والعياذ باهللاإبعاد  -
  . إلهاً آخر

تنبيه التالميذ إلى بعض البدع والخرافات التي تقع من بعض المسلمين في بعـض   -
إقامة األضرحة وزيارتهـا  : سالمية والتي تؤدي إلى الوقوع في الشرك مثلالبالد اإل

 ...إقامة المواليد وتعليق التعاويذ والتمائم -والتبرك بها

 . تقوية صلة التالميذ بربهم ووجوب الركون إليه في حال الرخاء والشدة -

طمأنينة في قريب من اإلنسان يسمعه ويراه لبعث ال -سبحانه وتعالى -بيان أن اهللا -
 . نفوس التالميذ

إيضاح المخالفات التي وقع فيها أصحاب الديانات واألمم األخـرى ممـا جعلهـم     -
  . يستحقون عقاب اهللا وإهالكه لهم لتجنب الوقوع فيها

 

  :طرائق تدريس التوحيد
  : لمفردات مقرر التوحيد حالتان

  . كام العقيدة منهاإما أن تكون نصوصاً من الكتاب والسنة، ومن ثم استنباط أح -
 . أو أن تكون عبارة عن سرد وبيان ألحكام العقيدة مباشرة -

ففي الحالة األولى تعد هذه النصوص على وسيلة عرض مناسـبة، وبعـد التمهيـد    
  للموضوع تعرض هذه النصوص أمام التالميذ، وتتم قراءتها ومناقشتها 
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  . دريس الحديثواستنباط األحكام منها وتدوينها في السبورة كما في ت
وفي الحالة الثانية فبعد أن يمهد المعلم لدرسه يناقش تالميذه في صـلب الموضـوع   
ومن ثم تدوين كل حكم أو معلومة يخرج بها مع تالميذه في السـبورة حتـى نهايـة    
الموضوع فتكون جميع أجزائه في نهاية الدرس مكتوبة في السبورة أمام التالميذ مع 

  . مراعاة جميع العناصر
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  : الموضوع          الخامس    : الصف             توحيد     : المادة
  

المواد   إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  التعليمية

  الزمن  تقويم التعليم

تقوية عقيدة  -
التالميذ من 

خالل 
هدف (الدرس

  ).عام

أسرد على الطالب قصة جبلة بن األيهـم مـع   : التمهيد
نما لطم جبلة أحد المسـلمين  الخليفة عمر بن الخطاب حي

ومن ثـم  . ألنه داس رداءه من غير قصد ،في المطاف
  .هروبه وردته عن اإلسالم

لوحة كتب 
عليها سورة 

  العصر

ما سبب ردة جبلة  -
  . بن األيهم

  

تعريف الطالب 
بواجباتهم نحو 

  )عام(العقيدة

  :العرض
  إعالن موضوع الدرس -
  .كتابة العنوان في السبورة  -
  .اللوحة المكتوب عليها سورة العصر تعليق -
واستماع الطالب ثـم قـراءة   ) تالوة(قراءة السورة  -

  .الطالب لها

ماذا كان يحب جبلة  -  السبورة
  .حين دخل اإلسالم

  

أن يعدد الطالب 
المسائل األربعة 

التي يجب أن 
يتعلمها المسلم؛ 
ليؤدي ما يجب 

عليه وتكتمل 
  . عقيدته

  " حوار. "المناقشة
 –تواصوا  –خسر  –آمنوا  –العصر (المفردات  شرح -

  ) الحق - الصبر
  في هذه السورة؟ -سبحانه وتعالى-بم أقسم اهللا -
  من هو الخاسر والهالك؟ -
  من المستثنى من هذا الخسران؟ - 
  ما المراد باإليمان هنا؟  -
  ما هو العمل الصالح؟  -
  ماذا يعني التواصي بالحق؟  -
  صبر؟عالم يدل التواصي بال -

الكتاب 
  المدرسي

ما الواجب على  -
المسلم عمله إذا دخل 

  .اإلسالم

  

من يعدد ثالثاً من الفوائد التي وردت في  :االستنتاج  
  . اآليات الكريمة

عدد ثالثة من األعمال   
  .الصالحة

  

تنبيه الطالب إلى وجوب تعلم الدين وحكامه؛ : التطبيق  
  بادتهكي نعبد اهللا على بصيرة وال ننحرف عن ع

نشر هذا الدين واجب علينا ولكن ذلك يحتاج الصبر  -
  .على المشقة واألذى

      

  

  يحددها المعلم من أسئلة الكتاب: الواجب المنزلي  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

156 
  

   هــالفق
  

  .الفقه هو معرفة األحكام الشرعية العملية المستمدة من األدلة التفصيلية
   :أهداف تدريس الفقه

  . تنظم حياته األسرية وحياته في المجتمع أن يعرف التلميذ األحكام التي -
أن يعرف التلميذ أحكام العبادات من صالة وزكاة وصوم وحـج؛ ليؤديهـا علـى     -

 . الوجه المطلوب الذي يرضي اهللا عنه

 . أن يعرف التلميذ نظام التكافل االجتماعي -

 . أن يعرف التلميذ األحكام التي تنظم المعامالت بين أفراد المجتمع -

 . ن يعرف التلميذ أحكام الجهاد، وطريقة التعامل مع غير المسلمينأ -

 . أن يعرف التلميذ عدالة هذا الدين -

أن يحس التلميذ بعظمة اإلعجاز التشريعي لنصوص الشريعة اإلسالمية، ودقتهـا   -
 . المتناهية في تحقيق األهداف التي جاءت من أجلها

   :طريقة التدريس
ضمنها مناهج المرحلة األساسية العليا وكتبها وهي في مجملهـا  مقررات الفقه غالباً تت

عبارة عن سرد ألحكام الشريعة وبيان الحكمة من تشريع وإذا كان الموضوع عبارة 
عن سرد لألحكام فيتطلب هذا أن يمهد المعلم لدرسه ثم يبدأ بمناقشة تالميذه في هـذا  

فقرة حسب تسلسـل الموضـوع،   الموضوع واألحكام المتعلقة به حكماً حكماً، وفقرة 
وبعد االنتهاء من كل فقرة تدون في السبورة حتى تكتمل جميع جزيئات الموضـوع؛  

  . ليكون في نهاية الدرس بكامله أمام التالميذ وعلى السبورة
   :تنبيهات في تدريس الفقه

ضرورة االستشهاد بالنصوص المتصلة باألحكام سواء من القرآن أو السنة؛ لمـا   -
  . ن أثر في إقناع التالميذفي ذلك م
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 -األذان -الوضـوء  -الصـالة (استخدام العرض العملي خاصة في العبـادات   -
وإذا لم يتيسر العرض العملي فمن األفضل وضع نمـاذج أو صـور أو   ...) اإلقامة
 ... أفالم

إن " قراءة الموضوع من الكتاب المقرر على التالميذ بعد االنتهاء مـن الـدرس   -
تذليل الصعوبات التي قد تواجه التلميذ أثناء القراءة فـي المنـزل   ؛ ل"كان هناك متسع

مع ضرورة االنتباه أن قراءة الدرس قبل مناقشته يفقده عنصـر المناقشـة فيصـبح    
 .الموضوع إلقائياً

. ربط دروس الفقه بالحياة واإلكثار من ضرب األمثلة
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  ارة بالماء الطه: موضوع الدرس      الصف الرابع:فقه      الصف : المادة
  

  الزمن  تقويم التعليم  المواد التعليمية  إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  . أن يعدد مصادر المياه -
أن يميز بين ماء البحر  -

  . وماء الشرب
أن يدلل على أن كل  -

كائن حي ال يستغني عن 
  .الماء

كما " تحريك األفكار" بطريقة العصف الذهني: التمهيد
من أين نأتي ) قارورة ماء( تالميذأعرض على ال: يلي

  ".البحار -اآلبار -األمطار" بهذا الماء؟ 

نزول المطر   قارورة ماء
والبحار هي دليل 

لقدرة اهللا عز 
  .  وجل

  

 -: عن طريق األسئلة التالية: بطريقة المناقشة:العرض  
  ما أهمية الماء لنا وللكائنات األخرى؟

ل كل شـيء  من يدلل من القرآن على أن الماء أص -
  حي؟

  هل يمكن االستغناء عن الماء لفترة طويلة؟ -
  هل يمكن استخدام ماء البحر للوضوء؟ -
الشاي من حيث -الماء النقي -قارن بين ماء البحر -

  الطهارة
طـاهر، طهـور،   (إذن ماء البحر من أي األنـواع  -

  ). نجس
  ).طاهر، طهور، نجس....... (الماء النقي -
  ).اهر، طهور، نجسط........... (الشاي -
  .الماء الطهور -قارن بين الماء الطاهر -
للمـاء  ......... من يعـط مثـاالً للمـاء الطـاهر     -

  ........ الطهور
  ).نجس(ما القسم الثالث من الماء -
، .........، :.........إذن أنواع الماء ثالثـة هـي   -

........  

صورة إلنسان، 
حيوان، نبـات،  
ــاه  ــور لمي ص

  .متدفقة
ب بها مـاء  أكوا
ماء بحـر   -نقي
  .شاي –

عدد فوائد الماء  -
  .للكائنات الحية

ــتماع  - االســ
إلجابات الطـالب  

  . وتصحيحها
ــنبور ــاء الص : م

 -طهـور  -طاهر
  .نجس

  

أن يحدد التلميذ األفكار 
  .الرئيسة للدرس

        لماذا نتوضأ عند كل صالة؟

ما -: نستنبط أفكار الدرس عن طريق األسئلة التالية -  
  ة الماء في حياتنا؟أهمي

  ......... ، ..........، :.........ينقسم الماء إلى -

أهمية لماء فـي   -  
  . حياتنا

  أقسام المياه -
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  التجويد 
يقصد بالتجويد إعطاء كل حرف من حروف القرآن حقـه ومسـتحقه مـن النطـق     

  . الصحيح
  : أهداف تدريس التجويد

rr& ÷ä÷ (التزماً بقوله تعالى -1 Îó Ïmøã n=tã È@ Ïo? uë ur tb#uäöç à)ø9 $# ¸xã Ï? öç s? ÇÍÈ )4  وإقتـداء  )المزمـل ،
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فـي  :(  -r-بقول المصطفى 

  ). رواه الترمذي وأبو داود وأحمد)( الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
والتمرين ألن اإلخـالل  حفظ اللسان عن الخطأ في التالوة عن طريق الممارسة  -2

  . في بعض األحيان يغير مبنى الكلمة ومعناها أو معنى العبارة أحياناً
يمهد المعلم في درس التجويد عادة بالربط بـين الـدروس   : طريقة تدريس التجويد
قواعد مترابطة، أو بعرض آية من اآليات بإحـدى وسـائل    السابقة ألنها عبارة عن

اد تدريسه هذا اليوم، ويطلب المعلم من تالميذه تالوة تشتمل على الحكم المرالغرض 
هذه اآليات حتى الحصول على التالوة السليمة بعد ذلك اإلعالن عـن الـدرس ثـم    

على أن تشمل جميع أجـزاء   األمثلة التي أعدها المعلم على وسيلة العرض المناسبة
بقيـة الحـروف؛   وتلوين الحروف الواقعة في الحكم بألوان مخالفة ل. ومفردات الحكم

  ...لتلفت انتباه التالميذ
  .قراءة األمثلة من المعلم أوالً ثم التالميذ -
  . مناقشة األمثلة مع التالميذ واستنباط القاعدة -
التطبيق على آيات من المصحف الشريف واألفضل أن تكون من اآليات المقـررة   -

  . في الحفظ أو التالوة
  : تنبيهات عند تدريس التجويد

  . لمقررةااالكتفاء فقط باألمثلة المعروضة في الكتب  عدم -
  . تطبيق هذه األحكام في دروس التالوة والحفظ لترسيخ القاعدة في أذهان التالميذ -
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ويد لتذليل الصعوبة وتسـهيل  ضرورة االستعانة بالوسائل التوضيحية ألحكام التج -
  .الفهم

  
  القلقلة: موضوع الدرس     بتدائي      السادس اال: صف ال                  :   المادة

المواد   إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  التعليمية

  الزمن  تقويم التعليم

أن يتلو التالميذ اآليـات مـن    -
  . األمثلة تالوة صحيحة

أن يسترجع التالميذ حـرف    -
  . اإلقالب

  . من يذكر مثاالً على اإلقالب -
   .أن يحدد التالميذ معنى القلقلة -
أنم يطبق التالميذ على القلقلـة   -

  .من خالل األمثلة
أن يستنبط حروف القلقلة من   -

  . خالل قراءة األمثلة
  أن يستنتج حروف لقلقلة  -
أن يأتي التالميذ بأمثلة ممـا    -

  .يحفظ على القلقلة

أمهــد للــدرس باألســئلة  
  :االسترجاعية التالية

  ..... حرف اإلقالب هو -
لـى  من يأت بمثـال ع  -

  .....اإلقالب
  : قراءة األمثلة : العرض

  . قل أعوذ برب الفلق -
  . تبت يدا أبي لهب وتب -
فادعو اهللا مخلصين لـه   -

  . الدين
بل هو قرآن مجيد فـي   -

  . لوح محفوظ
  . األنشطة -

  السبورة
  
  

الطباشير 
  الملون
  

لوحة كتب 
  فيها األمثلة

حدد اإلقـالب فـي    -
ــا ــيم :" قولن واهللا عل
  . "بالمتقين

  
ــراءة   ــتماع لق االس

  التالميذ وتصويبها
  

  ماذا نعني بالقلقلة؟ 
  كم نوعاً للقلقلة؟  

  ق 10
  
  ق 30

  
  ق 5

  
  )15-1(الواجب ارجع إلى سورة ق واستخرج ما بها من اآليات
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  )األخالق( السلوك والتهذيب
  

 ونظام دقيق وشامل لسلوك اإلنسان ومنظم لمـا وراءه ) نظام( األخالق في اإلسالم -
  . من دوافع وغايات

نابعة من اإليمان بـاهللا وطاعتـه فـي أوامـره     ) عقيدة إلهية:( والخلق في اإلسالم
) فطـري ( والخلـق اإلسـالمي  . ونواهيه، وابتغاء رضوانه في سائر مجاالت الحياة

يتجاوب مع الفطرة السليمة، ويقر كل معروف عند الناس وينكر مـا ينكرونـه مـن    
رواه مسـلم  (صدرك وكرهت أن يطلـع عليـه النـاس   واإلثم ما حاك في ... ضار

والخلق قيم ثابتة باألهواء والمصالح إذ إن وراءها العقيدة الراسخة التـي  ). والترمذي
  . تحول دون العبث به، وكذلك النصوص الصريحة في كتاب اهللا وسنة رسوله
خشـية   والخلق اإلسالمي إيجابي وإلزامي لما وراءه من القوة الوازعة نفسية تمثلهـا 

اهللا، وطلب رضاه في الدنيا وانشراح النفس بحبه والبعد عن معصيته، والخوف مـن  
ورضوان مـن اهللا أكبـر   (نقمته العاجلة في الدنيا وعقابه في اآلخرة، والطمع بالجنة

بإقامـة نظـام   ) قانونيـة (والقوة الوازعة كذلك). التوبة 25) (ذلك هو الفوز العظيم
. لخلق قسراً إن رفض بعض الناس االلتزام به طوعاًسياسي واجتماعي يضمن نفاذ ا

وهي كذلك طواعية يرتابه المجتمع المنشأ على القيم اإلسالمية، ونقد المجتمع فـالقوة  
  . الوازعة بجوانبها الثالثة تشد من عضد اإلسالم الخلقي وتحافظ على كيانه

  : األهداف العامة لتدريس األخالق
ألنه الوازع ) ابتغاء مرضاة اهللا( الطالب في نفوس -عز وجل-غرس حب اهللا  -1

الرئيس في خلق المسلم ومنه تسمو جميع األخالق في مدارج الكمال ولها من رقابة 
  . اهللا وصالح الضمير ضمان لالستقامة

التي تأنف اإلسراف وتعشق التسـامي ضـمن   ) الكريمة( صياغة النفس العزيزة -2
انها عن كالم الناس وصـانها أن  عزة نفسه عليه صانها عن السلوك المنحرف، وص
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رواه البخاري ) رحم اهللا امرأ جب الغيبة عن نفيه( ترد مواطن الشبهات ففي الحديث
 . وبذلك تكون عزة النفس وازعاً آخر يسمو بخلق المسلم في مدارج الخير

التأكيد على معاني الحب كأبرز صفة في الخلق اإلسالمي فالحب أسمى درجات  -3
ال ( ففي الحديث الشـريف  نسلم ألخيه المسلم، وحبه ألخيه الكانساحب الم: اإليمان

رواه مسلم وأبو داود والترمـذي  ) حتى تحابوا اتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنو
إن من عباد اهللا ألناساً ماهم بأنبياء وال شهداء يغـبطهم  (وفي حديث آخر. وابن ماجة

هـم  : قالوا يا رسول اهللا تخبرنا من هم؟ قال. األنبياء والشهداء بمكانهم من اهللا تعالى
أناس تحابوا بروح اهللا تعالى على غير أرحام بينهم، وال أموال يتعاطونها فـواهللا إن  
وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ال يخافون إذا خاف الناس، وال يحزنـون إذا حـزن   

 . درواه أبو داو) الناس أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون

شرح النظام الخلقي في اإلسالم وتوضيح جوانبه ميزان يزن فبة الطلبة األخالق  -4
الوافدة من الغرب والشرق كما يزنون به التقاليد والعادات كي يقيموا السـلوك ومـا   

 . يتفق مع اإلسالم

 . تعديل سلوك الطالب فردياً وجماعياً -5

  .صالحها بالوسائل اإلسالميةباإلصالح المباشر بانتباه المعلم ألخطاء الطالب وإ -
وغير المباشر بالقدوة الحسنة للمعلم وتصوير الخلق الجميل بقصص عن السـلف   -

  .الصالح أو من الواقع
  خطوات تدريس األخالق

  ) :الدنيا( أوالً في المرحلة األساسية 
والتهذيب للصف األول والثاني والثالث تتناول جوانب من سلوك  السلوك تموضوعا
ليومي في حياته بحيث يرتبط بالسلوك الحميد والخلق الكريم بالبدء المبـارك  الطفل ا

من كتاب اهللا وسنة رسوله ليعتاد الطفل سالمة الطبع وحسن الخلق مقتدين بـأخالق  
بالقول والعمل فيعتاد الطفـل   -عز وجل-الرسول الكريم فيظل الطفل موصوالً باهللا 
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وعقله، ووجدانه وبهذا يكون قد أعد الطفـل   عادة حسنة وينمو نمواً سليماً في جسمه،
  .إعداداً نفسياً جسمياً وعقلياً ووجدانياً

  :تنبيه
من المهم أن تمارس اإلرشادات والتوجيهات عملياً وأال يكون االعتماد كليـاً علـى   

 -نظافة الفصـول  -تعليمهم صيغة السالم عملياً الصالة الوضوء: (الحفظ نظرياً مثل
  )االستئذان –الكتاب  المحافظة على سالمة

  .التحية في اإلسالم للصف األول األساسي: مثال
  
  
  
  
  
  )تبدأ بالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته( ما آداب السالم  - 
على المعلم تدريب التالميذ على النطق بالسالم ورده علمياً وتمثيـل ذلـك أمـام     - 

  .التالميذ ومعهم
  "عليكم ورحمة اهللا وبركاته  تقول السالم، نرد السالم ألنه واجب -
  ". السالم عليكم:"إذا أردت االنصراف تقول -
على المعلم تدريبهم على نطق السالم عليكم إذا أراد أن ينصـرف عمليـاً أمـام     -

  .تالميذه
  . يسلم الصغير على الكبير -
  . يسلم الراكب على الماشي -
  . يسلم الماشي على الواقف -
عمل، في المدرسة، في الشارع ألن السالم هـو التحيـة   تسلم على كل مسلم في ال -

  . التي ينبغي لكل مسلم قولها
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                        التحية: الدرسموضوع                   االبتدائياألول :الصف 
  

المواد   إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  التعليمية

تقويم 
  التعليم

  الزمن

ر التلميذ تحيـة  أن يذك
  المسلمين

حق ( بعملية الربط بين الدرس السابق: تمهيد
  : والحال باألسئلة التالية) الوالدين

إذا دخلت على والديك بعد عودتـك مـن    -
  المدرسة بماذا تبدأهما؟ 

  إذا خرجت من البيت فما الواجب عليك؟  -
  كيف تخاطب والديك؟ -

صور لطفل 
  .يقبل يدي أمه

ق  10  
  )تمهيد(

أن يذكر التلميذ أهمية 
  طرح السالم ورده

إذا حضر عند واليك ضيوف ودخلت عليهم  -
  فما الواجب عليك؟ 

  ........ لماذا ترد السالم -
  ......... وإذا أردت االنصراف فماذا تقول

  ما أثر طرح السالم؟ -

صور ألطفال 
ــادلون  يتبــ

  التحية

  ق 25  

أن يمثل التالميذ كيفية 
  طرح السالم 

ــى  ال" - ــغير عل ص
  " الكبير

الراكــب علــى  " -
  " الماشي

الماشــي علــى  " -
  "الواقف

التدريب العملي على النطـق بالسـالم ورده   
  : عملياً بالطرق التالية

  ) يرد السالم(دخول تلميذ من خارج الفصل -
رد (خروج تلميذ منصـرفاً مـن الفصـل    -

  ) السالم
  .تمثيل الماشي على الواقف -

جهاز عرض 
  فوق الرأس

  ق 5  

أن يستنتج التالميذ أثر 
ــين  طــرح الســالم ب

  .الناس

بعـد انصـرافك مـن المدرسـة     : االستنتاج
ووصولك للمنزل وقبل الكالم مـاذا سـتقول   

  لوالديك؟
  ما فائدة طرح السالم بين الناس في نظرك؟ 
  .ما الواجب عليك عندما يطرح عليك السالم؟
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  :ثانياً المرحلة األساسية العليا
مبعثرة فـي مواضـيع مسـتقلة للتربيـة     " السلوك والتهذيب  –الق األخ"موضوع 

اإلسالمية كآيات للتالوة والحفظ، أو أحاديث نبوية شريفة للشرح وما بين مواضـيع  
وموضوع األخالق يعتمد . معنونة بخلق معين تتلوه شروح تتخللها نصوص إسالمية

وك الذي يجب أن نعتني على التوجيه النظري كما يعتمد على الحقل العملي وهو السل
  .به أثناء التدريس وحين نتعامل مع الطالب كما نركز عليه أثناء النشاط الالصفي

  "السلوك والتهذيب"مراحل تدريس األخالق 
  :تمهيدال

بمقدمة مناسبة مشوقة نشعر الطالب بأهمية الموضوع وحاجتهم إليه بجمل قصـيرة  
، لة بموضوع الدرس ونبين ضررهامركزة كأن تثير مشكلة خلقية في واقعهم لها ص

موضوع الـدرس   -كأن نشير إلى أهمية الخلق. ثم نعرج على رأي اإلسالم في حلها
  .قبل الحديث عنه
  :عرض الموضوع

ومحاولة إشراك الطـالب فـي اسـتنتاجها    ، بكتابة وحداته وعناصرها في السبورة
علم أن يعنى وعلى الم.  وعنصر بعد آخر، والحديث عن الموضوع وحدة بعد أخرى

كثيراً بالوسائل العملية لألخالق؛ ليعرف الطالب كيفية تحويل الكـالم إلـى سـلوك    
  كما عليه أن يكثر من قصص الواقع وضرب األمثلة؛ كي ال يكون ، اجتماعي

  .أو مجرد دراسة نظرية سطحية، الدرس مجرد وعظ وخيال
  :الخاتمة

لخـص السـبوري واالهتمـام    بعد االنتهاء من عرض الموضوع واالنتهاء مـن الم 
باألهداف يوجه األسئلة التلخيصية واالختباريـة؛ ليجيبـوا عليهـا مـع االستشـهاد      

  .ثم تحديد الواجب للدرس القادم. بالنصوص ما أمكن
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  نموذج إلعداد درس في السلوك
  الزمن  تقويم التعليم  المواد التعليمية  إجراءات التدريس  أهداف التعليم

أن يعدد التلميـذ  
اإلنسـان  ات صف

  المؤدب

  :التمهيد باألسئلة االستمطارية التالية
...... اإلنسـان الصـادق هـو عكـس     
 ،.....الوصــاحب الوعــد هــو الــذي 

ــذي  ــؤتمن ال ــواد  ......ال والم والج
 .........والمقتصد الـذي ال  ......الذي

والـذي   ......والورع الذي يحذر مـن 
....... يتصف بالحياء هو الذي يخجل من

  رأيكم من هو المؤدب ؟ إذن في
من يتمنى هذه الصفات لنفسه؟ لصديقه؟ 

  لكل من يجب؟

  السبورة
  الطباشير

  الكتاب المدرسي

    التمهيد) ق10(

أن يدلل التلميـذ  
على حسن الخلق 

 –مــن القــرآن 
  .الحديث

أن يعرف التلميذ 
  الصدق 

أن يعدد التلميذ  -
مناقب الصـدق  
ــرد   ــى الف عل

  .والمجتمع
ــتنتج  - أن يسـ
ميذ ملخـص  التل

  . الدرس

  :أعلق اللوحة التي كتب فيها: العرض
الصدق تاج األخالق وعمادها وهو الدين؟ 
فمن صدق اهللا تعالى في طاعتـه ربـح   

ومن صدق الناس في معاملته ، رضوان
  .إذ الدين المعاملة. كسب قلوبهم

  .قراءة لعبارة قراءة جهرية -
ما الصدق في نظركم؟ إجابات التالميذ  -

الصدق أال : (لخصها المعلم فيمتنوعة ي
. وأال تخلف إذا وعدت، تكذب إذا نطقت

تحدث بكـل   وأال، وأال تخون إذا اؤتمنت
وأال تظن بأخيك ظن السـوء  ، ما سمعت

وأن يكون كالمـك لواقـع   ، أو تنم عليه
  )الحال ال زيادة فيه وال نقص

لوحة ورق 
  مقوى

من يدلل بدليل من القرآن على 
  " نبياً إنه كان صديقاً" الصدق

 -كيف كان النبي إسماعيل  -
  عليه السالم صاحب الوعد

لقب الرسول بأنه الصادق  -
  األمين 

لو أخطأت هل يضطرك ذلك 
إلى الكذب علـى والـديك ؟   

  معلمك؟ ماذا تفعل إذن؟

) ق30(
  العرض

ما أثر الصدق على الفرد؟ ما أثر الصدق   
  في المجتمع؟

ما أحب صفة من األخالق إلى رسـولنا  
؟ ومـا أبغضـها؟ عـزز     -r-لكريم ا

ماذا نستفيد من الخلق في . جوابك بنص 
  حياتنا؟

      

  .أكلف التالميذ باألسئلة التالية كواجب منزلي :الواجب المنزلي
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  .قص علينا صدق إسماعيل عليه السالم في موافقته أباه على الذبح تحقيقاً لرؤياه
  .على أهمية الصدقأردد نصاً قرآنياً وحديثاً شريفاُ ندلل بهما  -
  ؟كما الصدق في نظر -
  

  السيرة النبوية
من أخصب المواضيع اإلسالمية إيناساً للنفس وإنعاشاً للروح وإمتاعاً للفكر ومنهاجـاً  

إنها تصوير لإلنسان الكامل في سائر جوانبـه إنـه ال    -r  -للحياة سيرة المصطفى
يه اإلنسان في مـدارج  بلغ أقصى ما وصل إل - r -كمال لإلنسان ولكن المصطفى 

ìÌç" -سـبحانه وتعـالى   –الكمال بصياغة ربه  øgrB $ uZÏ^ ãã ôã r'Î/ [ÇÊÍÈ  )14 وفـي   )القمـر
هو الرجل في كمال  -r-ذلكم رسول اهللا محمد  ).أدبني ربي فأحسن تأديبي(الحديث

هـو  . حديثه وأدبه في مجلسه وبيته وقوتـه وشـجاعته   وحلو، خلقته وجما ل خلقه
ي والعسكري والعابد والزاهد والمتواضع والمرهف الحس الرقيـق  السياسي واإلدار

وهو البليغ الذي أوتي جوامـع الكلـم   ، وهو الوفي مع الخصوم واألصحاب، العاطفة
متجاذبـاً  ، والفكه المرح الذي يواجه الحياة متفائالً مغتبطاً بحب اهللا مبتهجاً بأصحابه

ق محياه أما في بيته مع أهله وولـده  مع جمال خلق اهللا في الكون واالبتسامة ال تفار
أوصى بأدق أمور . فهو الزوج المثالي حباً للمرأة وإكراماً لها وعفواً عنها وإعانة لها

الزواج والحياة بين الزوجين وضمن سعادة األسرة بما شرعه من قواعـد الـزواج   
 " .كريموهو األب الحنون ال )75ص 1995عبد القادر أحمد (والتعامل بين أفراد األسرة

ôâs)s9 öNà2 uä!% ỳ Ñ^qßô uë ô Ï̀iB öNà6 Å¡àÿR r& îìÉÍïtã Ïmøã n=tã $ tB óOöG ÏYtã ëÈÉÌç ym Nà6 øã n=tæ 

öúüÏZÏB÷sßJ ø9 $$ Î/ Ô$râäuë ÒOäÏm §ë ÇÊËÑÈ   

  )128:التوبة( 
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  :األهداف العامة لتدريس السيرة النبوية
شاعره، خلقـه،  عقله، روحه، عاطفته، م(تصوير السيرة النبوية لإلنسان الكامل  -1

وأن هذه الصورة التي ترسمها السيرة النبوية هي أوضح أنـواع  ...) عقيدته، ونشاطه
والسيرة النبوية تدعو . الصور إظهاراً لجوانب الكمال اإلنساني وإبراز لدقائق السلوك

  .إلى محاكاة والتقليد واإلتباع من غير أمر أو نهي
  :ين والدنياإظهار التوافق الدقيق في الجمع بين الد -2
الجمع بين الدين والسياسة في سياسة األصحاب وسياسة الخصوم وااللتزام معهـم   -

