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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 معايري اختيار اآليات القرآنية املقررة على املرحلة الثانىية يف
 ية وتصىر مقرتح إلثرائهااإلسالم ضىء األهداف العامة للرتبية

أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت 
ن ىذه  الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو اإلشارة إليو حيثما ورد، وا 

 لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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 ــزةــغ  –الجامعة اإلسالميــة 
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 وى  معاٌري اختٍار اٌَات انقرآنٍة املقررة عهى املرحهة انثانىٌة يف
 ٍة وتصىر مقرتح إلثرائهااإلسالم األهداف انعامة نهرتبٍة
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الماجستير في التربية اإلسالمية من  درجة عمى الحصول لمتطمبات استكمالً  الرسالة ىذه قدمت
 غزة لجامعة اإلسالمية في ة التربية في اقسم المناىج وطرق التدريس بكمي
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 اآلية

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ     ژ  ٹ ٹ

ک  ک  ک  ک  گ  

ڳ  ڳ  ڳ    گگ     گ

  ژ     ڳ  ڱ  ڱ
 (34: الحشر)



  

 ب  

 اإلهــدا 
 

 

 إلى من تيفو روحي لذكراه ويميـج لسانـي بالدعـاء لو

 أبـي رمحـه اهلل
 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان وعممتني الصبر والعطاء

 أمي احلنىنت حفظها اهلل
 

 ي الصعاب وتحمل مع ،إلى من قاسمني الحياة، وكان سر سعادتي

 سوجي ونرباس دربي  حفظه اهلل 
 

 نة الحياة الدنيا، ومن ل تحمو الحياة إل بيماإلى زي

 "وأنس "أمري ولنيكبدي  فلذتي
 

 فكانوا نعم السند، إلى من أحببتيم حبًا كبيرًا 

 اهز ، رامي، رأفت[ ] جهاد ، مإخىتي : 

 وأخىاتي: ] جناح، مزوة، لينا ، فداء[ وأبنائهم وبناهتم
 

 إلى من وقفوا بجانبي، ودعوا لي بالسداد والنجاح والتوفيق

 صديقاتي ورفيقاتي وكل األهل واألحباب
 

 إلى األكرم منا جميعًا، إلى أرواحيم الطاىرة 

 شهداء فلسطني
 

 إلى القابعين خمف القضبان، القابضين عمى الجمر رغم أنف السجان

 أسزانا البىاسل
 

 احتراماً إلى من عممني حرفًا تقديرًا و 

 إليكم مجيعًا أهدي مثرة هذا البحث



  

 ج  

 شكر وتقدٌر  
 

عمى كرمو كتكفيقو  أكالن كآخران بنعمة التعمـ كالبحث، فالشكر هلل عمى  الحمد هلل الذم أنعـ
فترة زمنية كانت مميئة بالمصاعب كالمتاعب، كلكف  المتكاضع بعدكفقني إلنجاز ىذا البحث  ،

 عمؿ إلى النكر. الفضؿ هلل تعالى أف خرج ىذا ال

اُه َتْعُبُدونَ كانطبلقان مف قكلو تعالى:  ، كقكؿ (172:)البقرة َواْصُؽُروا َلِلِهِ إِْن ُكـُْتْؿ إِيه

"مف صنع إليكـ معركفان فكافئكه، فإف لـ تجدكا ما تكافئكه فادعكا لو، حتى تركا أنكـ قد  :النبي 
 ( 128، 2كافأتمكه" )أبك داككد، د، ت، ج

في ىذا المقاـ أف أتكجو بالشكر لذكم الفضؿ، انطبلقان مف العرفاف ألصحاب كحرٌم بي 
يمانان بكجكب إعطاء ك فإنني أتكجو بجزيؿ ؿ ذم حؽو حقو في الشكر كالتقدير، الفضؿ بفضميـ، كا 

الشكر كالعرفاف إلى مشرفي سعادة الدكتكر الفاضؿ/ محمد شحادة زقكت، الذم تفضؿ بقبكلو 
 ذلؾ لجيكده في خدمة العمـ كطالبيو، فبارؾ اهلل فيو. اإلشراؼ عمى رسالتي ك 

كخالص االمتناف كالكفاء كالعرفاف لؤلساتذة  ،كما يشرفني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر
 :لجنة المناقشة  م، كعضكى األجبلء، أصحاب المعرفة كالخبرة

 حفظو اهللداكد دركيش حمس الدكتكر الفاضؿ/ 

 ظو اهللحفبساـ عايش النجار كالدكتكر الفاضؿ/

 لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كلما بذلكه مف جيدو في سبيؿ تقكيميا. 

نحكني مف كقتيـ كأمدكني كذلؾ لما م ،كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر إلى السادة المحكميف
  مف فكرىـ، فجزاىـ اهلل خير الجزاء.

، ي ىذه الرسالةأشرؼ بربخ، لما قدمو مف تكجييات عممية ف كالشكر مكصكؿ لمدكتكر/
لى  التي لـ تتكافى لحظة كاحدة في منى أبك جزر كعائمتيا الكريمة  األخت الفاضمة الزميمة/كا 

مؤازرتي كمساندتي حتى سعاد عبد العاؿ، لدكرىا العظيـ في مساعدتي ككذلؾ الصديقة الغالية/ 
 إتماـ دراستي. 



  

 د  

الثانكية لمبنات بقيادة  كال أنسى في ىذا المقاـ أف أشكر إدارة مدرستي إحساف األغا
، لما ـ األستاذة: حميمة صٌباح لما أتاحت لي مف التسييبلت، ككذلؾ أشكر األستاذة عزيزة برىك 

 قدمت مف تسييبلت في بداية المرحمة العممية فميـ كؿ التقدير كالشكر. 

شكر جميع المعممات كأخص بالذكر زميمتي : المعممة/ ريما أبك عجاج، التي ساعدتني أك 
 ي ترجمة ممخص الدراسة. ف

تقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف شجعني عمى مكاصمة دربي كساندني كلك أف أكأخيران: لف أنسى 
بعد اهلل ، كزميبلتي كجيراني الذيف كاف ليـ الفضؿ ليسير، كأخص ىنا زكجي ككالدتي كأـ زكجيبا

 في إتماـ ىذه الدراسة. تعالى 

الرسالة في حمتيا األخيرة، كلكؿ مف أعانني كؿ مف ساىـ في إخراج ىذه ل كالشكر مكصكؿ
 كشجعني كلك بدعكة خالصة في ظير الغيب. 

 الباحثة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ه  

 ممخص الدراسة
 

 : عنوان الدراسة

معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة عمى المرحمة الثانكية في ضكء األىداؼ العامة لمتربية 
 اإلسبلمية كتصكر مقترح إلثرائيا. 

 : داف الدراسةأى

 : اآلتيةتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ 

بناء قائمة بمعايير اختيار اآليات القرآنية الكاجب تضمنيا في كحدة القرآف الكريـ في كتب  -1
 التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية. 

قررة عمى التحقؽ مف مدل تضمف كحدة القرآف الكريـ لمعايير اختيار اآليات القرآنية الم -2
 المرحمة الثانكية في ضكء األىداؼ العامة لمتربية اإلسبلمية. 

كضع التصكر المقترح إلثراء كحدة القرآف الكريـ في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة  -3
 الثانكية. 

 : عينة الدراسة

 تككنت عينة الدراسة مف: 

 كحدة القرآف الكريـ.  -1

  كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية. -2
 منيج الدراسة: 

 استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي. 
 أدوات الدراسة: 

قائمة بمعايير اختيار اآليات القرآنية الكاجب تضمنيا في كحدة القرآف الكريـ لممرحمة الثانكية  -1
 في كتب التربية اإلسبلمية. 

ريـ في كتب كقد استيدفت الحكـ عمى مدل تضمف كحدة القرآف الك ،بطاقة تحميؿ محتكل -2
 التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمعايير اختيار اآليات. 

 



  

 و  

 

 نتائج الدراسة: 

( معياران، تـ تصنيفيا 43: التكصؿ إلى قائمة نيائية بمعايير اختيار اآليات القرآنية التي بمغت )أولً 
 : تييندرج تحت كؿ محكر مجمكعة مف المعايير كىي كاآل ،إلى محكريف

 معياران.  16 توكيندرج تح ،ايير العممية كالعمميةمحكر المع - أ

 معياران.  27كيندرج تحتو  ،محكر معايير العبلقات اإلنسانية - ب
: حظى كتاب الصؼ الحادم عشر الجزء الثاني بالمرتبة األكلى مف حيث تضمنو لمعايير ثانياً 

 اختيار اآليات القرآنية في المحكريف مف القائمة. 
ؼ الحادم عشر الجزء األكؿ مف معظـ معايير اختيار اآليات القرآنية في : خمك كتاب الصثالثاً 

 المحكر الثاني )معايير العبلقات اإلنسانية( 

: تضمف كتاب الصؼ الحادم عشر بجزأيو األكؿ كالثاني لمعايير المحكر األكؿ )معايير رابعاً 
 عممية كعممية( مف القائمة بصكرة كبيرة كمستكفاة. 

  توصيات الدراسة:

 في ضكء النتائج السابقة خمصت الباحثة إلى التكصيات اآلتية: 

ضركرة تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لمعايير اختيار اآليات القرآنية لممرحمة الثانكية  -1
 لدكرىا الفعاؿ في تككيف شخصية الطمبة في ضكء األىداؼ العامة لمتربية اإلسبلمية.

بحيث يتـ تضمف  ،ة في صفكؼ المرحمة الثانكيةضركرة تكامؿ مقررات التربية اإلسبلمي -2
 المعايير بشكؿ متكازف كمتكامؿ. 



  

 ز  

Abstract 
Study Title :  

The criteria of choosing holly Quran verses which are thought in secondary 

level according Islamic education general aims and supposed imagination 

to enrich it . 
 

General Aims  

This study seek for achieving these aims 

1- setting up a list for the criteria of choosing Quran verses in holly Quran 

in Islamic books education unit in Islamic books education for 

secondary Level .  

2- To assure that every Noble Quran unit contain the criteria of choosing 

Quran verses which are valid in secondary schools levels according to 

the general aims of Islamic Education . 

3-Putting supposing imagination to enrich Noble Quran in Islamic 

education books . 
 

Studying samples:  

Studying samples consisted from  

a- Noble Quran Unit . 

b- Islamic education books in secondary Schools level. 
 

Study Method:  

The researcher is used analysis tic descriptive method.  
 

Study Tools  

Criteria's lists of choosing Noble Quran Verses which should are  

included in Noble Quran Unit in secondary  schools in Islamic Education 

Books Curriculum  

Analysis tic card which aimed judgment for Noble Quran  Units that 

includes the criteria of choosing verses in secondary schools levels . 

 

The Most Important  Study Results  

Firstly : Reach to the final list of choosing Noble Quran verses criteria 

which reached 43 criteria's classified into two sides: 

a- Practical  and scientific  criteria which is reached to  16 criteria   

b-Humanities relations which is included 27 criteria 



  

 ح  

Secondly: Eleventh Class Books for second semester takes first level 

because it is included both sides of choosing Quran Verses Lists 

. 

Thirdly: Eleventh Class for the first semester excludes the criteria of the 

second sides of choosing Noble Quran Verses ( Humanities 

Criteria ) 

Fourthly: Eleventh Grade for first semester and second  one includes 

practical and scientific criteria's (Largely from the list) 

 

Study Recommendations:   

 According to the previous study the researcher reached to these 

recommendations 

a-  All Islamic Education books should include the criterias of choosing 

Qaran verses because it has effective  role in setting up students 

personality according its general aims . 

b-   Islamic Education Books should include all criterias، in balanced way 

for all levels in secondary levels .  

.   

 

 



  

 ط  

 قائمة المحتويات
 

 الصفحة المكضكع

 أ  اآلية

 ب  اإلىػػداء

 ج  شكر كتقدير

 د ممخص الدراسة

 ز  ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية 

 ط  قائمة المحتكيات

 م  قائمة الجداكؿ

 م  قائمة المبلحؽ

 الفصل األول
 إلطار العام لمدراسةا

 2 المقدمة

 3 .اإلحساس بالمشكمة

 4 .مشكمة الدراسة

 5 .أىداؼ الدراسة 

 5 .أىمية الدراسة

 5 .حدكد الدراسة

 6 .مصطمحات الدراسة

 الفصل الثاني
 اإلطـــار النــظــري

 8 .مقدمة

 8 .المحكر األكؿ أىمية القرآف الكريـ



  

 ي  

 الصفحة المكضكع

 8 .تعريؼ القرآف

 9 .عدد سكره

 9 .أسماء القرآف الكريـ

 01 .أكصاؼ القرآف

 02 .محتكياتو

 02 .حؽ القرآف الكريـ

 03 .أىمية القرآف الكريـ لممسمميف

 04 .أىمية تدبر القرآف الكريـ

 06 .آداب تبلكة القرآف الكريـ

 07 .إرشادات لتحسيف تبلكة القرآف الكريـ

 09 .المحكر الثاني التربية اإلسبلمية

 09 .التربية في المغةمفيـك 

 09 .مفيـك التربية في االصطبلح

 21 .مفيـك التربية اإلسبلمية

 20 .أىمية التربية كمكانتيا

 22 .غاية التربية اإلسبلمية

 23 .أىداؼ التربية اإلسبلمية

 26 .المرحمة الثانكيةالخصائص النمائية لطمبة 

 33 .كيفية تدريس كحدة القرآف الكريـ تفسيران كحفظان 

األسس العامة لمناىج التربية اإلسبلمية كما جاء في الخطكط العريضة لممنياج 
 8998الفمسطيني 

37 

 43 .أبرز الطرؽ في تدريس التربية اإلسبلمية



  

 ك  

 الصفحة المكضكع

 46 نظاـ التعميـ العاـ في فمسطيف

 51 محتكل المنيج. المحكر الثالث معايير تنظيـ

 51 .تعريؼ المعايير

 51 .أنكاع المعايير

 50 .أىمية المعايير

 50 .إجراءات المعايير

 50 ر.صدؽ مؤشر المعايي

 52 .سمات المعايير

 52 .مبادئ تنظيـ محتكل الكتاب المدرسي

 53 .معايير تنظيـ المحتكل

 54 .معايير اختيار المحتكل

 55 .أسس بناء المنيج

 57 .معايير اختيار اآليات القرآنية لممرحمة  الثانكية

 ل الثالثالفص
 الدراسات السابقة

 61 .مقدمة

 60 .التربية اإلسبلمية بكجو عاـمنياج دراسات سابقة تناكلت   :المحكر األكؿ

 68 .دراسات المحكر األكؿتعقيب عمى 

 69 تعميمية مختمفة في ضكء معايير محددةدراسات تناكلت مكادان  :المحكر الثاني 

 76 .عمى دراسات المحكر الثانيعاـ تعقيب 

 الفصل الرابع 
 الطريقة واإلجـراءات



  

 ل  

 الصفحة المكضكع

 78 .منيج الدراسة -أكالن 

 78 .مجتمع الدراسة -ثانيان 

 78 .عينة الدراسة -ثالثان 

 79 .أدكات الدراسة -رابعان 

 84 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 86 كمناقشتيا كتفسيرىا. جابة عف السؤاؿ األكؿأكالن: النتائج المتعمقة باإل

 86 ثاني كمناقشتيا كتفسيرىا.لمتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ ال: النتائج اثانيان 

 91 الثالث كمناقشتيا كتفسيرىا.: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ ثالثان 

 92 النتائج كالتكصيات كالمقترحات

 92 .نتائج الدراسة -أكالن 

 92 .تكصيات الدراسة -انيان ث

 93 .مقترحات الدراسة -ثالثان 

 94 .المصادر كالمراجع

 013 .مػػبلحػػؽ الػػدراسػػة
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 88 التربية اإلسبلمية بيف الماضي كالحاضر في المنياج الفمسطيني (2:  8)

(8  :8) 
 االتفاؽ كاالختبلؼ بيف نتائج التحميؿ األكؿيكضح عدد مرات 

 كالثاني لكتب  التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية
88 

(2  :8) 
يكضح معامبلت االتفاؽ )الثبات( عبر األفراد في كتب التربية 

 88 لثانكيةااإلسبلمية لممرحمة 

 87 المحكر األكؿ: معايير اختيار اآليات العممية كالعممية (5:  8)

 88 المحكر الثاني: معايير العبلقات اإلنسانية (5:  2)
 

 قائمة المالحق
 

 الصفحة عنكاف الممحؽ رقم الممحق

كاجية قائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لكحدة القرآف الكريـ  8
 االكلية ابصكرتي

808 

 اقائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لكحدة القرآف الكريـ بصكرتي 2
 ئيةالنيا

808 

لمصؼ الحادم  بطاقة تحميؿ كحدة القرآف الكريـ لممرحمة الثانكية 8
 عشر

888 

لمصؼ الثاني  بطاقة تحميؿ كحدة القرآف الكريـ لممرحمة الثانكية 8
 عشر

888 

قائمة بأسماء السادة المحكميف لقائمة معايير اختيار اآليات القرآنية  5
 822 سبلمية لممرحمة الثانكيةلكحدة القرآف الكريـ في كتب التربية اإل

 828 تسييؿ ميمة باحث 6
 



 اإلطار العام للدراسة 

 8 

 الفصل األول

 

 انفصم األول
 اإلطار انعاو نهدراسة
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 المقدمة
الحمد هلل كالصبلة عمى النبي المصطفى، كعمى آؿ بيتو األطيار كصحابتو األبرار،  

 ،،،كالتابعيف كمف سار عمى نيجو، كاقتفى أثره إلى يـك الديف، كبعد

كجعؿ مف القرآف  كأتـ نعمتو عمينا، اهلل عمينا بنعمة اإلسبلـ، فأكمؿ لنا ديننا، لقد مفٌ 
كىك رسالة اهلل إلى  زالكريـ معجزة اإلسبلـ الخالدة التي ال يزيدىا العمـ إال رسكخان في اإلعجا

كأساس  ،فقد جاء اإلسبلـ بثبلثة أىداؼ إصبلحية أساسية، كؿ منيا نتيجة لما قبميا اإلنسانية كافة 
التقميد كالخرافات عف طريؽ اإليماف باهلل كحده،  تحرير العقؿ البشرم مف رؽ، كىي لما بعدىا

صبلح الفرد نفسيان كخمقيان كتكجييو نحك  كتكجيو العقؿ نحك الدليؿ كالبرىاف كالتفكير العممي الحر، كا 
صبلح المجتمع بصكرة يسكد فييا األ نسانية. مف كالعدؿ بيف الناس كالكرامة اإلالخير كاإلحساف، كا 

 (08-03: 8691)الزرقاء، 

 الحان لتربية العقكؿ كالنفكس، فييىذه األىداؼ كفيمة بأف تجعؿ مف اإلسبلـ منيجان صك 
صبلح أحكاليـ، فنظمت عبلقة القرآف كالسنة، كمف  في أصكؿ المتطمبات األساسية لتربية الناس كا 

غياف الفرد بربو كعبلقتو بنفسو، كمجتمعو، كعبلقتو بالككف مف حكلو تنظيمان متناسقان كمتكازنان، ال ط
لجانب عمى آخر، ككسيمة اإلسبلـ في ترجمة ذلؾ كمو ىي التربية، كالتربية اإلسبلمية تعد أداة 

 في تشكيؿ عقؿ النشء المسمـ، كتيذيب نفسو، كتحريؾ طاقاتو كقدراتو. ميمة

كمع ما يشيده العالـ اليـك مف إنجازات عممية ىائمة غيرت مف معالـ الكجكد، كتسمط 
العديد مف جكانب الحياة كتراجع عالـ القيـ كالمثؿ كاألخبلؽ، كؿ ذلؾ ألقى عمى الحياة المادية عمى 

 التربية عبئان كبيران في النيكض بالجانب القيمي كاألخبلقي.

ـ المجتمع السميـ يكتقي ،كقد رسـ اإلسبلـ لمتربية منيجان فذان جامعان يعالج النفس البشرية
لتكحيد، كطابعو الكسطية كاليسر، كتقكـ فمسفتو عمى كالحياة السعيدة، قكامو كدعامتو العظمى ا

التفكير العقبلني كالعمـ الكجداني، ىدفو جمع الناس في إطار نظرية عقمية كاحدة تسكد المجتمع 
 ،لبلىتداء بمبادئ اإلسبلـ ؛كمو، إنو الطريؽ الكاضح الذم رسمو القرآف الكريـ لئلنساف المسمـ

 (81: 8661)القاسمي، كالتمسؾ بأحكامو كشريعتو.  ،كقيمو

ف ميمة التربية اإلسبلمية كمادة ك إف المناىج التعميمية ىي سبيؿ التربية لتحقيؽ أىدافيا،  ا 
 ،ة، تشكؿ في مجمكعيا األىداؼ العامة ليذه المادةبلمية تتركز في ثبلث كظائؼ رئيسسالتربية اإل

مجتمع المسمـ القكم المتماسؾ المتكازف، بناء الك كىي: إعداد المتعمـ المسمـ إعدادان متكامبلن متكازيان، 
براز ما فيو مف قدرة كمركنة كسعة تجعمو ديف كؿ  كالكشؼ عف جكىر اإلسبلـ عقيدة كشريعة كا 

 (131: 1330زماف كمكاف. )ىندم، 
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التربية اإلسبلمية  ، فيحسف لمحتكلكأتـ صكرة ،كلتحقيؽ تمؾ الغايات عمى أكمؿ كجو دائـ
كاألىداؼ  ،كمشكبلتو كآمالو ،ادة العممية بطبيعة المجتمع الذم تدرس فيوأف يتكافر فيو ارتباط الم
كأف  ،كما يجب أف يتناكؿ المحتكل تحميبلن لمقضايا اإلسبلمية المعاصرة ،التي تسعى إلى تحقيقيا
 . (843: 8661)القاسمي،  ممشكبلت التي يعاني منيا المجتمعيقدـ الحمكؿ اإلسبلمية ل

عية، أكليا كأىميا القرآف اإلسبلمية عمى عدد مف فركع العمكـ الشر كيشتمؿ منياج التربية 
إف مبدأ ضـ القرآف إلى منياج التربية اإلسبلمية يتضمف شعكران جديدان : "كيقكؿ إبراىيـ المباف الكريـ،

بأنو ال غنى لنا في التربية الدينية مف الرجكع إلى مصادر الديف األساسية، كتمكيف الناشئة مف 
لسنة الرعيؿ األكؿ  كاالغتراؼ مف فيضو العذب، كىك في الكقت نفسو إحياءه  ،ىؿ القرآفكركد منا

 . (136: 1330)ىندم،  "مف األمة اإلسبلمية

في  ال رسكخان إالخالدة التي ال يزيدىا التقدـ العممي  اإلسبلـ إف القرآف الكريـ ىك معجزة
ب اهلل العظيـ، الذم ال تنقضي عجائبو، كال نسانية كافة، "كىك كتااإل ىكىك رسالة اهلل إل ،عجازاإل

ات، بؿ ئيكليس كتابان في الجز  ،تحصى مشاربو، يجد فيو كؿ باحث ضالتو، كىك كتاب مبادئ عامة
ية لمنظاـ الخمقىك كتاب المبادئ كالقكاعد الكمية، كميمتو الحقيقية أف يعرض األسس الفكرية ك 

 "ض العاطفييلتحر كاالتدليؿ العقمي  : الطريقتيف متابك ـ تثبيتيا تثبيتان قكيان اإلسبلمي بكضكح، ث
 . (16: 8611)المكدكدم، 

حث اإلسبلـ عمى تعميمو كتعممو، كجعؿ خير المسمميف مف فقد كتقديران ألىمية القرآف 
 9، ج  1330)البخارم  "خيركم من تعمم القرآن وعممو" :النبي  كقاـ بو، حيث قاؿ ومتعم  
:861 . ) 

كاستنباط  ،صحابة رضكاف اهلل عمييـ لمعيش بركح القرآف، كالعمؿ بو، كتدبرهكىذا ما دفع ال
 أحكامو.

الذم ييدؼ  ،ليذا الديف الحنيؼ منيجان لمحياة البشرية، كىك مصدرحيث يعد القرآف الكريـ 
إلى تحكيؿ العقيدة إلى سمكؾ عممي، كيمثؿ تعميـ القرآف الكريـ في مناىج التربية اإلسبلمية، 

 لذم تدكر حكلو فركع المعرفة بأشكاليا.المحكر ا

 اإلحساس بالمشكمة:
 لبناء معايير يستند إلييا فيأف ىناؾ حاجة ماسة انبثقت مشكمة الدراسة لدل الباحثة  

مف مف خبلؿ الحياة اليكمية  اختيار اآليات المقررة في منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية،
 ربية اإلسبلمية في المراحؿ التعميمية المختمفة.  كاقع عمؿ الباحثة كمعممة لمت
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االىتماـ بالبحث العممي في مجاؿ تدريس آيات  ةى مٌ قى   إلى (80: 8611)الندكم، كتعرض
ال بد مف اإلرشادات إلى بعض المكاد الدراسية التي قؿ االعتناء  بقكلو " القرآف الكريـ بشكؿ عاـ

أكليا القرآف الكريـ  ،األكلى مف األىمية كالتأثير في النفسبيا في نظامنا التعميمي، كىي في المكانة 
 ."كالنفكس ،كاألخبلؽ ،الذم ىك أقكل عامؿ في تككيف العقكؿ

كحرصان عمى  ،قد ذكر بعض الباحثيف أف اختيار اآليات القرآنية يأتي خدمة لمقرآف الكريـك 
لى مفاىيـ الناشئة كمف سكره ما ىك أقرب إ ،تحقيؽ أىدافو، كعمينا أف ننتقي مف آياتو

  .(181: 1330كلغاتيـ)ىندم، 

كمف خبلؿ دراسة لتقكيـ منيج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في  2003)كيرل بربخ )
كشفت عف قصكر كاضح في األىداؼ كالمحتكل كالكسائؿ كطرائؽ  ،محافظات غزة بفمسطيف

بيف عدـ التكازف في عرض المحاكر، التدريس كأساليب التقكيـ، كمف خبلؿ تحميؿ محتكل المنيج ت
ما كمشكبلتيـ، ل التربية اإلسبلمية بحاجات الطمبة كمف ضمف تكصيات دراستو أف يرتبط محتكل

بعدـ كجكد ىذا االرتباط يقمؿ مف  ف شعكر الطمبة، كظركؼ بيئتو، ألينبغي أف يرتبط بكاقع المجتمع
 .اىتماميـ بالمادة كيعكؽ أىدافيا

أسس اختيار اآليات، دراسة الحطاب  ا تحقيؽتناكلت لباحثة دراستافكقد كقعت بيف يدم ا
مناىج التربية الدينية  أسس مكضكعية يسترشد بيا كاضعك( كالتي ىدفت إلى كضع 8614)

(  كالتي 1330اإلسبلمية عند اختيار اآليات القرآنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية، كدراسة ىندم)
يات القرآنية لمناىج التربية اإلسبلمية ككتبيا في ظبلؿ عرض ىدفت إلى معرفة أسس اختيار اآل

ىـ تكصياتيما في كتابو جكاىر القرآف. ككاف مف أاإلماـ الغزالي لآليات القرآنية حسب غاياتيا 
اختيار ككذلؾ ، عدةكتشتمؿ عمى بنكد  ،الكريـ قرآفيات الآتقديـ بطاقة يتـ في ضكئيا اختيار 

  .لممتعمميف يتـ في ضكء خبرة كاضعي المحتكلنية المقدمة آيات القر اآل

ية أمر ضركرم ينبغي أف يقـك اإلسبلم التربيةلكتب مف ىنا فإف اختيار اآليات القرآنية 
 كاضحة.ك  محددة معاييرعمى 

 :مشكمة الدراسة
كفي ضكء المعمكمات السابقة يمكف صياغة مشكمة الدراسة  ،كمف خبلؿ ما سبؽ عرضو

 :تيلرئيس اآلالحالية في التساؤؿ ا
ما معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة لممرحمة الثانوية في ضوء األىداف العامة لمتربية 

 اإلسالمية ؟ وما التصور المقترح إلثرائيا ؟
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 ة:تيكيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة اآل

التربية كتب في ما معايير اختيار اآليات القرآنية الكاجب تضمنيا في كحدة القرآف الكريـ  .8
 اإلسبلمية لممرحمة الثانكية ؟

ى المرحمة لمقررة عمآليات القرآنية المعايير اختيار ا ما مدل تضمف كحدة القرآف الكريـ .1
 ؟ سبلمية الثانكية في ضكء األىداؼ العامة لمتربية اإل

رحمة الثانكية كفؽ التربية اإلسبلمية لممكتب ما التصكر المقترح إلثراء كحدة القرآف الكريـ في  .0
 معايير اختيار اآليات القرآنية ؟

 أىداف الدراسة :
الكريـ في كتب  قرآفالبناء قائمة بمعايير اختيار اآليات القرآنية الكاجب تضمنيا في كحدة   .8

 .التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية
ى المقررة عم لقرآنيةمعايير اختيار اآليات االكريـ ل قرآفتضمف كحدة ال لالتحقؽ مف مد  .1

 متربية اإلسبلمية.ل  ىداؼ العامةالمرحمة الثانكية في ضكء األ
لممرحمة  سبلمية في كتب التربية اإل مقترح إلثراء كحدة القرآف الكريـالتصكر ال كضع   .0

 الثانكية.  

 أىمية الدراسة:
بمعمكمات عف مدل مراعاة  مصممي مناىج التربية اإلسبلمية في كزارة التربية كالتعميـ قد تفيد .8

 ىذه الكتب لمعايير اختيار اآليات القرآنية األقرب لكاقع الطمبة كحاجاتيـ، كحاجات مجتمعيـ.
قد تفتح الطريؽ أماـ الباحثيف كالدارسيف إلجراء دراسات أخرل بشكؿ ميداني، إلثراء ىذا  .1

 كتقديـ المزيد مف التحميؿ كالمعالجة لو. ،المكضكع
ة لمتعرؼ عمى أىـ معايير اختيار اآليات القرآنية في كحدة القرآف الكريـ لممرحمة تصميـ أدا .0

 الثانكية.
 إلى دراسات تحدد معايير اختيار اآليات القرآنية في المراحؿ التعميمية المتعددة.االفتقار  .4

 حدود الدراسة:
 –ؼ الحادم عشر الحد المكضكعي: كتب مادة التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية )الص .8

 الثاني عشر بفرعيو(
 ـ. 1380 – 1381الحد الزماني: الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  .1
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 مصطمحات الدراسة:
 معايير اختيار اآليات القرآنية: .8

التي يجب مراعاتيا عند اختيار  ،كيقصد بيا في ىذه الدراسة مجمكعة مف الشركط كالمعايير
 التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية. الكريـ في كتباآليات القرآنية في كحدة القرآف 

 المرحمة الثانكية: .1

ر كأعما ،كالثاني عشر بفرعيو العممي كاألدبي ،تشمؿ المرحمة الثانكية الصفيف الحادم عشر
 ( سنة.81-89ما بيف ) الطمبة في ىذيف الصفيف 

 األىداؼ العامة: .0

كالتي تساعد عمى تحديد مسار  ،مية إلى تحقيقيااألغراض كالغايات التي تسعى التربية اإلسبل
 التقدـ العممي كالحضارم عمى مستكل الفرد كالمجتمع.

 :اإلثراء .4

ضافات فيو تكمؿ نكاقص معينة اكتشفيا المربكف فيو  ،ىك إغناء المحتكل أك إحداث زيادات كا 
 (80، 8661أك تقببلن. )المكلك،  ،أك يسران ، أك تجعمو أكثر كضكحان  ،مف عناصره

كسد النقص المكجكد  ،سبلميةكتب التربية اإلىك إغناء محتكل  :التعريؼ اإلجرائي لمباحثة
 .فييابتحديد معايير اختيار اآليات القرآنية  لممرحمة الثانكية بكحدة القرآف الكريـ
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 الفصل الثانً
 اإلطار النظري

 مقدمة:

تضمف كحدة القرآف الكريـ في كتب  عمى مدل لما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ
 قد في ىذا الفصؿ ونإ، فتصكر مقترح إلثرائياية لمعايير اختيار اآليات القرآنية ك اإلسبلم التربية

 ،النظريات كالدراسات التي حصمت عميياعمى  رساء قكاعد دراستياإانطمقت الباحثة معتمدة في 
كتناكلو مف منظكر تربكم  ،ثرائوا  لمكضكع ك تعزيز اعمى  مما يساعد ،مجاؿ الدراسةب كالمتعمقة 

أىمية القرآف  :ىي ،كقد جاءت الخطكط العريضة ليذا الفصؿ في ثبلثة محاكر رئيسة ،سبلميإ
مع ذكر  يةاإلسبلم ، كالتربيةكما يتعمؽ بو مف آداب تبلكتو كأىميتو لممسمميف كأىمية تدبره  الكريـ

 .كأسس بناءه  جاالمني محتكلكمعايير تنظيـ ، الخصائص النمائية لطمبة المرحمة الثانكية 

 المحور األول
 أىمية القرآن الكريم

ف يتعبدكه بتبلكتو بالمغة العربية كما أالخمؽ عمى  كجب اهللأ ، لييإالكريـ كبلـ  قرآفالإف 
 كالثكاب. جراأل بذلؾينالكف ف ،ليوإ تقربان  ؛نزؿأي 

كاليداية السميمة لذكم العقكؿ  ،ة القكيمةخبلؽ الركحانياألإلى  شارةإالكريـ  قرآفكيتضمف ال
 . فياـ مف البشركاأل

 تعريف القرآن:
 نو :  أعمى  كيعرؼ القرآف الكريـ

بالمغة العربية، المنقكؿ  محمد  لمتعبد بتبلكتو، المنزؿ عمى نبيناا ،كبلـ اهلل تعالى المعجز -1
  .(83: 2010عياصرة، عنو بالتكاتر، المبدكء بسكرة الفاتحة، كالمختكـ بسكرة الناس )ال

 ،كدستكر أمة ،ليككف منيج حياة إلى نبيو محمد  ( جؿ شانو) كتاب اهلل العظيـ الذم أكحاه  -2
كشتى  ،كىك المصدر األكؿ كالرئيس لكؿ ما تحتاجو البشرية في مختمؼ المجاالت العممية

ادر التربية (. كيعد القرآف أىـ مصدر مف مص48 :2011، لمياديف المعرفية. )اشتيكه كآخركفا
 ىـ. شرية إلى ما فيو صبلح دنياىـ كأخرااإلسبلمية ألنو نزؿ ليداية الب

بكاسطة  المنزؿ عمى محمد  ،المتعبد بتبلكتو المنقكؿ بالتكاتر ،ىك كبلـ اهلل تعالى المعجز -3
كالمختكـ بسكرة الناس.  ،المبدكء بسكرة الفاتحة ،المكتكب في المصاحؼ، الكحي جبريؿ 

 ( 19: 2005أبك شريخ، )القادرم، ك 
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  .(36: 2007مصدر العمـك كأصؿ الحقائؽ الثابتة كمرجع العمماء )عباس،  -4
 

فالقرآف الكريـ منيج إليي شامؿ، كدستكر رباني كامؿ لجميع المجاالت العممية، كالمياديف 
بؿ ىك المصدر المقياس  ،ليس مجرد مصدر مف المصادرفيك المعرفية دينية كانت أك دنيكية، 

تفكير يراد كصفو بأنو إسبلمي، مثمما أنو المصدر كالمقياس لكؿ تشريع كاستنباط فقيي، كذلؾ  لكؿ
ذا كاف ثمة  ،كككنو المقياس الكحيد ،لكؿ كجية نظر إسبلمية باإلضافة إلى ككنو المنبع األساس كا 

 كداللتيا، فيك مشكاة تمؾ تفصيؿ لمقتضيات نصكصوأك  مف مصادر أخرل فما ىي إال بياف لو،
ليو تعكد )اشتيكه كآخركف،    .(48: 2011المصادر كمبدؤىا كا 

 عدد سوره: 
 عدد سكر القرآف الكريـ في قكؿ عطاء جاء في الفيرست البف النديـ أف 

كعدد حركفو كممة، [ 77439كعدد كمماتو ] آية، [6170كعدد آياتو ] سكرة، [114ابف سيار ]
 (. 52: 2004)الصديؽ، حرفان  [ 323015]

 :القرآن الكريمأسماء 
ال خبلؼ بيف القدامى كالمحدثيف في تعريؼ القرآف الكريـ، إذ ىك )الكبلـ المعجز المنزؿ 

المنقكؿ عنو بالتكاتر، كالمتعبد بتبلكتو، كالذم ال  ،المكتكب في المصاحؼ عمى النبي محمد 
 ( 25: 2011( )الخفاجي، الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو يأتيو

 منيا:  ،أسماء كثيرةقد سماه اهلل ب

تِل ِهَل َأْقَقُم  كىك أشيرىا لقكلو تعالى: :القرآف -1  ( 9: اإلسراء) إِنه َهـَذا اْلُؼْرآَن ِِيِْدي لِؾه

َل  الهِذي َتَباَركَ كذلؾ ألنو فرؽ بيف الحؽ كالباطؿ، كالكفر كاإليماف قاؿ تعالى:  :الفرقاف -2  َكزه

ف أ( ، كفيو داللة تربكية تشير إلى 1)الفرقاف:   َكِذيراً  لِْؾَعادَِيَ  لَِقُؽقنَ  َعْبِدهِ  َعَذ  اْلُػْرَقانَ 
 (34: 2011كيكضح خصائص كأبعاد كؿ منيما )الجبلد،  ،القرآف يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ

 (2)البقرة:  لِّْؾُؿتهِؼيَ  ُهًدى فِقفِ  َرْيَب  َٓ  اْلؽَِتاُب  َذلَِؽ  قاؿ تعالى: :الكتاب -3

ا قاؿ تعالى: :الذكر -4 ـُ  إِكه ْلـَا َكْح ْكرَ  َكزه ا الذِّ افُِظقنَ  َلفُ  َوإِكه ( كأيضان قكلو تعالى: 9)الحجر:  ََلَ

 ُف  (44)الزخرؼ:  ُتْسَلُلقنَ  َوَشْقَف  َولَِؼْقِمَؽ  لهَؽ  َلِذْكرٌ  َوإِكه

فُ  قاؿ تعالى: :التنزيؿ -5  (192)الشعراء:   اْلَعادَِيَ  َربِّ  َلَتـِزيُؾ  َوإِكه



 اإلطار النظري 

 80 

 الفصل الثاني

مف أسمائو القرآف، الكتاب، حيث قاؿ الدكتكر محمد عبد اهلل دراز رحمو اهلل كقد غمب 
جيدان ركعي في تسميتو قرآنان ككنو متمكان باأللسف، كما ركعي في تسميتو كتابان ككنو مدكنان  ان كبلم

ة سميف إشار لكاقع عميو، كفي تسميتو بيذيف االباألقبلـ، فكمتا التسميتيف مف تسمية الشيء بالمعنى ا
إلى أف مف حقو العناية بحفظو في مكضعيف ال في مكضع كاحد، أعني أنو يجب حفظو في 

 ( 38: 2007الصدكر كالسطكر جميعان. )عباس، 

 أوصاف القرآن: 
 منيا: ،كصؼ اهلل القرآف الكريـ بأكصاؼ كثيرة

َا َياقاؿ تعالى:  :نكر -1 ـ ُبْرَهانٌ  َجاءُكؿ َقْد  الـهاُس  َأِيه بُِّؽؿْ  مِّ بِقـاً  ُكقراً  إَِلْقُؽؿْ  َأكَزْلـَاوَ  ره  مه

 (174)النساء: 

َا َياقاؿ تعالى:  :ىدل كشفاء كرحمة كمكعظة -2 ْقِعَظةٌ  َجاءْتُؽؿ َقْد  الـهاُس  َأِيه ـ مه بُِّؽؿْ  مِّ  ره

ُدورِ  ِف  دَِّا َوِصَػاء  ( 57)يكنس:  لِّْؾُؿْمِمـِيَ  َوَرْْحَةٌ  َوُهًدى الصه

ُق  ُمَباَركٌ  َأكَزْلـَاهُ  كَِتاٌب  َهـَذاوَ  قاؿ تعالى: مبارؾ: -3 َصدِّ  (92)األنعاـ:   َيَدْيفِ  َبْيَ  الهِذي مه

ـَ  َجاءُكؿ َقْد  قاؿ تعالى:  :مبيف -4 بِيٌ  َوكَِتاٌب  ُكقرٌ  اَلِلِّ  مِّ  (15)المائدة:   مه

قاً   قاؿ تعالى: بشرل: -5 ى َوُهًدى َيَدْيفِ  َبْيَ  دَِّا ُمَصدِّ  (97)البقرة:   ـِيَ لِْؾُؿْممِ  َوُبْْشَ

ـَ  إِنه تعالى: اهلل قاؿ  عزيز: -6 ْكرِ  َكَػُروا الهِذي فُ  َجاءُهؿْ  دَها بِالذِّ  (41 )فصمت:   َعِزيزٌ  َلؽَِتاٌب  َوإِكه

قٌد  ُقْرآنٌ  ُهقَ  َبْؾ قاؿ تعالى:  مجيد: -7 ِ  (21)البركج:  َّمه

َؾْت  كَِتاٌب تعالى: اهلل قاؿ  :بشير كنذير -8  َيْعَؾُؿقَن * َبِشراً  لَِّؼْقمٍ  َعَربِّقاً  ْرآكاً قُ  آَياُتفُ  ُفصِّ

تِل ِِيِْدي اْلُؼْرآنَ  َهـَذا إِنه قاؿ تعالى: ، ك (4-3 )فصمت:  َوَكِذيراً  ُ  َأْقَقمُ  ِهلَ  لِؾه  َوُيَبْشِّ

ـَ  ْمِمـِيَ ــُؿـالْ  اِت  َيْعَؿُؾقنَ  الهِذي اَِلَ ؿْ  َأنه  الصه ـَ الهذِ  * وَأنه  َكبِراً  َأْجراً  ََلُ  بِأِخَرةِ  ُيْمِمـُقنَ  َٓ  ي

ؿْ  َأْعَتْدَكا  (10، 9)اإلسراء:   َألِقمً  َعَذاباً  ََلُ

 : كىي ،( ثبلثة أنكاع مف الصفات لمقرآف الكريـ16-15: 2007ذكر )الصالح،كي

 ،داىا، كأكضح السبؿ كأعدليا في العقائدىنو ييدم العباد كيرشدىـ ألقكـ الطرؽ كأأ -1
كاألخبلؽ، األمر الذم يأخذ مف العامميف بيذا اليدل إلى السعادة في  ،كاألعماؿ ،كالعبادات
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كالجنة المكعكدة في اآلخرة، فمف اتخذ القرآف إمامان ليدايتو، كاف مف أكمؿ الناس  ،الدنيا
 كأقكميـ، كأىداىـ في جميع األمكر. 

مف كماؿ إيمانيـ كالذيف ليـ  ،نو يبشر المؤمنيف الذيف اىتدكا لما ىدل إليو القرآف مف الطرؽأ -2
أال كفي الثكاب الجزيؿ جنة  ،كاإلكثار مف القربات بالجزاء ،ما يحفزىـ إلى عمؿ الصالحات

 كال خطر عمى قمب بشر.  ،كال أذف سمعت ،التي فييا ما ال عيف رأت ،الخمد

 إف ىذا القرآف يبشر المؤمنيف أيضان بما أعٌد مف العذاب األليـ ألعدائيـ الذيف ال يؤمنكف بيـك -3
 الحساب. 

فيك نكر إليي منزؿ مف عند  ،كمف ىذه األكصاؼ تبيف أف القرآف الكريـ كتاب ىداية كتربية
كيرشدىـ إلى سبؿ السعادة في الدنيا كاآلخرة، كيرسـ ليـ معالـ  ،يضيء طريؽ الحؽ لمناس اهلل 

ؿ بأشكاليا كسبؿ الضبل ،المنيج الذم أراده اهلل لعباده، كىك شفاء مف أمراض الغكاية بأنكاعيا
كىك رحمة لمناس يقييـ كيحصنيـ ضد االنحرافات  ،الفكرية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية

كينيى عف  ،كىك مكعظة يرشد إلى الخير ،كيصرؼ عف الباطؿ ،كالمتاىات، كىك ىدل ييدم لمحؽ
فسدكف في كنذير لمكافريف الذيف ي ،كىك بشير لممؤمنيف الذيف يعممكف عمى صبلح الحياة ،الشر

 األرض. 

ىذه الرسالة التي جمعت  ،كمف مجمكع ىذه الصفات تتضح معالـ رسالة القرآف التربكية
معاني الخير كالفبلح كالرشاد لمناس في الدنيا كاآلخرة، فالقرآف الكريـ كتاب تربية كضع لمبشرية 

اؿ مدارس الفكر البشرم جمعاء منيجان تربكيان فريدان. كأصؿ العديد مف القضايا التربكية التي ال تز 
كأىداؼ التربية  ،كماىية الحياة كفمسفتيا ،كالككف ،تقؼ أماميا حائرة تائية، كأصؿ اإلنساف

 ( 35: 2011كغاياتيا. )الجبلد، 

 محتوياتو:
 كمنيا:  ،احتكل القرآف الكريـ كؿ ما يضمف لئلنساف سعادة الدنيا كاآلخرة

 مر كالنكاىياألكا -3  الفرائض الدينية -2  العقائد -1

 القصص  -6  الجدؿ كالتحدم  -5 اإلنذار كالتبشير -4

 التشريع الجنائي  -9  التشريع السياسي  -8 التشريع االجتماعي  -7

 المكاعظ كاإلرشاد.  12  التشريع الحربي  -11 التشريع المدني  –10

: 2004يـ )الصديؽ، كنزكالن في القرآف الكر  ،كقصران  ،ككؿ ذلؾ مفصؿ مبيف في سكر تتفاكت طكالن 
54). 
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 حق القرآن الكريم: 
لقكلو تعالى:  ،كنظامان شامبلن كقكامان ألمر الديف كالدنيا ،أنزؿ اهلل القرآف الكريـ كتابان محكمان 

 َٓ  َِيَدْيفِ  َبْيِ  ِمـ اْلَباضُِؾ  َيْلتِقف  َٓ ـْ  َو ـْ  َتـِزيٌؾ  َخْؾِػفِ  ِم  (42)فصمت:   َْحِقدٍ  َحؽِقؿٍ  مِّ

( أىـ 87-84: 1992) ي كتاب مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البناكقد جاء ف
 األغراض التي تجب عمى األمة اإلسبلمية حياؿ القرآف الكريـ بثبلثة مقاصد: 

 كالتقرب إلى اهلل تعالى بو.  ،كالتعبد بقراءتو ،أكالن: اإلكثار مف تبلكتو

 كتتعمـ.  ،كتيستقى ،كتستنبط ،ثانيان: جعمو مصدران ألحكاـ الديف كشرائعو، منو تؤخذ

كعمى مكاده الحكيمة تطبؽ، تمؾ أىـ المقاصد  ،األحكاـ الدنيا، منو تستمد ثالثان: جعمو أساس
كتركو فينا مف بعده كاعظان كذكران كحكمان عدالن،  ،كأرسؿ بو نبيو ،كتابوفي اهلل  ياكاألغراض التي أنزل

كلك  ،فالتزمكا بقراءة كتاب اهلل  ،يقيا خير قياـفقامكا بتحق ،كقد فيـ السمؼ الصالح ىذه المقاصد
كقاؿ حتى ال أككف ممف  ،شغؿ بعضيـ عف كرده مف القرآف نظر في المصحؼ كقرأ بعض اآليات

مف أحكاـ الديف كاف القرآف أكؿ  كا إذا أرادكا استنباط حكـو اتخذكا القرآف ميجكران، كأيضان كان
سان ألحكاـ الدنيا فما كانت أحكاـ الدنيا عندىـ إال كفؽ ما المصادر الشرعية، أما بالنسبة لجعمو أسا

 تقاـ.  كحدكده  ،ذكأحكاـ تنف   تؤدل، يأمر بو القرآف الكريـ كنزكالن عمى حكمو، حقكؽه 

القرآف حقو بالتبلكة كالتطبيؽ، أما االبتعاد عنيا يضيع يعطي المقاصد إف االلتزاـ بتمؾ ف
 القرآف كيصرؼ عف تطبيقو. 