السيرة النبوية هي كذلك قيادة الدولة فـي غيـر   . جميعاً بالقيم اإلسالمية والمثل العليا
  . معصية اهللا بل قيادة البشرية بنظام اهللا الخالد

ة، والمال والتضحية والعمل والمصـلحة  الجمع بين المادة والروح، والدنيا واآلخر -
  . اإلنسانية وإرضاء اهللا في تناسق بديع واقعي وعملي

الجمع بين الدين والعقل في غير سلطان خرافة، أو جهالة، أو تضليل على العقـل   -
  .السليم

  . الجمع بين العقيدة والحرية من غير إكراه للمخالفين أو اضهاد أو تفريق -
وكيفية االلتزام بها وإظهـار  . عملي لألخالق اإلنسانية الفاضلةإيضاح الطريق ال -3

صدق، ووفاء، وعفو، وصفح، ومـن تجـرد،   (محاسنها وإبراز جوانبها المختلفة من
  ...)وإيثار، وتواضع، وزهد

غرس حب اإلصالح في الطالب لما في السيرة النبوية من تشويق للخير وعمل  -4
  . دائم على إسعاد الغير

  .وتعويدهم الصبر، وضبط النفس وقوة االنتباه س الطالب،إرهاف ح -5
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  : السيرة النبوية المطهرة في المرحلة األساسية الدنيا
سلسلة من القصص الرائعة التي تحقق األهداف النافعة لألطفال الـذين ال يـدركون   

رة األمور المعنوية وال البراهين النظرية واألدلة المنطقية بل تـأثرهم يكـون باإلثـا   
  . الوجدانية فهم ميالون إلى المحاكاة

  : خطوات تدريس السيرة
   :التمهيد -1

يختلف التمهيد لدرس السيرة بسبب تنوع موضوعاتها الحيوية، ومـع وجـود هـذا    
  : االختالف فإنه يمكن أن يمهد للدرس بإحدى الوسائل التالية

حيـث كونـه   من حيث كونه القدوة الحسنة لكل إنسان، ومـن   -r-تمجيد النبي -
الصورة الحية لإلسالم وأنه اإلسالم يمشي على األرض فتلتفـت العيـون وتصـغي    
القلوب وتشرئب األعناق لالستماع إلى حاجة الصقة بالطالب فيقتدوا بـه، ويزنـوا   

  .أنفسهم وغيرهم به
ثم االنحدار إلى مرارة الجانب اإلنساني في واقعنا  بذكر الواقع العالمي المضطر -

عرض نماذج من كتـب   - . -r-ا سنعرضه عليهم من سيرة المصطفى لنعالجه بم
  ). السيرة النبوية(
   :العرض -2

يختلف العرض بالنسبة الختالف موضوعات السـيرة نوعيتهـا وحجمهـا ويمكـن     
  :تدريسها بعد التمهيد بإحدى الطرائق التالية

  :طريقة االستجواب ممتزجة باإللقاء -أ
يهيات واألمور السـهلة  دموضوع الدرس تتدرج من الب توجيه األسئلة اختباريه في -

  .إلى األمور الصعبة والمواضيع الفكرية الدقيقة
  . إجابات الطالب وإعانة المعلم لبعضهم في اإلجابة من غير تعنيف وال شدة -
تسجيل هيكل الموضوع في السبورة وذلك حين فراغه من تعليقه علـى عناصـر    -

  . الموضوع
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معلم من الموضوع يكون هيكله مصوراً فـي الملخـص السـبوري    حتى إذا انتهى ال
  . منظماً ومسلسالً وجذاباً وجامعاً لشعابه وأبعاده

  : طريقة الوحدات -ب
تقسيم الموضوع إلى وحداته الفكرية وحديث المعلم في كل وحدة مع االستماع إلى  -

  . مالحظات الطالب وأسئلتهم
  . الطالب ومصاغة بأسلوب المعلم ذكر الخالصة في كل وحدة مستوحاة من -
  . تثبيت عنوان كل وحدة وعناصرها في السبورة تباعاً مع الشرح -
   :طريقة القصص -ج

ما  بإلقاء السيرة على صورة قصة هادفة ومسلية ومربية حتى ينتهي منها مع مراعاة
  : يلي أثناء اإللقاء

  . بالوضوح والسهولةالتسلسل المنطقي والتاريخي للقصة بأجزائها وااللتزام  -
العناية بحسن التعليل والتحليل لقصص السيرة واالهتمام بالمقارنات بين الماضـي   -

  . والحاضر من زاوية العقائد والفكر، ومن زاوية أصحابها وأبطالها
الحرص على المفاجئات التي يفاجأ بها الطالب إذ إنهـا تشـوق الطـالب إلـى      -

  . ديثاإلصغاء كما تشوقهم لمزيد من الح
اإليحاء بالمغزى أحياناً من غير تصريح يريح النفس ويحملهـا علـى االسـتجابة     -

  . بوحي من داخلها ويبعدها عن العناد والتمرد
وإن رأى المعلم أن طالبه لم يدركوا المغزى أو أنه لم يستطع أن يوحي إلـيهم بـه   

لمغـزى  فعليه أن يصارحهم به بوضوح كي ال يوقعهم في لبس وغموض فيفسروا ا
  . كما يحلوا لهم وذلك أمر ضار جداً

  . اإليحاء بالمغزى يحسن أن يكتبه المعلم في السبورة بكلمات استنتاجاً من الطالب -
  : الخاتمة وتشمل -3
  . الخالصة تؤخذ من التالميذ أو يلقيها المعلم -
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ب ومـن  نماذج األسئلة التلخيصية يلقيها المعلم تباعاً متدرجاً من السهل إلى الصع -
  . المحسوس إلى المعنوي ومن البسيط إلى المركب ويعلق أحياناً على إجاباتهم

واقع الحياة بكلمات قصـيرة   يالمستفادة من موضوعات السيرة ف :الفوائد العملية -
  .تؤديها

  .مطلع الدرس القادم يبمراجعة الدرس الحالي، ليسألوا ف :تحديد الواجب البيتي -
  
  

  السلوك والتهذيب/ السيرة النبوية خالصة أساليب تدريس 

  
  
  

  
  

  استخدامه خطوات           معايير أدائه        معايير اختياره                    أهدافه التربوية
  .التمهيد –              .الحركات –       . البعد عن الخرافات -    .       تربية الوجدان -
  .عرض القصة -        .الصوت المناسب -          .االتجاهاتالقيم و -     .     تهذيب األخالق -
  .عرض الطلبة -            .التوجه للطلبة -     .    منتمية للموضوع -   .          حب القراءة -
  .استنتاج العبر -         .الوسائل التعليمية –      .التسلسل في األحداث -      .زيادة الثروة اللغوية -
  .يزيد في حصة -          .تجنب االستطراد -         .الصياغة المناسبة -            .ع الخيالتوسي -
  .والتهذيبالسلوك  -     . االستشهاد بالنصوص -                       شائقة -    . تعود حسن االستمتاع -
               .دروسالعبر وال -         .            التنوع –        .تعود حسن االنتباه -
  .مفهوم الخلق -     .                                         تنمية الذاكرة -
.                                                     الخلقنماذج عن  -     .                             التدريب على دقة التعبير -
                                      .          الدافعيةاستثارة  -

             

 األسلوب القصصي -1
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  معايير اإلجابة      تنبيهات              يراعى في األسئلة ما           معايير األسئلة

  .على قدر السؤال –          . معرفة دقة اإلجابة –          .التوزيع العادل –                 .الوضوح -
  صحة اإلجابة -      اإلجابة الجماعية تجنب  –         .توجيهها للجميع –              .االختصار -
  ).ومعنىصحة (            .     تجنب السخرية -       اختيار طالب      –                 .الترتيب -
  .منظمة –          .     رصد األخطاء –          .مالءمة الصوت –                 .البساطة -
  .ناشئة عن التفكير -             .         الشائعة                   .عدم التردد –                  .التحديد -
  .جو الثقة واالحترام –          تجنب القضايا –                 .األهمية -
  .توظيف التعزيز –            .الشخصية             .    السالمة اللغوية -
  .تجنب الصيغة المحددة لإلجابة –       .عدم التكرار –        . عدم التلميح باإلجابة -

  .التواصل بين الطلبة –        .متفترة الص -                                
                                                                    
  

  
  

  خطواته   شروط استخدامه                             مزاياه                           
  .ة التوضيحيةءالقرا –       .             مصدر للتعلم –     .   الفهم والمحاكاة العقلية -
  .القراءة الفردية –        .           عدم التقديم له –  .    إثارة الخيال والمشاركة -
  .مناقشة المضمون -         .النقد الداخلي والخارجي –  .       الربط بمنابع األحداث-

  .استنتاج ما يرشد إليه –        .       باألحداث االهتمام -                                 
  

  
  

  هـخطوات      اه                                             ـمزاي          
  .عرض النص على الطلبة –.                               الحيوية والحركة -
  .التدريب على األدوار –                               . تقريب األحداث -
  .التمثيل األولي –  .                         ت المصاحبةاإلنفعاال -
  .التمثيل الفعلي –.                          تمثل القيم واالتجاهات -
  .تحريك وجدان الطلبة -
  .اإلعتماد على النفس -

 .أسلوب تحليل النصوص األدبية -3

 األسلوب التمثيلي -4

أسلوب الحوار  -2
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  .تنمية التعاون -
  
  
  
  .توافر المصادر والمراجع للطلبة -
  .تنويع المصادر والمراجع للطلبة -
  المصادر والمراجع للطلبة مناسبة -
  .مناسبة الدراسة لمستوى الطلبة -
  .تحديد المواطن ذات الصلة -
  .تمكين الطلبة من التعامل معها -

  .التكليف بنشاطات ختامية منتمية للدراسة
  
  
  
  

  .عرض الموقف بعناصره جميعها: أوالً
  ).العناصر، واالحتماالت( تحليل الموقف : ثانياً
  .لموازنة وترجيح الرأي الذي تشهد له األدلةا: ثالثاً

  .استنتاج القيم واالتجاهات: رابعاً
  

 أسلوب تحليل المواقف -6

ذاتية أسلوب الدراسة ال -5
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  ألنموذج إعداد درس

  ) األمانة - r-من صفات النبي( السيرة النبوية: الموضوع      الثاني األساسي  : الصف
  

المواد   إجراءات التدريس  أهداف التعليم
  التعليمية

  الزمن  تقويم التعليم

التلميذ بعضاً من أن يعدد  -
  .-r-خصال الرسول

أن يضرب التلميذ أمثلـة   -
  . لألمانة

أن يحدد التلميذ الغاية من  -
  . األمانة

أن يأتي التلميـذ بعكـس    -
  .-الصدق -كلمة األمانة

  ....... من صفات المسلم -: التمهيد
  ..........بالصادق و -r-لقب الرسول -
  ِلم اتصف الرسول بأنه األمين؟  -
ن يحب منكم أن يكون صادقاً وأميناً؟ ِلم م -

  تحب ذلك؟

  السبورة
  الطباشير

  كيف تكون صادقاً؟ 
  كيف تكون أميناً؟ 

ــس ــات عكـ : هـ
  ....الصدق
  .......األمانة
  ........ القوة
  .......الحب

ق  10
  )التمهيد(

أن يذكر التلميذ قصصـاً   -
  . أخرى عن األمانة

-سأحكي لكم اليوم قصة عن أمانة الرسول
r- "  أتيح الفرصة للتالميذ في الحرية فـي

أرادت قريش تجديد بناء " الجلوس واالستماع
الكعبة، ولما وصلوا عنـد وضـع الحجـر    
األسود اختلفت القبائل من الذي يضع الحجر 
األسود لكي ينال شرف العظيم فاتفقوا علـى  
التحكيم بينهم أول من يدخل المسجد الحـرام  

 -r-دخل محمد وكانت إرادة اهللا تعالى أن
قالوا هذا األمين، واحتكمـوا عنـه فوضـع    

عباءته ووضع فـي وسـطها    -r-لالرسو
الحجر األسود بيديه الكريمتين، وقـال كـل   
قبيلة ترفع من جهة معاً حتى اقتربوا به من 
مكانه فكان للجميع  شرف رد الحجر األسود 

  .لمكانه في الكعبة
-من يحكي صوراً أخرى ألمانة الرسول -
r-.  

ور للكعبة ص
ــرفة،  المشـ
صور للحجر 
األســـود،  
جهاز عرض 
فوق الـرأس  
وإن أمكــن 

  فيديو

من يعيد لنا قصـة   -
  . الحجر األسود

هذه القصـة تـدل    -
  ........ -: على

      - ........  
      - ........  

  

أن يكتب التلميذ قصة : الواجب المنزلي  
أسطر تدل على شجاعة  3أخرى في حدود 

  .شهداً بتعبده في غار حراءمست -r-الرسول
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  اداتـالعب
  

اإلسالم الشامخ البنيـان يوضـحها الحـديث النبـوي      هي أركان خمسة عليها يرسو
، وأن محمداً رسـول اهللا  شهادة أن ال إله إال اهللا: بني اإلسالم على خمس:( الشريف

البخاري  رواه) " وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا الحرام
   ".ومسلم والترمذي والنسائي
  :تتوصيات في تدريس العبادا

  :كتب التربية اإلسالمية حينما تبحث في العبادات تعالجها من النواحي التالية
  .المعنى اللغوي والفقهي -
 . أهميتها وفضلها وأجر مؤديها وحكم تاركها -

 . كيفية أدائها وتفسير اآليات الخاصة بها -

 ". ها وفوائدهاأهداف"الحكمة منها -

  : وفي المرحلة األساسية الدنيا نرى
ضروري فليس المهـم حفـظ    –لما يمكن من العبادات  -أن التطبيق العملي -

  .كيفية أداء العبادات؛ ولكن المهم أن تمارس عملياً
 . الكتاب وسيلة تعليمية وال تلغي الدور العظيم للمعلم -

  ). صور للوضوء، للصالة، للكعبة(
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  إعداد درس ألنموذج
  الصالة :لموضوعا                                    :الصف

  
  الزمن  التقويم   المواد التعليمية  إجراءات التدريس  أهداف التعليم 

أن يسترجع التالميذ  -
  .كيفية الوضوء

  ما الواجب عليك أن تفعله قبل تأدية الصالة؟ -
  لماذا نتوضأ قبل الصالة؟  -
  تالميذ كيفية الوضوء؟من يمثل أمام ال -

شفافيات لعرض  -
كيفية الوضوء 

  .عملياً
كيفية الصالة  -

  .عملياً

االستماع إلجابة 
  .التالميذ والتصويب

  

أن يعدد التالميذ  -
الصلوات المفروضة 

  . في اليوم والليلة
  

كم الصلوات المفروضة علينا في اليوم  -
  ؟ ةوالليل

  ......،.....،.....،.....،....من يعددها -

  السبورة
  الطباشير

صالة الفجر  -1
  ركعتان

صالة  -2
  .......الظهر

صالة  -3
  ......العصر

صالة  -4
  ...... المغرب

صالة  -5
  .......العشاء

  

أن يطبق التلميذ  -
عملياً كيفية تأدية 

  .الصالة

  أين تتجه عند تأدية الصالة؟ -
  ........وبعدها...... ماذا تقرأ -
  ........وعماذا تقول في الرك -
  .....وعندما نرفع من الركوع -
  .........ماذا تقول في السجود -
  ........ماذا تقول في الجلوس بين السجدتين -

االستماع لإلجابة    
تصويب الخطأ عند 

  .الحاجة

  

أن يستنتج التالميذ 
  .أهمية تأدية الصالة

لماذا نقوم جميعاً ألداء الصالة عند سماع 
  األذان؟

في لمن تدعو   
  صالتك؟

  

أن يستنتج التالميذ 
الواجب علينا في 

  .الصالة

الوضوء قبل الصالة،     ما الواجب علينا في الصالة؟
عدم الحركة + الخشوع
  .واللعب
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الصلوات المفروضة خمس صلوات : أكلف التالميذ بالسؤال التالي :الواجب المنزلي

  :هي
  .....            وهي... ....الةص -2          صالة الفجر وهي ركعتان -1
  .....        وهي....... صالة -4          .......وهي....... صالة -3
  .......وهي....... صالة -5
  
  
  
  
  
  

  المقدمة                             الخطوة األولى
  التعريف بالعبارة                              الخطوة الثانية
  العرض العملي                             الخطوة الثالثة

  تطبيق الطلبة                            الخطوة الرابعة
  استنتاج حكمة المشروعية                           الخطوة الخامسة
ــويم                            الخطوة السادسة التقــــــــــــــ

 خالصة خطوات تدريس العبادات
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  التقويم الذاتي للفصل الرابع

  

  تالوة القرآن الكريم لتالميذ المرحلة األساسية؟صغ أربعة أهداف عامة ل -1

  أعد أنموذجاً تطبيقياً لتدريس التربية اإلسالمية بالقصة؟ -2

أقسام المياه لتالميذ الصف السابع األساسي كيف يمكنـك تنفيـذ   " كلفت بتدريس  -3

سجل األنموذج التطبيقي إلعداد هـذا الـدرس،   . هذا الدرس بطريقة التعليم التعاوني

  . قشه مع مجموعة من زمالئكونا

لماذا ال تصلح طريقة اإللقاء للتدريس في كل مواقف التربية اإلسالمية؟ هـات    -4

  . ثالثة مواقف ال يصلح معها اإللقاء مع ذكر الطريقة التي تصلح لما تأتي به
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  مراجع الفصل الرابع 

ي من منظـور  راشد الكثيري سر الختم عثمان المنهج المدرس -إبراهيم الشافعي -1
  .ھ1416مكتبة العبيكان  -جديد

 . م1990دار النهضة العربية بمصر  -طرق التدريس العامة -أحمد عبد القادر -2

دار النهضـة العربيـة    -مهارات التـدريس   -جابر عبد الحميد جابر وآخرون -3
 . م1997بمصر 

الـدار الصـولتية مكـة     -التـدريس الفعـال   –حسن يحيى وسـعد المنـوفي    -4
 . م1995المكرمة

اللغة العربية والتربية الدينية فـي ضـوء االتجاهـات     -رشدي خاطر وآخرون -5
 . التربوية الحديثة

ترجمة جابر عبد الحميـد وآخـرون عـالم     -مرشد المعلم–كيلرج . ريتشارد د -6
 . م1995الكتب 

مؤسسـة الرسـالة    -طرق تدريس التربيـة اإلسـالمية   -عابد توفيق الهاشمي -7
 .م1985

التربية الميدانية وأساسيات التدريس مكتبـة   -مهدي سالم -عبد اللطيف الحليبي -8
 . م1996 -الرياض -العبيكان

  . 11دار المعارف ط -الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية -10
دليل المعلـم ط   -اإلدارة العامة لإلشراف التربوي -وزارة المعارف السعودية -11

  .ھ1418
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عامـة للمنـاهج الفلسـطينية كتـب التربيـة      اإلدارة ال -وزارة التربية والتعليم -12
  )6-1(اإلسالمية المقررة على المرحلة األساسية من
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الوسائل التعليمية ليست كما يتوهم البعض شيئاً يساعد على الشرح والتوضيح، 
بل هي جزء ال يتجزأ من عملية التعلم التي يجب أن تشترك فيها األيـدي مـع   

علم بيديـه وبأذنيـه   فالطفـل يـت  . الحواس؛ لتكون ناجعة مالئمة لفطرة الطفل
وبحواسه األخرى، وبهذه الحواس يشترك عقله ويشترك قلبه، فيشترك جميعه 
في عملية التعلم، وبالتالي ينمو جميعه وينمو محبباً لنفسه؛ إلحساسه بالتفاعل 
الكلي في هذه العملية ويصبح السعي وراء العلم والمعرفة وما يتطلبه من حب 

 .تبقى معه طيلة حياته االكتشاف واإلدراك عادة محببة
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   :األهداف
  

  : يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن
  

  . تعرف أهمية استخدام الوسائل التعليمية -

 . بفاعلية تعرف القواعد الواجب اتخاذها؛ لتؤدي الوسائل دورها -

 . تعرف أنواع الوسائل التعليمية -

 االستخدام ا -أنواع السبورات -ارتفاع السبورة" تعرف كيفية استخدام السبورة  -

  ". ألمثل للسبورة
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  الوسائل التعليمية
  

هي كل ما يستخدمه المعلم من مفاهيم مبسطة، وأفكار، ومعاني، وأجهزة وغير ذلـك  
  )1420أبو تيلي عبد العزيز . (لتسهيل عمليتي التعليم والتعلم

  

   :أهمية استخدام الوسائل التعليمية
  : تسهم الوسائل بنوعيها اللغوي والحسي بإثراء عمليتي التعليم والتعلم من خالل

   )54-44ص 1996أنظر الطوبجي حسين . (استثارة اهتمام التلميذ أو تحفيزه للتعلم -
 . وإقباالً عليه زيادة خبرة التلميذ وجعله أكثر استعداداً -

تنوع الخبرات المقدمة للتلميذ مثل المشـاهدة، واالسـتماع، الممارسـة، التأمـل،      -
 . التفكير

 . تنوع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين التالميذ -

 . تعمل على استمرار توليد المعرفة واألفكار لدى التالميذ -

 . الجهد تتغلب على حدود الزمان والمكان وتوفير -

 . تجعل التعلم أعمق وأبقى أثراً -
 

  :فاعلية الوسائل التعليمية
  : لكي تؤدي الوسائل التعليمية دورها بفاعلية ينبغي مراعاة مايلي

  . قواعد خاصة بالمعلم -1
 . قواعد اختيار الوسيلة -2

 . قواعد استخدام الوسيلة -3
 

  : القواعد الخاصة بالمعلم
نمو التالميذ الفعلية والنفسية ومراحل نمـوهم وعالقـة    أن يكون ملماً بخصائص -

  . الوسائل التعليمية بكل ذلك
 . معرفة مصادر الحصول على الوسيلة وأثرها التربوي -
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 . اإللمام بطرق صيانة األدوات واألجهزة -

  . أن يعرف شروط عرض الوسيلة في عمليتي التعليم والتعلم -
 . عمليتي التعليم والتعلم أن يكون مؤمناً بدور الوسيلة في -

 

  :القواعد الخاصة باختيار الوسيلة
  . تحديد الهدف من استخدامها بدقة -
 . اختبارها وتجريبها قبل استخدامها أمام التالميذ -

 . استخدامها في الوقت المناسب لها أثناء تنفيذ الدرس -

 . وضعها في المكان المناسب لجميع التالميذ -

 . تقويم التي استخدمت من أجلها الوسيلةأن تتم عملية ال -

 . التأكد من صدق البيانات التي نحصل عليها من الوسيلة ومدى مطابقتها للواقع -
 

  :أنواع الوسائل التعليمية
تتعدد تصنيفات الوسائل التعليمية فالبعض صنفها تبعاً لمستويات الخبرة التي تهيئهـا  

أنظر كـاظم خيـري،   )( Cone of Experienceمخروط الخبرة ( الوسائل التعليمية
والبعض صنفها لعدد المستفيدين منها سواء كـانوا  ). 37ص 1986عبد الحميد جابر 

مجموعات صغيرة، أم كبيرة، أم جماهيرية والبعض صنفها أيضـاً تبعـاً إلمكانيـة    
، )تسـجيالت (، والوسـائل السـمعية  )صور(عرضها بالوضوء مثل الوسائل البصرية

وهناك اتجاهات صـنفتها تبعـاً لطرائـق    ). برامج تلفاز(ة السمعيةوالوسائل البصري
الحصول عليها سواء مواد وأجهزة منتجة كالشرائح واللوحات التي ينتجها المعلم، أو 

  . التالميذ كاألفالم التعليمية وغيرها
  

  :أهم الوسائل التعليمية المستخدمة في مدارسنا
  :الوسائل اللغوية والمنهج اإلسالمي: أوالً

هي ما تؤثر في القوى العقلية بواساطة األلفاظ كذكر المثال، أو التشبيه، أو الضد، أو 
  .المرادف
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  : فضل الوسائل اللغوية
  : تمتاز العبارة اللفظية عن غيرها من وسائل اإليضاح بما يلي

يحتاج إلى زمن أقل مما يتطلبه استحضار هـذا الشـيء    ءفذكر الشي :السرعة -1
ه، أو أنموذجه، أو رسم شكله، وقص الحوادث التاريخية وعرضه، أو عرض صورت

  . يتم في وقت قصير ال يتسع لتمثيلها
 . فاللغة ال تكلف اإلنسان في التعبير عما يريد إال أن ينطق السهولة -2

 . أقدر على توضيح المعاني الكلية والحقائق المجردة اللغة -3

  :صور للوسائل اللغوية
  :األمثلةتصوير المعاني وتخيلها بضرب  -1

( فمثالً يقوم المعلم بضرب أمثلة واقعية بهدف تبسيط المفـاهيم المجـردة للتالميـذ    
، أو يمكن استخدام القياس لتصوير المعنى لهـؤالء  )42ص 10إبراهيم عبد العليم ط

  :يقول اهللا في كتابه الكريم. التالميذ
 )t̀Bur õ8Îéô³çÑ «! $$ Î/ $ yJ ¯R r( s3sù §ç yz öÆÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# çmàÿsÜ ÷Ç tF sù çéöç©Ü9 $# ÷rr& ìÈqôgs? ÏmÎ/ ßwÜÌhç9 $# í Îû 5b% s3tB 

9,ã Ås yô ÇÌÊÈ )31:الحج .(وعن أنس-t- قال رسول اهللا: قال-r-) مثل المؤمن الذي
  "األترجة  كمثل يقرأ القرآن

ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القـرآن  " فاكهة تشبه البرتقال
طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي ال يقرأ القـرآن كمثـل   كمثل الريحانة ريحها 

وهكذا نستطيع أن نقوم بتصوير المعاني المجـردة  ). الحنظلة طعمها مر وال ريح لها
ومن خالل هذا . بضرب أمثلة من الواقع لتصوير الفكرة كما رأينا في القرآن والسنة

ثم تكوين االتجاهـات سـواء   التشبيه نستطيع تقريب الصورة الممثلة إلى ذهن التلميذ 
  . إيجابية أو سلبية

  :استخدام اللغة واليد -1
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 أي استخدام حركات اليد والجسد لدعم األلفاظ عند تصوير المعاني للتالميذ كما فعـل 
أنـا وكافـل   :(-r-عندما أراد أن يوضح أمر ما في هذا الحديث قال -r-الرسول

  )رواه البخاري) ( سطىاليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة و الو
  :استخدام األحداث الجارية في العرض الشفوي -2

  .استخدام المعلم لألحداث الجارية يعد تطبيقاً جيداً لما يتم دراسته من مفاهيم
  : الوسائل الحسية: ثانياً

   :العينات واألشياء
ن وهي عينات متعددة وأشياء كثيرة يمكن للتلميذ رؤيتها أو لمسها، ومـن الممكـن أ  

ومن السهل أن يحصل عليها المعلم أو تالميذه من البيئـة  . تكون محفوظة أو طبيعية
بل يجب أن يشجع المعلمون تالميذهم على جمع هذه األشياء أو العينات وحفظها في 

 -عينـات التربـة   –المعادن الطبيعيـة   -األحجار الصخرية: متحف المدرسة مثل
  ... طوابع –آثار قديمة  -خرائط
تستخدم عن طريق عرضها على التالميذ فـي الوقـت المناسـب     :الستخدامطريقة ا

وعرضها بمعرض المدرسة مع كتابة األسماء على كل شيء؛ لتثير اهتمام التالميـذ  
  .لحثهم على مزيد من البحث

   :الرسوم والملصقات
يستطيع المعلم أن يستخدم الرسوم مباشرة تبعاً للموقف ويقوم هو بعمليـة الرسـم أو   

 -y-يتبع هذا األسـلوب فعـن جـابر    -r-ف أحد تالميذه بذلك وكان الرسوليكل
فخط بيده الكريمة في األرض خطاً وقال هذا سـبيل   -r-كنا جلوساً عند النبي:(قال

هذه سبل الشيطان ثم وضع يـده  : اهللا وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره وقال
b¨:"في الخط األوسط، ثم تال هذه اآليـة  r&ur #xã» yd ë ÏÛºuéÅÀ $ VJä É)tG ó¡ãB çnqãè Î7 ¨? $$ sù ( üwur (#qãè Î7 F s? 