( حاؿ األمة اليكـ بالنسبة 86: 1992أيضان في كتاب الرسائؿ لئلماـ الشييد حسف البنا )كقد ذيكر 
 لممقاصد الثبلثة التي ذكرت تجاه القرآف الكريـ:

ر منا بما يفالنذر اليسير منا مف يفعؿ ذلؾ باإلضافة إلى التزاـ الكث :التعبد بتبلكتو ليبلن كنياران  -1
 كتاب اهلل.  فتركك كي ،بيا ففييتمك  ،يكرده ليـ أحزابيـ

إلى القناعة  ىـالضطرار فقد كقع الناس في جيالة لكتاب اهلل،  :حكاـ منواستنباط األ  -2
 كالرضا بالتعميقات.  ،بالممخصات

كجعمكا تشريع  ،كأحمكا سكاىا محميا ،فقد استبدليا القكـ بغيرىا :تطبيؽ أحكامو الدنيكية  -3
ذلؾ تعطمت أحكاـ كتاب اهلل تعالى، فالقرآف كب ،األجانب أساسان لتشريعيـ كمصدران ألحكاميـ

كاف زينة الصمكات فأصبح  ؛في عالمنا الحاضر ضاع بالنسبة لما كاف عميو في الماضي
فزينة لمحفبلت، ك   خمك مراكز التحفيظ مف الطمبة دليؿ عمى إضاعتو.  ا 
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عدة، باب يرجع إلى أس عند بعض الطمبة دافع حفظ القرآف الكريـ في فمسطيفأف كترل الباحثة 
 أىميا: 

 أك عمرة مجانان.  ،أك غيرىا كالحصكؿ عمى حج ،الحصكؿ عمى الجائزة سكاء كانت نقدية -1

 %. 100اإلعفاء مف الرسكـ الجامعية بنسبة  -2

 يقاؿ عنو أنو حافظ لكتاب اهلل تعالى. نىيؿ السمعة، كلل -3

 كقاؼ كالشؤكف الدينية.الحصكؿ عمى كظيفة في كزارة األ -4

 ،حفظة لكتاب اهلل ال يطبقكف ما بو مف أحكاـ عمى أنفسيـالبعض ف إكلؤلسؼ الشديد 
يـ لو، ، مما ينتج عف ذلؾ نفكر الناس منيـ  ككرىةالخمقي ناءةكبعضيـ قد تصؿ بو الدرجة إلى الد

 ". نا أكره كؿ شيخ" أك "أنا أكره كؿ ممتحو فيقكؿ الشخص "أ

، كاألخبلؽ الصفات الحميدةيتسمكف ب ابؿ يكجد حفظة لكتاب اهلل متميزكف،لكف في المق
إلييـ كحب االستماع  ،مجالستيـإلى  كالسمعة الطيبة التي تجذب حتى صغار المسمميف الفضيمة،
 كتقميدىـ.

  

 : أىمية القرآن الكريم لممسممين
كالمسمـ  ،ليخرجيـ مف الظممات إلى النكر ؛ القرآف الكريـ ىك كتاب ميـ لمبشرية جمعاءإف 

 سعادة الداريف الدنيا كاآلخرة.  بإتباعوناؿ اب اهلل تعالى ألنو منيج رباني تي تفي أمس الحاجة إلى ك

 منيا: عدة، كتنبع أىمية القرآف الكريـ مف أمكر 

َا َيا أنو حؽ يجب اإليماف بو لقكلو تعالى: -1 ُشقُل  َجاءُكؿُ  َقْد  الـهاُس  َأِيه ؼِّ  الره بُِّؽؿْ  ِمـ بِاَْلَ  ره

 (170 :)النساء  لهُؽؿْ  َخْراً  َفآِمـُقاْ 

قاؿ تعالى:  ،ليككف اإلنساف عمى صراط مستقيـ ؛ أنو كحي مف عند اهلل يجب التمسؾ بو -2
 اطٍ  َعَذ  إِكهَؽ  إَِلْقَؽ  ُأوِحلَ  بِالهِذي َفاْشَتْؿِسْؽ ْسَتِؼقؿٍ  ِِصَ  (43)الزخرؼ:   مه

لى  ،لخيرلييدييـ إلى طريؽ السبلـ كا ؛بو الذيف يتبعكف رضكاف اهلل أنو نكر يستضيء -3 كا 
ـَ  َجاءُكؿ َقْد   الطريؽ المستقيـ. قاؿ تعالى: بِيٌ  َوكَِتاٌب  ُكقرٌ  اَلِلِّ مِّ ـِ  اَلِلُّ بِفِ  * َِيِْدي  مه َبعَ  َم  اته

اَلمِ  ُشُبَؾ  ِرْضَقاَكفُ  ِرُجُفؿ السه ـِ  َوُُيْ اطٍ  إَِل  َوَِيِْدِيِؿْ  بِنِْذكِفِ  الـهقرِ  إَِل  الظهُؾَمِت  مِّ ْسَتِؼق ِِصَ   ؿٍ مه

 (16-15)المائدة: 
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)الطريفي،  ٌؤثر على قلوبهموٌتناسب مع الفطر والعقول  ،أنه حدٌث صدق بل أحسن حدٌث -8
ـْ  قال تعالى: (39-36ىػ : 1418 ـَ  َأْصَدُق  َوَم  (  87 )النساء: آٌة  َحِديثاً  اَلِلِّ  ِم

 أىمية تدبر القرآن الكريم: 
 منيا : ،آف الكريـ في أمكر كثيرة( أىمية تدبر القر 28-17: 2002أكرد )السنيدم، 

  أوًل: بركة القرآن: 

ـَ  إِنه قاؿ تعالى:  اَلةَ  َوَأَقاُمقا اَلِلهِ كَِتاَب  َيْتُؾقنَ  الهِذي ها َوَأكَػُؼقا الصه اً  َرَزْقـَاُهؿْ  ِِم  ِِسّ

اَرةً  َيْرُجقنَ  َوَعاَلكَِقةً  َقُفؿْ  لهـ ِِتَ ـ ُهؿَوَيِزيَد  ُأُجقَرُهؿْ  َتُبقَر * لُِقَقفِّ فُ  َفْضؾِفِ  مِّ   َصُؽقرٌ  َغُػقرٌ  إِكه
 (30-29)فاطر: 

بأنو يربح ربحان  فاآلية تبيف بركة القرآف عمى العبد الذم أقبؿ عمى كتاب ربو بأدب كاعتبار
 .ال بعده ربح

: كيتأثر بو بقكلو  ،بركة القرآف عمى المؤمف الذم يقرأ القرآف كقد صكر الرسكؿ 
ن الذي ل يقرأ رآن ويعمل بو كاألترجة، طعميا طيب وريحيا طيب، والمؤمالمؤمن الذي يقرأ الق"

 ( . 197: 6،ج 2003 )البخارم، "...كالتمرة طعميا طيب ول ريح ليا ،القرآن، ويعمل بو
 

 ثانيًا: حاجة القمب إلى تدبر القرآن الكريم: 

ف ،كالتمذذ بكريـ خطابو ،إف في القمب حاجة ال يسعدىا إال ذكر اهلل فيو كحشة ال يزيميا  كا 
ا َياقاؿ تعالى:  ،إال األنس بكتابو َ ْقِعَظةٌ  َجاءْتُؽؿ َقْد  الـهاُس  َأِيه ـ مه ُؽؿْ  مِّ بِّ ُدورِ  ِف  دَِّا َوِصَػاء ره  الصه

 ( 57)يكنس:  لِّْؾُؿْمِمـِيَ  َوَرْْحَةٌ  َوُهًدى

ي لمقارئ أف يككف شأنو ينبغف ،ؤدم إلى قسكة القمكبيتدبر آياتو عدـ فإف ىجر كتاب اهلل ك 
  . المطمكب، كبو تنشرح الصدكر كتستنير القمكب يذا ىك المقصدالخشكع كالتدبر كالخضكع، ف

قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  كبيف حاجة القمب لمقرآف الدعاء العظيـ الذم يركيو ابف مسعكد 
ك، ماٍض فّي ما أصاب أحدًا قط ىم ول حزن فقال: الميم إني عبدك، ابن عبدك، ناصيتي بيد"

أحدًا من خمقك،  سم ىو لك، سميت بو نفسك، أو عممتوحكمك، عدٌل فّي قضاؤك، أسألك بكل ا
أو أنزلتو في كتابك، أو استأثرت بو في عمم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قمبي، ونور 

: فقيل صدري، وجالء حزني، وذىاب ىمي، إل أذىب اهلل ىمو وحزنو، وأبدلو مكانو فرجًا. " قال
 (246 :6ج ،2001)أحمد، ".يا رسول اهلل أل نتعمميا؟ فقال بمى: ينبغي لمن سمعيا أن يتعمميا
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 ثالثًا: الثناء عمى من تدبر القرآن وتأثر بو: 

َم كردت آيات كثير في الثناء عمى مف تأثر بكبلـ اهلل منيا: قاؿ تعالى:   ادُْْمِمـُقنَ  إِكه

ـَ  ِؿْ  َوَعَذ  إِيَمكاً  َزاَدْْتُؿْ  آَياُتفُ  َعَؾْقِفؿْ  ُتؾَِقْت  َوإَِذا ُقُؾقُُبُؿْ  َوِجَؾْت  اَلِلُّ  ُذكِرَ  إَِذا الهِذي ُؾقنَ  َرُبِّ  َيَتَقكه
 (2)األنفاؿ: 

 

 رابعًا: ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر بو: 

 َذاَوإِ كبمغ الغاية في اإلعراض عف آيات اهلل:  ،يقكؿ اهلل تعالى عمف يشترم ليك الحديث

ْ  َكَلن ُمْسَتْؽِزاً  َوله  آَياُتـَا َعَؾْقفِ  ُتْتَذ  هُ  َوْقراً  ُأُذَكْقفِ  ِف  َكَلنه  َيْسَؿْعَفا ّله ْ  (7)لقماف:   َألِقؿٍ  بَِعَذاٍب  َفَبْشِّ

لـ كما أنو قد كردت جممة كقد ذـ اهلل في كتابو حاؿ مف ىجر تدبر القرآف كلـ يفقو اآليات، 
ـ َوِمـُْفؿكقكلو تعالى:  ،ختمفةدٌبر القكؿ في صيغ متي ـْ  َخَرُجقا إَِذا َحتهك إَِلْقَؽ  َيْسَتِؿعُ  مه  ِعـِدكَ  ِم

ـَ  َقاُلقا ِذي ـَ  ُأْوَلئَِؽ  آكِػاً  َقاَل  َماَذا اْلِعْؾؿَ  ُأوُتقا لِؾه َبُعقا ُقُؾقُِبِؿْ  َعَذ  اَلِلهُ َضَبعَ  الهِذي َأْهَقاءُهْؿ *  َواته

ـَ   (17-16)محمد:   َتْؼقاُهؿْ  َوآَتاُهؿْ  ُهًدى َدُهؿْ َزا اْهَتَدْوا َوالهِذي

ـ َوِمـُْفؿكقاؿ تعالى:   آَذاِِنِؿْ  َوِف  َيْػَؼُفقهُ  َأن َأكِـهةً  ُقُؾقُِبِؿْ  َعَذ  َوَجَعْؾـَا إَِلْقَؽ  َيْسَتِؿعُ  مه

 (25 )األنعاـ: آية َوْقراً 

ا ُقُؾقٍب  َعَذ  َأمْ  اْلُؼْرآنَ  َيَتَدبهُرونَ  َأَفاَل  كقكلو سبحانو:  (24)محمد:  َأْقَػاَُلَ

عاً  َخاِصعاً  لهَرَأْيَتفُ  َجَبؾٍ  َعَذ  اْلُؼْرآنَ  َهَذا َأكَزْلـَا َلقْ كفي قكلو تعالى:  َتَصدِّ ـْ  مه  اَلِلهِ َخْشَقةِ  مِّ

 (21)الحشر: 

فييا حث عمى تأمؿ مكاعظ القرآف، كأنو ال عذر في ترؾ التدبر ككما يقكؿ سيد قطب في 
ال  ،كأثران مزلزالن  ،كسمطانان  ،نيا صكرة تمثؿ حقيقة، فإف ليذا القرآف ثقبلن إ" ي ظبلؿ القرآفكتاب ف

: ما كجد عندما سمع قارئان يقرأ كلقد كجد عمر بف الخطاب  ،يثبت لو شيء يتمقاه بحقيقتو
 ِْسُطقرٍ  َوكَِتاٍب *َوالطهقر ـُشقرٍ  َرق   ِف  *مه ْؼِػ وَ  *ادَْْعُؿقرِ  َواْلَبْقِت *  مه  َواْلَبْحرِ * ادَْْرُفقعِ  السه

فارتكف إلى الجدار ثـ عاد (  8-1)الطكر :  َدافِعٍ  ِمـ َلفُ  َما *َلَقاِقعٌ  َربَِّؽ  َعَذاَب  إِنه * ادَْْسُجقرِ 
 بو!  إلى بيتو يعكده الناس شيران، مما ألـٌ 
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قرآف ييتز فييا فالمحظات التي يككف فييا الكياف اإلنساني متفتحان لتمقي شيء مف حقيقة ال
، كيقع فيو مف التغيرات كالتحكالت ما يمثمو في عالـ المادة فعؿ المغناطيس كيرتجؼ ارتجافان  ،اىتزازان 

كالكيرباء باألجساـ، أك أشد فالذيف يحسكف شيئان مف مس القرآف في كيانيـ يتذكقكف حقيقة اآلية 
 ( 3532: 6المشع المكحى )قطب، ج ر عنو إال بالنص القرآنيتذكقان ال يعب   ،القرآنية السابقة

 

 خامسًا: التدبر من النصح لكتاب اهلل تعالى: 

كذلؾ لما كرد في حديث تميـ  ،عٌد العمماء تدبر القرآف كتفيـ عمكمو مف النصح لكتاب اهلل
"الدين النصيحة". قمنا: لمن؟ قال: هلل ، ولكتابو، :  حيث قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  الدارم 

 (. 74: 1)مسمـ، د.ت،ج "ة المسممين، وعامتيمولرسولو، وألئم

فالنصيحة لكتاب اهلل كما فسرىا العمماء بأنيا اإليماف بأنو كبلـ اهلل ككجكب الكقكؼ عمى 
أحكامو كتفيـ عمكمو. كشدة العناية لتدبره، ككذلؾ يقصد بيا اإليماف بكتاب اهلل، كتبلكتو حؽ 

 التبلكة، كتدبر آياتو. 

 كريم آداب تالوة القرآن ال
 :ؾ باآلداب اآلتيةكنمتـز بتم ،ف نحترموفبل بد أ ف القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل أبما 

 َجَبؾٍ  َعَذ  اْلُؼْرآنَ  َهَذا َأكَزْلـَا َلقْ  فيك كبلـ اهلل تعالى لقكلو: ،استشعار عمك منزلتو كعظمتو -1

عاً  َخاِصعاً  لهَرَأْيَتفُ  َتَصدِّ ـْ  مه َْمَثاُل  َوتِْؾَؽ  اَلِلهِ  َخْشَقةِ  مِّ ْٕ ا ا ُُبَ ُفؿْ  لِؾـهاسِ  َكْْضِ ُرونَ  َلَعؾه   َيَتَػؽه

 (21)الحشر

 َوَأكِصُتقاْ  َلفُ  َفاْشَتِؿُعقاْ  اْلُؼْرآنُ  ُقِرئَ  َوإَِذا لقكلو تعالى:التأدب أثناء التبلكة كحسف االستماع،  -2

ُؽؿْ   (204: )األعراؼ  ُتْرَْحُقنَ  َلَعؾه

 (4: )المزمؿ  َتْرتِقالً  اْلُؼْرآنَ  َوَرتِّؾِ  َعَؾْقفِ  ِزدْ  َأوْ لى : لقكلو تعا ،ترتيؿ القرآف الكريـ -3

 ،متعبيرل تقدير القرآف الكريـ كالتأثر بو، فمـ ينزؿ اهلل تعالى القرآف الكريـ إال ليككف منيجان   -4
ُرونَ  َأَفاَل كتربية لئلنساف:  ا ُقُؾقٍب  َعَذ  َأمْ  اْلُؼْرآنَ  َيَتَدبه : خركف( )مينا كآ24: )محمد  َأْقَػاَُلَ

2012  ،2 ) 

متطيبان مستاكان خاشعان  ،ف يككف القارئ عمى طيارة كاممة في البدف كالثكب كالمكافأ -5
 .متكاضعان 
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 .عمى قدر المستطاع كيحسف صكتو بيا ،ف يزيف قراءتوأ -6

 . إذا كاف بحضرة مف يقرأ، فبل بد مف اإلصغاء كاإلنصات -7

 .ف لـ يمكنو ذلؾ فميتباؾى إف ،يستحب لقارئ القرآف كلسامعة البكاء -8

 جر.أف يرجك بقراءتو ما عند اهلل مف الثكاب كاأل -9

كعميو أف يتعمـ قراءة معينة            ،أك الطرؽ ،أك الركايات أف ال يخمط بيف القراءات، -10
 (13،12:2004.)الجمؿ ، متصمة السند برسكؿ اهلل 

 .، كالكقاركالسكينة ،كالخشكع ،اليدكء -11

 ثـ البسممة اذا كانت التبلكة مف بداية السكرة . ،ةذباالستعاعمى الشركع  التعكد -12

 (1998:2008خركف ،آ)رياف ك 

 .أحسف لباسيمبس  -13

 .يستقبؿ القبمة -14

 .إال بحاجةأال يقطع القراءة بكبلـ  -15

 (. 1: 2008أماكف المغط ) مجمكعة مف العمماء سكاؽ ك أال يقرأ في األ – 16

كابتغاء  تقربان إلى اهلل  ؛لكريـ االلتزاـ بيذه اآلداب العظيمةيستحب أثناء تبلكة القرآف اك 
 كحتى يعطى القرآف حقو أثناء تبلكتو . ،مرضاتو سبحانو كتعالى

 

 إرشادات لتحسين تالوة القرآن الكريم
 ، ففي كؿ حرؼ عشر حسنات. في ذلؾ أجران عظيمان ألف  اإلكثار مف تبلكة القرآف الكريـ؛ -1

 .المسجمة لمقرآف الكريـ األشرطةإلى  االستماع -2

 .( 2:  2012مينا كآخركف ، كمدارسة القرآف الكريـ ) ،القراءة الجماعية -3

 رشادات السابقة:مة اليوم من خالل اإل وتعقب الباحثة عمى حال األ

 ان ادران ما تجد شخصكلكف ن ،ف المصاحؼ كثيرة كقد امتؤلت بيا رفكؼ المكتبات كالمنازؿإ -1
، األتربة مف شدة اليجرفتجد عمييا طبقة مف الغبار ك  ، مف رحـ ربيالإياتو كيتمك آ ،يمسؾ بو

فما أف ينتيي  ،ككثير مف الناس يتمسككف بتبلكة القرآف الكريـ فقط في شير رمضاف المبارؾ
ىذا بالنسبة لمنقطة  ،الشير الفضيؿ يترككنو ككأف تبلكتو كاجبة فقط في الشير الفضيؿ

 .كلىاأل
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مف جميع مختمفة، لشيكخ كقٌراء كمسجمة بأصكات  ،نية فاألشرطة كثيرةما بالنسبة لمنقطة الثاأ -2
فإف مكاقع اإلنترنت ممتمئة بقراءات صكت كصكرة، ككذلؾ كاإلسبلمي، نحاء الكطف العربي أ

 . كشرح كغير ذلؾ

كخاصة في  ،ماـ المتعمميفتفتح أبكابيا أما بالنسبة لمنقطة الثالثة فجميع مساجد قطاع غزة أ -3
في األعداد اليائمة المتزايدة  كىك ما يظير جميان  ،كفيـ معانيو ،صيفية لحفظ كتاب اهللجازة الاإل

جيا المساجد، كالمخيمات القرآنية سكاء التابعة لكزارة التي تخرٌ عاـ، كؿ لحفظة كتاب اهلل 
العديد مف الفضائيات ىناؾ  أضؼ إلى ذلؾ أف ،لدار القرآف الكريـ كالسنة كغيرىاأك  كقاؼاأل

 لقرآف الكريـ.اتدارس لمتمفزة البرامج تمفة التي تبث الالمخ

لتحسنت لديو تبلكة  ،كداكـ عمييا ،رشادات السابقةفالشخص الذم ال يحسف التبلكة لك اتبع اإل
 القرآف الكريـ.     
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 المحور الثاني
 التربية اإلسالمية

بحيث  ،دران ليايعد القرآف مص التيلقد انعكس القرآف الكريـ عمى التربية اإلسبلمية 
أصبحت تربية ربانية، فيي ربانية في مصدرىا كمنبعيا كأصميا، كىي ربانية في غاياتيا كأىدافيا، 
فيي تيدؼ إلى إرضاء اهلل تعالى، كىي أيضان شاممة بشمكؿ مصدرىا كمنبعيا، فيي لـ تترؾ جانبان 

اإلسبلمية كصبلحيتيا لكؿ  ىذا فضبلن عمى مركنة التربية ،مف جكانب الحياة إال طالبتو بالتنظيـ
كالجيؿ التي يمكف أف تطاؿ  ،كالشيكة ،باإلضافة إلى خمكىا مف جميع أصناؼ اليكل ،زماف كمكاف

 .(19: 2005أبك شريخ، ك  ، التربيات البشرية )القادرم
ى مفيكـ التربية لغةن كلمكصكؿ إلى مفيكـ التربية اإلسبلمية ال بد مف التطرؽ إل

 كاصطبلحان.

 ربية في المغة: مفيوم الت
كالنشأة، كالتغذية، كالرعاية، كالمحافظة، كىما مف ربا  ،عرفيا ابف منظكر بمعنى الزيادة

 (.304 :1991زاد كنما )ابف منظكر،  الشيء ربكان 
 ىي:  ،إف المتبصر في معاجـ المغة العربية يجد أف كممة تربية ليا ثبلثة أصكؿ لغكية

َْرَض  َوَتَرىعالى: قاؿ ت ،مف ربا يربك بمعنى نما كزاد - ْٕ  ادَْاء َعَؾْقَفا َأكَزْلـَا َفنَِذا َهاِمَدةً  ا

ْت   (5: الحج )  َُبِقٍج  َزْوٍج  ُكؾِّ  ِمـ َوَأكَبَتْت  َوَرَبْت  اْهَتزه

ْ  َقاَل قاؿ تعالى:  ،مف ربى يربي: بمعنى نشأ كترعرع -  ( 18: الشعراء)  َولِقداً  فِقـَا ُكَربَِّؽ  َأَّل

ْؿُد قاؿ تعالى  .(487: 2010)العياصرة،  بمعنى ساس كأدب كأصمح :مف رب يرب ربان  -  اَْلَ

  ( 2:الفاتحة) اْلَعادََِي  َربِّ  َلِلِّ

 مفيوم التربية في الصطالح: 
كباختبلؼ  ،تختمؼ اآلراء في تحديد مفيكـ التربية باختبلؼ الظركؼ التاريخية كالحضارية

  األماكف كنظرة المتخصصيف: 

كقيـ المجتمع  ،بو األفراد طرائؽ الحياة يكسبلكسيمة كاألسمكب االجتماعي الذم ا التربية ىي -1
عتمد عمييا في التعبير عف إرادة التغيير )الدليمي، يي  ،ةالذم يعيش فيو، ألنيا أداة رئيسيٌ 

 (. 113: 2003الشمرم، 
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 ،بادة اهللكعمى رأسيا ع ،ف الفرد المسمـ مف تحقيؽ أىداؼ اإلسبلـسبلمية تمكٌ إعممية تنشئة  -2
 (. 450: 2010مراعية الشمكؿ كالتكامؿ )العياصرة،  ،كعمارة األرض

، كالتي تحدد ةتقـك عمى منظكمة متكاممة مف األىداؼ كالغايات التربكي ،عممية ىادفة مقصكدة -3
كأسسيا في ضكء األىداؼ تتحدد صيغة التربية ككظائفيا  ،لمعممية التربكية منطمقاتيا

كتحقيؽ طمكحات المجتمع كآمالو )الجبلد،  ،كدكرىا في تككيف األفراد ،ةاالجتماعية كاالقتصادي
2004 :121).  

قادران عمى مكاجية  ،ليشب قكيان كمعافى ؛تغذية الجسـ كتربيتو بما يحتاج إليو مف مأكؿ كمشرب -4
يا، فتغذية اإلنساف كالكصكؿ بو إلى حد الكماؿ ىك معنى التربية. قاتتكاليؼ الحياة كمش

 (. 29: 2003)الشمرم، 
حتى يستطيع تحقيؽ  ،التربية بأنيا عممية تصاحب اإلنساف منذ صغره وتعرف الباحثة

 كتجعمو قادران عمى ممارسة الحياة بشكؿ عاـ.  ،أىدافو كالكصكؿ إلى غايتو

 مفيوم التربية اإلسالمية: 
يف، كلعؿ تتنكع حسب رؤية العمماء كالمختص ـ التربية اإلسبلمية بمعافو عدة،قد جاء مفيك ل

أك الفكرم في ىذا  ،ىذا االختبلؼ في مفيكميـ لمتربية اإلسبلمية يرجع إلى التراث اإلسبلمي
يا تحديدىا، كالتفريؽ بيف بعض المجاؿ المميء بالعديد مف المفاىيـ كالمصطمحات التي تتطمب

 (. 66: 2012كالبعض اآلخر )أبك جزر، 

 منيا:  ،لتعريفاتفالتربية اإلسبلمية قد كرد حكليا العديد مف ا

 ؛تنشئة تبمغ أقصى ما تسمح إمكاناتو كطاقاتو ،ىي تنشئة الفرد عمى اإليماف باهلل ككحدانيتو -
في أرضو، كجديران  حتى يصبح في الدنيا قادران عمى فعؿ الخير لنفسو كألمتو كعمى خبلفة اهلل

 (. 27: 2010اهلل كثكابو. )حمس،  في اآلخرة برضا

 ،تربكية التي استيدفت إيجاد اإلنساف المسمـ عبر اختبلؼ الزماف كالمكافاألفكار كالتطبيقات ال -
يستند إلى المبادئ كالقيـ  ،إنيا تمؾ المفاىيـ التي يرتبط بعضيا ببعض في إطار فكرم كاحد

يؤدم تنفيذىا إلى أف  ،كالتي ترسـ عددان مف اإلجراءات كالطرائؽ العممية ،التي أتى بيا اإلسبلـ
 (.17: 2010ككان يتفؽ كعقيدة اإلسبلـ )األقطش كآخركف، يسمؾ سالكيا سم

 ،)أبك دؼ التحمؽتنشئة كتككيف اإلنساف الصالح كفقان لغاية إلى  درجة تيدؼػة متػة منيجيػعممي -
3:2007 ) 
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مستضيئة بنكر الشريعة اإلسبلمية بيدؼ بناء  ،عممية تفاعؿ بيف الفرد كالبيئة المحيطة بو -
كبطريقة متكازية )الدليمي، كالشمرم،  ،ة المتكاممة في جكانبيا كافةالشخصية اإلنسانية المسمم

2003 ،16 .) 

كتشمؿ جميع جكانب  ،تسعى بالكصكؿ بو إلى الكماؿ اإلنساني ،تنشئة الفرد تنشئة شاممة -
لمحياة  هكتعد   ،تبدأ منذ اختيار الزكج لمزكجة ،كاجتماعيان كخمقيان  جسميان كعقميان كفكريان  الشخصية

حتى يقدر عمى االستمرار في الحياة التي تيتـ بإعداد اإلنساف لمتعامؿ مع  ،ا كاآلخرةالدني
كفؽ التعاليـ كالمبادئ التي جاء بيا القرآف الكريـ كالسنة  ،المشاكؿ التي تكاجيو في الحياة

 (.9:2010النبكية. )الشريؼ، 

ان كعقميان جسميان كعاطفي ؛هىي بناء اإلنساف بناءن متكامبلن متكازنان كمتطكران مف جميع الكجك  -
نسانيان؛ بناء  حية فعالة في ذا اإلنساف بشخصيتو المنسجمة لبنةن كي يككف ى كاجتماعينا كا 
 .(19:2004مجتمعو )القاضي ، 

تنشئة جكانب الشخصية اإلنسانية جميعيا إلى  تيدؼ ،بنكر الشريعة عممية مقصكدة تستضيء -
 .(19:2001هلل كآخركف ،تعالى )عبدالتحقيؽ العبكدية هلل سبحانو ك 

يقـك  ،كتحقيؽ شركط االستخبلؼ ،عممية ىادفو في تنشئة اإلنساف لتحقيؽ العبكدية هلل تعالى -
بأساليب مناسبة كفؽ طرؽ تقكيـ مبلئمة  ،عاليةالكفاءة ال مف ذكمبيا كيشرؼ عمييا عمماء 

  .(23:2006سماعيؿ ،إخرة ) ابك أمرم الدنيا كاآلتجمع بيف 
 لمفيوم التربية اإلسالمية:  تيت الباحثة بالتصور اآلومما سبق خرج 

عدادو  ىي عممية تنشئةو  تشمؿ جميع جكانب شخصيتو لتييئتو لمتعامؿ مع  ،لئلنساف المسمـ كا 
 كفقان لنظاـ الشريعة اإلسبلمية.  ،ظركؼ الحياة المختمفة

 أىمية التربية ومكانتيا: 
سعادىـ  ،كالسمك بيـ ،بية الكفيمة بتقكيـ الناشئيفكلى، ألنيا التر لمتربية اإلسبلمية المكانة األ - كا 

عيـ في مستقبميـ، كىي التربية التي تزكي قمكب الناشئة كتطير نفكسيـ، كتربي ضمائرىـ كتطبٌ 
 ،كتدفعيـ إلى بذؿ الفعاؿ، كىي التربية التي تعصميـ مف النزكات النفسية ،عمى حميد الخصاؿ

 ية. دً رٍ كح األىكاء المي كطم ،كتحمييـ مف سمطاف الميكؿ الجامحة

كقياـ  ،فيحرصكف عمى طاعة ربيـ ،كىي التربية التي تنير لمناشئيف طريؽ الصبلح كاليدل -
كالمناىضة  ،كالتعاكف ،عمى أساس متيف مف الحبك  ،عبلقاتيـ بأبناء المجتمع عمى طاعة ربيـ

 الخالصة. 
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كال  ،طكبيا المحف كالخ، ال تعصؼ بف مف أبناء الكطف قكة متماسكةىي التربية التي تككٌ  -
 كامتزاج األركاح.  ،ة مستمدة مف ائتبلؼ القمكبيألنيا قك  ،تناؿ منيا الككارث كالشدائد

ياصرة، عركش الق ثمث ،ىي التربية التي جعمت مف سمفنا الصالح السابؽ أمة كثابة ناىضة -
  :كمف أىـ كسائميا، فأضاء العالـ كمو ،نكر اإلسبلـ كدكت صركح األكاسرة، كحممت

خكتو ،في كالديو لمناشئ القدكة الحسنة التي تييأ  -1  كمعمميو.  ،كا 

 تييئة الجك الديني الصالح في جميع البيئات التي يعيش فييا التمميذ.   -2

كحماسو لنصرة الفضيمة  ،صبلح المجتمع كتممكو بأصكؿ الديف اإلسبلمي الحنيؼ  -3
 (35، 34: 2008كمحاربة الرذيمة. )حمس، 

حميد عمى  نساف، كتطبع اإلكتربي الضمائر ،كتطير النفكس ،زكي القمكبىي التربية التي ت -
الميكؿ الجامحة )المقكسي:  كىي التي تعصـ مف النزكات النفسية مف سمطاف ،الخصاؿ
1995 ،296 ).  

  :ال بثبلثة ضركبال تتـ إ اإلسبلـ فالتربية الصحيحة المستفادة مف

  تو.تربية الفرد عمى اإليماف كاالستسبلـ لشريع -1

  .يةاإلسبلم عماؿ الصالحة عمى منيج الحياةتربية النفس عمى األ -2

 :لتكاصي بالصبر عمى الشدائد )بخيتكا ،تربية المجتمع عمى التكاصي بالحؽ لمعمؿ بو -3
2010  ،9 - 10 ).  

 

 غاية التربية اإلسالمية: 
يع القياـ كىي تنشئة اإلنساف الصالح الذم يستط ،التربية في اإلسبلـ ليا غايات محددة
خميفتو في األرض، كيمكف تمخيص ىذه الغايات  برسالتو في الحياة، كالتي مف أجميا جعمو اهلل 

 فيما يأتي: 

يعرؼ اهلل المعبكد  ،معرفة صحيحة تجعؿ اإلنساف مؤمنان حقان  ( جؿ كعبل) معرفة الحؽ  .1
 الرازؽ المالؾ لكؿ شيء.  ،الحؽ

 ،فيككف عضكان صالحان في نفسو ،صاحبو إلى العمؿ اإلدراؾ الكاعي ليذا الديف إدراكان يدفع .2
 كناىيان عف المنكر.  ،آمران بالمعركؼ ،مصمحان لغيره، متعاكنان مع أفراد مجتمعو

صبلح ما يمكف  ،كالرد عمييا ،التصدم لجميع صكر االنحراؼ في المجتمع كمقاكمتيا .3 كا 
 إصبلحو بالكممة كالمكعظة الحسنة. 
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ارَ  اَلِلهُ آَتاكَ  فِقَم  َواْبَتغِ ، قاؿ تعالى: ببل جمكد كال انعزاؿ اطات الحياةالمشاركة في نش .4  الده

ِخَرةَ  ْٔ َٓ  ا ـَ  َكِصقَبَؽ  َتـَس  َو ْكَقا ِم  ( 77)القصص: آية  الده

، كتكازف بيف مطالب الركح كمطالب الجسد )العقيؿ فاإلسبلـ ديف عمؿ لمدنيا كاآلخرة
  .( 204كآخركف، ب،ت : 

لنيائية كالثمرة القصكل التي تسعى إلييا التربية اإلسبلمية في تحقيؽ كتتمثؿ الغاية ا
 َوَماحيث صرح بذلؾ القرآف الكريـ في قكلو تعالى:  .( 122: 2004)الجبلد،  العبكدية هلل 

ـه  َخَؾْؼُت  كَس  اْْلِ ٓه  َواْْلِ  (. 56)الذاريات:  لَِقْعُبُدونِ  إِ
 

 أىداف التربية اإلسالمية: 
ككنيا أىدافان  ،خاصة بيف أىداؼ المكاد األخرل أىميةاؼ التربية اإلسبلمية تكتسب أىد

أك فريؽ دكف  ،ثـ إسبلمية مف بعد، كىي مف الخطكرة بحيث ال يترؾ أمر تحديدىا لفرد دينية أكالن 
نتج غير الفكضى، كليست الفكضى اعتماد ضكابط كمعايير يحتكـ إلييا، فالعمؿ العشكائي ال يي 

يف في حقؿ التربية اإلسبلمية، ممف يتصدكف الشتقاؽ أىدافيا، فسبلمة األىداؼ عكف بسبيؿ لمعامم
 (. 30: 2010كاألنشطة الصحيحة لتحقيقيا )األقطش كآخركف،  ،لنا عمى اختيار األساليب

 : يأتيلمنيج التربية اإلسبلمية ما  العامةكمف األمثمة عمى األىداؼ 

 يؾ لو. تقكية اإليماف باهلل تعالى كحده ال شر  -1

 الرسكؿ في نشر اإلسبلـ.  رتعظيـ دك  -2

 تشجيع التبلميذ عمى قراءة القرآف الكريـ كتدبر معانيو.  -3

 الدفاع عف الديف اإلسبلمي الحنيؼ ضد اليجمات الشريرة التي تيدؼ لمنيؿ منو.  -4

إدراؾ التبلميذ بأف حمؿ الدعكة اإلسبلمية كنشرىا يعتبر فريضة عمى كؿ مسمـ كمسممة  -5
 .(51، 50: 2005)سعادة، 

بحيث يجعمو كاثقان مف قدراتو  ،تحقيؽ االطمئناف النفسي كالتكازف الشخصي في نفس الطالب -6
 عمى اإلبداع. 

 تحفيز الطالب عمى التحمي باألخبلؽ اإلسبلمية في سمككو الشخصي كتعاممو االجتماعي.  -7

 الى. تنمية التقكل في نفس الطالب بصكرة تعجؿ غايتو مف أعمالو رضكاف اهلل تع -8
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 تنمية ركح التعاكف كالنظاـ في نفس الطالب.  -9

إدراؾ الطالب لقيمة المغة العربية في تككيف شخصيتو اإلسبلمية )األقطش كآخركف،  -10
2010 :26 ،27.) 

 

 األىداف العامة لمنياج التربية اإلسالمية كما جاءت في الخطوط العريضة لممنياج الفمسطيني:

س كؿ نشاط تعميمي ىادؼ، فيك يساعد عمى تحديد إف تحديد األىداؼ العامة ىك أسا 
 :في اآلتيالمحتكل، كيراد لمنياج التربية اإلسبلمية أف يحقؽ جممة أىداؼ نكجزىا 

كقيميا، كنظرتيا لئلنساف كالككف  ،تعميؽ إيماف المتعمميف بعقيدتيـ اإلسبلمية، كمبادئيا -1
 كالحياة، كانسجاـ سمككيـ معيا قكالن كفعبلن. 

 كاجتناب نكاىيو.  ،الطالب باهلل سبحانو كتعالى مما يدفعو إلى االلتزاـ بأكامرهتكثيؽ صمة  -2

مما يعمؿ عمى تعميؽ إيمانو  ،تعريؼ الطالب بنظرة اإلسبلـ إلى الككف كاإلنساف كالحياة -3
 بربو. 

كالسير  ،تكفؿ لمجميع إيمانو بربو ،تكعية الطالب بأف رسالة اإلسبلـ رسالة حضارية إنسانية -4
 اإلسبلـ.  عمى ىدل

المعتز بقيمو  ،المتمسؾ بشريعتو ،المؤمف بعقيدتو ،إيجاد المسمـ الصالح الكاثؽ بربو كدينو -5
 كأخبلقو. 

، كنفسو، بناء المسمـ الفعاؿ الذم تتعدل مسؤكلياتو صفة الخصكصية تجاه ربو  -6
 كمجتمعو، إلى الشمكلية تجاه العالـ باغتناـ أية فرصة لنشر اإلسبلـ.

الب بالقرآف الكريـ، كالتمسؾ بو تبلكة كحفظان كتفسيران كمنيجان، كصمتو تكطيد صمة الط -7
 باالقتداء كالسير عمى نيجو، فضبلن عف ترسيخ محبتو في قمبو ككجدانو.  بالرسكؿ 

تبصير الطالب أف اإليماف الحؽ ال يككف بالقكؿ المجرد دكف العمؿ، كأف رضا اهلل ال ينالو  -8
 و. اإلنساف إال بالتضحية في سبيم

: السياسية المتضمف كجكه الحياة المختمفة ،كقكؼ الطالب عمى تاريخ اإلسبلـ كالمسمميف -9
كذلؾ لبلقتداء كاالعتبار، كمعرفة مدل إسياـ ذلؾ في الحضارة  كالعسكرية، كالحضارية؛

 العالمية. 

ترسيخ اإلطار القيمي السميـ لممتعمميف، بما يحكـ الصمة بيف المعتقد كالسمكؾ، كالقكؿ  -10
 الفعؿ، كيعزز المثؿ العميا لدييـ، كيمكنيـ مف تمثؿ القيـ العممية السميمة في حياتيـ. ك 
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فيك كسيمة لغاية شريفة كنبيمة، مف أجؿ حماية  ،إدراؾ الطالب أىمية الجياد في سبيؿ اهلل -11
الديف كالكطف كالمقدسات، كدرء المفاسد كالضرر عف المسمميف، كما لحؽ بيـ، كتأميف 

 ية لئلنساف لمعرفة حقيقة رسالة اإلسبلـ. الحرية الحقيق
تعريؼ الطالب ببعض عمكـ اإلسبلـ كفي طميعتيا الفقو كأصكلو، كالذم يكسبو قدرة في  -12

معرفة األحكاـ الشرعية كااللتزاـ بيا، كالقياـ بأداء العبادات اإلسبلمية دكف تردد أك تفريط، 
 ذلؾ مف ضركب العبادات.  كذلؾ ما بيف صبلة كصياـ، كتسبيح كذكر هلل كحده، كغير

تككيف اتجاه إيجابي عند الطمبة نحك التديف بااللتزاـ باإلسبلـ عقيدة كشريعة كأخبلقان   -13
 بالصكرة الصحيحة المأخكذة مف الكتاب كالسنة، كاإلجماع كالقياس كما ترشد إليو. 

كما المسمميف مف ىمـك كمشكبلت،  جتاحتكعية الطالب بقضايا العالـ اإلسبلمي، كما ي -14
 يكاجييـ مف صكر الظمـ كالعدكاف. 

تبصير الطالب بعمؽ الصمة بيف حقائؽ العمـ كاإليماف، كما يتمخض عف ذلؾ مف تطكر  -15
 إيجابي لممجتمعات. 

كىي تطبيؽ اإلسبلـ في  ،لتي تيـ المسمميف جميعان اتكجيو الطالب نحك القضية المصيرية  -16
 كاقع الحياة كمخاطر القعكد عف ذلؾ. 

كح األخكة كالتآلؼ كالتعاكف في نفكس الطمبة، لعناية اإلسبلـ بيا؛ تحقيقان بث كتعميؽ ر  -17
 لمتكافؿ االجتماعي بيف األفراد. 

كبياف أثرىا في تككيف شخصيتيـ اإلسبلمية،  ،تعزيز مكانة المغة العربية في نفكس الطمبة -18
 ككعاء العمـك النافعة.  ،كما يجب عمييـ مف الحفاظ عمييا ألنيا لغة القرآف

كما  ،كما يحيط بيا مف ظكاىر الكيد كالطغياف ،تكعية الطالب تكعية مميزة بقضية فمسطيف -19
 حاؽ بأىميا مف تشريد كضياع. 

تقدير الطالب لقدسية فمسطيف، كمكانتيا في اإلسبلـ، كما يترتب عمى ذلؾ مف كاجب الحفاظ  -20
فنا الصالح في فتحيا عمييا، كالدفاع عنيا امتثاالن ألكامر اهلل تعالى، كسيران عمى نيج سم

 كالدفاع عنيا. 

االقتناع بأف الديف اإلسبلمي قادر عمى مكاجية المستجدات في كؿ عصر، ككؿ جيؿ،  -21
 فمبادئو كنظمو صالحة لكؿ زماف كمكاف، كأنو ىك المنقذ الكحيد لئلنسانية. 
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لى تكعية الطمبة إلى ما يدعك إليو اإلسبلـ مف المحافظة عمى البيئة كنظافتيا كحمايتي -22 ا، كا 
المحافظة عمى صحة الجسـ كسبلمتو )الخطكط العريضة لمنياج التربية اإلسبلمية كزارة 

 (.11، 10: 1999التربية كالتعميـ، 

 لكؿ ككنيا أساس ،لمغاية ميـ أمر األىداؼ تحديد أف سبؽ ما ضكء في الباحثة كترل 
 مف يتـ التي كاألسس رالمعايي تكضع األىداؼ تمؾ خبلؿ كمف ،الحياة في ىادؼ تعميمي نشاط
 مناىج مف العميا الغاية كتحقيؽ ،تعميمية مرحمة لكؿ المناسب التعميمي المحتكل اختيار خبلليا
 فعؿ عمى قداموا  ك  ،طاقات مف لديو ما كتنمية ،الصالح اإلنساف إعداد في اإلسبلمية التربية

 .كاآلخرة الدنيا أعماؿ في كتسابقو ،الخيرات

 -ة المرحمة الثانوية : الخصائص النمائية لطمب
 الشباب مرحمة بداية العتبارىا المتعمميف حياة في جدان  ميمة مرحمة الثانكية المرحمة تعد

سرة ، كبيف التبعية لؤلتمثؿ المرحمة الثانكية حمقة كصؿ بيف الطفكلة كالرجكلة"  حيث، كالبمكغ
 .( 90،  2009)العتيبي :  "كاالستقبلؿ الفكرم كالمادم كاالجتماعي

 أك الفرد لتنشئة ءن اسك  الزجاجة عنؽ تمثؿ التي المراىقة لمرحمة مزامنة تعتبر" كىى 
 الطفكلة مرحمة خبلؿ المكتسبة كالقيـ ،األفكار لكؿ النيائي التشكيؿ مرحمة فيي الدعكة، لمستقبؿ

 يف االستمرار بكيفية النيائي شبو قرارىا الشخصية لتتخذ معو، كصراعيا الكاقع مع تفاعميا بعد
  .(5: 2007 صبلح،) " المستقبؿ مع التعامؿ كفمسفة ،الحياة

عمى كاالعتماد  ،كمنطمؽ الرجكلة ،مرحمة الشبابإلى  كىي مرحمة نضج تكصؿ المراىؽ
  ( 108،  2009النفس ) معمـ : 

كثير مف التغيرات تصاحب ىذه المرحة مف تغيرات جسمية كعقمية  إفكترل الباحثة 
مرحمة الرشد كمع ىذه التغيرات تظير الحاجة لمتكجيو كاالىتماـ كالفيـ  ىإلكنفسية تكصؿ المراىؽ 
 .الدقيؽ لمطالب المراىؽ 

 الخصائص النمائية لطمبة الثانوية 
 -خصائص النمو الجنسي لطمبة الثانوية : -1

تعد التغيرات الجسمية ابرز التغيرات التي يمر بيا المراىؽ حيث تشيد ىذه المرحمة نمكان 
عا كيككف الفرد عرضة لئلصابة باإلمراض في ىذه المرحمة نظرة لضعؼ مقاكمة جسمانيا سري

 ( . 1995:  147جسمو كلكف قبيؿ نياية ىذه المرحمة يككف الجسـ قد اكتمؿ ) شكؽ ، 
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الباحثة إف مف دكر منياج التربية اإلسبلمية العناية بخصائص النمك الجنسية لمطمبة مف  لكتر 
ى تقبؿ مشكبلتيـ كتزكيدىـ بالمفاىيـ كالميارات األزمة لمتعامؿ حيث تبصيرىـ كمساعدتيـ عم

معيا كما ينبغي لممنياج االعتناء بمقكمات الصحة العامة كالتغذية كالرياضة المناسبة كؿ 
منيما ، بما يتماشى مع قيـ المجتمع المسمـ ، كذلؾ عمى الميج أف يبيف ليـ الحدكد التي 

 بيف الحبلؿ كالحراـ في التنمية الجسمية لمفرد .جعميا اهلل سبحانو كتعالى فاصبل 

 خصائص النمو العقمي لطمبة المرحمة الثانوية  -2

تشيد الخصائص العقمية لمفرد في ىذه المرحمة تغيران كبيران ، كيظير ذلؾ في سرعة نمك الذكاء 
صة سنو كيزيد نمك القدرات العقمية كخا 18 – 15كيقترب المراىؽ مف اكتمالو في الفترة مف 

 ( . 1995:  318السرعة االداركية ) زىراف 

كترل الباحثة أف ميمة منياج التربية اإلسبلمية في ىذه المرحمة دقيقة لمغاية بحيث يصبح 
المنيج مسؤؿ عف تنمية قدرات الفرد تنمية سميمة فعمية آف يكجو الشباب إلى العقيدة الخالصة 

لغزك الثقافي كالفكرم ككذلؾ عمى المنياج أف كاألخبلؽ اإلسبلمية التي تساعدىـ عمى مكاجية ا
 ينمي التفكير االيجابي لدم الطمبة ليبعدىـ عف التقميد األعمى لآلخريف 

 

 خصائص النمو النفسي لطمبة المرحمة الثانوية  -3

مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى الطمبة في ىذه النمك التعرض لمتخمخؿ في االستقرار العاطفي 
عمى المستقبؿ الدراسي فقبيؿ نياية مرحمة البمكغ يفكر الطمبة في اختيار  ككذلؾ عدـ اطمئنانيـ

المساؽ التعميمي الذم يرغبيا في التعميـ الجامعي كىذا يسبب لدييـ القمؽ عمى المستكل 
ألتحصيمي في الثانكية العامة كأيضا ما يسبب ليـ القمؽ في ىذه المرحمة ىك ما قد يسكئيـ مف 

النسجـ مع األسرة كالمجتمع كمف ىنا ينشأ صراع بينيـ كبيف مف حكليـ  قيـ كأنماط في السمكؾ
 (  1995:  156،  100) شكؽ 

كترل الباحثة إف ميمة المدرسة العمؿ عمى تكعية األسرة لتقديـ الخبرات البلزمة لحسف 
 معاممة أبنائيا . كتقديـ التكجييات كؿ ما يكاجييـ مف مشكبل ت كمما يسيـ بو المنياج تقديـ
خبرات في مستكم نضج المتعمميف نفسيا كعقميا كجسميا تتيح ليـ الفرصة لتحقيؽ ذاتيـ كمف 
أىـ الخبرات التي تسيـ في االستقرار النفسي لمطمبة كترسيخ العقيدة التي تكجيـ إلى اهلل 
سبحانو كتعالى كتربطيـ بأداء الفرائض اإليمانية كتزكدىـ باألخبلؽ اإلسبلمية التي تحسف 

 .تيـسمككيا
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 خصائص النمو الجتماعي لطمبة الثانوية . -4

أف النمك االجتماعي في المرحمة الثانكية لو خصائص تميزه عف المراحؿ السابقة مثؿ القدرة 
عمي اختيار األصدقاء كزيادة الثقة بالنفس كليذا فإف الطالب إذا أحس بالتكافؽ بينو كبيف أقرانو  

، كلكف يجب التأكيد عمى أىمية رقابة األسرة عمى األبناء فإف يبدأ بالتعامؿ معيـ دكف تعارض 
 (  77،  2000عند اختيارىـ لؤلصدقاء ) بربخ ، 

فالفرد في ىذه المرحمة عنده اتجاه قكم لرفض السمطة فبل  يستخدـ معو أسمكب التيديد اك 
 الضغط في التكجيو .