ü@ ç6è¡9 $# s-§ç xÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾Ï&Î#ã Î7 yô 4 öNä3Ï9ºså Nä38 ¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6 ¯=yè s9 tbqà)G s? ÇÊÎÌÈ )153:األنعام(  
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  سبل الشيطان
  

  الصراط المستقيم 
  سبل الشيطان     

سالم هو الصراط المستقيم الموصل وهكذا يبين الرسول من خالل رسمه أن منهج اإل
إلى العزة والجنة، وأن ما عداه من المبادئ والنظم واألفكار هـي سـبل الشـيطان    

والمعلم الكفء هو من يحسن استخدام الرسوم والملصقات . وطرقه الموصلة للهالك
  . التي تثير اهتمام التالميذ

المظهر أو الوظيفة أو وهي الشيء الذي يمثل الموضوع الحقيقي من حيث  :النمـاذج 
 -بعـض األجهـزة   :الخصائص العامة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومن أمثلتهـا 

  ...حشرات مكبرة –حيوانات مصغرة 
  :وتنقسم إلى: الصور الثابتة

  .شرائح شفافة قابلة للعرض على أجهزة -1
  .صور فوتوغرافية معتمة أو رسومات -2
  . أفالم ثابتة -3

  : ب مراعاة ما يليوعند استخدام الصور يج
  . التأكد من صحة الدالالت أو البيانات التي تشير إليها الصور -
  . تناسب حجم الصورة على أن يتعرف التالميذ على مكونات الصور بالتفصيل -

   School Broad Casting:اإلذاعة المدرسية
  :يمكن لمعلم التربية اإلسالمية االستفادة من اإلذاعة المدرسية في

  . د برامج إسالمية هادفة وإذاعتهاإعدا -
تقديم برامج حية مباشرة من اإلذاعة الرسمية تالوة قرآن، حديث نبوي شـريف،   -

  .محاضرات مفيدة
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  : وعند استخدام اإلذاعة المدرسية يجب مراعاة ما يلي
  . تحديد الهدف من اإلذاعة المدرسية -
  .لسماع البرامج مدهتناسب وقت إذاعة المادة مع وقت التالميذ واستعدا -
  . تقديم مواد تعليمية قصيرة ومفيدة ومتطورة مع األحداث الجارية -
 . تشكيل لجنة مسؤولة تماماً عما يقدم وترتيب وقت التقديم -

 .حفظ ما يقدم في مكتبة المدرسة -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئل السبورة أداة تعليمية ال تخلوا منها حجرة دراسية، وهـي مـن أقـدم الوسـا    ... 
التعليمية المستخدمة في التدريس، وأكثرها شيوعاً كما ال يوجد فـي المنهـاج مـادة    
دراسية يستطيع معلمها أن يستغني عن استعمالها أثناء تدريسه فهي األداة التعليميـة  

اس  تخدام الس  بورة االس  تخدام األمث  ل یمث  ل     -
  . نجاح نصف الدرس

إن معرف  ة كیفی  ة ال  تعلم أفض  ل بكثی  ر م  ن       -
 .تذكر ألف طریقة
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األولى في المدرسة إذ تخدم جميع مراحل التعلـيم مـن ريـاض األطفـال حتـى      
هي أداة تعليمية لنقل ما يكتـب، أو يرسـم    الجامعات، وهي ليست وسيلة تعليمية بل

فيها من المعرفة، واإليضاح للطالب كالسينما التي تصبح فعالة بأفالمها، وكاللوحات 
  . التعليمية التي تقدر بما يعرض عليها من معرفة، وإيضاح

   :لونها
وقد غلبت هـذه التسـمية لسـنين     Black Boardسميت هذه األداة باللوح األسود 

حتى تكون الكتابة عليها بالطباشير . سبب ذلك طالء األلواح بالدهان األسودطويلة، و
الكلـوب بشـير،   (واضحة تمام الوضوح بعامل التباين، بين اللون األسود، واألبيض

غير أن هذا اللون أخذ يتالشى عن الكثير من األلـواح  ) 17ص 1972الجالد سعود 
  : وفي جميع مدارس العالم لسببين

القاعدة الفيزيائية تقول إن األشياء السوداء ال ترى بـذاتها بـل    :لصحيةالناحية ا -أ
أما اللون األخضر فإنه يشـاهد  . ترى األشياء حولها، وذلك بعاملي التباين، والتغاير

بذاته، لذلك اُتجه إلى استخدام السبورة ذات اللون األخضر لهذا السبب باإلضافة إلى 
  .ة اإلنارة المتصاصه الضوءاللون األسود يجعل الغرفة غير جيد

األلوان النفسية القاتمة، وخاصة اللون األسود توحي بانقبـاض   :الناحية النفسية -ب
النفس، والخمول بينما نشعر بالتفتح، واالنشراح مع األلوان األخرى، وخاصة اللـون  

 . األخضر ألنه يهب النفس هدوءاً، ويعطي العين راحة

   :ارتفاع السبورة
شكلة ارتفاع السبورة عن أرض الغرفة هناك قاعـدة هندسـية قياسـية    لتغلب على م

  : وحسب المراحل التعليمية
  . سم70المرحلة االبتدائية يكون ارتفاع قاعدة السبورة عن األرض -
 . سم80المرحلة المتوسطة يكون ارتفاع قاعدة السبورة عن األرض  -

 .سم90ألرض المرحلة الثانوية يكون ارتفاع قاعدة السبورة عن ا -
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   :مكان السبورة في الفصل
تتم مراعاتها من قبل اإلشراف الهندسـي، ولكـن    ةالحقيقة أن مكان وارتفاع السبور

أكثر ما تظهر هذه المشكلة في المباني المستأجرة لذلك نود ذكر القاعدة التي يجـب  
  : اتباعها عند اختيار مكان تعليق السبورة

مباشرة حتى ال يتكون لمعان يمنع رؤيـة مـا    أن تجنب السبورة سقوط األشعة -1
  . تكتب عليها، ويسبب إزعاجاً، وضجيجاً

 . أن تعلق السبورة في مكان جيد اإلنارة -2

يجب أن يكون مصدر اإلنارة الداخلية للصف من الجهة اليسـرى للطـالب أي    -3
 .كتابتهم، وقراءتهم صحيتين نالجهة اليمنى للسبورة حتى تكو
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    :ع السبوراتأنوا
، وتربوياً أثر على المدرسة تـأثيراً مباشـراً   شهدت مدارسنا وهللا الحمد تطوراً علمياً

فحسن بناءها، وطور أدواتها، كما حسن المختبرات، ونظم المكتبات فكثـرت اآلالت  
نوعاً، وكماً؛ لتساعد المعلم،  ةالعلمية، واألجهزة التعليمية، وتطورت الوسائل التعليمي

تعلم في أداء دوريهما بسهولة، ورغبة صادقة للوصول إلى الهدف المنشود، فـي  والم
  . أقصر وقت، وأقل جهد

والسبورة هي األداة األولى في المدرسة نالها كثير من التجديد، والتطوير؛ لتواكـب  
  العمل التربوي المتطور، وتحقق الغرض 

  

  ): ھ1417حلس داود (ومن أنواعها
   :السبورة المثبتة -أ

وهي من أكثر األنواع شيوعاً في جميع مدارسنا، وال يخلوا فصل دراسي منها، وهي 
إما من الخشب المطلي، والمثبت على جدار الفصل، أو عبارة عن مساحة معينة من 
جدار غرفة الفصل تطلى بدهان أخضر وتحـدد بإطـار خشـبي مـع رف لحمـل      

س ذات المبنـى الحكـومي،   الطباشير، والممحاة، وهذا النوع يكون أكثر في المـدار 
  . وهذا النوع أيضاً أكثر تحمالً لعوامل الطبيعة، كما أنه أكبر مساحة
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  : )الخشبية(  السبورة الدوارة -ب
سبورة ذات وجهين، ومثبتة في حامل خاص بطريقة تجعلها تدور حول محور أفقـي  

ومـن  . ير مكانهبحيث يسهل استخدام الوجهين دون حاجة إلى تحريك الحامل، وتغي
ميزاتها الرئيسة اإلعداد المسبق إذ يستطيع المعلم إعداد المادة التي يريد عرضها مع 
الطالب نصاً كانت، أو أسئلة، أو رسماً إعداداً مسبقاً على الوجه الخلفي، وإبرازهـا  

  .للطالب وقت الحاجة لها
  
  
  
  
  
  " ذات الحامل -النقال:" السبورة اإلضافية -ج

نقلة لحاجة المدرسة الطارئة إذ يمكن وهي سبورة مت
المالعـب  :" استعمالها ألغراض متنوعة، وفي أماكن متعددة مـن المدرسـة فـي   

  .باإلضافة لإلعداد المسبق ألية مادة علمية". الحديقة -قاعات المحاضرة -الرياضية
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  :السبورة المغطاة بستارة -د
ها أعطاها ميزات جديـدة تزيـد مـن    سبورة ثابتة إال أن وضع الستارة على واجهات

فعاليتها في المساعدة على نقل المعرفة، واإليضاح، وهي تعطـي المعلـم الفرصـة    
لإلعداد المسبق قبل دخول الطالب، وإخفائها خلف الستارة ثم إبرازها للطالب وقـت  
الحاجة، وهذا النوع يساعد على التركيز، ويجذب انتباه التالميذ للمعلم عنـد الشـرح   

  . ادة المكتوبة على الجزء المغطى بالستارة، وتضمن عنصر المفاجأة، والتشويقللم
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  : )المطاطية( السبورة ذات السطح الدوار -ھ

السبورة ذات السطح الدوار من أحدث أنواع السبورات المستعملة في العالم، ويتكون 
ضـمن إطـار    شكلها النهائي من قطعة من المطاط المضغوط على شكل حلقة تدور

خشبي على اسطوانتين خشبيتين وتركز قطعة المطاط على واجهة خشـبية، وعنـد   
  : استعمالها يشعر المعلم بمدى مرونتها أثناء العمل، وتفردها بخصائص متعددة منها

  . اإلعداد المسبق ألية مادة تعليمية -1
د الجزء المساحة الكبيرة التي توفر على المعلم الوقت أثناء االستعمال، وذلك بش -2

المكتوب منه إلى أسفل، أو رفعه إلى أعلى حيث تبرز مساحة جديدة نظيفة جـاهزة  
 . لالستعمال
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بقاء المادة المكتوبة عليها وقتاً أطول يعطي الفرصة للطالب من الرجـوع إليـه    -3
 . وقت الحاجة واالستفادة منه، وسهولة حملها ونقلها

  
  
  
  
  
  
  
  :السبورة التي على شكل خارطة -و

ة عن قطعة من المطاط مثبتة على قطعتين من الخشب أحدهما مـن األعلـى،   عبار
وهذه السبورة مـن النـوع   . والثانية من األسفل بحيث يمكن لفها كما تلف الخارطة

اإلضافي الذي يمكن أن تكون في حيازة كل معلم في المدرسة حيث يستطيع المعلـم  
علمين إعداداً مسبقاً ثم يحملهـا  استخدامها في إعداد ما يحتاج من مواد في غرفة الم

سهولة صـنعها، ورخـص   : إلى الصف ويبرزها للطالب وقت الحاجة ومن ميزاتها
  . تكاليفها، وفعاليتها في العمل وخفتها في الحمل
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  :السبورة المغناطيسية -ز
هي من النوع الثابت إال أن وجه االختالف فيها هـو أن واجهتهـا مصـنوعة مـن     

مم، ومطلية بالدهان األخضر، ومحصـورة ضـمن إطـار    2ة سمكها صفيحة حديدي
ويمكن الكتابة عليها بالطباشير ومسحها عنها بسهولة إال أن امتيازها يكمـن  . خشبي

في تقبلها األجسام الممغنطة حيث تلتصق بجسمها الحديدي فيسهل تثبيت الرسـومات  
غيـر قابلـة للتشـقق، أو    باإلضافة إلى أنها أكثر مقاومة لعوامل الطبيعة، و. عليها

  ).5ص 1993الشاعر عبد الرحمن، إمام محمد (االلتواء
  
  
  
  
  
  

  

   :السبورات المخططة -ح
وهذه السبورات من النوع اإلضافي المتنقل تخطط بلون أبـيض؛ لتـؤدي أغراضـاً    

  : متعددة منها
   :السبورة ذات الرسم البياني -1

حيث يستعملها معلم الرياضـيات   تخطط بخطوط متساوية، ومتوازية أفقية، وعمودية
في تدريس مادة الرسم البياني فيسهل العمل عليها، ويوفر الوقت في تخطيط سـبورة  

  .الفصل
  "للخط العربي اإلنجليزي:" السبورة ذات الخطوط المزدوجة-2 

وتخطط بأربعة خطوط أفقية متوازية ذات أبعاد متساوية حيث يسهل علـى الطالـب   
تساوى الحروف في مجموعها وتكون الكتابـة مسـتقيمة فيهـا    الكتابة عليها بيسر ف

  . جمال، وإتقان، وترتيب
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  :السبورة ذات اللون األبيض -ط

وهو في الغالب إما أن يكون من السبورات المتحركة، أو المتنقلة ذات الـوجهين، أو  
ـ   تم من األنواع التي على شكل خرائط، ومجاالت استخدامها متعددة الكتابة عليهـا ت

كما تستعمل كشاشة عرض عند استعمال جهاز السـينما  . باستعمال الطباشير الملون
  . أو الجهاز العارض فوق الرأس

  
  
  
  
  
  

  Over Head Projector: جهاز عرض فوق الرأس -ي
من أحدث الوسائل التعليمية إذ يعتمد في تركيبه، وإعطائـه للصـورة، أو الكتابـة،    

اساطة المرايـا، واإلرسـال بواسـاطة العدسـات     والرسم على طريقة االنعكاس بو
ويستعمل لعرض الصور، والرسومات الشفافة فقط، أو للكتابة عليه حيث يؤدي فـي  

ومن ميزاته أن المعلم يستطيع أن يعد مـواده  . هذه الحالة دور السبورة بفاعلية أكثر
ت باسـتعمال  إعداداً مسبقاً رسماً كان، أو كتابة، ويستعملها وقت الحاجة، ولعدة مـرا 

  . أوراق شفافة
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  :االستخدام األمثل للسبورة
عليها، ومـا   السبورة ذات قيمة تعليمية كبيرة؛ ألنها تناسب العمل الجمعي، فما يكتب

كما أنه ال يوجد مقرر دراسـي يمكـن أن   . يرسم يالحظه جميع التالميذ في الصف
ار، أو الكبـار فهـي أداة   يستغني عن السبورة، وال يقتصر استخدامها علـى الصـغ  

  . تستخدم في المراحل المختلفة
  

  :ومن الوظائف التي تخدمها السبورة نذكر
توضيح بعض الحقائق، واألفكار وذلك عن طريق الكتابة، والرسـوم التقريبيـة،    -1

  .والتوضيحية، والبيانية، ورسم الخرائط، وغيرها من الرموز البصرية
لجديـدة، والقـوانين، والتعـاريف،    عرض الكلمات، والمصـطلحات العلميـة ا   -2

 . والملخصات، والتقسيمات التي تحتاج دراستها إلى توضيح وتأكيد من جانب المعلم

يتيح العمل السبوري للتالميذ فرصاً لكي يقف الواحد منهم أمـام زمالئـه فـي     -3
الفصل للتعبير عن فكرة معينة، أو عرض تقرير معين، أو حل مسـألة معينـة مـع    

ومثل هذه المواقف تتيح للمعلم الفرصة لتوجيه التالميذ وإرشـادهم  . رسماالستعانة بال
 .إلى االستخدام الوظيفي للسبورة
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  االستخدام الوظيفي للسبورة 

تستخدم السبورة في كتابة الملخص السبوري لموضوع معين ويتيح ذلك فرصـاً   -4
الملخصات الجيدة، وأفضل للتالميذ يتعلمون فيها العمل المنظم المرتب، وكيفية عمل 

طريقة لذلك عن طريق المناقشة الجمعية، وإشراك التالميذ فـي عملـه، وأن يـأتي    
  .نتيجة ما درسوه في موضوع معين

أما أن يكتب المعلم في السبورة ملخصات جاهزة ينقلها التالميذ في كراسـاتهم فهـو   
  .عمل مشكوك في قيمته لما قد ينشأ عنه من لفظية في التعليم

  صة إبراهيم عليه السالمق
في العراق، وكان قومه يصنعون األصنام بأيـديهم ثـم    –عليه السالم  –ولد إبراهيم 

  .يعبدونها
. ما كان قومه يصنعون من األصنام وعمل السـيئات  –عليه السالم  –رفض إبراهيم 

ه؛ يفكر في خالق هذا الكون فهداه اهللا لإليمان واختـار  –عليه السالم  –أخذ إبراهيم 
  .ليكون رسوالً إلى قومه يخرجهم من الكفر إلى عبادة اهللا

قومه لعبادة اهللا وترك األصنام التي ال تضر وال تنفـع   –عليه السالم  –دعا إبراهيم 
  .فكذبه قومه

أن يثبت لقومه ضعف أصـنامهم وعجزهـا لقومـه     –عليه السالم  –قرار إبراهيم 
  .الكبير وعلق عليه الفأس ضعف أصنامهم فقام بتحطيمها كلها إال الصنم
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للسبورة استعماالت أخرى متعددة، فيمكن استعمالها لكتابة تعليمات وتوجيهـات،   -5
إلجراء تجربة معينة في المعمل، أو في كتابة أسئلة، أو في تدريب التالميـذ علـى   

  .كتابة الكلمات، وتكوين الجمل
وللوصول نصف الدرس،  ذكره أن االستخدام األمثل للسبورة يمثل نجاحومن الجدير 

  -:إلى هذا النجاح علينا إتباع النقاط اآلتية
  :أحضر جميع األدوات التي تحتاجها في الدرس معك مثل -1
وذلك حتى ال تعيق عملـك خـالل   " ممحاة السبورة  –الملون  –الطباشير األبيض " 

  .الحصة
إلى تشـتيت  احرص على نظافة السبورة إذ إن المادة الباقية لدرس سابق تؤدي  -2

أفكار التالميذ، وال يجب بقاؤها طالما أن التالميذ في غير حاجة إليهـا، وال يجـب   
  .مسح جزء من السبورة إذ تكون كتابتك تائهة بين ما هو مكتوب عليها سابقاً

اجعل الكتابة، والرسم كبيراً بالدرجة التي يستطيع جميع التالميـذ فـي جوانـب     -3
دة بوضوح، وابذل جهداً في تحسين الكتابة والرسـم، وال  الفصل المختلفة من المشاه

تحاول أن تعتذر أمام التالميذ لرداءة خطك، ورسمك إذ ليس من المفروض أن تكون 
 فناناً فيما ترسم، أو تكتب ؟
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اختصر في الكتابة في السبورة قدر اإلمكان إذ إن السبورة أداة مساعدة في نقـل   -4

قت الدرس هو للشرح، والمناقشة حيث يتوصل المعلـم،  المعرفة، واإليضاح، وأن و
وطالبه إلى بلوغ أهداف الدرس كشيء رئيس في عملية التعلم، والتعليم، واسـتعمال  

 .األلواح اإلضافية حل لتلك المشكلة

اتخذ لنفسك أثناء الشرح مكاناً جانبياً من السبورة بحيث ال تحجب عن التالميـذ   -5
سوم الموجودة فيها، ويمكنك اسـتعمال المؤشـر إذا لـزم    أجزاء من الكتابة، أو الر

األمر، وواجه التالميذ أثناء الشرح، وال تكتب،أو ترسم، وتشرح متحدثاً إلى السبورة 
في نفس الوقت ألن ذلك يفوت على بعض التالميذ متابعة ما تقول، ولذلك يستحسـن  

طويالً من الحصـة ثـم    أن تنتهي من كتابتك، ورسمك أوالً مع مراعاة أال يأخذ وقتاً
 . واجه التالميذ بعد ذلك، واشرح ما تريد توضيحه على السبورة

  

ال تستعمل الجزء السفلي في السبورة ألنه غالباً ما يكون محجوباً عن الطـالب   -6
 . بأجسام الطالب الذين يجلسون أمامهم
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تابـة  سطر السبورة باستعمال أداة تسطير ففي ذلك مساعدة للطـالب علـى الك   -7
 . بخطوط مستقيمة وبترتيب جيد

استعمل الطباشير الملون وقت الحاجة، وبقدر كاف لما له من قدرة فائقـة علـى    -8
تحليل الكلمات، وتبيان أجزاء الرسم كما أنه يثير المتعلم، ويسهم في عملية التشويق، 

 . وليس لمجرد التلوين، وتجميل الرسم فحسب

رة ال لصقاً بالصمغ، وال تثبيتـاً بالـدبابيس، أو   ال يجوز تعليق صور في السبو -9
 . المسامير

قبل مغادرتك للصف وعند انتهاء الحصة يجب أن تمسح السبورة وليكن المسح  -10
من أعلى إلى أسفل حتى ال تثير غبار الطباشير، وعلـى أن يكـون بـاب الصـف     

ر خالل تنفسـهم،  مفتوحاً، والنوافذ كذلك؛ لتمنع عن التالميذ استنشاق ذرات الطباشي
  .وحتى تكون السبورة جاهزة الستعمال زميلك الذي سيعقبك في الحصة التالية

   :التالميذ والكتابة على السبورة
ألول مرة بصعوبة وارتباكاً في الوقوف أمام السبورة لكتابة جملـة، أو   يشعر التالميذ

ا وإجرائها علـى  إلجراء عملية حسابية مهما كانت سهلة مع العلم أنه يستطيع كتابته
هذه الصعوبة واالرتباك ينبعان من كونه جديداً على هذا الموقـف،  . كراسته الخاصة

ومع الزمن، والتدريب يزول ثم يصبح باستطاعته أن يقوم بالكتابة، واإلجابة بشجاعة 
وسهولة إذا تكرر هذا التدريب وباستمرار التشجيع، وتصحيح الخطأ بلطـف، ومـع   

وبذلك نستطيع أن نكفل تقـدم الطـالب   . االستعمال، والترتيب التوجيه الهادف لحسن
في استخدام السبورة إلبراز شخصياتهم، وزيادة مهاراتهم، وتنمية خبراتهم ولهذا فال 
بد أن نعود طالبنا الخروج دائماً إلى السبورة لترجمة ما يرغبون في عرضه لفظيـاً  

به الصغار فـي العمـل علـى    وعلى المعلم أن يساعد طال. أو صورياً أمام زمالئهم
استخدام السبورة بوضع خطوط في السبورة؛ لتسهيل الكتابة عليهم بحجـم مقبـول،   

  . واستقامة حسنة
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  :تدريس القرآن الكريم بالحاسوب

نمط من التعليم يستعمل البرامج الموضوعة بالحاسوب حفظاً وتالوةً وتفسيراً، بهدف 
  .د المتعلم خطوة خطوة نحو إتقان التعلمتقديم المادة التعليمية بطريقة شيقة تقو

ويمكن استعمال هذا النوع من البرمجيات داخل حجرة الصف من طـرف المعلـم    
كأداة تعزيز، أو خارج الصف، وفي هذه الحالة يمكن أن يشكل نوعـاً مـن الـتعلم    

كما يمكن أن  )5ص: 1987المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ( الخصوصي 
  .أداة فاعلة في عملية المراجعة يستعمل

  

  :مميزات الحاسوب كتقنية في تدريس القرآن الكريم
كتقنية تساعد في جعله وسيلة تعليم للقـرآن   أثبتت دراسات عديدة مميزات الحاسوب

  :الكريم حفظاً، وتالوةً، وتفسيراً منها
  .يفتح الحاسوب الباب أمام إمكانية تطبيق التعلم الذاتي داخل المدرسة -
جعل هدف تفريد التعليم في المدارس والفصول ذات األعداد الكبيرة مـن الطلبـة    -

  .أمراً ممكنناً
حيث يجب مراعاة العناصـر التاليـة   ) التعلم لدرجة االتقان( يحقق التعلم االتقاني  -

  :في البرمجيات التعليمية ومنها
  .تزويد المتعلم بأهداف المادة التعليمية المراد تعلمها -أ 

  .تجزئة المادة التعليمية إلى أجزاء صغيرة مع تسلسل النشاطات -ب
  .إعطاء فرصة لكل متعلم للتعلم حسب القدرة والطاقة  -ج
  .تعزيز استجابات المتعلمين لمعرفة صحة االستجابات -د
  .تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة -
  .لمعلوماتقيامه بالعديد من الوظائف، وكذلك التخزين واسترجاع وحفظ ا -
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القدرة على التوصيل ونقل المعلومات من المركز الرئيس للمعلومات إلى أمـاكن   -
شـبكات الحاسـوب واألقمـار     :أخرى متى توافرت األجهزة المناسبة لـذلك مثـل  

الصناعية، ويمكن استخدامه لتكميل وتدعيم وسائل وطرائق التعليم التقليدي كالكتـب  
  .المدرسية

لمدرسين المدربين وهو يساعد على احتفاظ المتعلم بمـا  يعوض النقص في عدد ا -
  .تعلم إلى أطول فترة ممكنة

يثير انتباه الطلبة بإظهار األلوان، وتوليد األصوات فيزيـد مـن دافعيـة الطلبـة      -
  .وحماسهم للتعلم

وذلك بإضافة عناصر تشـويق،   عليمية نشطة وحيوية فيقلل من الرقابةيخلق بيئة ت -
  .ن العملية التعليمية التربويةوحب االستزادة م

ال يتطلب طاقة بشرية كبيرة لتشغيله، وهو ال يتطلب معرفة متطـورة أو مهـارة    -
  .خاصة لتشغيله واستخدامه

عندما يتطلـب مـنهم    علمينيمكن استخدامه في التغلب على مشكلة النقص في الم -
ها التدريب تدريس موضوعات ليست في مجال تخصصهم الوثيق، أو لم يتدربوا علي

  .الكافي لتدريسها
  .رقه في دراسة المقررات الدراسيةتغيساعد في تقليل الوقت الذي يس -
الحقـائق التاريخيـة،    يساعد الطلبة على حفظ المعاني للكلمات الجديدة، وحفـظ  -

وأسماء األشخاص والبلدان، والتواريخ المهمة وبهذا يمكن توظيفه في ميدان التالوة، 
يد بهدف إمكانية الوصول إلى مستوى اتقان في أحكامها حيث يعمـل  والحفظ، والتجو

تقـان  إالمناسبة التي تمكن المتعلم من )  Modeling(الحاسوب على توفير النمذجة 
  .أحكام التالوة والتجويد كل بحسب قدرته وإمكاناته
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  :طة الحاسوباسطرائق تعليم القرآن الكريم بو
تستخدم هذه البرامج فـي مجـاالت    Drill and Practice التمرين والممارسة -1

جاالت التشريع األكاديمي من خالل قراءة اآليات وفـق  مو Remediation المعالجة
  .أحكام التجويد

وهي بمثابة حوار يشتمل على أسئلة وإجابـات بـين    Tutorialsبرامج تدريبية  -2
كريم من تفسير لآليـات،  الحاسوب والمتعلم فيما يتعلق بالمادة العلمية آليات القرآن ال

  .ل، وبيان أحكام التالوة والتجويدومعاني المفردات، وأسباب النزو
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  التقويم الذاتي للفصل الخامس
  

 حدد مفهومك للوسيلة التعليمية؟ -1

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الصندوق العربي لالنماء االقتصـادي   -2

الخليج خطة الستخدام الحاسوب في التعلـيم   واالجتماعي مكتب التربية العربي لدول

  .1987في األقطار العربية 

سجل خمس نقاط تؤكد فيها أهمية استخدام الوسيلة التعليميـة لمعلمـي التربيـة     -3

 اإلسالمية ؟

في رأيك ما أهم الوسائل التعليمية التي يستخدمها معلمو التربية اإلسـالمية فـي    -4

 الستخدامها مستقبالً عند تكليفك بالتدريس ؟مدارسنا؟ وما أهم الوسائل التي تسعى 

 ِلم تم تغيير لون السبورة من اللون األسود إلى األخضر ؟ -5

يؤكد التربويون أن االستخدام األمثل للسبورة يمثل نجاح نصف الـدرس فكيـف    -6

 لك أن تحقق هذا النجاح عند استخدامك للسبورة ؟
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  مراجع الفصل الخامس

  

دار  -الحميد جابر الوسـائل التعليميـة والمـنهج    جابر هبد -أجمد خيري كاظم -1

  . م1986النهضة العربية 

دار العلـم للماليـين    -)لوح الطباشير( السبورة  -سعود الجالد -بشير الكلوب -2

 . م1982بيروت 

 14وسائل االتصال والتكنلوجيا في التعليم دار القلـم ط  -حسين خيري الطوبجي -3

 . م1996

نشرة تربوية معممـة إدارة التعلـيم فـي     -بورةكيفية استخدام الس -داود حلس -4

 . ھ 1417اإلشراف التربوي  -محافظة شقراء

مفاهيم أساسية فـي اسـتخدام وإنتـاج     -إمام محمد إمام -عبد الرحمن الشاعر  -5

 . م1993 2الرياض ط -الوسائل التعليمية مطابع الجاسر

 ھ1420لريـاض  إدارة التعليم بمنطقـة ا  -حقيبة تدريبية -عبد العزيز أبو تيلي -6

 . معممة من قبل إدارة تعليم الرياض

 .دار المعارف بمصر -الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية -عبد العليم إبراهيم  -7
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عبه ال أننا ال نريد أن تنشط األقدام فقط دون الرؤوس، فكما أن للجسد مل

بد وأن يكون أيضاً للعقل ملعبه ومالعب العقول ساحاتها في أنشطة 

  . الثقافة والفنون في ظل ترسيخ عقيدتنا اإلسالمية
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   :األهداف
  

  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن

  . المدرسيالطالبي تعرف المقصود بالنشاط  -

 . المدرسي الطالبيتعرف أهداف النشاط  -

 . المدرسي للتربية اإلسالمية الطالبياط تعرف النش -

 . المدرسي للتربية اإلسالمية الطالبيتعرف ألوان النشاط  -

 . أن تتعرف على نماذج لألناشيد اإلسالمية؛ الستخدامها في اإلذاعة المدرسية -

 . أن تتعرف على عوامل التشجيع لنشاط التربية اإلسالمية -

 .ريس القرآن الكريمأن تتعرف على كيفية استخدام الحاسوب لتد -
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  :المدرسي الطالبي النشاط
مجموعة البرامج التي يمارسها التالميذ، داخل المدرسة وخارجها، وفق خطط محددة 
خارج نطاق المناهج الدراسية المقررة بحيث تتكامل مع البرامج التعليميـة وتتمهـا   

ـ     راف وتتوافق مع خصائص النمو في المرحلة التي يمر بهـا التالميـذ وتحـت إش
  .المعلمين
  :مدرسيال الطالبيالنشاط أهداف 

غرس المبادئ والقيم اإلسالمية في نفوس التالميذ؛ لينشـأوا مـواطنين صـالحين     -
  . يؤمنون بربهم ويرفعون راية اإلسالم، ويقودون مجتمعهم إلى الرقي والتقدم

ـ   - وازن إشباع الحاجات النفسية للتالميذ وفق خصائص النمو المختلفة؛ لتحقيـق الت
النفسي، والتوافق االجتماعي، وتمكين التالميذ من االستفادة من الفـرص التعليميـة   

 . بأقصى حد تتيحه لهم إمكاناتهم الخاصة

هب الكامنة لدى التالميذ والعمـل علـى تنميتهـا    ااكتشاف القدرات والميول والمو -
 . واستثمارها لصالح التالميذ ولصالح المجتمع

التالميذ فيما يعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة، وبمـا ينمـي   استثمار الوقت لدى  -
  .خبراتهم وينشط قدراتهم الذاتية

تهيئة المواقف العملية أمام التالميذ؛ الكتساب الخبرات والمهارات الالزمة لهم في  -
حياتهم؛ كي يتحقق لهم النجاح في المستقبل، ولكي يكتسـبوا قيمـة احتـرام العمـل     