ال ممف حكلو كما يككف في فالفرد في ىذه المرحمة لفرط حساسيتو يحتاج إلى أف يككف مقبك 
حاجة إلى تحقيؽ ذاتو بيف أقرانو في المدرسة كفي محيط األسرة في الدكائر االجتماعية التي 

 يتحرؾ فييا بيئتو المحمية .

كترل الباحثة أف ميمة المنياج تقديـ خبرات كمعمكمات تخدـ طبيعة الطمبة ) ذككر ، 
ناث ( كتقييـ مف الكقكع في الخكاء النفسي ك  كذلؾ لممنياج دكر بارز في مؿء أكقات فراغ الطمبة كا 

كسابيـ الميارات المناسبة لفطرتيـ .   كا 

ككذلؾ يبرز المنياج دكر المؤسسات االجتماعية لمحفاظ عمى سبلمة المجتمع كالمسجد 
 كالنكادم كغيرىا كتعزيز قيـ التعاكف كالمنافسة الشريفة بيف الطمبة .

يا مف اثر كبير في تقكية العبلقات االجتماعية بيف أفراد كيعزز اآلداب االجتماعية لما ل
 المجتمع مثؿ تكفير الكبير كصمة األرحاـ كاإليثار كغيرىا .     

 

 الثانوية : المرحمة في اإلسالمية التربية أىداف ومن
 عمى كحمكؿ كأحكاـ ،تشريع مف بو جاء كبما،  كبرسكلو تعالى باهلل الطالب إيماف بناء -1

 . كاإلقناع اليقيف

 كتحرره المجتمع، لنظاـ اليدامة التيارات كبيف بينو كؿتحي  تقكية نفسو في الديني الكازع تقكية -2
 . اإلسبلمية لمعقيدة المخالفة كالتقاليد ،كاألساطير الخرافات مف

 بالتراث كاعتزازه الديف أىداؼ مع تتفؽ التي السامية كألىدافو ،لكطنو الطالب كالء ازدياد -3
: 2012 حجازم،) قكية بإرادة الماضي أمجاد عمى البناء إلى ميمو كتقكية الخالد، سبلمياإل

120 .) 

 . النفس داخؿ مف النابعة الذاتية السمطة أك ،الديني بالضمير يسمى ما تككيف -4
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 . لو كالضابطة ،المكجية بالقيـ المتعمـ إمداد -5

 ،2011 العاؿ، عبد) اآلخرة كالحياة الدنيا اةالحي الحياتيف، بيف اإلنساف عند التكازف تحقيؽ -6
37.) 

األىداف الخاصة لتدريس التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية كما جاء في الخطوط العريضة 
 لممنياج الفمسطيني: 

 أوًل: مجال التصال: 

كالتزامو أحكاـ اإلسبلـ مف خبلؿ التحمي  ،تكثيؽ الصمة باهلل تعالى مف خبلؿ العبادات -1
 بالصفات الحميدة التي أرساىا السمؼ الصالح. 

 كالسنة النبكية.  ،تكثيؽ الصمة بالقرآف الكريـ -2

 كىك فخكر بيا سكاء أكاف ذلؾ في الكتابة أـ الخطاب.  استخداـ المغة العربية الفصيحة -3

تقديـ الثقافة اإلسبلمية إلى األمـ األخرل مف خبلؿ المعرفة كالقدكة الحسنة، إضافة إلى  -4
 كالندكات.  ،كالمجبلت ،االتصاؿ األخرل كالكتب كسائؿ

 االستفادة مف عمـك األمـ األخرل بما ينسجـ مع ثقافة المجتمع المسمـ.  -5

 ثانيًا: المجال المعرفي: 

معرفة اهلل تعالى معرفة يقينية مف خبلؿ التعرؼ إلى أسمائو كصفاتو كما كردت في  -1
 القرآف الكريـ كالسنة النبكية. 

القرآف الكريـ كبلـ اهلل تعالى، كأنو ثابت لـ يطرأ عميو تحريؼ، كال تبديؿ، االعتقاد بأف  -2
إلى قياـ الساعة، كأنو الكتاب المقدس  كأنو محفكظ مف اهلل تعالى مف لدف رسكؿ اهلل 

 كما أنزؿ مف غير تبديؿ كال تحريؼ.  ،كالكحيد الباقي

كأف  ،ريؽ عممي فريدكصمت إلينا بط  حصكؿ الثقة كالقناعة عنده بأف سنة النبي -3
    ككثقكا ذلؾ.كالضعيؼ  يححالص بيف ميزكاعمماءنا األفاضؿ 

إدراؾ مصادر التشريع اإلسبلمي المختمفة، كتمكنو مف إثبات حجية السنة النبكية،  -4
 كدحض شبيات المغرضيف ضدىا. 

قدرتو عمى نقض بعض األفكار الداخمية عمى الفكر اإلسبلمي كخصكصان في مجاؿ  -5
  االعتقاد.
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عمى ضكء فيمو  ،كضكح األساس كاألرضية التي ينطمؽ منيا المسمـ في تصرفاتو -6
 كمعرفتو لخصائص الفكر اإلسبلمي الشامؿ. 

إليو مف سعادة  ، كتحقيؽ ما تصبكاالعتقاد الراسخ بأف ىذا الديف كفيؿ بيداية البشرية -7
 كسبلمة. 

رض الرباط كالجياد إلى كأنيا أ ،كببلد الشاـ عامة ،المعرفة بمكانة أرض فمسطيف خاصة -8
 قياـ الساعة. 

معرفة كفيـ حقيقة اإلسبلـ جيدان، كأنو يتعدل األركاف الخمسة، ليشمؿ كؿ نشاط يصدر  -9
 عف اإلنساف في مجاالت حياتو المختمفة. 

 كآثاره.  ،فيمو ككعيو ألركاف اإليماف، كخصائصو -10

ة كتربكية كسياسية تتناكؿ قضايا اجتماعي ،تفسير نصكص قرآنية كأحاديث نبكية شريفة -11
 ة. حٌ مً مي 

مناسب مف عمـك القرآف، كعمكـ الحديث الشريؼ كأصكؿ الفقو مما يعينو عمى  معرفة قدرو  -12
 كاألحكاـ الفقيية.  ،فيـ النصكص الشرعية

معرفة جممة مف األحكاـ الشرعية العممية البلزمة في حياتو اليكمية، كااللتزاـ بيا مما  -13
 ـ. يعينو عمى تحقيؽ شخصية اإلسبل

كسيرة الخمفاء الراشديف، كالصحابة الكراـ،  اإلحاطة بمكاقؼ مف سيرة الرسكؿ  -14
 كمبلحظة مدل ارتباطيا بالنصكص الشرعية الثابتة. 

صيتيا، ػكمعرفة دكرىا في صقؿ شخ ،كفيـ حدكدىا الصحيحة ،األخبلؽ اإلسبلمية معرفة -15
 محمدان  باعتبار أف نبينالسمكؾ كاآلداب، ا تؤدم إلى كحدة األمة اإلسبلمية في اػكأني

َؽ ىك القدكة الحسنة لنا لقكلو تعالى:   كقكؿ عائشة  (4: القمـ)  َعظِقؿٍ  ُخُؾٍؼ  َلَعذ َوإِكه
 (341، 1623، ح2003)مسمـ:  "كان خمقو القرآن": ( رضي اهلل عنيا) 

ترسيخ شمكلية اإلسبلـ في أذىاف الطمبة لجميع مناحي الحياة، كذلؾ لمركنة قكاعده  -16
 كخاصة أنيا قادرة عمى استيعاب كؿ جديد.  ،العامة

 إدراؾ األخطار المحدقة بأمتو، كما يترتب عميو مف مسؤكلية لمكاجيتيا.  -17

القكية بطابعيا النقي  ،كعي حقيقة الدكر الكبير الذم تحتمو مكانة األسرة المصكنة -18
 لكاجبات. يت عمى قكاعد مف التكازف كاالنسجاـ بيف الحقكؽ كانً كالزكي، كالتي بي 
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كأنيا  ،يعي مكانة المغة العربية كقدرتيا عمى استيعاب العمكـ المعاصرة ليا في كؿ زماف -19
 مف عكامؿ كحدة األمة. 

ليككف  ،كالظركؼ المحيطة بيا كحجـ المؤثرات ،كعي الطالب بحقيقة القضية الفمسطينية -20
العالـ كمو لتكضيح كقادران عمى حمؿ ىذه القضية إلى  ،درعان حصينان أماـ مطامع اآلخريف

 ظياره. ا  الحؽ ك 

 ثالثًا: مجال النمو:  

 النمو العاطفي والجمالي:   -أ 

 ة: تييتكقع مف الطالب في نياية ىذه المرحمة أف يحقؽ النتائج اآل 

 أحب إليو مما سكاىما.  كرسكلو  أف يككف اهلل  -1

 كألىؿ السنة كالجماعة.  ،كلرسكلو  ،يككف كالؤه الكامؿ هلل -2

 ى ربو حؽ تككمو. التككؿ عم -3

 كيتقنو.  ،كيقبؿ عميو ،يحب العمؿ -4

 فيضحي بالماؿ كالنفس في سبيؿ اهلل. ،يؤثر اآلخرة عمى الدنيا -5

 لتزامان.اكيقبؿ عمييما دراسة كفيمان ك  ،ـ كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو يعظٌ  -6

 ثر عنيـ مف صالح السمكؾ كاألعماؿ. يعتز بسمفو الصالح فيقتدم بما أي  -7

ف خالؼ الحكـ أك  ،في كؿ أمكر حياتو، كيرضى بحكميا الشرعي رسكلو ـ اهلل ك يحكٌ  -8 كا 
 األمر ىكاه. 

 يعتز بتاريخ أمتو اإلسبلمية، كيفخر بإنجازاتيا العظيمة.  -9

كالمحافظة عمى العرض كحقكؽ  ،كمحاربة الظمـ ،يقدر القيـ اإلسبلمية كمنيا: العدالة -10
 اآلخريف.

 الضعيؼ.كيرحـ الصغير ك  ،ر الكبير كالعالـيكقٌ  -11

كاإلخبلص  ،كالعمؿ ،فيقبؿ عمى اهلل تعالى بالعبادة ،يرجك ثكاب اهلل تعالى كيخاؼ عقابو -12
 فييما. 

 يحب كالديو كيبرىما.  -13
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يحب كطنو فمسطيف، كيقدس المسجد األقصى، كيحرص عمى شد الرحاؿ إليو، كيستيقف  -14
 أىمية الجياد في سبيؿ تحريره كرفع الظمـ عنو. 

عادة مكانتيا العالمية كدكرىا ينمك لديو الشعكر بضر  -15 كرة إحياء مجد األمة اإلسبلمية، كا 
 الريادم مف جديد.

 

 النمو العاطفي:  -ب 

أف يدرؾ أف اهلل تعالى ميز بيف اإلنساف كسائر المخمكقات األخرل بالعقؿ، كجعؿ ىذا  -1
 العقؿ مناط التكاليؼ. 

 كمراتب كؿ منيما. ،أف يستخدـ عقمو لمتمييز بيف الحبلؿ كالحراـ -2

ليصؿ إلى عظمة اهلل تعالى كقدراتو  ؛أف يقؼ عمى الشكاىد الككنية متأمبلن متفكران  -3
بداعو.   كا 

 كيستخمص العبر كالعظات منيما.  ،كأحاديث رسكؿ اهلل  ،أف يتدبر آيات القرآف الكريـ -4

 أف يتحرل الدقة، كالمكضكعية في عممو كتعممو.  -5

خريف، كيبتعد عف التقميد كالتعصب أف يعتمد الدليؿ كالحجة الكاضحة في حكاره مع اآل -6
 األعمى. 

 لما ليا مف تأثيرات سمبية.  ،أف يتجنب سائر المحرمات مف المطعكمات كالمشركبات -7
 النمو الجتماعي:  -ج 

َم  يتعامؿ مع المؤمنيف عمى قاعدة: -1 ، فتككف الثقة  (10: الحجرات)  إِْخَقةٌ  ادُْْمِمـُقنَ  إِكه
 بينيـ.  كالمساكاة أساسيف في التعامؿ

تظير لديو ركح التعاكف كاأللفة مع أفراد مجتمعو، كأبرز مظير لذلؾ النصيحة لمف  -2
 حكلو. 

 يحتـر كيطيع كالديو بما يرضي اهلل تعالى، كيسيـ في تحقيؽ استقرار األسرة كتنميتيا.  -3

 كيحافظ عمى أسرارىـ.  ،مراعيان آداب التعامؿ في اإلسبلـ ،يحسف التعامؿ مع جيرانو -4

 لى الفضيمة كيحرص عمى ستر عكرات المسمميف. يدعك إ -5

 ،اإلشاعة، كاألكاذيب المغرضة كيحاربيعمؿ عمى سبلمة أمف مجتمعو كاستقراره،  -6
 كيحكؿ دكف نشر الفاحشة. 



 اإلطار النظري 

 88 

 الفصل الثاني

يحرص عمى المصمحة العامة كحرصو عمى المصمحة الخاصة، كفؽ ما قررتو الشريعة  -7
 مف حقكؽ ككاجبات. 

.  ،كيعيف المحتاج ،يساعد الضعيؼ -8  كينصر المظمـك

 كيحافظ عمى نظافة بيئتو.  ،يحافظ عمى الممتمكات العامة -9

 مجتمعو كازدىاره مشاركة فاعمة.  نيضةيشارؾ في  -10

لقدرتيـ عمى فيـ  ،يبرز الدكر الريادم لمعرب في حمؿ رسالة اإلسبلـ إلى الناس كافة -11
مي إال مع التذكير بأنو ال فضؿ لعربي عمى عج ،كتاب اهلل تعالى كسنة محمد 

 بالتقكل. 

كيقكـ عمى تكامؿ األدكار  ،ساس مف العدؿ في تكزيع المياـالجنسيف عمى أينظر إلى  -12
التزاـ كؿ كاحد منيما بحقكقو ككاجباتو إلى صبلح إلى في الكاجبات كالحقكؽ، مما يؤدم 

 كتحقيؽ استقراره.  ،المجتمع

حساف تربيتيـ ،يعي مسؤكلية الكالديف تجاه أبنائيـ -13  في صبلح المجتمع.  ذلؾ، كأثر كا 

فيككف بذلؾ فردان فاعبلن  ،كالنيي عف المنكر ،يمتـز عمى الدكاـ بكاجب األمر بالمعركؼ -14
 في مجتمعو. 
 رابعًا: المجال الوطني: 

 يدرؾ أف فمسطيف في قمب العالـ العربي كاإلسبلمي مف الناحيتيف الجغرافية كالعقدية. -1

 ،كالمغة ،باعتبارىا جزءان منو مف حيث الديفيدرؾ أف فمسطيف جزء مف العالـ اإلسبلمي  -2
 كالثقافة.  ،كالتاريخ

 يدرؾ أف شعب فمسطيف ىك شعب رباط يقؼ في طميعة المجاىديف في سبيؿ اهلل.  -3

 كما ضمنيا لو دينو القكيـ.  ،يؤمف أنو صاحب حؽ في العيش بحرية تامة كبكرامة -4

و األعداء، كصد أم كي يستطيع الكقكؼ في كج ؛يحرص عمى قكة مجتمعو كتماسكو -5
 عدكاف محتمؿ عمى أرضو كمجتمعو. 

 يحرص عمى تنظيؼ مجتمعو، كتطييره مف كؿ عنصر ىداـ لو كالعمبلء كالنفعييف.  -6

كالمسجد الحراـ في مكة  ،يعي كجكد صمة عقدية كثيقة بيف المسجد األقصى في فمسطيف -7
 كالمسجد النبكم في المدينة المنكرة.  ،المكرمة
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مسطيف كمساىمتيـ في تقديـ العكف، كالمساعدة لمشعكب األخرل رغـ يدرؾ عطاء أىؿ ف -8
 ما يعانيو مف نكبات مختمفة. 

يدرؾ عطاء أىؿ فمسطيف كمساىمتيـ في إبراز عظماء الرجاؿ في كؿ فف مف فنكف  -9
 الحياة كالشافعي، كابف قدامة، كالطبراني، كابف حجر العسقبلني، كغيرىـ. 

 خامسًا: المجال القتصادي: 

 رؾ أىمية العمـ ككسيمة نيكض في المجاؿ االقتصادم. يد -1

 نفسو عف السؤاؿ كينفعو غيره.  قيمة العمؿ فيعؼٌ  يدرؾ -2

 كحر الكممة بما يرضي اهلل.  ،يرغب أف يأكؿ مف عمؿ يده حتى يككف حر الرأم -3

كيجعؿ أساس التفاضؿ بيف العامميف بحسب إتقانيـ  ،يثمف العمؿ النافع ميما كاف نكعو -4
خبل  صيـ فيو. لو كا 

 كال تقتير.  ،يمتـز تعاليـ اإلسبلـ في اإلنفاؽ ببل إسراؼ -5

 يستثمر الكقت في العمؿ النافع.  -6

 يعتمد كسائؿ الكسب كالتممؾ المشركع، كيتجنب الكسائؿ غير المشركعة.  -7

يتبيف أىمية نظاـ الميراث، كدكره في تكزيع الثركة االقتصادية )الخطكط العريضة لممنياج  -8
 (. 21-17: 1999الفمسطيني، 

أنو مف الضركرم عمى معمـ التربية اإلسبلمية أف يراعي تمؾ األىداؼ  وترى الباحثة 
كبما أف  ،حتى يغرس في نفكس طبلبو حب المادة التعميمية الخاصة لمنياج التربية اإلسبلمية؛

ال بد مف كاف  ،مكضكع البحث يخص أحد فركع مادة التربية اإلسبلمية أال كىي كحدة القرآف الكريـ
 عرض أىداؼ تدريسو. 

 

 أىداف تدريس وحدة القرآن الكريم وعمومو: 

 َفاْشَتِؿُعقاْ  اْلُؼْرآنُ  ُقِرئَ  َوإَِذاتحقيقان لقكلو تعالى:  ،اكتساب ميارة االستماع لمقرآف الكريـ -1

ُؽؿْ  َوَأكِصُتقاْ  َلفُ   (204األعراؼ: )  ُتْرَْحُقنَ  َلَعؾه

 َعَؾْقفِ  ِزدْ  َأوْ  لقكلو تعالى: ،كريـ كمراعاة أحكاـ التجكيداكتساب ميارة تبلكة القرآف ال -2

 ( 4) المزمؿ:   َتْرتِقالً  اْلُؼْرآنَ  َوَرتِّؾِ 
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 َيَتَدبهُرونَ  َأَفاَل أخذان بقكلو تعالى:  ،فيـ معاني اآليات الكريمة كاستيعاب مضامينيا -3

ا ُقُؾقٍب  َعَذ  َأمْ  اْلُؼْرآنَ   (24)محمد:   َأْقَػاَُلَ

ثـ إف في حفظ  ،قدر مف اآليات كالسكر الكريمة باعتبار الحفظ الزمان لمعبادة ابتداءن حفظ  -4
ا بالمعنى الكارد في قكلو تعالى: ،القرآف في الصدكر حفظان لو مف الضياع ـُ  إِكه ْلـَا َكْح  َكزه

ْكرَ  ا الذِّ افُِظقنَ  َلفُ  َوإِكه  (9)الحجر:   ََلَ

 كتعميمو.  ،موكتعم ،التعبد بتبلكة القرآف الكريـ -5

 التعرؼ إلى طائفة مف عمـك القرآف الكريـ.  -6

: 2010اإليماف بأف القرآف الكريـ ىك دستكر المسمميف في حياتيـ. )األقطش كآخركف،  -7
31،32) 

ب األىداؼ السابقة لجذمراعاة  اإلسبلميةكترم الباحثة انو مف الضركرم عمي معمـ التربية 
في مكاكبة  تعميمات ربانية تساعدىـ تمسؾ بما في آياتو مفالطمبة لمقرآف الكريـ كلحثيـ عمى ال
 سير حياتيـ الحالية كالمستقبمية . 