 . والعاملين
ربط المواد الدراسية المقررة بواقع الحياة حتى يتمثلها التالميذ فيسهل اسـتيعابهم   -

 . لها، ويستفيدون بمعارفهم وعلومهم في حل مشكالتهم ومشكالت المجتمع

الترويح عن النفس ودفع الملل والسأم عن التالميذ؛ ليزداد إقبالهم على التحصـيل   -
 حاجاتهم ورغباتهم يشعروا بأن المدرسة تقدرالدراسي بدافع من الرغبة الذاتية وكي 

 . وتسعى لتلبيتها
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بصرف طاقة التالميذ على النشاط البناء حتى المساعدة في ضبط النظام المدرسي  -
نفسك إن لـم تشـغلها بـالخير    : " ال تنصرف إلى النشاط الهدام عمالً بالقول المأثور

 ... "شغلتك بالباطل

  :ميةالنشاط المدرسي للتربية اإلسال
 ضالنشاط في التربية اإلسالمية هو الجهد المبذول في حقلي الكالم والعمـل؛ لغـر   

نابعـة مـن عقـل واع    ، إبراز المفاهيم اإلسالمية الصحيحة للغير بصدق وإخالص
، مضحٍ فـي سـبيلها  ، متحمس لنشرها متأدب بها منفعل معها، بها نمؤم، مدرك لها

  .ومألوف فطن في الدعوة إليها آلف، مرن في عرضها
ومعلم التربية اإلسالمية إذا قصر رسالته على تالميذه داخل الصفوف فقد ال يستطيع 

فال بد من اتبـاع  ، تحقيق الهدف كامالً فالغرض من اإلسالم حياة تحياها على قواعد
وإن ظـن التلميـذ أن   . وسائل عدة لتحقيق هذا لغرض الخطير من رسالة اإلسـالم 

عليها في دروس التربية اإلسالمية هي الغاية مـن هـذه   الدرجة العالية التي يحصل 
، وحـب ، الدروس فقد أساء الظن إذ ليس اإلسالم تجارة وغنم درجات وإنما هو فهم

  .هكذا علمنا اإلسالم، وتضحية، وبناء، وعمل، ودعوة، واستقامة، والتزام
  

  ): األساسيةللمرحلة ( :سي للتربية اإلسالميةمن ألوان النشاط المدر
  :فظ والتالوة للقرآن الكريمالح

مع تخصيص جـوائز معنويـة وماديـة    ، عن طريق طرح مسابقات للحفظ والتالوة
  .واالستفادة منهم في المناسبات واالحتفاالت. للفائزين

  :النشاط الصحفي
يكون بإصدار صحيفة دينية جدارية يتولى إعدادها جماعة من التالميذ تصدر حسب 

  .راف المعلمينالمناسبات الدينية وتحت إش
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

214 
  

  
  :النشاط الثقافي

بحث التالميذ على جمع قصاصات صحفية تتعلق بموضوعات دينية ويكثر ذلك فـي  
كتابـة بـرامج لألعـالم     -يوم عاشوراء –موسم الحج  –المواسم كالهجرة النبوية 

  .البارزين
  :التمثيليات الدينية

أهدافـه ألن تأثيرهـا    وهي من الوسائل الناجحة في نشاط التربية اإلسالمية وتحقق
  .أوقع، وإقبال التالميذ عليها شديد، وبها يمكن تقوية الرابطة بين المدرسة والمجتمع

  :الجماعات اإلسالمية منها
   :جماعة المكتبة الدينية

  .يوكل إليها تنظيم المكتبة الدينية التي تشمل الكتب والشريط اإلسالمي
إقامة ، والمحافظة على نظافته، درسةمهمتها تفقد مسجد الم :جماعة مسجد المدرسة

إعداد آيات قرآنية، وأحاديث نبوية بخط جميل تعلـق   –متى أمكن  –اآلذان للصالة 
  .في المسجد

بتصرف عن سليمة محي اللدين، سليمة محمد مجموعـة  ( :جماعة الوعظ واإلرشاد
1990(  

تصـرفاتهم  وتراقـب  ، مهمتها تبث في صفوف التالميذ اآلداب الحميدة أثناء الفسـح 
... جمع التبرعات مـن اآلبـاء والتالميـذ   ، فض الخصومات، لتكوين الخلق الطيب

ويحسـن  . لمساعدة التالميذ المحتاجين تحت رعاية دقيقة من معلم التربية اإلسالمية
  .اختيار أفراد هذه الجماعة من ذوي الشخصيات القوية

   :جماعة اإلذاعة المدرسية
ربية اإلسالمية أثناء االصـطفاف الصـباحي وأثنـاء    لتي تتولى النشاط اإلذاعي للت

  .وعند المناسبات الدينية، الفسح
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   :جماعة المعارض
  .والمصورات ونحوها -تجمع فيها آثار النشاط الديني كالصحف

   :جماعة النشيد اإلسالمي  
التي تتولى حفظ وترديد النشيد اإلسالمي يفضل اختيار هذه الجماعـة ممـن لـديهم    

أداء النشيد واالستفادة منهم في المناسبات وتعزيز دورهـم مـن خـالل     القدرة على
  .اإلذاعة المدرسية

  

  :اإلسالمية للمرحلة األساسية الدنيا دنماذج لألناشي
  دعوة إلى اإليمان

ــا  ــول اهللا علمنــ                   رســ

ــه     مـــن اإليمـــان أجملـ

  

             كتــــاب اهللا نحملــــه  

  ونقــــرؤه ونفهمـــــه   
  

  

ــا نرت  ــي هيـ   لـــهأخـ
  

ــوده    ــل نجـ ــى مهـ   علـ
  
  

ــوز   ــه الف ــر ب ــه األج                   ب

ــه   ــا نبلغـــ   إذا قمنـــ
  
  

ــول ــمعت الق ــرى إن س ــنه        فبش ــت أحسـ ــم اتبعـ   ثـ
  
  

" #såÎ) ur çòÌçè% ãb#uäöçà)ø9 $# (#qãè ÏJtGóô $$sù ¼çms9 (#qçFÅÁRr&ur öN ä3ª=yè s9 tbqçHxq öçè? ÇËÉÍÈ  )204 األعراف(  
  هيــــا         هيــــا 

  

  رقــاننســمع آيــات الف   

  

ــا  ــا          هيــ                        هيــ

ــدنان     ــاري ع ــرأ ج   فليق
  

ــا  ــا          هيــ                        هيــ

  نصمت في صـمت وأمـان    
  

ــا   ــا          هيــ                       هيــ

ــرحمن    ــرب ال ــا ال   يرحمن
  
  

ــا  ــا           هيــ                       هيــ

ــرآن     ــى أدب الق ــا أحل   م

                             

  تحية الوالدين
"  4Ó|Ó s%ur y7ï/uë ûwr& (#ÿrßâç7 ÷è s? HwÎ) çn$ ÉÎ) Èûøït$Î!ºuqø9 $$ Î/ur $·Z» |¡ôm Î) 4  ÇËÌÈ  )23 اإلسراء(  

ــم  ــى نغ ــا أحل ــي ي ــا أم                      ي

  يا أغلى من روحي ومن دمي  
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ــود ــة موعـ ــيم الجنـ                      بنعـ

  وطريقي مـن تحـت القـدم     

  

ــ ــل أبٍ وأب ــن ك ــى م                  ي أغل

ــدب    ــف وللح ــز للعط   رم
  

ــاً ــي عون ــا رب احفظــه ل                  ي

  كي أغدو في أعلـى الرتـب    

  

ــاناً  ــك إحسـ ــك وأمـ                      بأبيـ

ــار    ــا الغف ــئت رض   إن ش
  
  

                 وجنــاح الــذل اخفــض لهمــا

  أف تــدنيك مــن النــار    
  

  الحب للجميع
                 يعـاً والتفرقـوا   واعبدوا اهللا جم

ــاً   ــداً رفيعـ ــوا مجـ   تبتنـ
  
  

                             ســـــأطيع اهللا دومـــــاً 

ــع     ــن أطي ــي ل ــر رب   غي
  

  

ــدين   ــدي الوالـ ــا أفـ                              أنـ

  بســـــواد المقتلـــــين  
  

                        لــــذوي القربــــى ودادي

ــؤادي    ــاكين فــ   للمســ
  
  

ــامى  ــاري واليتــ   ولجــ
  

ــذماما   ــا أرعـــى الـ   فأنـ
  
  

  ولمـــن أوصـــى الـــرحيم
  

ــيم    ــب يق ــا ح ــي الحش   ف
  
  

  )ما اشتملت عليه الضلوع: الحشا( 
  أنا جميل بنظافتي

  

ــي   ــوالي عل ــن م ــرض م                      ف

  أن أغســل وجهــي ويــدي    
  

ــاء  ــح بالمـ ــي أمسـ                        وبرأسـ

ــدميا    ــاً قـ ــل أيضـ   وأغسـ

  

                          أتــــيمم بغيــــاب المــــاء

  أو خفــت استشــراء الــداء    

  

ــوئي   ــع بوضـ ــور مشـ                        النـ

  أتطهر في الجسم طير وفي الروح  
  

ــالتي  ــه وصـ ــا رب اقبلـ                      يـ

ــي دوح     ــر ف ــبح طي ــا س   م
  

  

  وصوم رمضان
ــان   ــع األزم ــان ربي                 رمض

  أكــرم بعذوبــة إيمــاني    

  

ــيام   ــومي بص ــارة ص                 بتج

ــان    ــارك رمض ــا رب فب   ي
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ــرحمن  ــه الـ ــى فيـ                     يتجلـ

  في شـهرك أنـزل القـرآن     
  

ــزدان  ــك تـ ــو أيامـ                     تحلـ

ــوان     ــيامك أل ــب ص   بالح

  

              مدرســة الخيــر مــع األجــر

  مفتاح الشـكر مـع الصـبر     
  

ــنا   ــر وس ــه س ــس ب   لألن
  

ــر    ــبح الفق ــه ش ــل ب   ونزي
  

  )الضوء: اـسن(
             

  الصلة الدائمة –الصالة 
ــواله   ــد ومـ ــلة للعبـ                        صـ

ــراً    ــه فخـ ــه عبادتـ   وكفتـ

  

ــنام  ــداً أصـ ــد أبـ                       ال أعبـ

  ال تملـــك نفعـــاً أو ضـــراً  

  

ــأل إال رحمانــــاً                       ال أســ

  يهديني مـن عسـري ويسـري     
  

              وصــالتي تنهــى عــن فحــش

ــر   ــي تـ ــراوالبغـ   ده والنكـ

  

                  يـــا رب اقبلهـــا واجعلهـــا

ــرا   ــزن الطهـ ــالالً يختـ   شـ

  

  اجعلنــي واجعــل إخــواني  
  

ــكرا     ــالها ش ــد ص ــن ق   مم
  

  شهادة أنه ال إله إال اهللا
  

                  اهللا ربــــــي واحــــــد

  اهللا فــــــرد صــــــمد  
  
  

                 ذا مبـــــدئي وأصـــــونه

ــد     ــن يجحـ ــالرغم ممـ   بـ
  

  

                  اهللا ال رب ســــــــــواه

ــاله     ــي ع ــيمن ف ــو المه   وه
  
  

ــا    ــق كلهـ ــك الخالئـ                ملـ

ــاه    ــت الجبـ ــه عنـ   ولوجـ
  
  

ــيم  ــن رحـــ                  اهللا رحمـــ

  بالغيـــب والنجـــوى علـــيم  
  
  

ــركهم  ــن شـ ــبحانه عـ   سـ
  

ــريم    ــو الكـ ــبحانه وهـ   سـ
  
  

  

  ال منافس لنا -وتواصوا بالحق
ــال ــا ع ــر ي ــن  مأبش ــا نح             ه

ــالم عالمت   ــور اإلسـ ــانـ   نـ

  

ــا  ــدعوة واجبنـ ــغ الـ                تبليـ

ــلكنا    ــن مس ــا م ــر به   والجه
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ــاً   ــا عون          نمضــي والصــبر لن

  وســـنبذل أقصـــى طاقتنـــا  
  
  

ــه  ــر ودعوت ــل الخي ــي حم            ف

ــدنا     ــد قائ ــرة أحم ــي نص   ف
  
  

ــداً   ــاً أبـ ــرك معروفـ              ال تتـ

ــمعنا     ــن يس ــأمر م ــه ن   وب
  
  

ــيطان  ــر ش ــن منك ــي ع             ننه

ــدتناال نب     غـــي الـــذل لوحـ
  ج
  

ــنا          إنــا أبطــال الحــق فــال     ــز ينافس ــي الع ــد ف   أح
  
  

  

  

  : عوامل التشجيع لنشاط التربية اإلسالمية
مع أن العقيدة تشجع صاحبها تلقائياً على السلوك الحسن واالسـتقامة ولكنهـا وحـدها    

من آثار  بالنسبة للتالميذ خاصة في المرحلة األساسية تحتاج إلى عوامل التشجيع؛ لتزيد
  : العقيدة في نفوسهم ومن هذه العوامل ما يلي

  

  : األلقاب
  ) عبد اهللا بن مسعود(لقب    :فالمقرئ المتميز يمنح مثالً
  ) بالل(لقب    :والمؤذن الجيد يمنح مثالً
  ) المقداد(لقب      :والخطيب المبرز يمنح
  )عمار( لقب      :والمصلي الخاشع يمنح

  

  : الشارات
  شارة قرآن مفتوح :نللمقرئين المجيدي

  )مئذنة(شارة منارة             :للمؤذنين
  شارة منبر            :وللخطباء

  .ولكل من الجماعات السابقة أسماء وشارات مناسبة       
  

  :المدرس للتربية اإلسالمية –خالصة النشاط الطالبي الصفي 
  .استثمار المناسبات -
 .الزيارات الميدانية والرحالت -
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 .المسابقات -

 .األبحاث والتقارير والمقاالت -

 .اإلذاعة المدرسية -

   .الندوات والمحاضرات -

 .التمثيل ومسرحة الدروس -
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  التقويم الذاتي للفصل السادس

  

االستخدام األمثل في مدارسنا فإنه ) المدرسي( إذا ما استخدم النشاط الطالبي  -1

كيف لك أن  سحتماً يحد من عدم االنضباط السلوكي الذي تعاني منه بعض المدار

  .تؤكد العبارة السابقة

  . )المدرسي( حدد مفهومك للنشاط الطالبي  -2

 .    )المدرسي( في أربع نقاط أكد أهمية النشاط الطالبي  -3

السائدة في مدارسنا وثالثة ) المدرسي( سجل أهم ثالثة ألوان للنشاط الطالبي  -4

 .سالميةألوان تتمنى أن تقوم بها إذا ما اسند إليك تدريس التربية اإل
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  مراجع الفصل السادس
        

مجاالتـه  ، أهدافه ووظائفـه ، ماهيته وأهميته( -النشاط المدرسي -حمدي شاكر -1

   1حائـل دار األنـدلس ط   -السـعودية )تنفيذه وتقويمـه ، إدارته وتخطيطه، ومعاييره

  .م1998

فـي  داود حلس محاضرات فن اإللقاء والتعبير ومسرحة الدروس إدارة التعلـيم   -2

  .ھ1417إدارة النشاط المدرسي  –محافظة شقراء منطقة الرياض 

 4النشاط المدرسي وتطبيقاته التربوية غـزة دار المقـداد ط   –زياد الجرجاوي  -3

  .م 2002

مجموعة أناشيد أنا أقرأ وأفهم كتـاب   –محمد توفيق سليمة  -محي الدين سليمة -4

  .م1990دمشق دار الثقافة ط  –الرياض دار الهدى ، 6-1من ) قصص التاريخ(اهللا 

طباعة إدارة تعليم مكة المكرمـة   -النشاط المسرحي -وزارة المعارف السعودية -5

  .ھ1412قسم النشاط التربوي المدرسي 

دليل النشاط المدرسي للمواد  -اإلدارة العامة للنشاط المدرسي -وزارة المعارف -6

  .ھ1406الدراسية ط 
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تقويم االختبـارات التـي   : إن أفضل وسيلة لتقويم المعلمين هي" 

ومـا  . م مع االختبار الجيدالجيد يتالء سفالتدري، يعدونها لطالبهم

تالزمهما هذا إال ألن االختبارات الجيدة تمثل طريقة مهمة جـداً  

، هم تجاهـه ويثيرون بها دافعيت، يوجه بها المعلمون طالبهم للتعلم

ومن ثم فإنها تحدد مدى تحقيق الطـالب لألهـداف التدريسـية    

  "وتوضيح قدرة المعلمين على التدريس
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  :األهداف
  

  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن
  

  .تعرف أهداف االختبارات -

 .تعرف أنواع االختبارات -

 .تعرف مميزات وعيوب كل نوع من أنواع االختبارات -

 .ءات والخطوات الواجب اتخاذها قبل إعداد االختبارتعرف اإلجرا -

 .تعرف ما يجب مراعاته عند بناء جدول المواصفات -

 .تتعرف على أداء التقويم لالختبار التحصيلي -
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  :توضيح
لتقويم قدرات لطالب  ةوسيل، يتفق التربويون على أن االختبارات وسيلة وليست غاية

  ...ئيوتحصيله ومستواه العلمي والفكري واألدا
فهي عملية تربوية مركبـة ال يناسـبها    .وهي وسيلة واحدة وليست الوسيلة الوحيدة

التسرع واالرتجال فكلما تأنى المعلم وتروى في وضع اختباره كان االختبار أقـرب  
وعلـى  . وهدوء وتفكير، ووقت، خبرة: فهو إذن يحتاج إلى .إلى تحقيق المقصود منه

ـ   المعلم أن يدرك عند إعداد االخت طتها علـى  ابار أنه أمام إعـداد أداة يحكـم بواس
، وأبعاد تربوية تسهم في تشكيل شخصـية الطالـب  ، ن لها تأثيرات نفسيةأو، الطالب

، والدقـة ، ومن هنا فإن هاجس العدل. أو الفشل المتكرر، إلى النجاح المستمر هتدفع
كل منا قو  والحذر يجب أن يسيطر على فكر وعقل المعلم وهو يعد االختبار وليتذكر

  "إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه:" - r-رسولنا الكريم 
  ).أخرجه الطبراني في معجمه األوسط وأبو يعلى في مسنده ( 

  

  :أهداف االختبارات
يحتاج المعلم دائماً إلى تقويم عمله التعليمي خالل الفصل الدراسـي ونهايتـه ومـن    

الحكم على مستوى يفيد طالبه وبالتـالي الحكـم    وسائل التقويم التي يعتمد عليها في
   -:االختبارات الشهرية والنهائية التي تهدف إلى إعدادعلى مستوى 

  . وتشخيص نقاط القوة والضعف لديهم، قياس مستوى تحصيل الطالب -1
 .وقياس مستوى تقدمهم في المادة، تصنيف الطالب في مجموعات -2

 .التنبؤ بأدائهم في المستقبل -3

 ).بطيئي التعلم  –العاديين  –المتفوقين(عن الفروق الفردية بين الطالب  الكشف -4

 .تنشيط دافعية التعلم والنقل من صف آلخر ومنح الدرجات -5

وال شـك أن  .التعرف على مجاالت التطوير والبـرامج والمقـررات الدراسـية    -6
 ال تقيس في معظمهـا االختبارات التي يعدها المعلمون في مدارسنا بصورتها الحالية 
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إال الجانب المعرفي في أدنى مستوياته فهي ال تقيس سوى قدرة الطالب على الحفـظ  
لذا . واإلبداعي، وال ترقى كثيراً إلى مستوى قياس قدرته على التفكير الناقد ،والتذكر

فعلى المعلمين عند إعداد االختبارات الصفية أن ينتبهوا إلى دور االختبـارات فـي   
عملية التعليمية بشكل عام، ودورها في مساعدة الطالب، وتمكينهم من إبـراز  تقويم ال

ما اكتسبوه من مهارات إضافية إلى قدرة االختبـار علـى تشـخيص نقـاط القـوة      
كما ينبغي التأكد من أن االختبـار  . والضعف ومن ثم إعداد الوسائل المناسبة لعالجها

س لها صلة بالمقرر الذي درسـوه، أو  ال يؤدي إلى تثبيط الهمم كأن يتضمن أسئلة لي
  .تكون ذات صلة بالمقرر ولكنها غامضة أو ضاربة في السهولة أو الصعوبة

التحصيلية التي يستخدمها معلم التربية اإلسالمية في ( أنواع االختبارات
  ): الصف
  :االختبارات الشفهية: أوالً

ويطلـب منـه    ،للمـتعلم  يقصد بها تلك االختبارات التي تقدم على هيئة أسئلة تعطى
  .ها في الوقت نفسه شفهياً دون كتابةناإلجابة ع
  : ميزاتها

النوع الوحيد الذي يمكن بوساطته قياس مدى قدرة الطالب على النطق والتعبيـر   -1
  .اللفظي والمحادثة

تساعد المعلم على التعرف على نواحي القوة والضعف لدى طالبه عن طريـق   -2
 . معهم متابعة الحوار والنقاش

  : من عيوبها
  . أنها تتأثر بذاتية المعلم -1
 . صعوبة العدل في مستوى صعوبة األسئلة المقدمة للطالب -2

 . عدم القدرة على شمولية القياس لجميع قدرات الطالب -3

الظـروف  : أن تقدير الدرجة قد يتأثر بعوامل من خارج المادة الدراسـية مثـل   -4
 ". وهنا دور المعلم" لدى الطالبالنفسية أو القدرات اللغوية 
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تستغرق وقتاً طويالً فهي تقدم بشكل فردي يعتمد على تخصـيص وقـت لكـل     -5
 . طالب

  :االختبارات العملية: ثانياً
يتعلق هذا النوع من االختبارات بالمهارات الحركية لدى الطالب على جانب بعـض  

   .األهداف المعرفية المتعلقة بها
ختبارات إال أنها ال تستخدم بالدرجة التي تتناسب مع أهميتهـا  رغم فائدة مثل هذه اال

لصعوبة استخدامها وما يتطلب من وقت وجهد فـي إعـدادها وإجرائهـا وتقـدير     
  . درجاتها

  -:ثالثاً االختبارات التشخيصية
االختبارات التشخيصية ال تقيس مستوى ما يتعلمه التلميذ حالياً كاختبارات التحصـيل  

كاختبـارات  قياس استعداداته لتعلم خبـرات جديـدة فـي المسـتقبل      وال تتطلع إلى
ولكنها تنظر إلى الخلف لفهم أبعاد المشكلة الحالية ومعرفة جذورها ، االستعداد القبلية

  . وكيفية نشأتها
وال نصدر عليه أحكامـاً  ، في االختبارات التشخيصية ال نقارن أداء الفرد بأداء غيره

ولكننا نقارنه بمستوى . وال نقدر له درجات كلية، التوسط عامة بالضعف أو القوة أو
، أحرز تقدماً عما كان عليـه : ونقارنه بنفسه فنقول، أداء مطلق فنقول يتقن أو ال يتقن

أو ما زال بحاجة إلى مزيد من العالج والتدريب؛ ليصل إلى المطلوب ونصدر عليه 
مهارة تم قياسها تستقل فـي   فكل، سلسلة من األحكام الجزئية بعدد عناصر المحتوى 

  .نتيجتها عن المهارات األخرى 
ال تبنى على نتائج االختبار التشخيصي أية قـرارات رسـمية تتعلـق بالنجـاح أو     
 الرسوب أو ترتيب الطالب حسب مستواهم التحصـيلي أو تـوزيعهم علـى فـروع    

  .وال ترصد له درجات في السجالت الرسمية، الدراسة األكاديمية أو الفنية
االختبار التشخيصي عملية مستمرة ال تقتصر على اختبار يجري في مطلـع العـام   

ولكنه منهج علمي موضوعي يرافق التعلـيم ليـرى   ، أو في مناسبة معينة، الدراسي
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المعلمون في ضوئه مدى تقدم تالميذهم والعقبات التي تعرقـل هـذا التقـدم ونـوع     
  . وأسبابها، ودرجتها، المشكالت وحدودها

وهناك أدوات أخـرى غيرهـا مثـل    ، تبارات أداة واحدة من أدوات التشخيصواالخ
والتشـخيص  . وتدقيق األعمال الكتابيـة ، وقوائم تحليل السلوك، والمقابلة، المالحظة

وينتقي من هذه األدوات مـا يالئـم   ، الجيد هو ذلك الذي يوظف أكثر من أداة واحدة
  . المجال المقصود

  :يةاالختبارات التحرير: رابعاً
تقدم للطالب على هيئة أسئلة مكتوبة ويطلب منهم اإلجابة عنها كتابـة ثـم تقـديمها    
للتصحيح ويعد هذا النوع أكثر األنواع استخداماً في مدارسنا لذا يجدر بنا أن نتنـاول  

  . أنواع االختبارات التحريرية ومميزات كل نوع
  

  :أنواع االختبارات التحريرية
  :األسئلة المقالية -1

عن أسئلة تعرض أفكاراً أو مشكالت محددة يطلب من الطالب اإلجابة عنهـا  عبارة 
  . وتتفاوت إجابة الطالب عنها من سطر إلى عدة صفحات تبعاً لحجم اإلجابة، بحرية
  : أنواعها

مثل تحدث عـن أهميـة النظافـة    ) غير محددة(سئلة مقالية ذات إجابة مستفيضة أ -
  .واهتمام اإلسالم بها

 –أجب بما ال يزيد عن سـطرين  ( ة ذات إجابة محددة قصيرة في مثل أسئلة مقالي -
  ) رتب في قائمة –علل  –عرف  –عدد 

 :مميزاتها

       .ال تسمح بالتخمين -
     .سهلة اإلعداد -

 .تقلل من إمكانية الغش في االختبار -
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وسيلة جيدة لمعرفة قدرة الطالب علـى تنظـيم المعلومـات وربـط عناصـرها       -
 .يفهاوتصن

 :عيوبها

 . افتقار هذا النوع لصدق المحتوى والثبات والموضوعية -

ال تقيس جوانب متعددة من العملية التعليمية فهي تقيس جوانب محددة من معرفـة   -
 . الطالب وهي القدرات المعرفية

الحتمـال فهـم   ، ومن الطالب وقتاً طويالً لإلجابـة ، يتطلب تصحيحها وقتاً طويالً -
 .ال بأشكال مختلفةالطال للسؤ

  :من أمثلتها
 : اذكر المقصود بكل مما يلي -1

 "توحيد األسماء والصفات  –توحيد الربوبية  –توحيد األلوهية " 

 ما الطرق التي يمكن بوساطتها نشر اإلسالم في العالم هذه األيام ؟ -2

¼: " فسر قولـه تعـالى   -3 ã&é# t«ó¡oÑ t̀B í Îû ÏNºuq» uK¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $#ur 4 ¨@ ä. BQöqtÉ uqèd í Îû 5b ù'x© ÇËÒÈ   

  )الرحمن  29(
  : مقترحات لتحسين فاعلية األسئلة المقالية

تحديد موضوع السؤال بدقة وعدم كتابة أسئلة تتناول موضوعات عدة في سؤال  -1
  . واحد
تدعو  اذكر بعض قواعد اإلسالم الصحيحة في المأكل والمشرب؟ وبين كيف(  :مثال
  ).عد؟تباع هذه القواإلى ا

صياغة السؤال بطريقة يكون المطلوب منها واضحاً تمـام الوضـوح وتجنـب     -2 
وذلك مـن أجـل أن   ) اكتب ما تعرفه عن، ناقش:( الصيغ المفتوحة أو الناقصة مثل

  :مثال ذلك. تتحرر المهمة المطلوبة من المفحوص بشكل واضح ال لبس فيه
  ؟ - r -هاجر أصحاب رسول اهللا مِل
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ه حسب فهم السؤال فالهجرة كانـت إلـى   فقد تختلف اإلجابات عنغير واضح  سؤال
  .الحبشة بعدد محدود من الصحابة ثم إلى المدينة المنورة

  :ويمكن حصر السؤال عن طريق حصر مجال اإلجابة على النحو التالي
  إلى الحبشة؟ -r-هاجر أصحاب رسول اهللا مِل -
  إلى يثرب؟  -r-هاجر أصحاب رسول اهللا مِل -
، بين الفرق، قارن من حيث:( البدء في سؤال المقال بكلمات أو عبارات من مثل -3

إذ إن النواتج التعليمية التي يمكن قياسها عن طريق مثل ) ميز بين، انقد، وضح كيف
  .عن طريق األسئلة الموضوعية هذه األسئلة يمكن قياسها
  :األسئلة الموضوعية

ا يطلب من الطالب التعـرف علـى   وفيه، عبارة عن أسئلة تعرض مشكالت محددة
  .اإلجابة المعروضة أمامه

  :مميزات األسئلة الموضوعية
  .تميزها بالثبات والصدق إذا روعي في بنائها المبادئ األساسية الخاصة بها -
  .الموضوعية في التصحيح -
  .سهولة التصحيح-
  .السرعة في التصحيح -
 االختبار لكونه يحتـوي علـى   في) صدق المحتوى( يمكن أن تحقق مبدأ الشمولية -

كبير من األسئلة مما يساعد على تغطية محتوى التعليم تغطية شاملة وتكون األسـئلة  
  .ممثلة ألجزاء المادة الدراسية

  .تقيس العديد من مخرجات التعليم من مستويات مختلفة -
  .تساعد على انعدام التأثر بالذاتية في التصحيح

  :عيوب األسئلة الموضوعية
  .ولة التخمين باستثناء إكمال الفراغسه -

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

231 
  

 . أنها مكلفة مادياً في طبعها وتصويرها -

  .صعوبة إعدادها وصياغتها حيث تتطلب مهارة عالية ووقتاً طويالً في بنائها -
 . سهولة الغش بين التالميذ - 

فال تبرز قدرته علـى حـل المشـكالت    ، ال تتيح مجاالً للتلميذ كي يعبر عن نفسه -
فكار وتنظيمها وربطها وهذا مما يسبب ضعف تحديد الفروق الفردية بين وعرض األ

 .التالميذ في هذه الجوانب
  :من أنواع األسئلة الموضوعية

  : أسئلة الصواب والخطأ -1
يطلب فيها من التلميذ أن يجيب بإحدى إجابتين محتملتين ) أسئلة( تتكون من عبارات 

  . من اإلجابات أو ما يشبهها، وإما خطأ، فقط إما صواب
  : قواعد بناء أسئلة الصواب والخطأ

  .أن تتضمن العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط -
 . صياغة العبارة بإحكام بحيث تكون صحيحة تماماً أو خاطئة تماماً -

تجنب العبارات التي تحتوي على النفي بقدر اإلمكان وإذا لزم األمر لذلك يتحـتم   -
 . إبراز كلمة النفي

م تمييز العبارات الصحيحة كأن تكون أطول من العبـارات الخاطئـة بشـكل    عد -
 . مستمر والعكس كذلك

يفضل أن يكون عدد األسئلة الصحيحة مساوياً لعدد األسئلة الخاطئـة ولكـن دون    -
دليل المعلم في بناء االختبـارات  (مطابقة تماماً، مع مراعاة أن يكون ترتيبها عشوائياً 

 ). 63ص 1997لرحمن عدس عمان دار الفكر عبد ا –التحصيلية 

 . ترتيب العبارات الصحيحة والخاطئة بشكل عشوائي -

عندما تكون العبارة خاطئة ينبغي أن يكون الخطأ مبنياً على خطأ في المعلومـات   -
 . وليس على ألغاز لغوية
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بما أمام كل عبارة من العبارات التالية حس) صح ( أو كلمة ) خطأ( ضع كلمة :مثال

 :تعتقد في صحتها أو خطئها
  (  )                                           .المؤمن يعيش بين الخوف والحذر من اهللا -
                                                   (  )     .رجالً وامرأتين 73كان عدد المسلمين الذين بايعوا رسول اهللا بيعة العقبة الثانية  -

 (  )                .أهل قريش إلى اإلسالم سراً مدة خمس سنوات -  r-دعا رسول اهللا 

 ) (                                                   . الصالة عند القبور تجوز للمسلم -

  :أسئلة إكمال الفراغ -2
ثر لتصبح كاملة المعنـى  عبارة عن أسئلة أو عبارات ناقصة تتطلب كتابة كلمة أو أك

ومفيدة قد تكون هذه الكلمة أو الكلمات مختارة من ضمن مجموعة كلمات معطـاة أو  
  . من الذاكرة

  :قواعد تصميم أسئلة إكمال الفراغ
  .التأكد من أن إجابة واحدة فقط تالءم الفراغ الموجود -
 .أن تكون العبارات متقاربة في الطول والصيغة العامة -

 . الجمل والعبارات حرفياً من الكتاب المقررأال تؤخذ  -

أال يكون أكثر من فراغين في الجملة الواحدة ألن كثرة الفراغات يفقد العبارة وضـوحها   -
 . ومعناها

فـي ذهـن   ) المشـكلة  ( ينبغي أن يكون الفراغ قرب نهاية العبارة؛ لتوضيح المطلوب  -
 .التلميذ
 

   :مثال

 ..................أول الخلفاء الراشدين هو -

 ...................من أمثلة صيام التطوع صوم ستة أيام من -

  ............تسمى صدقة الفطر زكاة -
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إلى يثـرب لـيعلمهم القـرآن ويـدعوهم      - r -الصحابي الذي أرسله الرسول  -
 .................لإلسالم قبل الهجرة هو

  : أسئلة االختيار من متعدد -3
على اسـتدعاء  األسئلة الموضوعية وأكثرها مرونة فهي ال تقتصر  من أفضل أنواع

والتركيـب  ، والتطبيق، والتحليل، معلومات بل يمكن بوساطتها قياس الفهم واالستنتاج
  . وغيرها من النشاطات العقلية المركبة

أو المتن التي تطـرح  ، أو المقدمة، الجذر: تتألف فقرة االختيار من متعدد من جزأين
والقاعدة العامة ، أو البدائل الممكنة لإلجابة، وقائمة من اإلجابات، في السؤال المشكلة

أو أنه يؤلف أفضل إجابة وبدائل أخـرى خطـأ   ، أن يكون هنالك بديل وحيد صحيح
يعرض جذر الفقرة إما على شكل سؤال أو جملة غير تامة أما عدد البدائل في فقـرة  

  . ثالثة وال تزيد عن أربعة االختيار من عدة إجابات يجب أال يقل عن
  : قواعد تصميم أسئلة االختيار من متعدد

  : عند كتابة أسئلة االختيار من متعدد ينبغي مراعاة المبادئ التالية
  :مبادئ متعلقة بأصل السؤال -أ

التلميـذ   أن يحتوي أصل السؤال على مشكلة محددة وواضحة تماماً بحيث يستدل -
  .ءة البدائلعلى اإلجابة مباشرة قبل قرا

 . وضع الكلمات المشتركة بين بدائل اإلجابة في أصل السؤال -

 .وإذا لزم األمر فال بد من إبراز كلمة النفي، تجنب صيغة النفي في السؤال -

إذا كانت الفقرة أو السؤال متعلقة بتعريف مصطلح معين فمـن األفضـل وضـع     -
 . المصطلح في أصل السؤال

 : بدائلالمبادئ المتعلقة بال -ب

  . أن تكون كل البدائل متجانسة في محتواها ومرتبطة بمجال المشكلة -
أن تكون المشتتات مبنية على األخطاء الناشئة من نقص المعلومات وليس لتالعب  -

 .في األلفاظ
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والمصطلحات المستخدمة في البدائل معروفة ، أن تكون لغة البدائل سهلة وواضحة -
 .كلها لدى الطالب

ون كل بديل مناسباً لغوياً ألصل السؤال وتجنب االرتباطات اللفظيـة بـين   أن يك -
 . أصل السؤال واإلجابة الصحيحة

 .أال تكون اإلجابة الصحيحة أطول أو أقصر من البدائل الخاطئة بشكل مستمر -

االبتعاد عن استخدام جميع اإلجابات السابقة صحيحة أو جميع اإلجابات السـابقة   -
 . يزيد احتماالت التخمين في اإلجابة خاطئة ألن ذلك

أن توزع اإلجابة الصحيحة على المواقع المختلفة للبدائل توزيعاً متسـاوياً ولكـن    -
 .بشكل عشوائي

 .أن يكون من البدائل بديل واحد فقط صحيح -

 . أن تكون البدائل جذابة بمعنى أال يكون الحكم بخطئها بديهياً -

  :مثال
  : المسلمين في فرض اهللا الصوم على -1
  .السنة الثالثة للهجرة –      .السنة الثانية للهجرة -
  . السنة الخامسة للهجرة –      .السنة الرابعة للهجرة -
  : يجوز إخراج صدقة الفطر -2
  . في أي وقت من شهر رجب –    .في أي وقت من السنة -
  . في أي وقت من شهر شوال –    .في أيام شهر رمضان -
  : عند بيعة العقبة األولى - r-ع الرسولكان عدد من باي -3
  . اثني عشر رجالً –        .ستة رجال -
  . عشرة رجال وامرأتين –      .ثالثة وسبعين رجالً -
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  :أسئلة الربط والمزاوجة -4
تعرف القائمة األولى بالمقدمات والقائمة : يتكون سؤال الربط والمزاوجة من قائمتين

لتلميذ أن يجري مقابلة بين كل عنصر من عناصر الثانية باإلجابات حيث يطلب من ا
  . قاعدة توضح له في التوجيهاتالذي يالئمه في اإلجابات وفق  المقدمات بالعنصر

   ):المزاوجة(أسس تصميم أسئلة الربط 
  . أن تكون الكلمات أو العبارات أو المصطلحات المستخدمة متجانسة -
 . قصيرةأن تكون العبارات والبدائل المقابلة لها  -
 . أن تكون البدائل مرتبة ترتيباً منطقياً -

وعبـارات  ) أو المصـطلحات (أن يكون عدد العبـارات المجموعـة األساسـية     -
غير متطابق حيـث ينبغـي زيـادة عـدد عبـارات      " اإلجابات" المجموعة المقابلة 

أن يكـون سـؤال    - .المجموعة المقابلة عن عدد عبارات المجموعـة األساسـية  
 . على صفحة واحدة المزاوجة

  .أن يختص كل سؤال بنوع واحد من المعلومات -

  : مثال
الرقم الدال على العمل الذي قام به مـن بـين   ) أ(اكتب اسم كل خليفة في المجموعة 

  ). ب(مجموعة األعمال في المجموعة
  )ب(                                   ) أ(            

  أمر بكتابة التاريخ الهجري) 1(        عمر بن الخطاب        (   )
 أمر بكتابة المصاحف وتوزيعها) 2(          الرشيد        هارون  (   )

 بنى مدينة سامراء )3(              عمر بن عبد العزيز (   )

  اعتبره المؤلفين الخليفة الخامس )4(           عثمان بن عفان (   )

 . قضى على البرامكة) 5(                           

    .أسلم بعد معركة مؤتة) 6(                                        
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  : صل بين الكلمة في العمود األول ومعناها في العمود الثاني مما يلي
  ) ب(                          )    أ(      
  . النطق -صلصال                        أ (   )
(   ) كل ما يدب على األرض -ب ارِ                        والج.  
  . ورق الزرع الجاف - جلعصف                        ا (   )
  .السفن -د ألنام                          ا (   )
  .طين يابس - ھ                          . البيان (   )

  . يفةرمل كث -و                                     
  . النوم العميق -ي                                     

  

  :اإلجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها قبل إعداد االختبار
  . تحديد الغرض من االختبار -1
 . تحديد نوع األسئلة التي تستخدمها في االختبار -2

 . تحديد األهداف التي يقيسها االختبار -3

 . بارتحديد الزمن المناسب لحل االخت -4

 . اد جدول مواصفات االختباردإع -5

 . كتابة أسئلة االختبار -6

 . كتابة تعليمات االختبار -7

 .إعداد ورقة االختبار في ضوء جدول المواصفات -8

 . مراجعة إخراج ورقة االختبار -9

  . تطبيق االختبار على عينة تجريبية -10
  . تحليل نتائج االختبار -11
  . ئج التحليلتعديل نتائج االختبار في ضوء نتا -12
  .تطبيق االختبار تطبيقاً نهائياً -13
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  جدول المواصفات 
عبارة عن مخطط تفصيلي يحدد محتوى االختبار، ويربط محتوى المـادة الدراسـية   
باألهداف التعليمية السلوكية، ويبين الوزن النسبي الذي يعطيه المعلم لكل موضـوع  

اف المعرفيـة السـلوكية فـي    من الموضوعات المختلفة، واألوزان النسبية لألهـد 
  . مستوياتها المختلفة

  : الغرض منه
تحقيق التوازن في االختبار، والتأكيد على أنه يقيس عينة ممثلة ألهـداف التـدريس   

  . ومحتوى المادة الدراسية التي يراد قياس التحصيل فيها
   :فوائده

  . كل موضوع المساعدة في بناء اختبار متوازن مع حجم الجهود المبذولة لتدريس -
إعطاء الوزن الحقيقي لكل جزء من المادة الدراسية وبالتالي فإن كـل موضـوع    -

 . يأخذ ما يستحقه من األسئلة حسب أهميته النسبية

المساعدة في اختبار عينة ممثلة من األهداف التدريسية لطريقة منظمـة؛ لـيمكن    -
سـئلة فـي المسـتويات    قياس مدى تحققها بدرجة كبيرة، وتمكين المعلم من توزيع أ

 .المختلفة لتلك األهداف

 . مساعدة المعلم في تكوين صور متكافئة لالختبار -

إكساب الطالب ثقة كبيرة بعدالة االختبار؛ مما يساعد فـي تنظـيم وقتـه أثنـاء      -
 . االستذكار وتوزيعه على الموضوعات باتزان

  :ما يجب مراعاته عند بناء جدول المواصفات
  . الدراسية واألهداف التعليمية التي حددها طبيعة المادة -
 . المدة الزمنية التي سيستغرقها تدريس كل موضوع دراسي -

 . خصائص الطالب فيما يتعلق بالمستوى الدراسي والمرحلة العمرية -

 . نوع الفقرات االختبارية التي ستستخدم لقياس األهداف -

 . المستوى المعرفي لألهداف -

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

238 
  

 . ت حسب أهميتهاترتيب الموضوعا -

  :تكوين جدول المواصفات
أحدهما أفقي ويمثل األهداف التعليمية السـلوكية  : يشمل جدول المواصفات على بعدين

واآلخر رأسي ويمثل بموضوعات المادة الدراسية أو العكس، كما تشمل حقول الجدول 
ة  التـي  على أوزان األهمية النسبية لكل من الموضوعات واألهداف وكذلك عدد األسئل

يضعها المعلم في كل موضوع على ضوء تلك األوزان وبإمكان المعلم أن يضع الدرجة 
ومما هو جدير بالذكر أن بعض حقول . المستحقة ألسئلة كل موضوع في الجدول نفسه

جدول المواصفات قد تبقى فارغة فليس بالضرورة أن كل موضوعات المـادة تشـتمل   
  . للتفكير يات العلياعلى أهداف سلوكية في جميع المستو

  : خطوات بناء جدول المواصفات
  . تحديد موضوعات المادة الدراسية التي يراد قياس تحصيل الطالب فيها -
 . تحديد عدد الحصص الالزمة لتدريس كل موضوع -

 . تحديد الوزن النسبي لموضوعات المادة الدراسية -
  100× مة لتدريس موضوع عدد الحصص الالز = الوزن النسبي ألهمية الموضوع  -

  عدد الحصص الالزمة لتدريس المادة                                    
تحديد األهداف السلوكية المراد قياس مدى تحققها لدى الطالب في المادة الدراسية  -

 )وهذا يعتمد على خبرة ومعرفة المعلم في تـدريس المـادة  . (في المستويات المختلفة
  100× عدد األهداف في ذلك المستوى  =لنسبي لألهداف في مستوى معينزن اتحديد الو
  مجموع أهداف المادة المتكاملة                                                        

تحديد العدد الكلي ألسئلة االختبار على ضوء الزمن المتاح لإلجابة ونوع األسـئلة   -
  . غيرات المؤثرةوعمر الطالب إلى آخر ذلك من المت

تحديد عدد األسئلة في كل موضوع لكل مستوى من مستويات األهـداف ويمكـن    -
 : االستفادة من ذلك في المعادلة اآلتية

الـوزن  × الوزن النسبي ألهمية الموضوع× العدد الكلي لألسئلة = عدد أسئلة الموضوع 
   .النسبي ألهداف الموضوع
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  : لة اآلتيةويمكن االستفادة من ذلك في المعاد -
× الوزن النسبي ألهمية الموضـوع  × الدرجة النهائية لالختبار = درجة أسئلة الموضوع 

  . الوزن النسبي ألهداف الموضوع
  :مثال تطبيقي إلعداد جدول المواصفات

  . منهاج فلسطيني/ التربية اإلسالمية: مادة االختبار -
 . ھ1425/1426 -م2004/2005للعام الدراسي : الفصل الدراسي األول -

 . الثالث األساسي: الصف الدراسي -

 . حصص أسبوعياً 3: عدد الحصص المقررة -

 . أسبوعاً) 15(أسابيع الدراسة -

السيرة  -العقيدة اإلسالمية(وحدات هي) 4(موضوع ضمن) 23(وعات عدد الموض -
  ). تالوة القرآن الكريم -األخالق والسلوك -النبوية

 
 . أو للوحدات حسب الجدول التالي) موضوعات لل(لحساب الوزن النسبي  -1

  

  الوزن النسبي لكل وحدة  عدد الحصص  الموضوع
 العقيدة اإلسالمية

  . أركان اإليمان -1
 . اإليمان باهللا -2

 . اإليمان بالمالئكة -3

 . اإليمان بالرسل -4

 . اإليمان بالكتب السماوية -5

 . اإليمان باليوم اآلخر -6

 . سورة القارعة -7

 . هللا الرزاقمن أسماء اهللا الحسنى ا -8
  .من أسماء اهللا الحسنى السميع البصير  -9

  
  
  
  

18  

  
  
  
  

 40 %  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

240 
  

  السيرة النبوية
  . نزول القرآن-10
  . سورة العلق -11
  . إلى بيته - r-رجوع الرسول -12

  
  

6          

  
  

13.1 %  
   

  األخالق
  . آداب الكالم-13
  . األمانة -14
  . حقوق الوالدين -15
  . احترام اآلخرين -16
  . ورة الهمزةس -17
  . مساعدة المحتاج -18
  .العناية بالمرافق -19

  
  
13  

  
  
28.8%  

  القرآن الكريم
  . سورة البروج -20
  .سورة الطالق -21
  .سورة األعلى -22
  . سورة االنفطار -23

  
  
8  

  
  
17.7%  

  

فمثالً إذا كانـت  . تحديد األهداف السلوكية المراد قياسها في المستويات المختلفة -2
لكلـي لألهـداف فـي مختلـف     هدفاً والمجموع ا) 35(في مستوى التذكر األهداف

  فإن الوزن لألهداف في مستوى التذكر ) 150(المستويات
      = 35 ×100  =70 =23.1% 

         150            3  
  : يمكننا حساب الوزن النسبي لعينة مستويات األهداف كما في الجدول التالي

المجموع الكلي   تقويم  تركيب  تحليل  بيقتط  فهم  تذكر  مستوى الهدف
  لألهداف

  150  3  2  5  33  70  35  عدد األهداف
  %100  %2  %2  %3.33  %22  %46.66  %23.33  الوزن النسبي لألهداف
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سؤاالً وأن الزمن المتاح لإلجابـة  ) 50(نحدد العدد الكلي لألسئلة ولنفترض أنها -2
 . ساعة ونصف

وفي كل مستوى من مسـتويات األهـداف   نحدد عدد األسئلة في كل موضوع،  -3
ونحدد درجات تلك األسئلة، ونحدد عدد األسـئلة والـدرجات فـي حقـول جـدول      

 . المواصفات

درجة وهـي الدرجـة   ) 70(سؤال ومجموع الدرجات ) 50(مجموع األسئلة : مثال
المخصصة الختبار الفصل الدراسي األول، وأن الـوزن النسـبي لوحـدة العقيـدة     

ومنـه   %)23.1(والوزن النسبي لألهداف في مستوى التذكر هو %) 18(اإلسالمية 
حساب عدد األسئلة الالزمة لقياس أهداف مستوى التذكر في كل موضوع من  يمكننا

عدد أسئلة مستوى التذكر فـي  : موضوعات وحدة العقيدة اإلسالمية على النحو التالي
 207.9=  23.1×  18× 50 = موضوعات وحدة العقيدة

                                  100   100  
  

  :من اإلرشادات التي يجب مراعاتها عند كتابة أسئلة االختبارات
احرص على أن يكون األداء الذي يتطلبه سؤالك متطابقاً مـع األداء الـذي فـي     -

  . هدفك
فال بد أن يقيس كل سؤال جانباً مهمـاً مـن المـادة    . تخلص من األسئلة المتدنية -

 . ةالدراسي

فاالعتماد على لغة الكتاب المدرسي كثيراً يـؤدي ال  . تجنب لغة الكتاب المدرسي -
 . محالة إلى إعداد أسئلة ذات مستوى متدنٍ

 . حاول جاهداً أن تكتب أسئلة تتطلب مستوى رفيعاً من األداء -

اكتب أسئلة غير غامضة إذ البد أن يكون ألسئلتك معانٍ ال يخطئها أحد واإلجابـة   -
 . ها ال تحتمل أكثر من تفسيرعن

 . احرص على أن يكون لكل هدف إجابة صحيحة ال لبس فيها -

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

242 
  

) فإن لـم تفعـل  (رتب أسئلتك ترتيباً يختلف عن الترتيب الذي استعمل في التدريس -
فإن الطالب قد يستعينون بهذا الترتيب ويتعودون على إجابة األسئلة فمن األسـاليب  

ك بأسئلة سهلة نسبياً ثم رتب األسـئلة عشـوائياً حتـى ال    الجيدة إذن أن تبدأ اختبار
 . تتوافق وترتيب الكتاب

 . احذر من األسئلة التي تشير إلى إجابات -

 . اجعل األسئلة مستقلة بعضها عن بعض -

 . ليكن مستوى اللغة سهالً -

حاول إعداد األسئلة قبل استعمالها بوقت كـاف؛ لـيمكن لـك مراجعتهـا قبـل       -
  . ااستخدامه
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  أداة التحصيل لالختبار التحصيلي

ألن االختبارات التحصيلية أسلوب من أساليب تقويم العملية التعليمية التـي تسـتلزم   

الجدية والوقت والدراية الكافية لما لها من تأثيرات نفسية، وأبعاد تربوية تسـهم فـي   

ا كـان مـن   ومن هن. شخصية التلميذ وتدفعه إلى النجاح المستمر أو الفشل المتكرر

الضروري وجود أداة يحتكم إليها الجميع عندما يصدرون أحكـامهم حـول جـودة    

ومثل هـذه األداة التـي اعتمـدت علـى     . االختبار، وإمكانية الثقة في نتائج تطبيقية

المعايير األساسية التـي يجـب أن تتـوافر فـي االختبـار كالصـدق، والثبـات،        

تعين المعلم على اكتشاف مـا فـي   ... ةوالموضوعية، والعدالة، والوضوح، والواقعي

ميزات ترفع من مستواه أو عيوب يمكن تداركها قبل تطبيـق االختبـار    ناالختبار م

  . بشكله النهائي
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  أداة تقويم اختبار تحصيلي
بتصرف عن ناصر القرني ( )المعلومات العامة عن االختبار( المجال الخارجي) 1( 

   )ھ1420بناء جدول مواصفات االختبار دليل المعلمين والمعلمات في 
  ملحوظات  فئة االستجابة  أسئلة االستفتاء 

  ال  نعم
        هل حددت الغرض من االختبار؟  

        هل ذكرت المرحلة التعليمية؟ 
        هل ذكر الصف الدراسي؟ 

        هل ذكر اسم المادة التي يراد قياس التحصيل فيها؟ 
لموضوعات التي يراد هل حددت الوحدة الدراسية أو ا

  قياس التحصيل فيها؟ 
      

        هل حدد الزمن المتاح لقياس االختبار؟ 
        هل كتب للمتعلم كل ما يحتاج من تعليمات لإلجابة؟ 

        هل تضمنت األسئلة جميع المعلومات الالزمة لحلها؟ 
        هل حلل المحتوى قبل بناء االختبار؟ 

        وعات؟ هل حددت األهمية النسبية للموض
        هل اشتقت األهداف المتعلقة بالمحتوى؟ 

        هل حسب الوزن النسبي لألهداف التي يقيسها االختبار؟ 
        هل أعد جدول لمواصفات االختبار؟ 

        هل كتبت أسئلة االختبار وفقاً لجدول المواصفات؟
        هل يرتبط كل سؤال مباشرة بهدف سلوكي واضح ومحدد؟ 
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  ستفتاءأسئلة اال
  فئة االستجابة

  ملحوظات
  ال  نعم

        هل اشتملت أسئلة االختبار على مصطلحات غير محددة؟ 
        هل اشتملت أسئلة االختبار على تعميمات؟ 

        هل صياغة جميع األسئلة واضحة ومحددة؟ 
هل تناسب الصياغة اللغوية والمصطلحات المستخدمة مع 

  في هذه المرحلة العمرية؟ أعمار الطالب ومستواهم الثقافي 
      

هل يوجد سؤال طويل يحتاج لوقت طويل لقراءته مع 
  إمكانية اختصاره؟ 

      

        هل يوجد سؤال تعتمد اإلجابة فيه على إجابة سؤال آخر؟ 
        هل يوجد أسئلة تتضمن إجابة ألسئلة أخرى؟ 

من الكتاب ) حرفي(هل يوجد في األسئلة اقتباس مباشر
  المدرسي؟ 

      

        هل يتناسب الزمن المتاح لإلجابة مع طول األسئلة؟ 
هل أسندت جميع اآلراء التي يشملها االختبار إلى 

  أصحابها؟ 
      

        هل االختبار سهل اإلجابة؟ 
هل االختبار مخرج بشكل مناسب يحقق االرتياح النفسي 

  لدى الطالب؟
      

        هل رتبت األسئلة تصاعدياً حسب صعوبتها؟ 
أي سلوك نهائي ( هتم األسئلة بقياس نواتج نهائية مهمةهل ت

  ؟ )لدى المعلم
      

هل يوجد من بين أسئلة االختبار سؤال يحتمل أكثر من 
  إجابة؟
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  ): فقرات وبنود االختبار(المجال الداخلي أو المضمون) 2(
  : فقرات االختيار من متعدد) أ(

  أسئلة االستفتاء
  فئة االستجابة

  ملحوظات
  ال  نعم

        هل العبارة األساسية تامة في جميع األسئلة؟ 
هل تتفق العبارة األساسية في صياغتها اللغوية مع جميع 

  بدائل اإلجابات من كل سؤال؟ 
      

هل يوجد من بين العبارات األساسية لألسئلة عبارة بصيغة 
  النفي؟ 

      

هل يعتمد االختالف بين البدائل على تعمد خطأ في 
  أو استخدام عبارات غامضة؟الصياغة 

      

هل االختالف بين البدائل يعتمد على تعمد خطأ في الفهم 
  أو نقص في المعلومات؟

      

متجانسة في ) في كل سؤال(هل بدائل اإلجابات المعطاة
  محتواها ومرتبطة بموضوع المشكلة؟ 

      

هل يوجد في أحد األسئلة بدائل تحمل مؤشرات لإلجابة 
  ة؟الصحيحة أو خاطئ

      

        هل البدائل الخاطئة جذابة للطالب في جميع األسئلة؟
        هل حددت وحدات القياس في األسئلة الحسابية؟ 

        هل تم ترتيب بدائل اإلجابات ترتيباً منطقياً؟
هل حددت درجة الدقة في الكسور العشرية في بدائل 

  إجابات األسئلة الحسابية؟
      

        جابات؟ هل يوجد تداخل بين بدائل اإل
        هل يوجد من بين بدائل اإلجابات بدائل خاصة؟
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        هل يوجد أكثر من بديل صحيح في فقرة واحدة؟
هل البدائل الصحيحة والبدائل الخاطئة متساوية الطول 

  بشكل صحيح؟ 
      

        هل البدائل الصحيحة تتخذ ترقيماً ثابتاً في جميع األسئلة؟ 
  

  :فقرات الصواب والخطأ) ب(
  

  أسئلة االستفتاء
  فئة االستجابة

  ملحوظات
  ال  نعم

هل يوجد سؤال يمكن أن يكون صحيحاً أو خطأ في 
  الوقت نفسه؟ 

      

        هل يوجد سؤال يضمن أكثر من فكرة؟
        هل توجد عبارة بصيغة النفي؟

هل العبارات الصحيحة والخاطئة متساوية الطول بصفة 
  تقريبية؟

      

حة والخاطئة متساوية العدد بصفة هل العبارات الصحي
  تقريبية؟

      

إذا طلب تصحيح الخطأ، فهل حددت الكلمات المراد 
  تصحيحها؟

      

        هل رتبت األسئلة عشوائياً؟
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  :فقرات المزاوجة) ج(
  

  أسئلة االستفتاء
  فئة االستجابة

  ملحوظات
  ال  نعم

        هل تتسم القائمتان بمحتوى متجانس؟ 
عدد عناصر قائمة اإلجابات عن عدد عناصر هل يزيد 

  قائمة العبارات األساسية؟ 
      

هل تتناسب كل إجابة في قائمة اإلجابات في التركيب 
  اللغوي مع جميع عناصر قائمة العبارات األساسية؟ 

      

        هل توجد عبارة مقسومة بين صفحتين؟ 
        هل تتسم العبارات في كل من القائمتين بترتيب منطقي؟

  

  : فقرات اإلكمال) د(
  

  أسئلة االستفتاء
  فئة االستجابة

  ملحوظات
  ال  نعم

        الذاكرة؟هل السؤال يقيس هدفاً يتطلب استدعاء المعلومات من 
هل تتسم اإلجابة التي يتطلب وضعها في الفراغ بطول 

  مناسب؟
      

هل يوجد سؤال يحتوي على معلومات أو مؤشرات غير 
  ضرورية؟ 

      

        حتمل اإلكمال بأكثر من إجابة؟ هل ي
        هل يحتوي أحد أسئلة اإلكمال على أكثر من فراغين؟ 

        هل تقع الفراغات في نهايات األسئلة؟
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  : أسئلة المقال) ھ(

  أسئلة االستفتاء
  فئة االستجابة

  ملحوظات
  ال  نعم

        هل السؤال يتناول مشكلة واضحة الصياغة؟
واضح ومحدد ال يحتمل االختالف  هل المطلوب في السؤال

  في فهمه؟ 
      

هل الهدف المراد قياسه يستدعي أن يكون السؤال من النوع 
  المقال؟

      

: هل استخدمت في السؤال كلمات عامة غير محددة مثل
  إلخ؟... ناقش، اشرح، اكتب ما تعرفه، اكتب نبذة موجزة

      

  
  : ملحوظات عامة حول االختبار

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

...................................................................................
... ...............  
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  التقويم الذاتي للفصل السابع
  

يعتقد بعض التربويين أن أفضل وسيلة لتقويم المعلمين هي تقـويم االختبـارات    -1
  .ما رأيك في العبارة السابقة.التي يعدونها لطالبهم

  بارات الشفهية واالختبارات التشخيصية؟قارن بين كل من االخت -2
أصبحت أسئلة االختبارات السائدة في العديد من المدارس المتقدمة عالمياً تختار  -3

  .في رأيك ما سبب هذا االتجاه. أسئلة االختيار من متعدد
  :أمام اإلجابة الخاطئة) خطأ( أمام اإلجابة الصحيحة وكلمة ) صح( ضع كلمة  -4
تبارات التشخيصية للتربية اإلسـالمية قـرارات تتعلـق بالنجـاح     تبنى على االخ -

  (  )                       والرسوب
 (  )         األسئلة الموضوعية في التربية اإلسالمية تحتاج الجهد في تصحيحها  - 
أن تكـون عـدد العبـارات فـي     ) المزاوجـة ( من أسس تصميم أسئلة الـربط   -