  لممرحمة الثانوية وحفظاً  تفسيراً  الكريم قرآنال وحدة تدريس كيفية
 بـ: ويكون ،التمييد -1

  .النزكؿ سبابأ عرض -أ 
  .القصصي سمكباأل استخداـ -ب 
  .كرالسأك  اآليات مكضكع عف عامة فكرة عطاءإ -ج 
 ،خركفكآ رياف. ) الحصة بمكضكع ربطيا ثـ ،الطمبة تفكير ثارةإ بيدؼ مشكمة طرح -د 

2008: 199 -200 . ) 
 فأ كالسبب، القرآنية اآليات غراضأ في تتنكع نياأ نجد الكريـ قرآفال سكرإلى  نظرنا فمك 

 كسائؿ استخداـ في يتنكع لذا ،مريفاأل بيف يجمع كبعضيا ،مدنية أخرلك  ،مكية السكر بعض
 .يناسبيا بما لكؿو  التمييد

 :النموذجية المعمم قراءة -2

 األذىاف لتتييأ المعنى عف معبرة ،خاشعة ىادئة قراءة شرحيا سيتكلى التي اآليات المعمـ يقرأ 
 (.138 :2008 ،حمس) التجكيد بقكاعد بااللتزاـ كذلؾ ،شرحيا إلى كتتشكؽ
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 .بذلؾ يستمتعكف الطمبة فأل المشايخ دحأ بصكت التسجيؿ ةآل المعمـ استخدـ لك كيستحب
 ،الفصؿ جميععمى  مكزعة التبلكة تككف بحيث ،كاضح بصكت المجيديف الطمبة بعض تبلكة -3

 .التكزيع في العدالة عندنا يسمى ما كىذا ،قؿألاعمى  آيتيف طالب كؿ تبل لكحتى 

 200:  2008 كأخركف، رياف) الكريمة اآليات تتضمنيا التي ةيٌ الرئيس فكاراألب الطمبة مناقشة -4
 .األخرل تمك فكرة المعمـ يتناكليا حيث السبكرةعمى  فكاراأل تمؾ تتبكي  لك حبذاك ( 

 :منيا بخطكات كتككف ،التفصيمي كالشرح ،التفسير في الطمبة مشاركة -5
 .الفاعمة المشاركة بيدؼ مجمكعاتإلى  الطمبة تقسيـ -أ 
 ،الصعبة المفردات معانيإلى  التكصؿك  ،الطمبة مع بالتعاكفآية،  آية اآليات شرح -ب 

  .السبكرةعمى  كتدكينيا
  المعنى. في المتسقة لآليات جمالياإل الشرح -ج 
أك  كالحج العبادات بأداء صؿتتأك  ،ككنية اآليات كانت ذاإ فيديك بشريط االستعانة -د 

 .العمرة
 بما ،السابقة الخطكات بأحدل الطمبة مشاركة في ننكع يةاإلسبلم التربيةلمادة  كمعمميف كنحف

 . شرحيا رالمقر  اآليات مع ناسبتي
 اآلتي:ب كتككف الحصة ثناءأ هكتفسير  ،عرضو تـ ما جمع بمثابة كتككف ،الخاتمة -6

  .مةاأل تعيشو الذم بالكاقع اآليات ربط -أ 

  .دراستيا تـ التي اآليات ليوإ ترشد ما بياف -ب 

 .يامن ةالمستفادما الدركس أك  اآليات مف تعممنا ماذا -ج 
 المدرسي الكتاب سئمةأ مف البيتي الكاجب يككف ما غالبان ك  ،اآليات كحفظ البيتي الكاجب تحديد -7

 .بسيكلة يحفظيا فأ يستطيعحتى  الدفترعمى  اآليات نسخ الطمبة مف نطمبأك 

 كمف ،اآليات بعض لحفظ الدراسية الحصة نياية في محددة زمنية مدة المعمـ يخصص كقد
 .ذلؾ غيرأك  جائزةأك  درجة مثبلن  فمو ذلؾ يفعؿ

  التقويم -8

 .الحصة نياية قبيؿ خطاءاأل كتصكيب باالستماع فيككف لمحفظ بالنسبة -أ 

 ،الدفتر كعمى الدراسية الحصة ثناءأ كيككف ان،مرحمي تقكيـال فيككف لمتفسير بالنسبة ماأ -ب 
  .لمطمبة تصحيحو كيتـ
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 يناقش ثـ ،السبكرةعمى  سؤاالن  المعمـ بإعطاء الحصة نياية في فيككف الختامي التقكيـ ماأ -ج 
 .طمبة ربعأ ألكؿ مثبلن  الكراسات تصحيح ثـ ،السبكرةعمى  الحؿ فكيدكٌ  حمو في لطمبةا

  
األسس العامة لمناىج التربية اإلسالمية  كما جاء في الخطوط العريضة لممنياج 

 . 1998الفمسطيني 
 

منياج بناء ىندسي كنظاـ اليعد بناء المناىج مف أىـ المراحؿ كأدقيا في العممية ، ف
 ، لو أسسو كعناصره كاستراتيجيات تخطيطو كأساليب تنفيذه . متكامؿ

كتيتـ التربية بيذه المككنات جميعيا ، لما ألسس بناء المناىج مف أىمية خاصة ، فيي 
بمثابة المكجيات األساسية التي تحكـ عمميات تخطيط المنياج كبنائو كطرائؽ تنفيذه ، كالتي في 

 ا تقكيـ المنياج كتطكيره .ضكئي
 يمكن تصنيف أسس بناء المنياج عمي النحو األتي : 

 األساس الفطرم كالفكرم  -
 األساس االجتماعي -
 األساس المعرفي  -
 األساس النفسي كالتربكم -

 
 -األساس الفطري والفكري : -1

األساس الفطرم كالفكرم دكر ىاـ في تحقيؽ المنياج كتحديد مدخبلتة كصياغة مضمكنو ، 
كيتفؽ ىذا األساس كسائر أسس بناء المنياج مع فكر التربية كالتعميـ في النظاـ التربكم كىك فكر 

 .نساف كالككف كالحياةأساس التصكر اإلسبلمي الكمي لئل
 -الجوانب األساسية في ىذا األساس ما يمي :

، كىذه لحسنىدانيتو سبحانو كبأسمائو ا، كاإلقرار الكامؿ بكحاإليماف باهلل كحده ال شريؾ لو -
، قاؿ ، ذم السمكؾ السديدلتي تصنع اإلنساف المستقيـ السكمالحقيقة األساسية ألكبرم ىي ا

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ ] تعالى: ا َعَذ ِِصَ ـْ َيْؿِم َشِقيًّ بًّا َعَذ َوْجِفِف َأْهَدى َأمه
ـْ َيْؿِم ُمؽِ  [ َأَفَؿ

 (22: الممؾ )
كجد لتحقيؽ االستخبلؼ في األرض بأعمارىا  اإلنساف مخمكؽ مكـر كىك سيد المخمكقات ، -

قامة حكمو ، عف طريؽ العبادة ) بمفيكميا الشامؿ ( كتطبيؽ قكاعد اإلسبلـ ،  كفؽ شرع اهلل كا 
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كقد ىيأه اهلل تعالى ليذه الكظيفة بخمقو في أحسف تقكيـ كمنحو القدرات كاإلمكانيات البلزمة 
 لذلؾ . 

ا َجعَ ]قاؿ تعالى  َٓ َتتهبِِع َيا َداُووُد إِكه ْؾـَاَك َخؾِقَػًة ِف إَْرِض َفاْحُؽْؿ َبْيَ الـهاِس بِاََلؼِّ َو

ْؿ َعَذاٌب َصِديٌد بَِم َكُسقا َيقْ  ـْ َشبِقِؾ اَلِلِ ََلُ ـَ َيِضؾهقَن َع ـْ َشبِقِؾ اَلِلِ إِنه الهِذي َم اََلَقى َفُقِضؾهَؽ َع

 ( 76)ص:  [اَِلَساِب 
عقؿ في التصكر اإلسبلمي مف اسمي ىبات اهلل تعالى لئلنساف ، تقدير اإلسبلـ لمعقؿ : فال -

بو ميزه عف سائر المخمكقات ، كقد حث اإلسبلـ عمى استخدامو فيما يعكد عمى البشر 
 بالخير .

َم َيَتَذكه ]قاؿ تعالى  ـْ ُهَق َأْعَؿك إِكه ـْ َربَِّؽ اََلؼه َكَؿ َم ُأْكِزَل إَِلْقَؽ ِم ـْ َيْعَؾُؿ َأكه ُر ُأوُلق َأَفَؿ

 (19:الرعد)[ إَْلَباِب 
الككف مخمكؽ مف مخمكقات اهلل تعالى كجد لمصمحة اإلنساف كمسخر لمنفعتو ، فيك مجاؿ  -

 ، بو يستدؿ عمى كجكد اهلل تعالى ككجكب اإليماف بو سبحانو .كبحثو تفكيره
ًٓ َفاْمُشقا ِف َمـَ ]قاؿ تعالى  ـْ ِرْزِقِف َوإَِلْقِف ُهَق الهِذي َجَعَؾ َلُؽُؿ إَْرَض َذُلق اكِبَِفا َوُكُؾقا ِم

 (15: لممؾ)ا[ الـهُشقرُ 

ُروَن ِف َخْؾِؼ ] قاؿ تعالى  ـَ َيْذُكُروَن اَلَِل ِقَقاًما َوُقُعقًدا َوَعَذ ُجـُقُِبِْؿ َوَيَتَػؽه الهِذي

ـَا َما َخَؾْؼَت َهَذا َباضاًِل ُشْبَحاَكَؽ َفِؼـَا َمَواِت َوإَْرِض َربه )آؿ [ َعَذاَب الـهارِ  السه
 ( 191:مرافع

، إليماف، فمف صمح إيمانو صمح عمموتقدير اإلسبلـ لمعمؿ: فقد اعتبر اإلسبلـ العمؿ دليؿ ا -
 كالعمؿ فيو قائـ عمى تقكل اهلل تعالى، كعبادتو كىك أساس التفاضؿ بيف الناس .

ى اَلُِل َعَؿَؾُؽْؿ َوَرُش ]  :قاؿ تعالى وَن إَِل َعاِّلِ َوُقِؾ اْعَؿُؾقا َفَسَرَ ده ْمِمـُقَن َوَشُسَ
قُلُف َوادُ

َفاَدِة َفُقـَبِّئُُؽْؿ بَِم ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقنَ   (105:التكبة) [الَغْقِب َوالشه
، يحممكف كحيو  الرسؿ كاألنبياء ىـ الذيف اختارىـ اهلل كاصطفاىـ ليككنكا سفراءه إلى خمقو -

البشرية إلى الخير كحاممك لكاء اليدايو  كالرشاد  ، كىـ قادةكتعاليمو كشرائعو، كيبمغكف عنو
 ليـ، كىـ كثير، فما مف أمو إال كخبل فييا نذير.

ًٓ َأِن ُاْعُبُدوا اَلِلَ َواْجَتـُِبقا الطهاُغقَت ]:تعالى قاؿ ٍة َرُشق  ( 40:لنحؿ)ا[ َوَلَؼْد َبَعْثـَا ِف ُكؾِّ ُأمه
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ىك عنصر ىاـ ، كألىميتو اقسـ اهلل بو في احتراـ الحياة كاستثمار الكقت كعدـ إضاعتو ، ك  -
 القرآف .

 (2-1: لعصر)ا[ إِنه اِْلْكَساَن َلِػل ُخْسٍ *  َوالَعْنِ ] قاؿ تعالى 
كفي ىذا القسـ تنبيو إلى شرؼ الكقت كأىميتو ، كالثكاني في حياة األفراد ليا كزف كحساب  

 كتتمحكر حكؿ الكقت تكاليؼ كثيرة .
سبلـ ىي حمية المسمميف تزيف نفكسيـ الباطنة ، كأفعاليـ الظاىرة كىى القيـ التي جاء بيا اإل -

سبيؿ االرتقاء إلى مدارج الكماؿ ، كحسبنا أف اهلل أثنى عمى عبده كرسكلو محمد صمى اهلل 
 عميو كسمـ بقكلو :

 ( .4)ف:  [ َوإِكهَؽ َلَعذ ُخُؾٍؼ َعظِقؿٍ ]قاؿ تعالى 

ـْ َزكه ] قاؿ تعالى  اَها*   اَهاَقْد َأْفَؾَح َم ـْ َدشه  (10-9: لشمس )ا[ َوَقْد َخاَب َم
، كاجتماعيا كجسديا كركحيا كعاطفياتكحيد التمقي لبناء جكانب اإلنساف المسمـ المتكاممة فكريا  -

 ليككف مكاطنا مسؤكال كقادرا عمي المشاركة في حؿ مشكبلت مجتمعو خاصة كالعالـ عامة .
اضِل]قاؿ تعالى   ـْ َشبِقؾِِف  َوَأنه َهَذا ِِصَ َق بُِؽْؿ َع ُبَؾ َفَتَػره َٓ َتتهبُِعقا السه بُِعقُه َو ُمْسَتِؼقًم َفاته

ُؽْؿ َتتهُؼقنَ  اُكْؿ بِِف َلَعؾه  (153 :نعاـاأل) [َذلُِؽْؿ َوصه
صبلح الفرد كالجماعة  ىي غاية اإلسبلـ ؛ حيث ييتـ اإلسبلـ بإيجاد الفرد التقي الصالح  -

جاد المجتمع الفاضؿ المعطاء ، الذم تتحقؽ فيو معاني الحؽ كالعدؿ ليؤدم بالتالي إلي إي
 كالمساكاة 
ٓه لَِقْعُبُدونِ ] :قاؿ تعالى ـه َواِْلْكَس إِ  (56 :الذاريات) [َوَما َخَؾْؼُت اِْل

 االلتزاـ بالعبادة يتحقؽ معنى الصبلح عمى المستكل الفرد كالجماعة . -
سبلـ ، شرع لحماية األمة كالكطف ، كتاميف نشر الجياد في سبيؿ اهلل ىك ذركة سناـ اإل -

عطاء حرية الفكر لمفرد بالقضاء عمي الحكاجز المادية كالمعنكية التي تقيميا  الدعكة إلى اهلل كا 
 المبادم 

َجاِل َوالـَِّساِء َوال]قاؿ تعالى  ـَ الرِّ َٓ ُتَؼاتُِؾقَن ِف َشبِقِؾ اَلِلِ َوادُْسَتْضَعِػَي ِم ِقْلَداِن َوَما َلُؽْؿ 

ـْ َلُدْكَؽ َولِقًّا وَ  ـْ َهِذِه الَؼْرَيِة الظهاِّلِ َأْهُؾَفا َواْجَعؾ َلـَا ِم ـَا َأْخِرْجـَا ِم ـَ َيُؼقُلقَن َربه اْجَعؾ الهِذي

ـْ َلُدْكَؽ َكِصًرا  (75 :النساء)[ َلـَا ِم
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آف الكتاب الرباني المغة العربية ىي كسيمة التفاىـ كااللتقاء الفكرم كالنفسي ، كىي لغة القر  -
المعجز، فيي بذلؾ سبيؿ المسمـ في استيعاب عامة العمكـ كالمعارؼ عمى اختبلفيا كتعددىا، 

 كىي مظير مف مظاىر كحدة األمة اإلسبلمية .
ُؿُف َبَْشٌ لَِساُن الهِذي ُيْؾِحُدوَن إَِلقْ ]: قاؿ تعالى  َم ُيَعؾِّ ُْؿ َيُؼقُلقَن إِكه ِف َأْعَجِؿلٌّ َوَلَؼْد َكْعَؾُؿ َأِنه

 (103: النحؿ) [َوَهَذا لَِساٌن َعَرِِبٌّ ُمبِيٌ 
 

 األساس الجتماعي -2
يراعى في ىذا األساس إدخاؿ العناصر التي تجعؿ المنياج مرتبطا بالنظاـ االجتماعي 
لممجتمع المسمـ في ثقافتو الخاصة كقيمة األساسية كعاداتو كتقاليده كأعرافو الفمسطينية المشركعة 

اة فعالة تمد المتعمميف بالحقائؽ كالقيـ اإلسبلمية الثابتة ، كتحمييـ مف كؿ شي دخيؿ ال تمؾ أد
 ينسجـ مع عقيدتيـ .

 -الجوانب األساسية ليذا األساس ما يمي :
األسرة ىي ألنكاه الصغيرة لممجتمع الكبير ، فإذا ما صمحت صمح المجتمع كمو ، لذا يتطمب  -

ف أفرادىا حتى تظؿ متماسكة فيما بينيا ، كعمى أساسيا بناء المكدة كالرحمة كالتعاكف بي
 يستقيـ المجتمع اإلسبلمي الكبير .

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجا لَِتْسُؽـُقا إَِلْقَفا َوَجَعَؾ َبْقـَُؽْؿ ]تعالى  قاؿ ـْ َآَياتِِف َأْن َخَؾَؼ َلُؽْؿ ِم َوِم

ََياٍت لَِؼقْ  َٔ ًة إِنه ِف َذلَِؽ  ًة َوَرْْحَ ُرونَ َمَقده  (21: لركـ)ا[ ٍم َيَتَػؽه
الحاجات األساسية لمفرد كالمجتمع ، تمؾ الحاجات المرتبطة بحاجات المجتمع اإلسبلمي  -

 كاالنتماء كالكالء كالكحدة كالتضحية مف اجؿ عزة األمة اإلسبلمية كاستقبلليا .
 المجتمع الفمسطيني مصكف كمتماسؾ كىك شطر معتبر كعظيـ مف المجتمع اإلسبلمي -

 الكبير .
تعزيز دعائـ المجتمع األساسية ، كالعدؿ كالتكازف بيف األفراد كتكافميـ بما يحقؽ الصالح  -

 العاـ كتحمؿ المسؤكلية الفردية كالجماعية  .
عادتو كتقاليده التي تنبثؽ مف  - المجتمع المسمـ ذك طبيعة خاصة في ثقافتو كأخبلقو كقيمة كا 

يرىا مف المجتمعات غير المسممة إلى داخمو إال مبادم اإلسبلـ ، فيك يحكؿ دكف دخكؿ غ
 بعد مكازنتيا كتقييميا كالحكـ عمييا بقكاعد اإلسبلـ .

تظافر جميع الجيكد في العممية التربكية باعتبارىا كاجبان دينيان ككطنيان مشتركان ، كأنيا كسيمة  -
 المجتمع في تحقيؽ أىدافو .
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ت ممكان ألحد بؿ ىي أمكاؿ عامة ، فبل بد المرافؽ العامة الجيدة مظير حضارم ، كىي ليس -
مف الحفاظ عمييا ، فديننا الحنيؼ يدعكنا إلى المحافظة عمى كؿ ما ينتفع بو الناس عامة ، 

 ككذا إلى التعاكف مع مؤسسات خدمة المجتمع .
مبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فرض الكفاية كيصير فرض عيف عمي القادر إذا لـ  -

 ه .يقـ بو غير 
، مكانة خاصة في المجتمع اإلسبلمي الدكر الياـ لممرأة في المجتمع المسمـ ؛ فالمرأة تحتؿ -

 فيي مسؤكلو كالرجؿ عف تقدـ المجتمع كبنائو كتربية األجياؿ فيو .
 ربط التربية بالتنمية ، كربط المدرسة بكاقع الحياة . -
 

 -عالقة أفراد المجتمع المسمم تقوم عمي :
 كالتعاكف كالتكافؿ ) عبلقة أخكة (المكدة كالمحبة  - أ

كعبلقتيـ مع غيرىـ مف المجتمعات تقكـ عمى أساس المعاممة بالمثؿ انطبلقا مف األسس  - ب
 كالقكاعد اإلسبلمية .

الفرد في المجتمع المسمـ لو كيانو ككرامتو بعبكديتو لربو ، يأمف فيو عمى دمو كمالو  - ت
 كعرضو كال يممؾ إنساف آخر حؽ التعدم عميو .

سبلـ منياج حياة متكامؿ صالح لكؿ زماف كمكاف ، تظير آثاره االيجابية مف خبلؿ اإل - ث
 التطبيؽ العممي في كاقع اإلنسانية .

االىتماـ بالجانب القيمي كالكجداني عند الفرد المسمـ كتيذيبو عف طريؽ التأسي برسكؿ اهلل  - ج
بالمسمميف كلمتحرر مف صمى اهلل عميو كسمـ كسير الصالحيف ؛ لتأكيد االعتزاز باإلسبلـ ك 

 االتجاىات السمبية التي تيدؼ إلي ذكباف الشخصية اإلسبلمية .
تغذية الحس الكجداني لمتبلميذ بمختمؼ األناشيد ذات النغـ الرخيـ كاإليقاع المكثر ، ككذلؾ  - ح

القصص الميسكرة المرغكبة التي تحمؿ ألذىانيـ كمشاعرىـ فيضان مف البيجة كاالنشراح 
عزز فييـ التمسؾ بنظاـ اإلسبلـ دكف غيره مف العصبيات الضالة أك كالحبكر مما ي

 الغكغائية .
 

 -األساس المعرفي : -3
ييتـ ىذا األساس بتكسيع دائرة المعرفة كالثقافة الرسالة اإلسبلمية كمضمكنيا كطريقة بناء 
اد  تمؾ المعرفة مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ كصفحات كؿ مف الككف كاإلنساف كالحياة إليج

 اإلنساف المسمـ المثقؼ الكاعي .
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 -كىذا يستدعي أف يراعي في بناء المنياج األمكر اآلتية :
التصكر اإلسبلمي تستمد جذكرىا مف األدلة النقمية كىى الكتاب كالسنة ، ككذا العقمية كىي  -

القياس كغيرىا مف األدلة المبنية عمى االجتياد ، كىي قادرة عمى استيعاب ما يستجد مف 
 لعمـك المعاصرة .ا

التكافؽ التاـ بيف اإلسبلـ كمختمؼ الحقائؽ العممية انسجاما مع نظرة ىذا الديف الكامؿ لمككف  -
 كاإلنساف كالحياة .

االنفتاح الكاعي عمى الثقافات العالمية ذات التأثيرات االيجابية لبلنتفاع بيا كأخذ ما يتفؽ منيا  -
األمة مف الذكباف كالتآكؿ كاالحتكاء مف قبؿ  مع اإلسبلـ كنبذ ما يتعارض ، كذلؾ لحماية

 اآلخريف .
التدرج في تقديـ عناصر المنياج بما ينسجـ كطبيعة المعرفة مف جية كالمرتكزات النفسية مف  -

 جية أخرل .
االىتماـ بالمعرفة جنبا إلي جنب كطرائؽ تكصيميا مع التركيز عمى تنمية عمميات التفكير  -

 رؼ كتعميقيا .الدقيؽ بيف المعا
تكظيؼ المعارؼ في حؿ المشكبلت البيئية كاالجتماعية ، كتنمية التفكير العممي كالتفكير  -

 اإلبداعي في مكاجية ىذه المشكبلت .
التأكيد عمى اليياكؿ المعرفية ذات الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادم كاالبتعاد عف المعارؼ السطحية  -

عبلئو .  كالظنية التي ال تكدم إلي تنمية الفكر كا 
التفريؽ بيف ما ىك ثابت مف المعارؼ اإلسبلمية ) كلكنو يتسـ بالمركنة كالسعة كالقدرة عمي  -

استيعاب حقائؽ جديدة ( ، كبيف ما ىك قابؿ لبلجتياد كالتطكير في األسمكب كالكسيمة مف 
 منياج التفكير .

التركيز عمى المغة العربية الفصحى في التعبير عف العمكـ كالمعارؼ ، كذلؾ لمم - حافظة عمييا ٍو
 كصكنيا كي تظؿ سميمة مف الجيالة كالتعثر كالعجمة .

 

 -األساس النفسي : -4
يقكـ عمى مراعاة كؿ ما مف شأنو تحقيؽ االستقرار النفسي لدل الناشئيف نتيجة التدرج في 
بناء المراقبة الذاتية التي تؤدم إلى تككيف شخصيتيـ اإلسبلمية المتزنة عف طريؽ إحداث تنمية 

انب نمكىـ مع مراعاة قدراتيـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ تعميميـ كىذا يستدعي األمكر جميع جك 
 -اآلتية :

تطمب معرفة تمؾ الحاجات تعمـ الفرد مف حاجاتو كميكلو كقدراتو كاستعداداتو  لمتعمـ ، مما ي -
ك ، كمعرفة مدل قدراتو كمستكل استعداداتو لمراعاة ذلؾ فيما يقدـ إليو مف مباشرة أكتصنيفيا

 ف الفرد يتعمـ ما ىك مستعد لتعممو . إغير مباشرة لضماف تفاعمو معيا ، حيث 
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دخاليا في مضمكف المنياج  - المشكبلت اآلنية كالمتكقعة كالتي تعيؽ تحقيؽ أىداؼ المنياج ، كا 
 لمعالجتيا حتى يككف لمتعميـ معنى ككظيفة . 

أك تفريط مع التنبيو إلى إف   االستقرار النفسي لدل الطمبة بإشباع حاجاتيـ مف غير إفراط -
 باب التكبة أماميـ مفتكح كمما الـ بأحدىـ ذنب فبل ييأس أك يضطرب .

االستقرار كالطمانينو كاألمف النفسي لدل الطالب مف خبلؿ إشباع رغباتو كحاجاتو في ميزاف  -
 االعتداؿ دكف إسراؼ أك تقدير كيفتح باب التكبة كالرجاء أمامو بحيث ال ييأس مف رحمة

 بتحقيؽ التكازف بيف الدكافع كالضكابط حتى تتككف شخصية المسمـ المتزنة .
االعتماد عمى النفس في البحث عف المعرفة كالحصكؿ عمييا مف مصادرىا المختمفة ، كفي  -

 إتقاف العمؿ .
مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف بحيث يتاح لكؿ متعمـ أف يتقدـ في دراستو كفؽ  -

راتو كظركفو مف خبلؿ طرح بدائؿ متنكعة كمتفاكتة مف شأنيا تعزيز مشاركتو استعداداتو كقد
 في عممية كالتعمـ 

االىتماـ بتنظيـ عممية التعمـ مف خبلؿ مراعاة استراتيجياتو ، كالتركيز عمى تنمية التفكير  -
 بأنماطو كمستكياتو المختمفة .   
 اإلسبلميةمية بناء منياج التربية السابقة في عم األسس إتباعكترل الباحثة أنو ال بد مف 
 السابقة  يتـ فببل سس تنفيذهتخطيط المنياج ك بنائو كطرائؽ لما ليا مف أىمية خاصة في عمميات 

الدراسية مف خبلؿ الخبرات التعميمية  ك كذلؾ مراعاة طبيعة المراحؿ  األفرادمراعاة مستكيات نمك 
 .موة تطكير المنياج كتقكيالتي في ضكئيا تتـ عممي

 

  :يةاإلسالم التربية تدريس في قائالطر  برزأ
 يةاإلسبلم التربية معمـعمى  يفرض جكانبيا جميع مف الحياة في كالتطكر التقدـ فإ 

 متفاعبلن  كليككف ،دائوأ في كالتحسيف التطكيرعمى  قادران  ليككف ؛مينتو مجاؿ في التطكر ىذا مكاكبة
  .حكليـ مف العالـ مع كتكاصؿ معرفة ليـ صبحتأ الذيف المتعمميف كاقع مع

عمى  ينبغي التي يةاإلسبلم التربية تدريس ؽائطر  برزأ يأتي فيما الباحثة كتستعرض 
 :استخداميا المعمـ

 :المشكالت حل طريقة -1

إلى  تؤدم بصكرة المتعمميف ذىافأ في مشكمة ثارةإ طريؽ عف التعميـ فييا يتـ عممية ىي 
 حؿطريقة  استخداـ ، كما أفالمشكمة ليذه مدركسة حمكؿإلى  لمكصكؿ ،اليادؼ العممي التفكير

 المتعمميف كتكسب ،لممتعمميف بالنسبة فضؿأ نتائج تحقؽ فأ الممكف مف تعمـ ةكطريق المشكبلت
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 ليا يتعرضكف التي كالمكاقؼ لممشكبلت حمكؿ كابتكار يجادإعمى  كتساعدىـ ،العمـ استخداـ ميارات
 كالمرشد المكجو دكر ىك الطريقة ىذه في المعمـ دكر كيككف. (199 :2010 ،خركفآك  طكالبة) 

  .التفكير في العممية الطريقة أيضا عمييا كيطمؽ ،لممتعمميف

  :مميزاتيا أىـ كمف

 التفكير في الكاقعية عمى االعتماد عمى المتعمميف تساعد -

 كرغباتيـ المتعمميف حاجات شباعإ في تسيـ -

 .(176 :2009، الطناكل) أفضؿ بصكرة المعمكمات اكتساب عمى تساعد -

  :الوحدات طريقة -2

 يثير متكامؿ تعميمي مكقؼ في التمميذ تضع الدراسية لممادة خاص تنظيـ عف عبارة ىي 
  .معينة خبرات في مركرىـإلى  يؤدم متنكعان  نشاطان  منيـ كيتطمب اىتماميـ

 : مميزاتيا ىـأ كمف
  .الكحدات بيف ما كترابط عبلقة كجكد -
 .كالميارات المعرفة اكتسابعمى  متعمميفال تساعد -
 ( 141 ، 2009 فرج)  المنظـ كالتحميؿ الدراسةعمى  المتعمميف تدرب -

  :الذىني العصف طريقة -3

 لممشاركيف فكاراأل مف قدر كبرأ تكليد جؿأ مف يستخدـ تعميمي مكقؼ الذىني العصؼ 
 :2006 ،خضر)  مافكاأل يةالحر  تسكده كبج ،محددة زمنية فترة خبلؿ مفتكحة مشكمة حؿ في

 يعكؽ ما جميع زالةإ لؾككذ ،التخيؿ تتطمب التي باألسئمة المتعمميف ثارةإ المعمـ كدكر(  212
 (.79 :2012 ، قزامؿ)  التفكير عممية

 : المناقشة -4

 التعمؽإلى  كتقكد ،كالتركيب كالتحميؿ كالفيـ ستيعاباالك  التذكرعمى  تقكـ طريقة ىي 
 مكاقؼ مف لديو المتككنة المعرفة كتعزيز ،نظمةكاأل كالقكاعد المفاىيـ تحميؿمى ع كالقدرة بالفيـ
 : مميزاتيا كمف ماضية، كخبرات سابقة

  .كحيكية فاعمية كثرأ الصفية الغرفة تجعؿ -

  .الدليؿإلى  االستنادعمى  المتعمميف تدرب -
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  .التعمـ محكر المتعمـ تجعؿ -

 ( 186 - 185 :2005 ،شريخ بككأ القادرم) 

 : الميدانية الرحالت -5

 كعف ،الطبيعية ظركفيا في الظكاىر المتعمـ ليدرؾ المدرسة بيا تقكـ التي الرحبلت كىى 
 مسبؽ عدادإإلى  تحتاج الطريقة كىده ،راسخة ذىنية كصكر انطباعات المتعمـ لدل يتككف طريقيا
، كاالنطباعات فكاراأل حمؿكتي  كالمبلحظات التقارير عدتي  منيا االنتياء كبعد، المراد اليدؼ لتحديد
  ، منيا:كثيرة أمكر في تفيد كىى

  .رةاالمز  ماكفاأل بيف المكضكعية كالمكازنات المقارنات عمؿ في تفيد -
  .المسؤكلية تحمؿ عمى المتعمميف دتعك   -
 (213: 2010، كعسكر اليماني) .الجماعة في بلن عفا عضكان  يككف أف المتعمـ تعمـ -

    :المشروع طريقة -6

 يعيش الذل بالمجتمع المتعمـ تربط كىى ،بالمشاريع التعمـ لربط تسعى تعمـ طريقة كىي 
 تؤكد كىى ،كالمحفزة الجاذبة ميةيالتعم البيئة تييئة المعمـ كعمى ،التعمـ في الرغبة لديو لتضمف فيو
 ( 192 ، 191،  2010: خركفكآ طكالبة) ميةيالتعم العممية محكر أنو عمى لممتعمـ ميـ دكر عمى

 :مميزاتيا أىـ كمف

 .الجماعي العمؿ عمى المتعمميف تدريب -
 .المساعدة ركح لدييـ تنمى -
 .( 112: 2008، كالجيمى غنيـ) المتعمميف مكاىب عف تكشؼ -

 : المحاضرة -7
 طريقة تشبو كىى ،المتعمميف مف كبيرة مجمكعة المعمـ فييا بيخاطً  تدريسية طريقة كىى 

 كبير. حدإلى  لقاءاإل
 : مميزاتيا ـأى كمف

  .بسرعة تنظيميا يمكف اقتصادية -
  .المسجؿ استخداـ لممستمع يمكف -
  .كبيرة تعميمية مادة تغطي أف يمكف -
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 .( 186-185 :2007 ،دركزة) بالتفكير لمتعمـ ناجحة كسيمة تككف قد -
  :الستقصاء طريقة -8

 ،كالفاعمة مةالمي الطرؽ مف كىى ،كالتعميـ التربية مجاؿ في الحديثة الطرؽ مف تعتبر 
 تفكيران  يتطمب مكقؼ في يكضع بحيث ،نشطةكاأل الفعاليات ارتكاز نقطة فييا يككف المتعمـ فأل

 .المنشكدة ىداؼاألإلى  كصكالن  المعمـ جانب مف كالتكجيو ،بالتعاكف عميقان 

 : مميزاتيا أىـ كمف

 .لممتعمميف كالمعرفية الفكرية القدرات تنمية -

 .بأنفسيـ المتعمميف ثقة كتعزز تزيد -

  .العممية المراجع عف البحث عمى المتعمميف تدريب -

 ( 108- 100: 2005 ،كيكسؼ حداأل)

 : التعاوني التعمم طريقة -9

 فيو يعمـ كتفاعؿ، اجتماعي نشاط في كحركية حسية تدريبات يتضمف التعمـ مف نكع ىك 
 ،مجمكعة في فرد جية مف بو الخاصة الميارات المجمكعة تقافإ كىدفياان، بعض بعضيـ فراداأل
 لخر أ جية مف الميارة كميا المجمكعة تقافا  ك  ،جية مف بو الخاصة الميارة تقافإ عف كؿؤ مس
  (15: 2004 ،كالخزندار عفانة)

 :المركزة سئمةاأل طريقة -10

 قضية حكؿ المتعمميف كبعض المعمـ قبؿ مفالتركيز  فييا يتـ التي سئمةاأل مف نكع ىي  
 النقاش خبلؿ مف المتعمميف كتمكف ،الجماعي مالرأ كتبادؿ النقاش فييا كيتـ ،معينة خبلقيةأ

 العمميات ببعض القياـ الطريقة ىذه كتتطمب ،بالمشكمة المرتبطة الخاصة فكارىـأ استخداـ الجماعي
 (78: 2010 ،حمد) بداعاإل تناسب مكرأ كىي ،القرارات كاتخاذ ،كالتفسير ،كالتحميؿ

 سطين :نظام التعميم العام في فم
  ىما: ،يتككف النظاـ التعميمي الذم تشرؼ عميو كزارة التربية كالتعميـ مف مرحمتيف
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 ،( سنكات5-4كيستمر ىذا النكع مف التعميـ لمدة سنتيف ) :مرحمة التعميـ قبؿ المدرسي -8
كتشرؼ كزارة  ،كتقـك مؤسسات محمية كأىمية كدكلية بتقديـ الخدمات ليذا النكع مف التعميـ

  .التعميـ إشرافان غير مباشر عمى ىذا النكع مف التعميـالتربية ك 

تبدأ مف الصؼ األكؿ  ،مدة التعميـ فيو اثنتا عشرة سنة دراسية :مرحمة التعميـ المدرسي -1
كتنتيي بالصؼ الثاني عشر، كسف قبكؿ الطمبة في الصؼ األكؿ ست سنكات،  ،األساسي

  -ىما: كينقسـ التعميـ المدرسي )التعميـ العاـ( إلى قسميف
 ( كتقسـ ىذه المرحمة إلى قسميف:10-1مرحمة التعميـ األساسي )اإللزامي( كتشمؿ الصفكؼ )) أ ( 
( تشتمؿ عمى الطمبة 4-1كتشمؿ الصفكؼ األساسية ) :المرحمة األساسية الدنيا )التييئة( -

 سنكات. 10الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف خمس سنكات كثمانية أشير كحتى 
-11( تتراكح أعمارىـ ما بيف )10-(5ساسية العميا )التمكيف( كتشمؿ الصفكؼ المرحمة األ -

 .سنة (15
 مرحمة التعميـ الثانكم )االنطبلؽ( يتفرع التعميـ الثانكم إلى: ) ب( 
-11)مف كؼ ػمؿ الصفػكمدتو سنتاف بفرعيو العممي كاألدبي كتش :التعميـ الثانكم األكاديمي -

12). 

(،  كينقسـ إلى فركعو األربعة: 12-11دتو سنتاف كيشمؿ الصفكؼ )كم :التعميـ الثانكم -
  .صناعي، تجارم، زراعي، تمريضي

 ،ميرة ، كمدتو سنتاف إلعداد عماؿو كيقسـ إلى تدريب ميني طكيؿ األمد التدريب الميني:-
  .أشير( إلعداد عماؿو محدكدم الميارة 8 -أشير  5) لى تدريب ميني قصير األمدا  ك 

 

( تدريس التربية اإلسالمية بين الماضي والحاضر في 88-86: 3143و جزر، وقارنت )أب
 المنياج الفمسطيني:

اعتمدت المناىج الدراسية في فمسطيف عمى الخطة التعميمية المصرية لقطاع غزة، 
في  أمكرىـلزماـ  الفمسطينييفلمضفة الغربية، كالصييكنية لمقدس، كمع بداية تكلي  كاألردنية

تمؾ المناىج بمنياج فمسطيني بحت، كبدأت الخطط التطكيرية  الستبداؿ كاسع ،سطينيةاألراضي الفم
يكضح تدريس التربية اإلسبلمية بيف  تي، كالجدكؿ اآلرس في المدارسدى ، كبدأ يي المنياجليذا 

 الماضي كالحاضر في المنياج الفمسطيني:
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 (2:1الجدول)
 اج الفمسطينيالتربية اإلسالمية بين الماضي والحاضر في المني

 وجو المقارنة
  المنياج في اإلسالمية التربية

 القديم الفمسطيني
 التربية اإلسالمية في المنياج 

 الفمسطيني الحديث

 المعمم

 إسناد تدريس مادة التربية اإلسبلمية لغير -
، بحيث المتخصصيف في الشريعة اإلسبلمية

اب التدريس المطمكب منيـ يكٌممكف نص
ان ما يككنكف معممي المغة كىـ غالب ،إداريان 

ية كىذا يككف عمى حساب نكع العربية،
، ألف ىؤالء التدريس الذم يقدـ إلى الطمبة

المعمميف كالمعممات ال يمتمككف الكفايات 
، ة لتدريس مادة التربية اإلسبلميةالبلزم

عؼ تربكم خاص بالتربية فمدييـ ض
 .اإلسبلمية، كضعؼ أكاديمي أيضان 

 

ر كف  كتى  مع المنياج الحديث -
المتخصصيف في التربية اإلسبلمية كما 

تحميؿ –يقكمكف بو مف إثراء لممنياج 
أكراؽ عمؿ دركس  -محتكل

تكضيحية، ال يستطيع معمـ المغة 
 العربية كال غيره تدريسيا.

 

المادة 
 التعميمية

ييدر س كتاب كاحد لمتربية اإلسبلمية ييراًفقو  -
كتب شخصيات لممرحمة االبتدائية 

كشخصية المسمـ كاألدلة عمى  دادية،كاإلع
 كجكد اهلل لممرحمة الثانكية.

المكاضيع تتسـ بالسيكلة غير مقسمة في  -
 كحدات.

المكاضيع التي تتحدث عف الجياد كالقدس  -
 كفمسطيف تمغى.

كاف يقتصر استخداـ الكسائؿ التعميمية عمى  -
 المكحة الجدارية.

كتاب  ،ف لمتربية اإلسبلميةاس كتابيدر   -
ة اإلسبلمية ككتاب التبلكة مف التربي

 الصؼ الخامس إلى العاشر.

الكتاب مقسـ إلى كحدات )القرآف  -
الحديث الشريؼ  - العقيدة -الكريـ

الفقو  - السير كالتراجـ - كعمكمو
النظاـ  -النظاـ االجتماعي - كأصكلو

 ىذا في المرحمة الثانكية. االقتصادم(

أما في مرحمة التعميـ األساسي الدنيا 
إلى كحدات )العقيدة كتاب مقسـه فال

 - الفقو – القرآف الكريـ - اإلسبلمية
 تبلكة القرآف( -األخبلؽ كالتيذيب

أما في المرحمة األساسية العميا مف 
( فيي نفس الكحدات 10-5صؼ)

ككتاب  ،كزيادة كحدة الحديث الشريؼ
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 وجو المقارنة
  المنياج في اإلسالمية التربية

 القديم الفمسطيني
 التربية اإلسالمية في المنياج 

 الفمسطيني الحديث
 التبلكة منفصؿ عف المادة.

حديثان تغرس في نفس الطبلب حب  -
ماء إليو مف خبلؿ الكطف كاالنت

المكاضيع التي تتحدث عف الجياد 
بؿ كطبقت كمادة إثراءيو في  ،كالقدس

المناىج الفمسطينية في المدارس 
 الحككمية.

تطكر استخداـ الكسائؿ التعميمية مثؿ  -
-LCD-أداة التسجيؿ-رالبركجككتي
البرامج المحكسبة كالتي  -اإلنترنت

ساعدت في فيـ كاستيعاب المادة 
 بشكؿ متطكر. التعميمية

 

الدرجات 
 والحصص

كاف عدد حصص مادة التربية اإلسبلمية  -
 كحصتيف ،ثبلث حصص لممرحمة األساسية

 لممرحمة الثانكية.

كانت مادة التربية اإلسبلمية ميمشة  -
ذا ما ك  ،كمستغمة مف قبؿ أم مادة أخرل ا 

تأخر معمميا في المنيج يأخذ حصة التربية 
 اإلسبلمية. 

بلمية قديمان في الصؼ مادة التربية اإلس -
الثاني عشر مادة رسكب كنجاح غير داخمة 

 كمف عشريف درجة. ،في المجمكع

أصبح عدد حصص مادة التربية  -
حصص لممرحمة  أربع اإلسبلمية

األساسية، كثبلث حصص لممرحمة 
 الثانكية.

حديثان تعد التربية اإلسبلمية مف المكاد  -
 الميمة.

 مادة التربية اإلسبلمية حديثان في -
الصؼ الثاني عشر معتمدة كمحسكبة 

 .درجة 100كمف  ،في المجمكع
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 الثالث المحور
 المنيج محتوى تنظيم معايير

 كالتحسيف التطكير ىدفيا ،كاضحة كقكاعد أسس كفؽ الحقائؽ إلى نصؿ بالمعايير 
 . ادىاإعد ككيفية أىميتيا كبياف تعريفيا مف بد ال لذا، التعميمية بالعممية

 :المعايير تعريف
 التربكم، المجاؿ في المعايير مصطمح تعريؼ حكؿ عاـ اتفاؽ يكجد ال أنو الكاضح مف 

 التعمـ كفرض كاألداء، المحتكل، : مثؿ متعددة زكايا مف التربكم بالمجاؿ الميتمكف عرفيا فقد
 .(15: 2004 زيتكف،) المينة مزاكلة رخصة كمنح ،كالمنيج

 لغة : المعايير

جمع ، كمفرده معيار ، كىك مف المكاييؿ : عيٌير ، كىي مف العيار : ما عايرت بو المكاييؿ ، 
 ( . 623:  4، مج  1991كالعيار : صحيح تاـ كاؼو  ) ابف منظكر ، 

" كتعد أىدفا كطمكحات نسعى لمكصكؿ إلييا ، كتمثؿ ركيزة كمرجع لتطكير العمؿ التربكم في 
( .   9:  2004المرجعية التي عمى أساسيا ييٌقكـ األداء " )كاظـ ، المستقبؿ ، لكصفيا المحكات 

صبلح التعميـ جكدة المناىج  أساسياالمحؾ التي تقكـ عمى  ىيإذا المعايير  كىك المرجع كا 
 لممعمـ كالمتعمـ   األساسي
 : اصطالحاً  المعايير

 المراد التميز نيكيع معيف، ىدؼ بشأف مسؤكلة ىيئة كضعتو الذم المتكقع المستكل بياف ىك -1
 ( 83: 2001 الحريرم،. )الجكدة مف قدر أكبر لتحقيؽ إليو الكصكؿ

 أك ،طريقة أك ،خطة يعكس كقد ،بمكغيا مطمكب غاية عف يعبر تخطيطي أداء أك ىدؼ ىك -2
: 2010 عقمو،. )التنفيذ مراحؿ عنده تنتيي ان نيائي يككف كقد معيف، نشاط ألداء يستخدـ إجراء
10 .) 

 .التعميمي المنيج عمى الحكـ خبللو مف يتـ الذم المرجع: بأنو إجرائيان  المعيار ثةالباح كتعرؼ

 : المعايير أنواع
 : تياآل في إجماليا يمكف لممعايير متعددة أنكاع تكجد

: مثؿ متعددة مجاالت في يتعممكه أف المتعمميف عمى يجب ما تغطي: المحتوى معايير .1
 . كغيرىا ،لعمكـا  الرياضيات، اإلسبلمية، التربية
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 . التعميـ عممية مف المتكقعة المستكيات ىي ما تحدد :األداء معايير .2

 الفرص جميعيـ المتعمميف إلعطاء الضركرية كالمكارد الشركط تضع: التعمم فرص معايير .3
 . األداء معايير لتحقيؽ المتساكية

 . األخرل البمداف في متعمميفال مف المتكقعة كاألداءات المحتكل تكضح: العالمية المعايير .4

 . المتكقعة التدريس لجكدة كصؼ: التعميم معايير .5

 مقرر، خبلؿ مفأك  دراستو مف ما برنامج في تعم مو المتعمـ مف يتكقع ما: اجالمني معايير .6
 ( 111 ،110: 2013 مصبح،. )معتمدة كميارات معارؼ كتتضمف

 : المعايير أىمية
 : ةتياآل لممبادئ تكمف في تحقيقيا المعايير أىمية فأ (111: 2013 ترل )مصبح،

 . كليةالمسؤ  طائمة تحت المتعمميف يضع الذم المعيار كىك: المحاسبة -1

 . التعميـ في المساكاة عدـ مسائؿ إلى المعايير تتصدل: المساكاة -2

 . جديد أعمى مستكل إلى التكقعات سقؼ المعايير ترفع: المستكل رفع -3

 ذات اإلصبلح عناصر عميو ترتكز الذم الزاكية حجر ىي عاييرالم: المنيجي اإلصبلح -4
 . الصمة

 : المعايير إجراءات
 . باليدؼ الصمة ذات المكضكعات تحديد -1

 . كاالستقصاء البحث -2

 : المعايير مؤشر صدق
 : كىـ المحكميف قائمة عمى المعايير عرض مف ينبثؽ

  .الدكتكراه درجة عمى الحاصمكف الجامعات أساتذة -1

 .الماجستير درجة عمى فالحاصمك  األساتذة -2

 . العالي كالتعميـ التربية كزارة في المسؤكلكف -3

 . التربكيكف المشرفكف -4

 . الطكيمة الخبرة أصحاب المدرسكف -5
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 : المعايير سمات
 (: 112: 2013 مصبح،) تياآل في تحديدىا يمكف عدة، بخصائص المعايير تتميز

 . كميا كالسمككية كالتربكية، التعميمية، العممية نبجكا تتناكؿ: الشمكؿ .1

 . تحيز ببل التعميمية المنظمة في الميمة األمكر عمى تركز: المكضكعية .2

 المتباينة، كالجغرافية البيئية لمظركؼ كفقان  مختمفة قطاعات عمى تطبيقيا يمكف: المركنة .3
 . لتعميميةا العممية ظركؼ حسابيا في تأخذ أف تنفيذىا عند كينبغي

 . المجتمع كقضايا كظركؼ حاجات مع تمتقي أم: المجتمعية .4

 . لمتعديؿ قابمة كتككف محددة زمنية مدة في تطبيقيا يمكف أم: المتطكرة االستمرارية .5

 في سكاء المجتمع في المستفيدة األطراؼ أسس عمى ىتبن أم :المشاركة مبدأ تحقيؽ .6
 . نكاتجيا تقكيـ أك ،إعدادىا

نما ذاتيا، حد في ىدفان  تمثؿ ال أم: داعمة .7  كالنيكض التعميمية العممية لدعـ آلية تككف كا 
 . بيا

 في كأىدافو أكلكياتو كتضع قضاياه، كحؿ الكطف، أىداؼ تحقيؽ إلى تيدؼ: الكطنية .8
 . األكؿ المقاـ في العميا مصالحو كتراعي المقدمة،

 مياف ،لممتعمميف بيا يقدـ التي كالطريقة مدرسيال الكتاب محتكل تنظيـ لعممية بالنسبة أما 
 . أىدافيا كتحقيؽ التعميـ عممية في كبيرة أىمية

 أنيا كما المجردة، المفاىيـ تحصيؿ عمى التبلميذ تساعد عممية ىي المحتكل فتنظيـ 
 الخزاعمة) عنيا كالكشؼ المعمكمات تحميؿ في كميارتيـ ،المشكبلت حؿ عمى قدرتيـ مف تنمي

 (. 54: 2011 ،كآخركف

 مبادئ تنظيم محتوى الكتاب المدرسي:
 فمنيـ مف يتبنى  نظر كجية مف أكثر ليـ المحتكل تنظيـ مجاؿ في المعنييف أف مف الرغـ عمى

 إجرائية خطكات أك مبادئ ىناؾ أف إال ،السيككلكجي األساس يتبنى كىناؾ مف ،المعرفي األساس
 . المدرسي لكتابا محتكل بتنظيـ المعنيكف بيا يقكـ أف يجب

 : تيكاآل المبادئ وىذه

 . لمقياس قابمة األىداؼ تككف كأف تحقيقيا يراد التي التربكية األغراض تحديد -1
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 كتحديد ،المادة بطبيعة المؤلؼ معرفة يتطمب كىذا المحتكل، اختيار يتـ األىداؼ ضكء في -2
 . باألىداؼ ارتباطيا مدل

 كعطية، الياشمي،) أساسيا عمى كتنظـ لممتعمميف الدراسية ادةالم بيا تقدـ التي الكيفية تحديد -3
2011 :91، 92 .) 