 (  )                                               المجموعتين المتقابلتين متساويتين
اإلجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها قبل إعداد االختبار تحديد الغرض مـن   -

ــار                                          (  )                                االختب
 (  )                              من عيوب األسئلة المقالية أنها تسمح بالتخمين   -
عند بناء أسئلة الصواب والخطأ يشترط أن يكون ترتيب الفقرات للصـواب أكثـر    -

  (  )                                                             من الخطأ         
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  مراجع الفصل السابع

  . م1997دار النهضة  -مهارات التدريس –جابر وعبد الحميد جابر وآخرون  -1
الدار الصـولتية للتربيـة مكـة     -التدريس الفعال -سعد المنوفي –حسن عيل  -2

 . م1995المكرمة 

إدارة اإلشـراف   -نشـرة تربويـة   –كيف نبني اختباراً تحصـيلياً   -داود حلس -3
 . ھ1417منطقة الرياض التعليمية  -التربوي محافظة شقراء

تطويرهـا واسـتعماالتها دار التربيـة     -االختبارات الموضوعية -زيادة حمدان -4
 . ھ1986الحديثة 

عمـان دار   –دليل المعلم في بناء االختبارات التحصـيلية   -عبد الرحمن عدس -5
 ) م1997الفكر العربي 

دليل المعلم فـي بنـاء    -حسين أيوب -فهد المهيزيع -علي عبد الخالق القرني -6
 . ھ1420للقياس والتقويم  اإلدارة العامة -وزارة المعارف السعودية -االختبارات

ناصر بن صالح القرني دليل المعلمـين والمعلمـات فـي تقـويم االختبـارات       -7
 .ھ1421اإلدارة العامة لالختبارات  -وزارة المعارف-التحصيلية

ناصر بن صالح القرني دليل المعلمين والمعلمات في بنـاء جـدول مواصـفات     -8
 . ھ 1420 2ختبارات طوزارة المعارف السعودية لال-االختبار التحصيلي

دليل المعلـم إلـى   -اإلمارات العربية المتحدة –وزارة التربية والتعليم والشباب  -9
 م 1999كتابي اللغة العربية والتطبيقات اللغوية للصف الثاني األساسي 

كتاب التربيـة اإلسـالمية للصـف    -فلسطين –وزارة التربية والتعليم العالي  - 10
 .ھ1425السادس األساسي  -الثالث

11- Frank J.Sparzo –  السلسلة ) سلسلة فاست باك( –كيف يهد المعلم اختباراته
العالمية للتربية والتعليم ترجمة عبد الرحمن عبد اهللا الشمري دار المعرفـة للتنميـة   

  .ھ1420البشرية الرياض 
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  تطبيقات عملية لتنمية مهارات التفكير
 للصفوف األولية في دروس التربية اإلسالمية
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ليس التعليم بشحن المعلومة في عقل التلميذ؛ بـل  
التعليم هو فهم المعلومة تفكيراً بها مـن خـالل   
ــارف    ــواع المع ــات  وأن ــغيل المعلوم تش

مـن   ابأنفسهم، ويتحققو وأن يستجيبواالمستخدمة،
، وهـم بـذلك يتجـاوزون ظـاهر     ماستنتاجاته

  ...المعلومات إلى ما خلفها
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  :التفكير في اللغة
، 10ت، جــ  .ابن منظور، د(وهو إعمال الخاطر في الشيء ) فكر(يشتق من مادة  

ليصل به إلى  ،أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم: وفكر في األمر فكراً) 307ص
مبالغة في فكر، وهو : مجهول، وأفكر في األمر، فَكّر فيه فهو مفكر، وفَكَّر في األمر

: ليتوصل إلى حلها فهو ،أعمل عقله فيها: وفي المشكلة. ال من فكرأشيع في االستعم
  .مفكِّر

الفكـر  : العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهـول، والفكـرة   إعمالوالتفكير 
  ).742، ص2ت، ج.مجمع اللغة العربية، د(والصورة الذهنية ألمر ما 

إعمال " تقريباً وهو  يتضح مما سبق أن مفهوم الفكر في اللغة يدور حول معنى واحد
النظر والتأمل في مجموعة من المعارف بغرض الوصول إلى معرفة جديدة، وهـو  
بهذا عملية يقوم بها العقل بوساطة الربط بين المدركات أو المحسوسات واسـتخراج  

  معان غائبة عن النظر المباشر
  ).178ص: 1999خالد، ( 

  :التفكير اصطالحاً
  :عدة تعريفات منهايعرف التفكير في االصطالح ب

هو جملة النشاط الذهني، وأسمى صور العمل الذهني بما فيـه مـن تحليـل     •
 ).13ص: م2002البكر، (وتركيب وتنسيق 

لمثيـر يـتم   سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض  •
اللمس، البصر، السـمع،  : أو أكثر من الحواس الخمسة استقباله عن طريق واحد

 ).34، ص1999جروان، ) (شم، الذوقال
مفهوم مجرد كالعدالة، والشجاعة، والنشاطات التي يقوم بها الدماغ عند التفكير  •

غير مرئية وال ملموسة، وما نشاهده وما نلمسه في الواقع مـا هـو إال نـواتج    
. التفكير، وعندما نفكر نقوم بمخاطر محسوبة قد تكون ناجحة وقد ال تكون كذلك

 ).م2001بية األونروا، معهد التر(
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نشاط ذهني لإلنسان وأن التأمـل فـي   " عرف ابن القيم الجوزية التفكير بأنه  •
 ).132ت، . ابن القيم، ب(خلق السماوات واألرض هو مدخل التفكير 

عملية عقلية معرفية وجدانية عملياً تبنى وتؤسس على محطة العمليات النفسية  •
كـذلك العمليـات العقليـة كالتـذكر،     األخرى كاإلدراك واإلحساس والتخيـل و 

والتجريد، والتعميم، والمقارنة، واالستدالل، وكلما اتجهنا من المحسـوس إلـى   
 : ).1995حبيب، (المجرد كلما كان التفكير أكثر تعقيداً 

يرى جون ديوي أن التفكير هو األداة الصالحة لمعالجة المشـكالت والتغلـب    •
 .)250، ص2004قطامي، (عليها وتبسيطها 

 :في ضوء ما سبق من تعريفات سجل تعريفك لمفهوم التفكير: عزيزي الطالب •
...............................................................................
...............................................................................

........................................  
  :دور األسرة والمدرسة في تنمية التفكير

وسائل لرعاية الدرجـة التـي    الوظيفة الفعلية للتربية هي اكتشاف ترى أندروز بأن
وهبها اهللا لهؤالء األطفال من التفكير، وتوفير الفرص لتنمية التفكير إلى أقصى مدى 

  ).299: 1993عيسى، ( 
على المدرسة أن تكون المكان الذي يـتم فيـه   ينبغي : ويؤكد روث هذا المعنى بقوله

تنمية وتطوير المواهب وأن عالقة المواهب بالتعليم أكثر مـن ارتباطهـا بالنضـج    
والتربية هي انعكاس لما يحدث في فإذا ) 170: 1997الصافي، ( وبالوسط المحيط 

طلبة كـي  كان المجتمع يدعم التفكير اإلبداعي و االبتكاري فإن التربية تهتم بتنشئة ال
يكونوا مفكرين مبدعين مبتكرين، وإذا كان المجتمع يعزز التقليد فنستعمل مؤسسـات  

  ).124: 2008حلس، (المجتمع على ذلك 
تشكل أهم مجاالت السياق النفسي االجتماعي الذي تقوم عوامله ومتغيراتـه   :فاألسرة

السـيد،  (اقتهـا  المختلفة إما بتنمية الخصائص اإلبداعية لألبناء وإما بإحباطهـا وإع 
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من نتائج البحـوث التربويـة أن األسـلوب التربـوي     ) روشكا(ويستخلص ) 1980
المعتدل لآلباء تجاه أبنائهم بما يحتويه من التشجيع على االستقاللية العقليـة وخلـق   
الظروف المناسبة لتطوير االهتمامات واالستعدادات في مجاالت النشـاط المختلفـة   

إبعـاد   -عدم اإلكـراه : ير الشخصية المبدعة من خاللويسهم هذا األسلوب في تطو
اختيار الصعب في الحـدود   -تشجيع المخاطرة -تشجيع االتصال -عوامل الصراع

  ).125، 2008حلس، (المقبولة 
تتحمل مسئولية تنشئة األفراد كاألسرة تماماً وبإمكانها أن تحـدث تحسـناً    :المدرسة

  :إيجابياً في تفكير الطلبة من خالل
  :ئة تعليمية ثرية والمحافظة عليهاتأسيس بي: أوالً

تسهم البيئة التعليمية الجيدة في تحفيز وتدعيم مستويات التفكير العليـا لـدى الطلبـة    
ومثل هذه البيئة تقدم فرصة التفكير، وتتعهد عملية التفكير وتـدعمها، وقـد وضـع    

يلـي أربـع    وفيمـا . التفكير المطورأسس  David Perkinsالباحث ديفيد بيركنز 
  .طرائق قد تسهم في تشكيل بيئة تعليمية جيدة

  :طريقة ترتيب مقاعد الطلبة داخل حجرة الصف: ثانياً
إن الطريقة التقليدية في ترتيب المقاعد الدراسية للطلبة وتنظيمها لها أثر سلبي علـى  
عملية التفكير حيث إن هذه الطريقة تفرض على الطلبة مواجهة المعلم علـى شـكل   

متساوية ومتوازية ومتتالية، كما أنها تشجع على السمع واإلنصات للدروس،  صفوف
أمـا عنـدما ترتـب بشـكل     . واالستظهار للمعلومات، وصب الطلبة في قالب واحد

يستطيع الطالب من خالله مواجهة زمالئه جميعاً أو مجموعة صـغيرة مـنهم فـإن    
أفضـل يـدعو للتفاعـل    الطالب والحالة هذه يستطيع أن يتفاعل مع زمالئه بشـكل  

والمشاركة حينئذ نزود حجرة الصف بملصقات وإشارات تحمل اقتراحـات وأفكـار   
وكبيـرج  (ذات عالقة بالتفكير تشكل فرصاً جيدة تدعو الطلبة للتفكير والتعلم الفعال 

  ).171ص: 1995وآخرون، 
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تمامـه  التفاعل الصفي الذي يهتم بكيفية الحصول على المعلومات أكثر من اه: ثالثاً
  :باستقبال المعلومات وحفظها وتسميعها

هذه التفاعالت الصفية تحث الطالب إلثارة بعض التساؤالت والفرضـيات، وتـدعوه   
إلى المقارنة والتحليل، وإصدار أحكام حول المناقشـات المطروحـة والفرضـيات    

اهيم وبهذا تدعو الطالب لعدم االقتصار على تذكر المف. والتأكد من المشاهدات ودقتها
  .والمعاني المنسوبة لمؤلف الكتاب المدرسي

  :استخدام لغة دقيقة وتجنب المصطلحات اللغوية الغامضة: رابعاً
باإلضافة إلـى المربـي    Alson and Astingtonيؤكد الباحثان أولسن واستنجتون 

وليبـرج وآخـرون،   . (أهمية اللغة في دعم عملية التفكير وتسـهيلها  Costaكوستا 
التي تستطيع استخالصها من هـذه   النتائجما : يفضل أن يقول المعلم) 172: 1995

المعلومات والبيانات؟ بدالً من حدد المعلومات التي حصلت عليها من هذه البيانـات؟  
  توقع ماذا سوف يحدث بعد ذلك؟ بدالً من ماذا سوف يحدث بعد ذلك؟: وأن يقول
  :ير تفكير الطلبةتنظيم عملية التدريس عن طريق طرح أسئلة تث: خامساً

وسـكراج، وواجنـز   ) 173:المرجع السـابق  (يؤكد عدد من الباحثين أمثال نيومان 
Wiggins  وSchrage  وNew Man   أهمية تحدي تفكير الطلبة في سبيل تطـوير

أي ضرورة إشراك الطلبة في استقصاء أسئلة تثير التفكير بعمق . تفكيرهم بشكل عام
اء على اهتمامات الطلبة األصـلية وطبيعـة المـادة    وممكن أن تصمم هذه األسئلة بن

الدراسية، أو الموضوع المطروح كما ينبغي أن تستحث هذه األسئلة الطلبـة علـى   
التفاعل مع وجهات النظر األخرى خاصة عندما يكون السؤال غيـر مقيـد باجابـة    

  .صحيحة واحدة فقط
ية خالل الحرب األهليـة  إلى أي مدى كان الناس في الواليات المتحدة األمريك: مثال

يستطيعون التعبير عن آرائهم مقارنة بالوقت الراهن؟ فاإلجابة عن هذا السؤال تحتاج 
تنظيماً وتحليالً دقيقاً  لتلك الحقبة الزمنية من تاريخ أمريكا وإن بنـاء عمليـة تعلـم    
الطالب حول أسئلة مثل هذا السؤال سوف يتيح الفرصة للطالب لفحص عـدد مـن   
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ات ومجاالت حقيقية، وتفاعل ذهنـي  عمق، والتفاعل المستمر مع المحتويب المواضيع
وبهـذا فـإن   . راسية، مما قد يتطلب تطوير مستويات التفكير العليادفعال مع المادة ال

تطوير مستوى تفكير الطلبة يحتاج إلى بيئة تعليمية تعلمية صحيحة تسمح باسـتعمال  
تها، وأن تعمل على تغذية ومساندة التفكير، وأن أنواع التفكير التي يحتاج الطلبة لتنمي

  .تدعوهم وتستحثهم على التفكير
  :أنماط التفكير

  :Critical Thinkingالتفكير الناقد : أوالً
  :يستخدم تعبير التفكير الناقد للداللة على معانٍ عدة من أهمها

الكشف عن العيوب واألخطاء والشك في كـل شـيء، والتفكيـر التـأملي، وحـل      
مشكالت، وكل مهارات التفكير العليا في تصنيف بلوم، وكـل مهـارات التفكيـر    ال

المهمة، والتفكير الواضح اليقظ، والتفكير المستقل، والتعرف علـى أوجـه التحيـز    
  ).Davies & Rimm, 1989( والتناقض وعدم االتساق

بأنه التفكير التأملي الذي يوصـل   Burton, Kimbalويعرفه بيرتون وكمبال  •
 .االستنتاج الصحيح الذي يؤدي بنا إلى حل المشكلة إلى

بأنه منهج في التفكير يتميز بالحرص والحـذر فـي   ) Novak(ويعرفه نوفاك  •
االستنتاج ويقوم هذا المنهج على األدلة المناسبة، ويرفض الخرافات، ويقبـل  
عالقات السبب والنتيجة، ويقر بأن النتائج البد وأن تتغير في ضـوء األدلـة   

 .راهين الجديدةوالب
بأنه عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكيـر التـي   : وتعرفه قطامي •

يمكن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتمعة دون التزام بأي ترتيـب معـين   
للتحقق من الشيء أو الموضوع وتقييمه باالستناد إلى معايير معينة من أجل 

تاج أو تعميم، أو قـرار،  إصدار حكم حول قيمة الشيء أو التوصل إلى استن
 ).276: 2004قطامي، . (أو حل لمشكلة موضوع االهتمام
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مفهوم مركب له ارتبـاط بعـدد غيـر محـدد مـن      : ويعرفه فتحي جروان •
السلوكيات، في عدد غير محدد من المواقف واألوضاع، ويرى حون ديـوي  

، جـروان ( بأنه التمهل في إصدار األحكام وتعليقها لحين التحقق من األمـر 
 ).59ص:1999

  :من هو الطالب الناقد
الشخص الذي يكون قادراً على إعطاء أسباب ما يبديه من أحكام إيجابية، أو سلبية  -

  .من خالل خبرته بالمقارنات ومعرفته بموضوع النقد
  :خصائص الطالب المفكر الناقد

ريبياً كبيراً تدريب الطلبة على التفكير الناقد يشكل مهارة عالية القيمة تتطلب جهداً تد
من قبل المعلمين التربويين عموماً وحتى تصبح هذه الجهود مثمرة البد أن يتصـف  

  :الطالب بالصفات التالية ليكون ناقداً
  .منفتح على األفكار الجديدة األصيلة -
 .اليجادل في أمر عندما ال يعرف شيئاً عنه -
 .يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء ما -
البـد أن تكـون   (ونتيجـة  ) ربما تكون صـحيحة (ن نتيجة يعرف الفرق بي -

 ).صحيحة
 .يعرف بأن لدى الناس أفكاراً مختلفة حول معاني المفردات -
 .يحاول تجنب األخطاء الشائعة في استدالله لألمور -
 .يتساءل عن أي شيء يبدو غير معقول أو غير مفهوم -
 .يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي -
اء مفرداته اللغوية بحيث يكون قادراً على فهم ما يقوله اآلخـرون،  يحاول بن -

 .وعلى نقل أفكارهم بوضوح
 . يتخذ موقفاً، وأن يتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك -
 .يأخذ جميع جوانب المواقف بالقدر نفسه من األهمية -
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 .يبحث عن األسباب والبدائل -
 .دة بطريقة منظمةيتعامل مع مكونات المواقف المعق -
 .يستخدم مصادر علمية موثوقة، ويشير إليها -
 .يبقى على صلة بالنقطة األساسية، وجوهر الموضوع -
 .يعرف المشكلة بوضوح -
  .يتخذ قراراً مبنياً على أسس ومعايير محددة -

  :أهمية تعليم التفكير الناقد
معلومات لذا علينـا  تتأكد أهمية تعليم التفكير الناقد من أن المجتمع من حولنا ملئ بال

قطـامي،  (تعلم القدرة على التحليل واتخاذ القرارات لحل المشكالت التـي تواجهنـا   
2004 :279.(  

  :ويجمع التربويون على أهمية التفكير الناقد لألسباب التالية
التفكير الناقد يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي  -

توى المعرفي وفهم أنه عقلي علـى اعتبـار أن   يؤدي إلى إتقان أفضل للمح
  .التعليم في األساس عملية تفكير

التفكير الناقد يكسب الطلبة تعليالت صحيحة ومقبولة للمواضيع المطروحـة   -
في مدى واسع من مشكالت الحياة اليومية، ويعمل علـى تقليـل التعلـيالت    

 .الخاطئة
م وضـبطه وبالتـالي تكـون    التفكير الناقد يؤدي إلى مراقبة الطلبة لتفكيره -

أفكارهم أكثر دقة، وأكثر صحة، مما يساعدهم على صنع القرار في حيـاتهم  
 .اليومية، ويبعدهم عن االنقياد العاطفي، والتطرف في الرأي

وفي عصر اتسـعت    ،التفكير الناقد من المقومات األساسية للمواطنة الفاعلة -
فيه الدعايات واإلشاعات  فيه المعلومات، وانتشرت وسائل اإلعالم، وشاعت

وكثر فيه السياسيون فالبد للفرد أن يكون قادراً على التفكيـر الناقـد كـي    
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نيفها ومعرفة الغـث منهـا   يستطيع الحكم في مصداقية هذه المعلومات، وتص
  .وبهذا فإن التفكير الناقد من أهم أهداف التربية المعاصرة.والسمين

  :كير الناقد لدى طلبتهدور المعلم في تنمية القدرة على التف
  :حتى يصل المعلم بطلبته إلى مراتب التفكير الناقد عليه أن يأخذ بما يلي

  .تهيئة البيئة الصفية الفاعلة التي تدفع للتفكير الناقد -
 .العمل على حث الطلبة وتشجيعهم إلبداء اآلراء -
العمل على إيجاد جو ديمقراطي تتنامى فيه حقوق األفراد في التعبيـر عـن    -

 .لذاتا
 .طرح مشكالت محيرة أو مثيرة الهتمام الطلبة -
 .توجيه عملية النقاش في الصف للوصول إلى النتائج المرجوة -
 .العمل على تعزيز اهتمام الطلبة وتعزيز دافعيتهم -
 .أن يحاور الطلبة ويوجههم للنقاش -
 .أن يترك هامشاً واسعاً للطلبة للتعبير عن آرائهم -
  Creative Thinkingالتفكير اإلبداعي : ثانياً

. أنشـأه وأبـدأه  : جاء في لسان العرب البن منظور بدع الشيء يبدعه بدعاً، وابتدعه
الذي يأتي أمراً على شبه لم يكـن ابتـدأه    المبتدعو . الشيء الذي يكون أوالً: والبدع

وفالن بدع في هذا األمر أي أول لـم يسـبقه أحـد،    ) 33: م1997الصافي، ( إياه 
دحث العجيب، والبديع المبدع، وأبدعت الشيء اخترعته ال عـن مثـال  والبديع الم .

من أسماء اهللا تعالى إلبداعه األشياء وإحداثه إياها، وهو البـديع األول قبـل   : والبديع
  ...كل شيء

أي خالقها ومبـدعها فهـو سـبحانه الخـالق     : واهللا تعالى بديع السماوات واألرض
  .المخترع ال عن مثال سابق

أي القابلية للخلق، وما  Creativityني هي جوهر ما يشير إليه المصطلح وهذه المعا
تنطوي عليه من قدرة على التفكير المتفتح الطليق الذي يتميـز بالجـدة واألصـالة    
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والحساسية للمشكالت، والقدرة على إدراك الثغرات والعيـوب  ... والمرونة والطالقة
  .كالتللمش) أصيلة(في األشياء، وتقديم حلول جديدة 

وتعددت تعريفات اإلبداع ولعل السر في ذلك أن دراسات اإلبداع بدأت فـي التزايـد   
والتراكم خالل الربع األخير من القرن العشرين شملت كل جوانب تلك الظاهرة مـن  
جوانب خصائص الشخصية، واإلبداع كعملية عقلية، واإلبـداع كنـاتج، واإلبـداع    

  .كأسلوب
نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبـة  :داعيويرى جروان أن التفكير اإلب •

قوية في البحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكـن معروفـة   
 ).82: 1999جروان، (سابقاً 

أن اإلبداع عملية تمكن الفرد المبدع من سهولة التعرف علـى  : ويرى  صافي •
ـ  دو جوانب النقص، أو عدم التناسق في األشياء موضع اهتمامه والتي قد تب

كاملة ومتناسقة في نظر اآلخرين، والتوصل إلى أفكار واستجابات تتصـف  
 .بأنها مناسبة وماهرة بالرغم من أنها غير مألوفة وغير شائعة

يستخدم الباحثون تعبيرات متنوعة تقابل مفهوم التفكير اإلبداعي التفكير المنتج  •
Production  و التفكير المتباعدDivergent والتفكير الجانبي Lateral.  

  :مهارات التفكير اإلبداعي
اختبـارات تـورنس، واختبـارات    (أشارت أكثر اختبارات التفكير اإلبداعي شيوعاً 

إلى أن أهم مهارات التفكير اإلبداعي أو قدراته التي حاول الباحثون قياسها ) جيلفورد
  :هي
  Fluencyالطالقة : أوالً

ألفكار اللفظية وغيـر اللفظيـة عنـد    عدد كبير من ا) توليد(تعني القدرة على إنتاج 
  :االستجابة لمثير معين، والسرعة والسهولة في توليدها ومن أنواع الطالقة

  :الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات مثل  - أ
  ).د(وتنتهي بحرف ) م(اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف  -
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 ).ديمقراطية(اكتب أكبر عدد ممكن من حروف كلمة  -
بر عدد ممكن من الكلمات المكونة من أربعة أحرف، وتبدأ بحـرف  هات أك -

 ).ج(
  :طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية مثل   -  ب
  .أذكر أكبر عدد ممكن الستخدامات قلم الحبر -
 .أذكر كل النتائج المترتبة على زيادة عدد سكان غزة بمقدار الضعفين -
 ...أعط أكبر عدد ممكن للقصة التي قرأتها -
  :شكالطالقة األ -ج

وهي القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت والتعـديالت فـي   
  :االستجابة لمثير وضعي أو بصري مثل

كون أكبر عدد ممكن من األشكال أو األشياء باستخدام الـدوائر المغلقـة أو    -
  :الخطوط المتوازية التالية

  
  
  
  
  

  

  )رسم لنموذج من أسئلة قياس طالقة األشكال(
  

   Flexibility: المرونة: ياًثان
القدرة على تغيير األفكار في أنماط جديدة، واتخاذ طرائـق مختلفـة مـع مواقـف     

وهي عكس الجمود الـذهني  . المشاكل والتفكير في األفكار الكثيرة والطرق المختلفة
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الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغييـر حسـب مـا تسـتدعي     
  .الحاجة
  :خدم بثالث معانٍوتست
ويتم قياسها إما من خالل تقديم معـادالت  : القدرة على التكيف لتغير الكلمات  - أ

حسابية والطلب من المحدث استبدال األرقام برموز تعطي له أثنـاء الحـل   
مربع داخـل  ( وإما من خالل تقديم أشكال متداخلة  ،ويتم تغييرها باستمرار

  ...).دائرة داخل مربع –دائرة 
أي تحويل زاوية التفكير تلقائياً وذلك باالنتقال مـن فئـة   : نة التلقائيةالمرو   -  ب

فكرية إلى أخرى ثالثة وهكذا دون أيـة تعليمـات محـددة بـذلك وتقـاس      
 :باالختبارات التالية

هنـا  . (اكتب مقاالً ال يحتوي على أي فعـل ماضـي  : االستعماالت في مثل - 1
  ).دهااستخدام في الطالقة مع فئات االستعمال وليس عد

هنا المستخدم في (سم األشياء المستديرة والتي تؤكل : تسمية األشياء في مثل - 2
 ).الطالقة مع التعامل مع فئات االستعمال وليس عددها

في مثل سجل توقعاتك لو ازداد عدد سكان قطاع غزة إلـى  : النتائج البعيدة - 3
عمال أيضاً هنا استخدم في الطالقة مع التعامل مـع فئـات االسـت   . (ضعفين

 ).وليس عددها
سم اسـتعماالت  . استعماالت غير مألوفة: االستعماالت غير المعتادة في مثل - 4

 .أخرى لقلم الحبر
أي القدرة على التحرر من المقصـود الـذاتي فـي التفكيـر     : مرونة تكيفية -ج

  .ويتمثل في القدرة على إعادة بناء المشكالت وحلِّها بطرائق مختلفة
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  riginalityOاألصالة : ثالثاً
األصالة بمعنى الجدة والتفرد وهي األكثر ارتباطاً بالتفكير اإلبداعي وإذا نظرنـا  
إلى األصالة في ضوء كل من الطالقة والمرونة والحساسية للمشكالت نجد أنهـا  

  :تختلف عن كل منها فهي
ال تشير إلى كمية األفكار التي يعطيها الفرد كما في الطالقة؛ بل تعتمد على  -

  .هذه األفكار، ونوعيتها وجديتها قيمة
ال تتضمن شروطاً تقويمية في النظر إلى البيئة كما في الحساسية للمشكالت،  -

كما ال تحتاج إلى قدر كبير من الشروط التقويمية المطلوبة لنقد الذات حتـى  
  .يستطيع المبدع أن ينهي عمله على أكمل وجه، وهذا ما يميزها عن المرونة

تقويمية في النظر إلى البيئة كما في الحساسية للمشكالت، ال تتضمن شروطاً  -
كما ال تحتاج إلى قدر كبير من الشروط التقويمية المطلوبة لنقد الذات حتـى  
يستطيع المبدع أن ينهي عمله على أكمل وجـه، وهـذا مـا يميزهـا عـن      

  .الحساسية للمشكالت التي تحتاج إلى قدر مرتفع من التقويم للبيئة والذات
  Elaborationاإلفاضة : اًرابع

تعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة، أو حل لمشكلة، أو لوحة من 
  .شأنها أن تساعد على تطويرها، وإغنائها وتنفيذها

  Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت : خامساً
ئـة أو  ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت، أو حاجات، أو عناصر ضـعف فـي البي  

ويعني ذلك أن بعض األفراد أسرع من غيـرهم فـي مالحظـة المشـكلة     . الموقف
والشك أن ذلك يمثل الخطوة األولى فـي عمليـة   . والتحقق من وجودها في الموقف

البحث عن حل لها ومن ثم إضافة معرفة جديدة، أو إدخال تحسينات وتعديالت على 
  ...أو منتجات موجودة ،معارف
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  التنظيمإعادة : سادساً
ويقصد بها القدرة على تحوير شيء قائم فعالً إلى شيء آخر ذي تصميم أو استعمال 
مختلف، وكثيراً ما ينحصر حل مشكلة ما في إعادة صياغة المشكلة نفسها ثـم حـل   
المشكلة الجديدة ولعل هذه الخاصية تشمل على مزيج من المرونة والتحليل والتركيب 

  .و التحرروهي تسمى أحياناً بالتحويل أ
  االحتفاظ باالتجاه ومواصلته: سابعاً

الدراسات العربية اكتشفت قدرة أخرى من قدرات التفكير اإلبداعي وهـي مواصـلة   
االتجاه، أي أن يمتاز الشخص المبدع بطريقة خاصة في إطالق طاقات تتمثـل فـي   

القـدرة علـى التركيـز    ( قدرته على التركيز لفترات طويلة في مجـال اهتمامـه   
وتعد القدرة على مواصلة االتجـاه  ) مصحوب باالنتباه طويل األمد على هدف معينال

من القدرات األساسية التي تسهم في أداء المبدع لعمله خصوصاً في مجـال العلـوم   
: 1997الصافي، (حيث يحتاج العمل اإلبداعي فيها المتداد زمني طويل لالنتهاء منه 

ياً بمشكلته لسبع سنوات، وأفكار باخلوف عن على سبيل المثال اينشتاين ظل معن) 37
  .الفعل المنعكس الشرطي ترجع جذورها حينما كان في الخامسة عشرة

  :استراتيجيات تعليم التفكير
إن نجاح برنامج تعليم مهارات التفكير يتوقف على عناصر عدة لعل أهمها المعلم 

تعليمية المالئمة، المؤهل، والبيئة المدرسية والصفية المناسبة، والنشاطات ال
  :والخطوات الالزمة لتعليم التفكير بصورة فاعلة تسير وفق الخطوات التالية

 :عرض المهارة بإيجاز •
يقوم المعلم بعرض مهارة التفكير المطلوبة ألول مرة عندما يالحـظ أن طلبتـه   
بحاجة إلى انجاز مهمات تعليمية تتعلق بموضوع الـدرس أو عنـدما يجـد أن    

يدرسه مناسب لعرض المهارة وشروطها، وعلى المعلم أن يقدم الموضوع الذي 
  :المهارة بصورة متدرجة بالشكل التالي

  .التصريح بأن هدف الدرس هو تعلم مهارة تفكير جديدة -
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تحديد المصطلح اللغوي، أو اسم المهـارة بـاللغتين العربيـة واالنجليزيـة      -
 ).للمرحتين اإلعدادية والثانوية(

 .لمفهوم المهارةإعطاء كلمات مرادفة  -
 .تحديد الطرق التي يمكن استخدام المهارة فيها -
 .شرح أهمية المهارة، أو فوائدها المرجوة، وإتقان استخدامها -
 :شرح المهارة •

ينتقل المعلم بعد تقديم مهارة التفكير باختصار إلى مرحلة القواعد أو الخطـوات  
ذ ذلك وأسبابه ليسهل علـى  التي يجب إتباعها عند تطبيق المهارة مبيناً كيفية تنفي

  .الطلبة فهم خطوات تنفيذ المهارة، ويستحسن للمعلم هنا أن يعطي أمثلة
  :توضيح المهارة بالتمثيل •

يعرض المعلم مثاالً من موضوع الدرس، ويقوم باستعراض خطـوات المهـارة   
  :خطوة بعد أخرى بمشاركة الطلبة ويتضمن عرضه للمثال انجاز المهمات اآلتية

  .خطوة من خطوات التنفيذ تحديد كل -
 .إعطاء مبررات الستخدام كل خطوة -
 .توضيح كيفية التطبيق وقواعده -

ويفضل أن تكون أمثلة المعلم مأخوذة من موضوعات دراسية مألوفة لدى الطلبة 
  .أو من خبراتهم الشخصية

  :مراجعة التطبيق •
وات التـي  بعد أن ينتهي المعلم من توضيح المهارة بالتمثيل يقوم بمراجعة الخط
  .استخدمت في تنفيذ المهارة واألسباب التي أعطيت الستخدام كل خطوة

 :تطبيق الطلبة للمهارة •
يكلف المعلم الطلبة بتطبيق المهارة على مهمة أخرى مشابهة للمثال الذي عرضه 
المعلم باستخدام نفس الخطوات والقواعد التي يفضل أن تبقى معروضـة علـى   

يامهم بالتطبيق، ويقوم المعلم أثناء التدريب بـالتجوال بـين   شفافية أمامهم أثناء ق
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الطلبة لمساعدتهم في حالة وجود صعوبات لدى البعض منهم، ويقترح أن يقـوم  
  .الطلبة بالعمل على شكل مجموعات من اثنين أو ثالثة أو أكثر

 :المراجعة الختامية •
ويقود المعلـم  . هاتتضمن هذه المرحلة مراجعة شاملة لمهارة التفكير التي تعلمو

  :عملية المراجعة لتتناول النقاط التالية
  .مراجعة خطوات تنفيذ المهارة والقواعد التي تحكم استخدامها -
 .عرض المجاالت المالئمة الستخدام المهارة -
تحديد العالقات بين المهارة وموضوع الدرس والمهـارات األخـرى التـي     -

 .تعلموها
 .مراجعة تعريف المهارة -

  :فكيرمهارات الت
أمـا اإلسـتراتيجية فهـي    . مثل التنبؤ، والتلخيص، أو المقارنة المهارة نشاط ذهني

طريقة محددة لتنفيذ المهارات من مثل استخدام مجموعة من اإلجراءات المحددة في 
  .التلخيص من أجل التنبؤ

ومن مهارات التفكير التي تناسب تالميذ الصفوف األساسية الدنيا في مبحث التربيـة  
سالمية، والتي يحسن أن يلقي لها معلم الصف باالً أثناء الموقف التعليمي التعلمـي  اإل

  .بما قد يساعد في تنمية مهارات التفكير لديهم
  التلخيص -التصنيف            -  المقارنة                      -
  االستنباط -  الطالقة            -  تعريف العالقات واألنماط     -
  تحديد مصداقية مصدر المعلومات                     - األخطاء والمغالطات   تعريف -
  التقويم  - التركيب             -       التحليل                 -

  :نشاط
صنف مهارات التفكير الفرعية المذكورة أعاله بحسب مهارات التفكير األساسية 

  :التالية
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جمع المعلومات 
  وتنظيمها

معالجة 
  معلوماتال

توليد 
  المعلومات

تقويم 
المعلومات 
  ومصادرها

  االستدالل
التفكير 
فوق 
  المعرفي

  المالحظة*
المقارنة *
التصنيف *
  الترتيب*
تنظيم *
  المعلومات*

  التطبيق*
  التفسير*
  التلخيص*
التعرف *
على *
العالقات *
  واألنماط*

  الطالقة*
  المرونة*
وضع *

  الفرضيات
إيجاد *

  الفرضيات
التنبؤ في *
وء ض

  المعطيات

  النقد*
التعرف على *

األخطاء 
  والمغالطات

  التبرير*
  االستنباط*

  التقويم*

  

  :مهارة المقارنة
إحدى مهارات التفكير األساسية لتنظـيم المعلومـات، وتطـوير المعرفـة      •

وتتطلب عملية المقارنة التعرف على أوجه الشبه واالختالف بين شـيئين أو  
ما، والبحث عن نقاط االتفـاق ونقـاط   أكثر عن طريق فحص العالقات بينه

 .االختالف ورؤية ما هو موجود في أحدهما ومفقود في اآلخر
توفر المقارنة للطلبة كيف يفكرون بمرونة ودقة في شيئين أو أكثر فـي آن   •

 .واحد
توفر عنصر التشويق واإلثارة للموقف التعليمي عندما يخطط لهـا لتحقيـق    •

 .الطبيعي للدرسهدف تعليمي واضح في إطار السياق 
  :تطبيقات عملية

  :قارن بين صالة الجمعة وصالة الظهر من حيث •
 .عدد الركعات -
 .وجود خطبة -
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 .السر والجهر في القراءة -
 .الصالة جماعة أو أفراد -

وجه        
  المقارنة

  نوع الصالة

عدد 
  الركعات

السر والجهر   وجود خطبة
  في القراءة

الصالة في جماعة 
  أو أفراد

          الجمعة
          الظهر

  

  قارن بين صالة العصر وصالة العشاء •
وجه        
  المقارنة

  نوع الصالة

عدد ركعات   وقتها
  الفرض

عدد ركعات 
  السنة

السر والجهر في 
  قراءة الفاتحة

          الجمعة
          الظهر

  

  :اقترح نشاطاً لمهارة المقارنة لما يلي •
  .األذان واإلقامة -
 .أركان اإلسالم وأركان اإليمان -
  :رة التصنيفمها

من أهم مهارات التعلم والتفكير األساسية فإذا لم نتمكن من القيام بعملية التصنيف لن 
يكون في مقدورنا التكيف مع عالمنا المعقد ذلك أن قدرتنا على إلحـاق أو تصـنيف   
األشياء أو الخبرات الجديدة ضمن منظومات أو فئات مألوفة لـدينا تحـدد طبيعـة    

  .استجاباتنا لها
طفال يتعرضون مبكراً في حياتهم ألنظمة التصنيف بدءاً مـن البيـت فخـزائن    واأل

المطبخ وأدواته منظمة بطرق معينة األطباق، الكؤوس، المالعق، غرف البيت لهـا  
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وفي مرحلة ما قبل المدرسة يتعرض األطفال لخبرات ... أسماء واستخدامات مختلفة
الـدخول فـي عمليـة التصـنيف      العمل واألشكال واأللوان وكلها مثيرات تستدعي

  .بصورة طبيعية مبكرة
  :خطوات عملية التصنيف

  .تحديد األهداف المأمولة من وراء عملية تصنيف البيانات - 1
 .استعراض البيانات موضوع التصنيف وتفحصها؛ للتعرف على طبيعتها - 2
 .تذكر المعلومات السابقة وتجميعها حول مدلوالت أو معاني البيانات - 3
 .ن بين هذه البياناتاختيار مفردة م - 4
 .البحث عن مفردة أخرى تشبه المفردة األولى في خاصية أو أكثر - 5
تحديد ماهية القاسم المشترك الذي يمكن اختيـاره كعنـوان توضـع تحتـه      - 6

 .المفردتان اللتان تم اختيارهما
البحث عن جميع المفردات األخرى التي يمكن إلحاقها بالمفردتين السـابقتين   - 7

 .ان نفسهووضعها تحت العنو
لتكوين مجموعات أخرى حتى يتم اسـتكمال وضـع   ) 7، 4(إعادة الخطوة  - 8

جميع المفردات ضمن مجموعات تختص كل منها بصـفات تميزهـا هـن    
 .المجموعات األخرى

تجزئة بعض العناوين بفصل بعض مفرداتها ووضعها تحت عناوين أخـرى   - 9
 .أكثر دقة أو دمج بعض العناوين حتى تتسع لمفردات أكثر

 
  :طبيقت

  :صنف ما يلي بحسب الجدول التالي - 1
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا، إيتاء الزكاة، اإليمان بالرسل، 

اإليمان باليوم اآلخر، إقامة الصالة، اإليمان بالكتب السماوية، حج البيت، صوم 
  .رمضان، اإليمان بالقدر، اإليمان باهللا، اإليمان بالمالئكة
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  أركان اإليمان  المأركان اإلس
  
  
  
  

  

  
  :تطبيق
  :صنف ما يلي بحسب الجدول التالي - 2

ركعتان قبل الخطبة، ركعتان بعد الخطبة، الخطبة قبل الصالة، الخطبة بعد الصالة، 
وقتها ظهراً، وقتها بعد طلوع الشمس، لها أذان واقامة، بغير أذان وال اقامـة، عـدد   

كبيرة اإلحرام، في الركعة األولى تكبيـرة  تكبيرات الركعة األولى سبع تكبيرات بعد ت
إحرام واحدة، عدد تكبيرات الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيـرة القيـام، فـي    

  .الركعة الثانية تكبيرة قيام واحدة
  صالة العيد  صالة الجمعة

  
  
  
  

  

  
  :نشاط

  :اقترح نشاطاً على مهارة التصنيف لما يلي
  .الصلوات السرية والصلوات الجهرية -
 .الصلوات التي لها سنة بعدية والصلوات التي ليس لها سنة بعدية -
 .الصلوات الليلية والصلوات النهارية -
  ركعات الفرض وركعات السنة -
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  :مهارة التطبيق -3
يقصد بمهارة التطبيق استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي سـبق أن  

جديد، وفي بعض األحيان يعـرض   تعلمها الطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف
الموقف على شكل حدث وقع في الماضي ونتيجة معروفة ويقتصر دور الطالب على 

وفي أحيان أخـرى  . تفسير النتيجة استناداً إلى  قوانين وحقائق يفترض أنه قد مر بها
تكون المعطيات حول موقف افتراضي أو مستقبلي ويطلب من الطالب التنبـؤ بمـا   

في ضوء المعطيات مع بيان األسباب أو المبررات التي هي عبـارة   يمكن أن يحدث
  :عن قوانين وحقائق ذات عالقة وعلى الطالب أن يجيب عن أسئلة في مثل

  ما هي الحقائق ذات العالقة بالموقف؟ -
 هل هناك حقائق أو معلومات ناقصة أو زائدة؟ -
  ع السؤال؟ما هي القوانين أو المبادئ التي يمكن تطبيقها في الموقف موض -
 كيف يمكن تطبيق هذه القوانين أو المبادئ؟ -

  

  ):1(تطبيق 
  :اكتب كلمة جائزة أو غير جائزة أمام كل عبارة مما يلي

  .صلى مسلم صالة الجمعة ثم عاد إلى البيت وصلى الظهر(        ) 
  .أفطر صائم قبل غروب الشمس بخمس دقائق(        ) 
  .صام مسلم بدون سحور(        ) 

  .رفع غالم صوته فوق صوت والديه)        ( 
  .تحدث أطفال مع بعضهم وقارئ يقرأ القرآن الكريم(        ) 
  .تصدق مسلم على رجل فقير(        ) 
وعد مسلم صديقه بزيارة ولكنه لم يذهب إلى زيارته في البيت في الوقـت  (        ) 
  .المتفق عليه
  .توضأ مسلم ولم يستنشق(        ) 
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  .توضأ مسلم ولم يمسح رأسه)       (  
  .توضأ مسلم ولم يتمضمض(        ) 

  
  :نشاط

  .اقترح مثاالً عن مهارة التطبيق
  .حث اإلسالم على زيارة المريض  - أ

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

....................  
مثل المؤمنين في توادهم وتعـاطفهم وتـراحمهم كمثـل الجسـد     (الحديث  -ب 

  ...)الواحد
...............................................................................

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

  

  :مهارة التلخيص -4
التلخيص عملية تفكيرية تتضمن القدرة على إيجاد لب الموضوع، واسـتخراج   -

  .األفكار الرئيسية فيه والتعبير عنها بإيجاز ووضوح
التلخيص ال يعني مجرد إعادة صياغة نص مسموع أو مرئي أو مكتوب، كما  -

  .ال يعني مجرد تكثيفه وتقصيره
التلخيص أداة مهمة لتعليم التفكير الناقد ألنه يساعد على تثبيت األفكـار فـي    -

ة كما يـوفر فرصـاً   تحديد األفكار والمفاهيم الرئيس الذهن، ويوفر التدريب على
  .لتنظيم المعلومات حسب أولويات معينة
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  :خطوات عملية التلخيص
  .للتعرف على مضمونه العام وموضوعه قراءة النص قراءة متأنية -
قراءة النص مع تدوين الملحوظات أثناء القراءة وال سـيما تثبيـت الفكـرة     -

 .العامة واألفكار الفرعية المرتبطة بها
مراجعة النص، ووضع إشـارات تحـت الجمـل الوصـفية أو التفصـيلية       -

 .والتغيرات الفنية وحشو الكالم الذي ال يؤثر حذفه على مضمون النص
صياغة الملخص بألفاظ من إنشاء القارئ دونما تحرج من اسـتخدام بعـض    -

 .األلفاظ والتعبيرات الواردة في النص
 . عدد كلمات الملخص للتأكد من مطابقتها للعدد المطلوب بصورة تقريبية -
ـ  مقارنة الملخص بالنص األصلي للتأك - ة د من عدم اإلخالل بـالفكرة الرئيس

 .ت الواردة في النص األصليواألفكار الفرعية والمعلوما
 .مراجعة الملخص الستبدال أو حذف أو إضافة بعض الكلمات الضرورية -

  ):1(تطبيق 
اقرأ ما ورد في كتاب التربية اإلسالمية للصف الخامس المنهاج الفلسـطيني الجـزء   

في مسـاندة الرسـول    -رضي اهللا عنها –دور خديجة  2007طباعة  55األول ص
  .صلى اهللا عليه وسلم

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

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

  ):2(تطبيق 
الفلسـطيني الجـزء    اقرأ ما ورد في كتاب التربية اإلسالمية للصف الخامس المنهاج

خروج الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى قبيلـة ثقيـف    2007طباعة  57األول ص
  .التي تسكن الطائف ومعه زيد بن حارثة لدعوتهم لإلسالم
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...................................................................................
...................................................................................

....................  
  :اقترح نشاطاً ينمي مهارة التلخيص فيما يلي): 1(نشاط 
  .طاعة الوالدين -

  
  .حفظ اللسان -

  
 .لماذا هاجر الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة -

  

  مهارة تعرف العالقات واألنماط
  :الرتباطيةالعالقات السببية و ا -1

تعد مهارة التعرف على العالقات المسببة من أهم مهارات التفكير الناقد؛ ألنها قد 
تساعد على التوصل إلى استنتاجات جديدة، ومعارف قيمة تشكل خطـوة أولـى   
باتجاه تطوير مفاهيم ونظريات شاملة، وإتقان هذه المهارة يسـاعد فـي تسـهيل    

لمتوافرة، ويساعد علـى اكتشـاف القواعـد    عملية معالجة البيانات والمعلومات ا
  .والقوانين، ومن ثم التوصل إلى تعميمات صائبة لفهم نواميس الطبيعة

  :أنواع العالقات السببية
عالقة سببية يكون السبب فيها ضرورياً  لحدوث النتيجة ولكنه ليس كافياً في   - أ

  : حد ذاته لحدوثها مثال
جين سبب ضروري للحيـاة؛ ولكنـه   إذن وجود األكس" ال حياة بدون األكسجين"

  .ليس وحده كافياً لضمان الحياة
عالقة سببية يكون السبب فيها كافياً لحدوث النتيجة ولكنه لـيس بالضـرورة     -  ب

  .مسبباً لها
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عدم وجود البنزين يعطـل سـير   " عدم وجود البنزين يعطل سير السيارة:" مثال
  .رة كاألعطال الفنيةالسيارة، ولكن هناك أسباب أخرى قد تؤدي لتعطيل السيا

عالقة سببية يكون السبب فيها ضرورياً وكافياً لحدوث النتيجة كـأن يقـال    -ج
  .فالتلقيح سبب ضروري وكاف لعملية التكاثر" ال تكاثر بدون تلقيح:" مثالً

  :عالقات التناظر -2
التناظر عبارة عن عالقة تشابه جزئي بين زوجين من المفاهيم، أو األشياء كـأن  

فالعالقة هنا وظيفية " المقص بالنسبة للورق كالمنشار بالنسبة للخشب:" مثالًتقول 
والتوصل إلى . بين المقص والورق من جهة، والمنشار والخشب من جهة أخرى

مثل هذه العالقة أو وجه الشبه يتطلب نوعـاً مـن االسـتدالل العقلـي حـول      
للفـرد، وهـي    المعطيات، بالرجوع إلى الخبرة الشخصية والمخزون المعرفـي 
  .مهارة تفكير على درجة كبيرة من األهمية نظراً لصلتها باإليداع

  

  :من أشكال عالقات التناظر
  .الغصن بالنسبة للشجرة كالجدار بالنسبة للغرفة   عالقة جزء من كل          -
  .الفيل بالنسبة للناب كالناقة بالنسبة للخف   عالقة كل إلى جزء          -
  .كالغرق بالنسبة لالختناق –الفيروس بالنسبة للمرض   ة         سبب ونتيجعالقة  -
  بالنسبة للسيارات)المقود(المرسى بالنسبة للسفن كالمرآب    ة        ـة وظيفيـقالـع -
  البعيد بالنسبة للقريب كالطويل بالنسبة للقصير   عالقة تضاد                  -
  السفن بالنسبة للبحر كالطائرات بالنسبة للهواء          عالقة اقترانية         -
  الوكر بالنسبة للنسر كالعرين بالنسبة لألسد     عالقة مكانية               -
  النسر بالنسبة للطيور كالثعبان بالنسبة للزواحف     جنسية   عالقة تصنيفية أو -
  للكرة كالمربع بالنسبة للمكعب الدائرة بالنسبة    القة هندسية            ـع -
  100بالنسبة ل  75مثل  4بالنسبة ل  3   ة كمية             ـالقـع -
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وما يقابلها في القائمة ) أ(يوجد عالقة تناظر بين كل زوج في القائمة : تدريب
  )ب(إذا تمكنت من معرفتها أكمل الجزء الناقص في ) ب(

  ب  أ
  خشب: منشار  ورق: مقص

12 :24  6:  
  :متر مربع  3: مثلث
  :الرئتان  هضم: المعدة
  :عجالت  ورق: كتب
  :سمكة  جناح: طائر

3  

  :العالقات اللفظية وأنماطها -3
حظيت العالقة بين اللغة والتفكير باهتمام كبير بين الباحثين، فهي الداء والـدواء  

ـ  اء بالنسبة للقدرة على االستدالل العقلي من حيث الكثير من الصعوبات واألخط
في عملية االستدالل، الناجمة أساساً عن ضعف فـي فهـم مـدلوالت األلفـاظ،     

  :والتراكيب اللغوية، و تأخذ العالقات اللفظية أنماطاً عدة منها
عالقات الترادف، عالقات  (عالقات بين مفاهيم األلفاظ ومعانيها ومن أشكالها -

  ).التضاد، عالقات أفعل التفضيل
تيبي لمفردات، أو حروف، أو مجموعات مـن  عالقات األنماط في سياق تر -

          :أكمل الحرفين اللذين يجب أن يتبعا في سلسـلة الحـروف  : الحروف مثال
 ....).،....،...أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د،(

عالقات التصحيف التي تتطلب تتغير في حروف الكلمـات لتعطـي معـانٍ     -
 مختلفة 

  :ترتيب أحرف المفردات التالية اكتب الكلمات الناتجة عن إعادة: مثال    
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  .........، .........،  ........ ) ش، ر، ي، ف(    
  .........    ،  .........،  ........  )   ج، ن، و، د(       
  ......... ،  .........،  ........  )   م، ج، ي، د(      

  :رتب األحرف التالية؛ لتكون منها كلمات حسب المطلوب
    اسم مدينة فلسطينية                                                                           

  تشتهر بصناعة الصابون                                                  
  
  
  
  

     

              اسم شخص                                                                            

 اسم حیوان                           
 
 

    
  
  
  

  
  

  م1948اسم مدینة فلسطینیة احتلت عام                    
  

  )1(تطبيق 
اختر من بين أزواج الكلمات التالية الكلمتين اللتين ترتبطان بعالقة تشبه العالقة 

  :الموجودة بين الكلمتين في السطر األول
  فطرعيد ال: صيام رمضان 

  سورة الفاتحة: القرآن الكريم  - أ
 صالة العصر: صالة الظهر   -  ب
  صالة الجمعة: الخطبة -ج
  الوضوء: غسل الوجه - د

 ن       ب      ل      س        أ

  ص 
  ا   
 ا        م      د    ح  

  س  
  و  
  ا  
 د  
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  الوضوء: غسل الوجه

  اإليمان بالمالئكة: اإليمان باهللا  - أ
 ليلة القدر: شهر رمضان   -  ب
  الوضوء: الصالة -ج
  السنة القبلية: السنة البعدية -د 
  

  )2(تطبيق
  ل ضد الكلمة الواردة في السطر األولاختر الكلمة التي تمث

  :الكفر
  .األصنام، العذاب، الطاعة، اإليمان، اللهو

  :السيئة
  .الحرام، الحسنة، الحالل، الطاعة،العصيان

  

  نشاط
  :اقترح نشاطاً لكل عالقة مما يلي

  :التضاد  - أ
 :الترادف   -  ب
  :التتابع -ج
  :الجزء من الكل - د

  

  :مهارة الطالقة
عدد كبير من األفكـار اللفظيـة   ) توليد(قدرة على إنتاج ال Fluencyسبق أن عرفنا 

  .وغير اللفظية عند االستجابة لمثير معين، والسرعة والسهولة في توليدها
  :أنشطة وتطبيقات لمهارة الطالقة في منهاج التربية والسهولة
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  أن يحدث لو أن نوحاً عليه السالم لم يصنع الفلك؟ ماذا يمكن - 1
أن يفكر فيها التلميذ ويتفاوت التالميذ فـي عـدد    هناك إجابات محتملة يمكن -

  :االحتماالت التي يمكن إبرازها في مثل
 .ألغرق اهللا الناس جميعاً -
 .لما حدث الطوفان -
 .لعذب اهللا الناس بشيء آخر غير الطوفان -
 .لحارب نوح الكفار -
 لظل نوح عليه السالم يدعو الناس سراً -

  أضف ثالث احتماالت أخرى
-  
-  
-  
بدأ الدعوة جهراً فما االحتماالت التي  - صلى اهللا عليه وسلم –لرسول لو أن ا - 2

  :هناك احتماالت كثيرة منها. تتوقعها لهذه الدعوة
  .لما استطاع الضعفاء اإليمان في أول األمر -
  .لماتت الدعوة في مهدها -
  .أن يجد األصنام - صلى اهللا عليه وسلم -لما استطاع الرسول -
  .كبير من المنافقين لدخل في الدعوة عد -

  أضف ثالث احتماالت أخرى
-  
-  
-  
  .ماذا تتوقع أن يحدث لو استخدم الناس الحلف بغير اهللا تعالى في حياتهم -3
-  
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-  
اقترح ثالثة أنشطة أخرى غير ما سـبق تنمـي بهـا مهـارة     : عزيزي الطالب -4

  .الطالقة من خالل مقرر التربية اإلسالمية للصف الذي تدرسه
  

  :ستنباطمهارة اال
عملية استدالل منطقي يستهدف التوصل إلى استنتاج :"التفكير االستنباطي هو -

  )انتقال من الكل إلى الجزء(  ما أو معرفة جديدة باالعتماد على أحكام عامة 
  المعادن تتمدد بالحرارة :مثال قولنا

  .نتيجة الحديد يتمدد بالحرارة.... الحديد من المعادن
ية تفكير كيفية استخدام التحليل المنطقي والتعرف على عمل:" مهارة االستنباط -

 .التناقضات في المواقف واألفعال
  

  :تدريبات
من سورة العلق كيف تستدل على أن اهللا سبحانه وتعالى علم اإلنسان أشـياء   - 1

  ).مقرر التربية اإلسالمية للصف الثالث 44ص 11درس (لم يكن يعرفها؟ 
 صالة الجمعة واجبة على كل مسلم؟من سورة الجمعة كيف تستدل على أن  - 2
من سورة المطففين كيف تستدل على أن الذين يغشون في الكيل والميـزان   - 3

 لهم عذاب شديد؟
إنه يعلم الجهر وما يخفى على أن اهللا تعالى يعلـم  :" كيف تستدل بقوله تعالى - 4

 ما يفكر به اإلنسان دون أن يتكلم به؟
  

  :مهارة تعرف األخطاء والمغالطات
ما يشهده عصرنا من ثورة المعلومات واالتصاالت فإن إنسان هـذا العصـر   نتيجة ل

يتعرف يومياً لسيل من المعلومات المرئية والمسموعة والمطبوعة علـى اخـتالف   
ومن الطبيعي أن يلتبس األمر على الكثيرين في التمييز بين الحقيقة والرأي . أنواعها

تالف مـراحلهم الدراسـية أنهـم    ومن الظواهر الشائعة بين طلبة المدارس على اخ
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يقرأون المواد المقررة عليهم ويتعاملون معها على أنها حقائق مؤكدة وعنـدما تثـار   
تساؤالت أو شكوك حول صحتها التجد في ردودهم ما هو مقنع للسامع مـن مثـل   

هذا مكتوب في الكتاب، فالمتعلم إذن بحاجة إلى تـدريب وممارسـة حتـى    : قولهم
ي تمكنه من التعرف على األقوال أو التعبيرات التي تعـد حقـائق   يكتسب المهارة الت

  .ثابتة، وتلك التي تعبر عن وجهات نظر قائليها أو ناقليها
  

  مثال على الحقائق الثابتة واآلراء
  

  

  آراء  حقائق
  مادة الرياضيات أصعب من العلوم  المسجد األقصى أولى القبلتين
احتلت إسرائيل غزة والضفة 

  .م1967 الغربية عام
  يمكن أن يحدث مستقبالً سالم

اختبار القواعد أسهل من اختبار   الماء أساس كل شيء حي
  النصوص األدبية

  

  :تطبيقات وأنشطة
b:" قال تعالى - 1 Î) y7/ uë ÞO n=÷ètÉ y7̄Rr& ãPq à)s? 4íoT÷är& Ï̀B ÄÓs\ è=èO È@øã ©9$# ¼ çm xÿóÁ ÏRur ¼ çm sW è=èO ur  "

  )20: المزمل(
  +  ½من المعلوم أن  -

أي مطلوب من اإلنسان أن يقوم في الليلة الواحدة كليلة ونصف فكيـف تفسـر   
  .ذلك

...............................................................................
.....................................................  
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ج طمعـاً فـي   كيف ترد على من يدعي الصبر على المرض وعدم طلب العال - 2
  .ثواب اهللا تعالى

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

كان  كيف تدلل على أن علياً  57ص -األساسيمن درس األمانة للصف الثالث  - 3
  أميناً؟

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

  :نشاط
اقترح مثاالً لمهارة تعرف األخطاء والمغالطات دون أن تتجـاوز المنهـاج المقـرر    

  .لتالميذ الصفوف األولية
...................................................................................

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

  

  :مهارة تحديد مصداقية مصدر المعلومات
المطروحـة إذا كانـت   تعد المعلومات التي نسمعها أو نقرؤها وثيقة الصلة بالمشكلة 

وفي كثير من الحاالت سواء فـي المواقـف   . لفهم المشكلة وحلها ضرورية و مفيدة
التعليمية المبرمجة، أو المواقف الحياتية، ال تقتصر المعلومات المعطـاة علـى مـا    
يحتاجه المتعلم لفهم المشكلة وحلها وذلك بهدف زيادة درجة صعوبة المشـكلة عـن   

المعلومات التي ال ترتبط بالمشكلة، وال قيمـة لهـا فـي     طريق إضافة جزئيات من
الحل، وإذا لم يتمكن المتعلم من فرز المعلومات ذات العالقة بمتطلبـات الوصـول   
للحل من تلك المعلومات الهامشية أو المضللة فإنه قد يفقد السيطرة علـى الموقـف   
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حل المشكلة بالشـكل   ويصاب باالرتباك وتشتت االنتباه وبالتالي لن يكون قادراً على
  .الصحيح

وبناء عليه فإن مهارة التعرف على المعلومات ذات الصلة بالمشكلة وحلها وتحديـد  
المعلومات غير المرتبطة بحل المشكلة من المهارات المهمة للتفكير التقيمي الذي يعد 

  .من المكونات األساسية للتفكير الناقد
  :مثال

سة إلعداد ورقة موجزة عن رياضة كـرة القـدم   وجه المعلم طلبته إلى مكتبة المدر
بالرجوع إلى الكتب الموجودة في المكتبة وذات العالقة بالموضوع، وطلب مـنهم أن  
يكتبوا مجموعة فقرات قصيرة تصف الكتاب المطلوب حتى ينمكن أمين المكتبة مـن  

أن : مساعدة كل منهم في الحصول على الكتاب المناسب فكتب أحد الطلبة مـا يلـي  
  يكون الكتاب

  رخيص الثمن -
 .عدد صفحاته ال يقل عن مئة صفحة -
 .حديث الطبع لم يمضِ على نشره أكثر من سنة -
 .يتضمن عرضاً لتاريخ لعبة كرة القدم -
 .غالفه من الورق المقوى -
 .مكتوباً باللغة العربية -
 .يتضمن قواعد تحكيم كرة القدم -

قيمة له بالنسبة للموضـوع وال  وبالنظر إلى المواصفات التي كتبت نجد عدداً منها ال 
  .يساعد أمين المكتبة على اختيار الكتاب المناسب إذا التزم بجميع المواصفات

  ثمن الكتاب -          طبيعة الغالف      -           عدد الصفحات     -
  مواصفات ليست وثيقة الصلة بالموضوع
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   :تطبيق

ËxÎm7 :"قال تعالى • yô zO óô$# y7În/ uë ín? ôã F{ $# ÇÊÈ ìÏ% ©!$# t, n=y{ 3ì§q |¡ sù ÇËÈ ìÏ% ©!$#ur uë£âs% 

3ìyâygsù ÇÌÈ üìÏ% ©!$#ur yl tç ÷z r& 4Ótç öç pRùQ$# ÇÍÈ ¼ ã& s#yèyÚsù ¹ä !$sW äî 3ìuq ômr& ÇÎÈ öÅ èù Îç ø)ãZyô 

üx sù #Ó|¤Y s? ÇÏÈ ûwÎ) $tB uä !$x© ª!$# 4 ¼ çm ¯RÎ) ÞO n=÷ètÉ tç ôgyfø9$# $tBur 4ís"÷ÇtÉ ÇÐÈ x8 çéÅc£ uäçRur 

3ìuéô£ ãè ù=Ï9 ÇÑÈ  ) "8-1: األعلى(  

كيف تحكم على صحة النص من خالل مصدر التوثيـق الـوارد فـي بدايتـه      - 1
 والمذكور بعده؟

  

قيل إن درجة الحرارة التي ستكون : أوردت إحدى الصحف اليومية الخبر التالي •
أي أن الجو سـيكون  ) درجة مئوية 34(يوماً من اآلن في مدينة غزة هي ) 30(بعد 

  .أن الجو شتاء حاراً علماً
كيف تحكم على صحة هذه المعلومات أو خطئها من خـالل التوثيـق المـذكور     - 2
 ).صحيفة يومية(
  

  :نشاط
اقترح نشاطاً ينمي مهارة تحديد مصداقية مصدر المعلومات وينتمي لمقرر التربيـة  

  .اإلسالمية في المرحلة األساسية
...................................................................................

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

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

287 
  

  
  :مهارة التحليل

يعني القدرة على تحليل المادة إلـى عناصـرها المكونـة لهـا،      Analysisالتحليل 
بين أجزائها، والطريقة التـي نظمـت بهـا هـذه     والبحث عن العالقات التي تربط 

األجزاء، وإذا كان الفهم يتناول محتوى المادة فقط، والتطبيق يتنـاول تطبيقهـا فـي    
  .مواقف جديدة، فإن التحليل يتناول محتوى المادة، وشكلها، وطرق تنظيمها

  )1(تطبيق 
حليب بالماء قصة المرأة التي طلبت من ابنتها أن تخلط ال) اهللا يرانا( من درس 

  :استخرج ما يلي
  .تحريم شيء  - أ

 .خُلق كريم دعت إليه القصة   -  ب
  .خُلق غير كريم ورد في القصة -ج
  .الفكرة الرئيسة -د 

  

  )2(تطبيق 
  .استخرج خمس نعم أنعم اهللا بها على العباد) 16 -1: (من سورة النبأ اآلية من... 

  )1(نشاط 
  .الصفوف األولية من المرحلة األساسيةاقترح مثاالً ينمي مهارة التحليل لدى تالميذ 

  :مهارة التركيب
التركيب هو القدرة على ربط العناصر وأجزاء المادة التعليمية مع بعضها في قالـب  

  .أو مضمون جديد يؤكد السلوك اإلبداعي للمتعلم سواء كان مادياً أو فكرياً أو معنوياً
  )1(تطبيق 
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مثل المؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم    :"  -صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر   

  ".والحمى
  ما الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها الحديث الشريف؟ -
اقترح خطة لرعاية األيتام في محافظة غزة في ضـوء دراسـتك للحـديث     -

 .السابق في حدود صفحة
  )2(تطبيق 

وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كـذلك  :" ل تعالىقا
  "يبين اهللا لكم آياته واهللا عليم حكيم

 ما الفكرة الرئيسية التي تدور حولها اآلية الكريمة؟ -
  :نشاط

  .اقترح نشاطاً منتمياً ينمي مهارة التركيب لدى تالميذ الحلقة االبتدائية األولى
  

  :التقويم مهارة
التقويم هو قدرة الطالب على إصدار الحكم على فكرة، أو إجابة، أو أعمال، ووسائل 
أو غير ذلك مع تبريره في ضوء معايير خاصة قد تكون داخلية تختص بتنظيم المادة 
أو خارجية لها عالقة بالمادة والحكم الجيد يتسم بالوضوح والبرهان، أو العقالنية، و 

  .صحيح لموضوع التقويمالدقة، والفهم ال
  )1(تطبيق 

  :ما رأيك كمسلم فيما يلي
  .النهي عن اللعب بأسالك الكهرباء وأسالك الهاتف  - أ

 عدم جواز الجلوس على القبور  -  ب
  .مد يد المساعدة إلى المحتاج -ج

  )2(تطبيق 
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  :ما رأيك كمسلم في المواقف التالية
التسـول فـي    عدم اإلحسان إلى الفقراء ألن مساعدتهم تساعد على انتشـار   - أ

  .البالد
أتعب نفسي بالدراسـة ألن اهللا   أالّإذا كان مقدراً لي أن أصبح طبيباً، فعلي    -  ب

 .قدر ذلك، وسأصبح طبيباً إذا درست وإن لم أدرس
  .الكافر مخلد في النار وال يموت فيها -ج

  : نشاط
  .يااقترح نشاطاً منتمياً ينمي مهارة التقويم لدى تالميذ المرحلة األساسية الدن

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

290 
  

  مراجع الفصل الثامن
 -تهذيب مـدارج السـالكين    )ت.ب(محمد بن أبي بكر  –ابن القيم الجوزية  .1

 .وزارة األوقاف –اإلمارات العربية المتحدة 

 ). ت.ب(عارف بمصر مدار ال -لسان العرب  -ابن منظور .2

هاج المدرس  مكتبة تنمية التفكير من خالل المن) 2002(البكر رشيد النوري  .3
 .الرياضالرشيد 

 –سـيكولوجية اإلبـداع بـين النظريـة والتطبيـق      ) 1993( حسن عيسى  .4
 .اإلسكندرية دار المعرفة

أهمية  تحديد معاني المصطلحات  في فهم الخطاب  ) 2002( خالد بن معد   .5
 .الجامعة  اإلسالمية ماليزيا 3مجلة  التجديد  العدد  –اإلسالمي 

 .مكتبة آفاق –غزة  –امة مبادئ  التدريس الع) م 2008( داوود حلس  .6

اإلبداع والشخصية  دراسة سيكولوجية ) م 1980( عبد الحليم محمود  السيد  .7
 . دار المعارف القاهرة

التفكير  اإلبداعي  بـين النظريـة والتطبيـق    ) م  1997(عبد اهللا  الصافي  .8
 .  جيران السعودية  – نادي األدبيال إصدارات

كير مفاهيم وتطبيقات عمان دار الكتـاب  تعليم التف) م  1999( ان وفتحي جر .9
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 .الشروق
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حتى تكون معلماً ناجحاً، تعمل لمساعدة التالميذ على التمكن من 

المادة موضوع لدراسة يجب عليك أن تخطط لدروسك يومياً، 

فالتخطيط للدروس يساعدك على التفكير في العمل الذي تقوم به، 

ات التي تتعلق ويساعدك على تنمية نفسك باعتبارك صانعاً للقرار

  .كما يجنبك كثيراً من المواقف المحرجة أمام طالبك. بتالميذك

أما بالنسبة لتالميذ فإن التخطيط يحدد كمية المعلومات المطلوبة 

  .لتحقيق األهداف بالنسبة لهم يالئم مستواهم
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  :األهداف

  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن
  

  .مي للدروستتعرف على أهمية التخطيط اليو -

 .أنواع التخطيط للدروس -

 .أسس عملية التخطيط اليومي -

 .مصادر التخطيط اليومي -

 .مكونات الخطة التدريسية اليومية -
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  أهمية تخطيط الدروس 

يدعي البعض عدم أهمية التخطيط للتدريس؛ بحجة أن التدريس مجرد نقـل لـبعض   
ساطة المعلم، ولـو اقتصـر   المعلومات المنظمة من الكتب المدرسية إلى الطالب بو

مفهوم التدريس على ذلك ألغلقت المدارس، وتم االكتفاء بتسـجيل الـدروس علـى    
وإذا أردنا تعليماً حقيقياً يقود بالدنا إلـى  . شرائط صوتية يسمعها الطالب في منازلهم

ويحقق األهداف العامة التـي رسـمتها وزارة    -إن شاء اهللا تعالى –التحرر والتقدم 
والتعليم فال بد أن نتصدى لقضية التخطيط وإعداد الدروس والتخطيط لها هي التربية 

يستوي في ذلك معلم الصف األول األساسي وأستاذ . الخطوة األولى في نجاح المعلم
وال شك أن إهمال التخطيط واإلعداد أو العجلة فيه يعرض المعلم للمواقف . الجامعة

وقد سئل أحد المعلمين القـدامى  . المرجوةالحرجة، كما أنه يحد من تحقيق األهداف 
عاماً من العطاء ِلم تعد دروسك يومياً، ولك من هذه الخبرة الطويلة؟ ) 30(بعد مرور

  !حتى يشرب أبنائي من نبعٍ صاف ال من ماء راكد: قال
  : لذلك فإن التخطيط واإلعداد للدروس يومياً يتضمن عدداً من الميزات منها

فس المعلم قبل دخول الفصل الدراسي نتيجة إللمامه بـالمحتوى  زيادة الثقة في ن -1
العلمي وتحديده لألهداف التعليمية، والطرائق التدريسية، واألنشطة والوسائل الالزمة 

  . ةلتنفيذ الدرس، ثم عمليات التقويم الالزم
 . تحقيق األهداف التعليمية الخاصة بكل درس، بعد تحديدها بدقة -2

 . التعليمية التي قد تظهر أثناء تنفيذ الدرستوقع المواقف  -3

 . مراعاة خصائص التالميذ وميولهم واحتياجاتهم أثناء عملية اإلعداد -4

تحديد الطرائق و األساليب التدريسية، واألنشطة والوسائل التعليميـة وعمليـات    -5
 . التقويم وإعدادها قبل بدء الدرس
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 . تعليمية أثناء التدريساالستعداد الفعلي والنفسي للمواقف ال -6

إتاحة الفرصة للمعلم لإلضافة والتجديد واالبتكار كلما حضر درساً جديداً وقـام   -7
بتحليل المحتوى التعليمي، وحدد أهداف الدرس، والطرق، واألنشـطة، والوسـائل،   

 . وعمليات التقويم

 . تسهيل عمليتي التعليم والتعلم في البيئة الصفية -8

ور في المحتوى المقرر أو في عناصـر المـنهج األخـرى، أو    اكتشاف أي قص -9
 . أخطاء مطبعية، أو أخطاء لغوية، أو تخطيطية في الكتاب المقرر

   أنواع خطط التدريس
  :التخطيط السنوي الفصلي -1

هو التخطيط الذي يتم لمدة فصل دراسي، ويقوم المعلمون بهذا النوع من التخطـيط  
ذلك في بداية كل فصل دراسي على عدد األشهر، أو و" توزيع المقرر:" تحت عنوان

  : وتساعد عملية التخطيط على هذا النحو فياألسابيع الدراسية، 
  . التعرف على وحدات المقرر والموضوعات المتضمنة فيها -
  . إعداد األنشطة، واألدوات، واألجهزة منذ بداية الفصل الدراسي -
عر أنها تمثل صعوبة بالنسبة إليه قبـل  البحث واإلطالع في الموضوعات التي يش -

  . تدريسها بفترة كافية
صياغة األهداف العامة وكتابتها في بداية كراس اإلعداد في ضـوء موضـوعات    -

  المقرر
  . تنظيم عملية اإلعداد اليومي -
  . تنظيم عمليات واختبارات التقويم وتحديد توقيتها -
  :التخطيط اليومي األسبوعي -2

ذي يتم لدرس أو مجموعة صغيرة من الدروس، ويفضل عادة القيـام  هو التخطيط ال
بتخطيط عام لكل أسبوع في األسبوع السابق له مباشرة وذلك لتجهيـز مسـتلزمات   

يساعد هذا اإلجراء المعلم إلى حد كبير عند قيامه بالتـدريس اليـومي، أو   . التدريس
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ذلك في ضوء مـا تـم    عند قيامه بوضع الخطط التفصيلية للدروس اليومية حيث يتم
  . فعالً في الخطة األسبوعية وما أسفرت عنه من إعداد للوسائل التعليمية واالختبارات

  أسس عملية التخطيط اليومي
  : لكي يقوم المعلم بتحضير دروسه على الوجه األكمل يجب عليه

  . فهم خصائص التالميذ وقدراتهم واهتماماتهم -
بالمدرسة في مرحلتي التخطـيط بعيـد المـدى     مسح لألدوات والوسائل المتوافرة -

 . وقصير المدى

فهم المنهج وعناصره من أهداف، وطرائق وأساليب، وأنشطة، ومحتوى، وتقويم،  -
 . ومعلم، ومتعلم

 . التجديد واالبتكار دائماً، والبعد عن الروتين والجمود في تحضير الدروس -

 . لمحيطة بالتلميذ واألحداث الجاريةربط عمليات التخطيط بما هو متوافر بالبيئة ا -

   ":التحضير"مصادر التخطيط اليومي 
  : للوصول إلى جودة تحضير الدروس، يجب على المعلم استخدام الوسائل التالية

الكتاب المدرسي باعتباره األساس الذي تقوم عليه عملية التدريس فـي ضـوء    -1
  . السياسة العليا لنظام التعليم

لقد أصبح متوافراً في مدارسنا وله فوائده الكثيـرة للمعلـم حيـث    دليل المعلم و -2
يرشده لألهداف العامة للمقرر، واألهداف التعليمية لكل موضوع، وأساليب التـدريس  

 . واألنشطة المنهجية والتعليمية، والوسائل المناسبة، وأساليب ووسائل التقويم

كتبات العامة ليشعر المعلم أن المراجع الخارجية سواء من مكتبة المدرسة أو الم -3
معلوماته تفوق المعلومات المتوافرة في الكتاب المدرسي؛ مما يزيد من ثقتـه بنفسـه   

 . وإلمامه بجوانب الموضوع الدراسي

النشرات التعليمية الواردة من الوزارة التي تتضمن إرشادات وتوجيهات خاصـة   -4
 . حددة لكل وحدة دراسيةبالمنهج وتدريس الموضوعات والفترات الزمنية الم

 . الوسائل التعليمية والمواد المتوافرة بالمدرسة -5
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 . البيئة وإمكاناتها -6

  مكونات خطة التدريس اليومية
  : المكونات الروتينية

  : تشمل المكونات الروتينية لخطة التدريس على
ن أو الدرس الذي سيتم تدريسه ويشترط في صياغة هذا العنوا :عنوان الموضوع -

أن يصف ما سيتم تدريسه خالل زمن الخطة الموضح فيها، وقد يكون هذا العنـوان  
هجرة : كما قد يكون جملة قصيرة مثل -الصوم -الصدق -األمانة: كلمة واحدة مثل

 . وصايا لقمان البنه-المسلمين إلى المدينة المنورة

، ة تنفيذ الخطـة ويشير هذا المكون إلى يوم وتاريخ بداي :تاريخ بدء ونهاية الخطة -
وكذلك الدروس أو المواعيد التي يتم فيها التنفيـذ مـن وقـت اليـوم     ،ونهاية تنفيذها

 .الدراسي

وذلك الرتباط التخطيط بعامل الـزمن الكلـي   ، وهو مكون رئيس لكل خطة :الزمن
ويتم توزيع هذا الزمن على المكونات المختلفة للخطة في ، لتنفيذ الخطة بعدد الدقائق

 .اص بالمكونات الفنيةالجزء الخ

والفصل ،الصف والفصل والشعبة ويذكر الصف من بين الصفوف الدراسية للمرحلة
  )... ب(أو)أ (، الثاني، كأن يكون األول

  : المكونات الفنية األساسية هي
يحتوي كل منها على فعـل سـلوكي    ويشمل هذا الجزء عبارات: أهداف التعلم  -1

ع كناتج لعمليتي التدريس والتعلم ومن البـديهي أن  إجرائي يصف أداء الطالب المتوق
يعدد الطالب : كأن نقول .يرتبط هذا الفعل السلوكي بمصطلح يشير إلى محتوى التعلم

والفعل اإلجرائي الذي حول العبـارة  ، فأركان اإليمان محتوى التعلم. أركان اإليمان 
لـى هيئـة إشـارة    لذا فإن محتوى التعلم يتم تدوينه بصورة مختصـرة ع . هو يعدد

أو الميـول  ، للحقائق أو التعميمات موضوع التعلم أو المهارات المطلـوب تعلمهـا  
واالتجاهات والقيم المطلوب اإلشارة إليها بحيث ال يتجاوز ذلـك بضـع كلمـات أو    
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وأهداف التعلم هي أهـم أجـزاء   . أسطر في موقع ما من الدفتر الذي يحتوي الخطة
وتتوقف جـودة  ، تبنى عليها كافة أجزاء الخطة األخرىالخطة التدريسية اليومية إذ 

 .الخطة على جودة صياغة أهداف التعلم

وتشمل كل ما من شأنه العمل على تحقيق أهـداف الـتعلم    :إجراءات التدريس -2
ويختـار  ، باستخدام من المواد واألجهزة التعليمية لتوفير الخبرات المناسبة للتالميـذ 

، تيجية التدريس المناسبة لمستوى طالبه وخبراتهم السابقةالمعلم في هذا الصدد إسترا
بحيث يتمكن من خالل توظيفه طرائق التدريس المتضمنة فـي تلـك اإلسـتراتيجية    

 .المقترحة من تحقيق أهداف التعلم المحدد سلفاً

ينبغي أن تحتوي خطة التدريس على تحديـد كـل    :الموارد واألجهزة التعليمية -3
تستخدم في تحقيق أهداف الخطة في أثناء تنفيذ التدريس أو قبلـه  مادة تعليمية سوف 

ويشمل ذلك كل أنواع المواد التعليمية المقروءة أو المسموعة أو المرئية كما ينبغـي  
أن تحتوي الخطة على ما قد يستخدم من أدوات أو أجهزة تقليدية الزمة لعرض تلك 

 . المواد التعليمية

الجزء على األسئلة أو غيرها من الوسائل التي يمكـن   يحتوي هذا :تقويم التعليم -4
أن تستخدم لقياس مدى تحقق أهداف التعلم ولذلك فإنه من الضـروري أن يراعـي   
المعلم الرجوع إلى األفعال السلوكية اإلجرائية في كل هدف قبل أن يشرع في تحديد 

تي سيستخدمها في إجراءات التقويم ليفكر ملياً في مدى مناسبة أو صالحية الوسائل ال
 .تقويم نوعية األهداف التي سبق تحديدها

يتضمن هذا الجزء كل مـا يكلـف الطـالب أداءه خـارج      :الواجبات المنزلية -5
المدرسة من أعمال تتعلق بما درسوه أو سيدرسونه من موضوعات، وتتعدد أهـداف  

المتعلمـة، أو  المران وزيادة التمكن من المادة : هذه الواجبات فقد يكون الهدف منها
 ... استثارة دوافع التالميذ، أو تفحص قدراتهم على التفكير

ألن تخطيط التدريس عمل مرهون بالزمن وإذا كان لتنفيذ الخطة  :زمن التدريس -6
زمن كلي فال بد أن يوزع هذا الزمن على األهداف والمهمات المختلفة للخطة بحيث 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

300 
  

لي لزمن تحقيـق األهـداف هـو    يصبح لكل هدف زمن معين، ويصير المجموع الك
 . الزمن الكلي لتحقيق خطة التدريس

تنظيم كافة المكونات السابقة لخطة التدريس اليوميـة   :تنظيم مكونات خطة التدريس
) 1(لها أشكال متعددة طويلة أو عرضية ولعل األنموذج الذي سنعرضه في الشـكل  

يوجـه المعلـم توجيهـاً     هو المناسب الشتماله على كافة المكونات األساسية والذي
  . مناسباً نحو التمسك بالتخطيط الجيد ليكون أساساً لعمله

  

  نموذج لتدوين خطط الدروس اليومية أو األسبوعيةأ

  الزمن الكلي  الفصل  الحصة  تاريخ التدريس    عنوان الدرس

          مالحظات خاصة
 

  زمن التدريس  تقويم التعليم  المواد التعليمية  إجراءات التدريس  أهداف التعليم

  

  مالحظات عامة حول الخطة    التعيينات
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  معيار تقويم الخطط اليومية
  في تدريس التربية اإلسالمية

  

  مستويات األداء  المهارات
  ضعيف  جيد  ممتاز

        :كتابة البيانات العامة للدرس -1
        .يكتب التاريخين الهجري والميالدي -
        .يحدد الفصل، والحصة، والمادة -
        .يحدد موضوع الدرس ومكانه في الكتاب بدقة -
        :أهداف الدرس -2
        .يكتب أهدافاً سلوكية صحيحة الصياغة -
        .ينوع األهداف السلوكية -
األهداف السلوكية تتابع حسب مستوياتها أو حسب تحقيقها  -

  .في الدرس
      

        ):التمهيد(تحديد التهيئة الحافزة  -3
        .س الجديد بالدروس السابقة ذات العالقةيربط الدر -
        .يستخدم األحداث الجارية كمدخل للدرس -
        .يستخدم القصة أو األسئلة االستفتاحية في بداية الحصة -
        :اختيار محتوى الدرس وتنظيمه -4
        .يراعي الدقة العلمية في كتابة المحتوى -
        .يناسب المحتوى زمن الحصة -
        .اسب المحتوى واقع التالميذ ومستوياتهم الفكريةين -
        .يتسم المحتوى بالتكامل -
        :تحديد الوسائل التعليمية -5
        .تسهم في تحقيق أهداف الدرس -
        .يسهل استخدامها في الفصل -
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        :تحديد األنشطة التعليمية التعلمية -6
        .يستخدم أنشطة تعليمية متنوعة -
        .ه طالبه إلى استخدام أنشطة تعلمية متنوعةيوج -
        :تحديد أساليب واستراتيجيات التدريس -7
يحدد اإلستراتيجية المناسبة للتدريس ويفصل خطوات  -

  .استخدامها
      

        .يستخدم أساليب واستراتيجيات متنوعة -
يشير إلى نقاط الربط والتكامل بين عناصر الموضوع  -

  .والمجتمعوالدروس األخرى 
      

        :أساليب التقويم -8
        .يدون أسئلة التقويم التمهيدية والبنائية والختامية -
        .يكتب أسئلة متنوعة في الصياغة والمستوى -
        .يشير إلى أسئلة الكتاب المدرسي -
        :التعيينات والواجبات المدرسية -9
        .تالميذيدون الواجبات والتعيينات التي سيكلف بها ال -
        .ينوع هذه الواجبات والتعيينات -

        :المراجع - 10
        .يحدد مرجعاً أو أكثر مناسباً للتالميذ ويتصل بالدرس -

        :صحة اللغة والكتابة - 11
        .يكتب إعداده بلغة صحيحة -
        .يراعي دقة كتابة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية -

  

  )سى االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالميةبتصرف من مصطفى مو(
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  نموذج إلعداد درس في التربية اإلسالمية أ
  ص" اإلسالم دين اليسر" حديث شريف "    ب"السابع األساس : الصف   : التاريخ

جز عن القيام؟ ماذا يفعل المسلم إذا أراد الصالة وع :أناقش تالميذي بهذه األسئلة: التهيئة الحافزة
وماذا يفعل إذا أراد الوضوء ولم يجد ماء؟ وماذا يفعل إذا زاد مرضه بسبب الصوم؟ وماذا نستنتج 

  من هذا كله؟
  

  التقويم  األساليب والوسائل التعليمية  المحتوى  األهداف
أن يقرأ التالميذ  -1

الحــديث الشــريف 
  .قراءة صحيحة

) y(عن أبي هريرة وأنس بن مالـك 
ا الدين يسر ولـن يشـاد   إن هذ:" قال

الدين أحـد إال غلبـه، يسـروا وال    
أخرجه " تعسروا، وبشروا وال تنفروا

  الترمذي

قراءة المعلم للحديث الشريف من الكتاب  -
  .المدرسي

قراءة ثالثة تالميذ علـى األقـل ممـن     -
  .يجيدون القراءة ثم يلونهم

متابعة قراءة التالميذ  -
للحديث وتصحيح 

  األخطاء؟

ــح أن ي -2 وضــ
التالميذ طبيعة الدين 
اإلسالمي وسماته كما 
ــديث  ــا الحـ بينهـ

  .الشريف

  .عرض لوحة بالحديث الحديث الشريف -  
  .قراءة الحديث من اللوحة -
مناقشة التالميذ في فهم الحديث بهذه  -

  :األسئلة
  من روى هذا الحديث؟* 
ما المقصود بالدين المشار إليه في * 

  الحديث؟
  ؟بم يتسم هذا الدين* 
  في الحديث؟) r(بم أمرنا الرسول* 
  في الحديث؟) r(عم نهانا الرسول* 
كتابة طبيعة الدين اإلسالمي وسماته * 

الواردة في الحديث على الجانب األيمن من 
  السبورة؟

مناقشة التالميذ مرة أخرى في الحديث  -
  :لتعميق الفهم بهذه األسئلة

  ماذا يقصد باليسر؟* 
ليم اإلسالم في كل أذكر مثاالً ليسر تعا* 

  من الوضوء والصالة، والصوم؟
  ما أثر يسر تعاليم اإلسالم في انتشار؟* 
  أذكر ملخصاً لما فهمته من الحديث؟* 

ــدين   - ــة ال ــا طبيع م
اإلسالمي كما يوضـحها  

  الحديث الشريف؟
يسر ) r(يؤكد الرسول -

الدين اإلسالمي فمن أيـن  
تفهم ذلك مـن الحـديث   

  الشريف؟
مزايـا   التيسير أبـرز  -

وضح مظـاهر  . اإلسالم
  .ذلك في العبادات

ــتنت -2  جأن يســ
التالميـــذ ثالثـــة 
توجيهات يرشد إليها 

  :مما يرشد إليه الحديث
وجوب فهم حقيقة اإلسالم على أنه  -

  دين التيسير

مناقشة التالميذ في الحديث مرة أخـرى   -
  :للتوصل إلى ما يرشد إليه

  ماذا أفدت من دراسة هذا الحديث؟* 

هـذا   ماذا فعلت مـن  -
  الحديث؟

في الحـديث توصـية    -
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الحديث الشريف على 
  األقل؟

أن يعبروا عـن   -4
تقديرهم ليسر تعـاليم  

  الشريعة اإلسالمية

  .س في اإلسالمالتيسير يرغب النا -
التعسير والمغاالة مدعاة للنفور من  -

  .اإلسالم

ما الذي تقوله لمن ينوي الحج ماشياً مع * 
  كبر سنه؟

أذكر موقفاً فعلته أو شاهدته أو استمعت * 
  ما يدعو إليه هذا الحديث؟إليه يتفق مع 

كتابة ما يستنتجه الطالب من توجيهـات   -
  .في السبورة

استنتاج ما يرشد إليه الحديث من أفـواه   -
التالميذ قبل قراءته من الكتاب المدرسـي  

  .ص
  .تكملة الفراغات الواردة في بالكتاب -
ما شعورك نحو التعاليم اإلسالمية بعـد   -

  دراسة الحديث

  جليلة اذكرها؟
ما أثر العمـل بهـذه    -

  الوصايا؟
ــلوبك  - وضـــح بأسـ

مشاعرك نحو الشـريعة  
اإلسالمية بعد دراسة هذا 

  .الحديث
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  تاسعالتقويم الذاتي للفصل ال
  

  :أمام الخطأ فيما يلي) خطأ(أمام الصواب وكلمة ) صح(ضع كلمة  -1
  (   )                        أو أسبوعي                   ومي وي، التخطيط نوعان فصلي -

  (   )            الخطة اليومية للدروس يضعها المشرفون التربويون والمعلمون  -

  (   )             اإلعداد للتدريس يتضمن تحديد الزمن المتوقع النجاز األهداف   -

  (   )             روتينية               التخطيط لدروس التربية اإلسالمية عملية -

  (   )     المعلمين الخطة السنوية للتدريس يضعها المشرفون التربويون بعيداً عن -

  (   )               هناك أنموذج محدد إلعداد الدروس يجب االلتزام به          -

  (   )  عقول التالميذأراعي عند إعداد الخطة التدريسية اليومية أال تكون متحدية ل -
   

اختر درساً من دروس التربية اإلسالمية لتالميذ المرحلـة األساسـية وضـع     -2
  اً لتدريسهتخطيطاً واقعي
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  تاسعمراجع الفصل ال

 1التربية العملية وأسـس طـرق التـدريس ط    -واصف عزيز-إبراهيم مطاوع -1

  . م1986بيروت دار النهضة العربية 

التربية الميدانية وأساسيات التدريس مكتبـة   -سالم مهدي -عبد اللطيف الحليبي -2

 . م1996الرياض  -العبيكان

 -اإلدارة العامة للتـدريب التربـوي الريـاض    -محمد التخيفي -محمد البيشي -3

 . طرائق التدريس حقيبة تدريبية

 1ط -اإلدارة العامــة لإلشــراف التربــوي -وزارة المعــارف الســعودية -4

  . ھ1418
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