مكانياتيا فييا، التعميمية كاألجيزة الكسائؿ تكافر كمدل التعميمية، لمبيئة المادية الشركط -4  . كا 

 (. 179: 2003 الحيمة،) كعمره كنضجو، كقدراتو، استعداداتو، مثؿ المتعمـ الفرد خصائص -5

 : المحتوى تنظيم معايير
 : منيا المحتكل تنظيـ عممية في تراعى أف ينبغي معايير ىناؾ

 ككضع ،خاصة كحدات في بعضيا مع كاحد مجاؿ إلى تنتمي التي المكاد كضع كىك :التوحيد -1
 . االجتماعيات كىك كاحد مجاؿ في االجتماع كعمـ ،كالجغرافيا ،التاريخ

 مراحؿ في التعمـ جكانب ممارسة مف المتعمميف فك  مى تي  طريقةب المحتكل تنظيـكىي : االستمرارية -2
 اإلتقاف إلى يؤدم ألنو الرأسي بالتكرار يتسـ بشكؿ ،كالصفكؼ المراحؿ مستكل عمى مختمفة
 (. 9: 2009 عطية،) لممتعمميف فائدة أكثر كجعمو ،التعمـ فاعمية كزيادة

 أكثر، أك العمكـ مف عمـ في عممية عارؼم بيف الربط إف: المختمفة الفروع بين الربط تحقيق -3
 بيف الربطك ،منيا أشكاؿ عدة ربطك  التعمـ تيسير إلى يؤدم الذم التكامؿ أشكاؿ أحد يعتبر

 عمـك أك ،القرآف عمكـ بيف الربط مثؿ فرعيف بيف الربط يككف كقد ،كالسنة القرآف مثؿ ميفمٍ عً 
 . السنة

 أف المنطقي بالترتيب كيقصد :السيكولوجي رتيبوالت المنطقي الترتيب بين التوازن تحقيق -4
 إلى المحسكس كمف المجيكؿ، إلى المألكؼ كمف ،الصعب إلى السيؿ مف المعارؼ تنظـ

 المعرفة ترتيب فيعني السيككلكجي الترتيب أما ،المباشر غير إلى المباشر كمف المجرد،
 (. 13: 2011 حماد،) كخصائصيـ التبلميذ مستكل تراعي بحيث كاألنشطة

 ال جميعان  الدارسيف أف المعمكـ فمف: لمتعمم قةيطر  من أكثر استخدام المحتوى يتيح أن -5
 بعضيـ يتعمـ كقد ،مجمكعات في العمؿ طريؽ عف بعضيـ يتعمـ فقد ،كاحدة بطريقة يتعممكف

 حدكث احتماؿ فإف لذا كالتجريب، المبلحظة طريؽ عف أك ،الجماعية المناقشة طريؽ عف
 . التعمـ طرؽ تنكعت كمما يزداد التعمـ
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 : المحتوى اختيار معايير
 المنيج محتكل اختيار يمكف ال ،المنيج أىداؼ تقتضيو كما كالخبرات المعارؼ ضكء في 

 في المتخصصكف عمييا يعتمد معينة كمعايير أسس كفؽ يككف أف يجب إنما ،اعتباطي بشكؿ
 : ىي المعاييرك  ،التعميمي جالمني أىداؼ تحقيؽ في فعاؿ محتكل إلى لمكصكؿ المناىج

( 275: 2002 كالحيمة، مرعي) المتكخاة المادة كأىداؼ الكتاب محتكل بيف العبلقة كضكح -1
 لخدمة المحتكل يكظؼ أف فينبغي األىداؼ ىك المنيج عناصر مف عنصر أكؿ ألف كذلؾ

 كاضعي مف يتطمب كىذا التأثير، تبادلية عبلقة كاألىداؼ المحتكل بيف فالعبلقة ،األىداؼ
 . األىداؼ لتحقيؽ الفرص أفضؿ اختياره يتـ الذم المحتكل يكفر فأ عمى الحرص المنيج

 عمؿ فكمما لو، المكضكعة باألىداؼ الصمة كثيؽ كاف إذا بذلؾ كيتسـ المحتكل صدؽ -2
 كالعكس ،الصدؽ مف عالية بدرجة يتمتع إنو قمنا المختارة األىداؼ تحقيؽ عمى المحتكل
 .صحيح

 اشتمؿ فمك صادقان، يككف حتى الحديثة كاآلراء األفكار مع المحتكل يتماشى أف جبي أيضان 
 كذلؾ الصدؽ، عف بعيدان  كاف ىذه أليامنا صالحة تعد لـ قديمة كآراء أفكار عمى المحتكل

 الخاصة الحديثة كالحقائؽ المادة منطؽ ضكء في مقبكالن  يككف عندما صادقان  المحتكل يككف
براى سعادة. )بيا  (. 257 ،256: 2011 يـ،كا 

 مف فاليدؼ( 54: 2011 كآخركف، الخزاعمة) كحاجاتيـ التبلميذ ميكؿ المحتكل يراعي أف -3
 ،المتعمميف لخصائص المنياج محتكل يستجيب أف بد ال لذا ،المتعمـ ىك التعميمية العممية
 ية،عط) إليو نجذابيـاك  عميو إقباليـ لضماف ،كحاجاتيـ كاستعدادىـ نضجيـ كمستكل
2009 :95 .) 

 . الكريـ القرآف آيات في كالتدبر التفكير تنمية عمى يحرص أف -4

 . التعاكني العمؿ عمى الطمبة يشجع أف -5

 (. 90: 2011 كعطية، الياشمي) المحرمات عف االبتعاد عمى الطمبة يحث أف -6

 رحمةالم في المتعمميف خصائص لمستكل كفقان  المحتكل كاتساع كعمؽ مضمكف يتدرج -7
 مف كالقيـ ،كالميارات ،لممفاىيـ المتدرج النمك المحتكل يكضح بحيث يخاطبيا، التي العمرية
 المكضكعات لبعض مبرر غير تكرار مف المحتكل يخمك ككذلؾ ،أخرل إلى تعميمية مرحمة
 (. 164: 2008 كالزيادات، مجيد) أخرل إلى يةر عم مرحمة مف
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 يستند أف ينبغي التي المعايير أىـ مف كىك: لممتعمـ عيكاالجتما الثقافي بالكاقع االرتباط -8
 ينبغي لذلؾ ،كثقافتو ،كسماتو ،خصائصو مجتمع لكؿ ألف المحتكل اختيار عند إلييا

 كأف ،كقيمو المجتمع معتقدات كفؽ المتعمـ ثقافة تشكيؿ في يسيـ الذم المحتكل اختيار
 مف ليا يتعرض قد التي ،السمبية الثقافية التحديات مف المتعمـ تحصيف في يسيـ

: 2009 عطية،) الحديثة االتصاؿ كتقنيات العكلمة عصر ظؿ في األخرل المجتمعات
95، 96 .) 

 فمف( 90 ،2011 كعطية، الياشمي) فركؽ مف المتعمميف بيف ما مراعيان  متنكعان  يككف أف -9
 عداداتيـ،كاست قدراتيـ في متساكييف غير متعمميف إلى يقدـ المنيج محتكل أف المعركؼ

 طالب كؿ يجد حيث ،المحتكل يتضمنيا التي الخبرات تنكع عمى يحرص أف ينبغي لذلؾ
 . حاجاتو كيشبع رغباتو يمبي ما فييا

 مؤسسان  السابؽ لمتعمـ مكمبلن  يككف أف المحتكل اختيار معايير مف: السابؽ التعمـ مراعاة -10
 . لممتعمـ المعرفية البنية لتنظيـ عميو

 (. 97: 2009 عطية،) كالمجتمع كالمعمميف الطمبة رضا نيؿ -11

 : المنيج بناء أسس
 كاجتماعية، فمسفية أسس إلى كتصنؼ المناىج، تقكيـ ضكئيا في يتـ التي المعايير كىي 

 . معرفية كأسس ،نفسية كأسس

 : تيكاآل األسس تمؾ( 22: 2011 عمي،) أكرد كقد

 خصكصية تعكس بما الدراسية المناىج عمييا كـتق التي الفكرية األطر كىي: الفمسفية األسس -1
 . ككاجباتيـ أفراده كحقكؽ ،كتراثو عقيدتو، في كالمتمثمة المجتمع،

 في كتطكرىا كأفراده المجتمع بحاجات تتعمؽ التي األسس كىي: االجتماعية األسس -2
 ،خبلقيةألكا الدينية كقيمو المجتمع ثقافة ككذلؾ ،التقنية كالعممية ،االقتصادية المجاالت
 . كاإلنسانية ،كالكطنية

 ،كاالجتماعية ،النفسية كخصائصو المتعمـ بطبيعة تتعمؽ التي األسس كىي: النفسية األسس -3
 . المختمفة بمراحمو نمكه في المؤثرة كالعكامؿ

 كمصادرىا، طبيعتيا، حيث مف الدراسية بالمادة تتعمؽ التي األسس كىي: المعرفية األسس -4
 . األخرل المعرفة بمجاالت كعبلقاتيا كمستجداتيا،
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 تطكير في المعاصرة التجاىاتا ( بعض نماذج15: 2013كقد أكردت )عكض اهلل، 
 : الثانكم التعميـ

 : تطوير التعميم الثانوي في األردن -1

 أف األردف في المربكف كيرل ،الشاممة المدرسة فكرة تبني إلى األردني التعميمي النظاـ اتجو
تاحة الطبلب، بيف الفردية الفركؽ: منيا متعددة أىدافان  يحقؽ الشامؿ مالثانك  التعميـ  المزيد كا 

 . كالقدرات لمميكؿ أكثر بصكرة كمبلءمتو ،التشعيب في االختيار حرية مف

 كافية فرصان  يتيح إطار في ،الثانكم التعميـ تنكيع في متميزة عربية تجربة األردنية التجربة كتعد
 . كاألكاديمي ،نيكالمي، الحرفي لمتدريب

 : تطوير التعميم الثانوي في مصر -2

 : مصر في الثانكم التعميـ كاقع لتطكير المقترحات مف

ما ،كاديميةاأل النكاحي في إما أكثر لمتعمؽ الثانكية المدرسة طالب أماـ الفرصة تاحةإ -  كا 
 . كاستعداداتو لميكلو كفقان  المينية، النكاحي في

 . تربكم تحديث أك ،تعميمي صبلحإ أم إجراء عند ـلتعميلنظاـ ا الشاممة النظرة -

 جيكاكي  الذم كالمجاؿ يتفؽ كبما ،المناسب الثانكم بالفرع األساسي التعميـ مرحمة طمبة قبكؿ -
 . األساسي التعميـ في إليو

 : تطوير التعميم الثانوي في أمريكا -3

 األكاديمي الثانكم لتعميـا ربط األمريكية المتحدة الكاليات في التربكم التجديد أساليب مف إف
 محببة مدرسية بيئة إيجاد األسمكب ىذا كيمثؿ ،(مدارس داخؿ مدارس) بأسمكب الفني بالتعميـ

 ،التقميدية المدرسية البيئة مف أفضؿ بشكؿ كاستعداداتيـ ميكليـ تراعي الطمبة، نفكس إلى
 األصمية، سةالمدر  داخؿ تابعة كمدارس ،صغيرة مدراس إنشاء في األسمكب ىذا كيتمثؿ
 . كاإلرشاد التكجيو خدمات ضكء في التعميمي البرنامج الطمبة كيختار

 ،ىتماماتيـاك  ميكليـ كمراعاة ،بالطمبة المعمميف لقاء فرص زيادة األسمكب ىذا مميزات كمف
 . التعميمي الفاقد كتقميؿ ،المدرسة داخؿ التخصصات كتكزيع

 كالعاشر التاسع الصؼ تضـ كالتي ،أمريكا يف العميا الثانكية مرحمة في أنو كذلؾ كيذكر
 بيف تجمع ،المقررات مف مجمكعة الطمبة يدرس أف يشترط عشر كالثاني عشر كالحادم
 في إضافية كمكاد ،األمريكي المجتمع عف الثقافية العمكـ كبعض ،كالقدرات كالمغات الميارات
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 الكبيرة الفرصة ذلؾ مف كيتضح ،(الفيزياء الكيمياء، األحياء،) التعميمية كالمكاد ،الرياضيات
 . كالثقافية ،السياسية النكاحي بيف الدراسية لممكاد التنكع مع ،لمطمبة المقدـ االختيار في

 :ر التعميم الثانوي في فمسطينرؤية الباحثة لتطو     

اج الفمسطيني في يتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تطكير المنإلى  قد سعت كزارة التربية كالتعميـ العاليل
ف في جميع الفركع لجديدة التي يستفيد منيا المتعممك دخاؿ المناىج اا  ك  ،ميع المكاد التعميميةج

 ،مف بعض المكاد القديمة مثؿ الفمسفة كالمنطؽ كغيرىا كالتكنكلكجيا بدالن  ،القضايامثؿ مادة 
مف لما قامت بو الكزارة  ،عاـ التعميـ( ـ2012عاـ ) كقد أطمقت كزارة التربية كالتعميـ عمى

الفرع الشرعي في قطاع غزة  افتتاحككذلؾ  ،كمف اىتماـ بالعمـ كطالبيو ،تعديبلت عمى المنياج
 أكلى.كمرحمة 

 ية عمى كجو الخصكص:اإلسبلم اىتماـ التعميـ بمادة التربيةأكجو كمف 

مـ مادة أخرل كما كاف في يا ألم معإعطائمف  ف معمميف لتدريس تمؾ المادة بدالن يتعي -1
 السابؽ.

 .التعديبلت التي تجرييا الكزارة في المنياج بشكؿ مستمر -2

كذلؾ بجعميا محسكبة في مجمكع درجات  ،ية مادة أساسيااإلسبلم اعتبار مادة التربية -3
 (2:  1رقـ )انظر جدكؿ  .الثانكية العامة

 كتركز الباحثة ىنا عمى ،ف تككف كفؽ معايير عمميةأفعند اختيار أم مادة تعميمية ال بد  
   ية لممرحمة الثانكية.اإلسبلم ية في كتب التربيةقرآنال ياتكىك معايير اختيار اآل ،عنكاف دراستيا

 :معايير اختيار اآليات القرآنية لممرحمة  الثانوية
 مجمكعة الدراسة ىذه في بيا يقصدا: "تعرؼ الباحثة معايير اختيار اآليات القرآنية بأني 

 في الكريـ القرآف كحدة في القرآنية اآليات اختيار عند مراعاتيا يجب التي كالمعايير الشركط مف
  ."الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية كتب

 :أتيما ي ،فمن معايير اختيارىا

الخبرة  ممف ذك  يضان أك  ،لتجربة المتخصصيف في المناىج ية كفقان قرآنال ياتف يككف اختيار اآلأ -1
  .ساتذة الجامعاتأك  ،كالمشرفيف التربكييف ،يفكالمعمم ،كالتجربة الشخصية في التدريس



 اإلطار النظري 

 58 

 الفصل الثاني

 ،وأبنائشخصية عمى  ثرتأك  ،كيانو أحداث بمكرتكاقع المجتمع الفمسطيني كما يمر بو مف  -2
كالمشكبلت المتجددة في  ،لممشكبلت التي كانت في عصر النبكة جاء معالجان  قرآفف الكأل

  .انعصر 

  .مطالبيـنمك المتعمميف ك ك مبية الحتياجات ت ياتاآلتأتي  -3

 . يأتي اختيار اآليات لتساعد المتعمـ عمى فيـ المعرفة كطبيعتيا -4

أف يككف اختيار اآليات القرآنية كفقا لؤلسس العامة لممنياج التربية اإلسبلمية كداعما ليا  -5
 العتبارىا مكجيات أساسية تحكـ عمميات تخطيط المنياج كبنائو كعممية تنفيذه .

آنية كفقا لؤلىداؼ العامة لمنياج التربية اإلسبلمية لما ليا مف دكر أف يأتي اختيار اآليات القر  -6
  بارز في تككيف شخصية الطمبة كتعريفيـ بديف اإلسبلمي العميؽ
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 انثانثانفصم 
 اندراسات انسابقة

 

سات تناولت منياج التربية ار المحور األول: د
 و عام.ية بوجاإلسالم

دراسات سابقة تناولت مواد تعميمية المحور الثاني: 
 . مختمفة في ضوء معايير محددة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
بيدؼ االستفادة  العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية، تناكؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات

االستفادة مف  يضان ، كأجراءاتياا  دكاتيا ك أعداد إككيفية  ،ي تحديد عبلقتيا بيذه الدراساتمنيا ف
نو ال تكجد دراسة تناكلت أكباالطبلع عمى الدراسات السابقة يتضح  ،ليياإالنتائج التي تكصمت 

ية لمعايير اإلسبلم مدل تضمف كتب التربيةإلى  ييدؼ ،متكامؿبشكؿ  مكضكع الدراسة الحالية
  .ة الثانكية كتصكر مقترح إلثرائياتيار اآليات القرآنية في المرحماخ

عدد مف عمى  تـ الكقكؼ ،فر في المكتبات، كما تك البحكث العمميةإلى  كبعد رجكع  الباحثة
 : سات السابقة لبلستفادة منيا بيدؼالدرا

 ذلت في ىذا المجاؿ.تقديـ فكرة كاضحة متكاممة عف الجيكد السابقة التي بي  -

كمف النتائج التي  ،حث العممي التي اتبعتيا الدراسات السابقةبستفادة مف طرائؽ الاال -
  .تكصمت ليا في صياغة مشكمة البحث الحالي

 ،ار اآليات القرآنيةيمع البيانات الخاصة بمعايير اختجزمة لبلدكات الفضؿ األأتحديد  -
  .يةاإلسبلم كمدل تضمنيا في كتب التربية

 ة: تيسات السابقة الطرائق اآلار رضيا لمدواتبعت الباحثة في ع

  .بالقديـ بالحديث كانتياءن  بدءان  زمنيان  ترتيب الدراسات السابقة داخؿ كؿ محكر ترتيبان   -1

ىـ أك  ،سفرت عنياأالنتائج التي  أىـك  ،جراءاتياإىـ أك  ،عرض عنكاف الدراسة كاليدؼ منيا -2
 .كصيات التي طرحتياالت

 مؿ التعقيب بعد كؿ محكر بحيث يش  -3

 .كاالختبلؼ مع الدراسات المعركضة كجو االتفاؽأ - أ

  .بياف كجو االستفادة مف تمؾ الدراسات  - ب

 : يف ىماساسيككقعت ىذه الدراسات في محكريف أ

  .عاـ ية بكجواإلسبلم تناكلت محتكل كتب التربية دراساتكؿ : المحكر األ

  .ايير محددةالمحكر الثاني: دراسات تناكلت مكاد تعميمية مختمفة في ضكء مع



  الدراسات السابقة

 68 

 الثالثالفصل 

  المحور األول
 التربية اإلسالمية بوجو عاممنياج ناولت دراسات ت

 

ية اإلسالم بعنوان: "آداب الختالف المتضمنة بمحتوى التربية ،(2012دراسة أبو جزر ) -1
 ومدى اكتساب الطمبة ليا". ،لممرحمة الثانوية في ضوء الفكر اإلسالمي

 ىدفت الدراسة إلى: 

ؼ البلـز تكافرىا في محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في ضكء تحديد آداب االختبل .1
 الفكر اإلسبلمي. 

مدل تكافر محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية بآداب االختبلؼ في ضكء  إلىالتعرؼ  .2
 الفكر اإلسبلمي. 

لممرحمة  التكصؿ إلى مدل اكتساب الطمبة آلداب االختبلؼ في محتكل التربية اإلسبلمية .3
 الثانكية. 

اعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي، كأعدت قائمة بآداب االختبلؼ الكاجب 
مدل اكتساب طمبة  إلىككذلؾ اختبار استيدؼ التعرؼ  ،يةاإلسبلم محتكل التربيةفي تضمينيا 

 المحتكل.  المرحمة الثانكية آلداب االختبلؼ المتضمنة بمحتكل التربية اإلسبلمية كبطاقة تحميؿ

 أىم نتائج الدراسة: 

 التكصؿ إلى قائمة نيائية بآداب االختبلؼ التي بمغت اثنيف كستيف أدبان.  .1

 احتؿ مجاؿ آداب االختبلؼ االجتماعية المرتبة األكلى.  .2

ية لمصؼ الثاني عشر بنسبة أعمى مف كتاب الحادم عشر في اإلسبلم حظى كتاب التربية .3
 تضمف آداب االختبلؼ. 

 

ية لمصف الحادي اإلسالم ثراء محتوى منياج التربية"إبعنوان (: 2012حجازي )دراسة  -2
 عشر بالقيم الجمالية". 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى: 

 الكشؼ عف القيـ الجمالية المتضمنة في محتكل منياج التربية اإلسبلمية.  .1

 الحادم عشر.  بناء قائمة بالقيـ الجمالية الكاجب تضمنيا في منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ .2
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كاعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي، لتحميؿ محتكل منياج التربية 
اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر حيث أعدت قائمة بالقيـ الجمالية الكاجب تضمينيا في محتكل 

 التربية اإلسبلمية. 
  النتائج اآلتية:توصمت الدراسة إلى و 

 قيـ الجمالية التي بمغت مائة كخمس عشرة قيمة. التكصؿ إلى قائمة نيائية بال .1

خمك معظـ محتكيات كتب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر مف القيـ الجمالية الكاردة في  .2
 القائمة.

عدـ كجكد تخطيط مسبؽ منظـ لتكزيع القيـ الجمالية في كتابي التربية اإلسبلمية لمصؼ  .3
 الحادم عشر.

 
"مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية  :بعنوان(: 2011دراسة حمد ) -3

 لقضايا فقو الواقع". 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى: 

 التحقؽ مف مدل تضميف قضايا فقو الكاقع في محتكل كتب المرحمة الثانكية.  .1

بناء قائمة بأىـ قضايا فقو الكاقع التي ينبغي تضمينيا في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة  .2
 ة في فمسطيف.الثانكي

الكقكؼ عمى مدل أىمية دراسة طمبة المرحمة الثانكية لقضايا فقو الكاقع مف كجية نظر  .3
 المعمميف. 

كاعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي، لتحميؿ محتكل كتب المرحمة الثانكية، حيث 
تضمينيا منياج التربية  كالتي ينبغي ،أعدت قائمة بقضايا فقو الكاقع البلزمة لطمبة المرحمة الثانكية

مدل أىمية دراسة طمبة المرحمة الثانكية لقضايا فقو  إلىاإلسبلمية، كما أعدت استبانة لمتعرؼ 
 الكاقع مف كجية نظر معممي التربية اإلسبلمية. 

 : النتائج اآلتيةتوصمت الدراسة إلى و 

 قضية. التكصؿ إلى قائمة نيائية بقضايا فقو الكاقع التي بمغت مائة كثبلثيف .1

خمك معظـ محتكيات كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف قضايا فقو الكاقع الكاردة في  .2
 القائمة.
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حظى محتكل كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر بنسبة أعمى مف محتكل كتاب  .3
 التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر في تضمف قضايا فقو الكاقع.

 

"مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية بعنوان: (: 2011دراسة عبد العال ) -4
 لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسالمي ليا".

 ىدفت الدراسة إلى: 

براز مكضكعات التربية الجنسية التي حث عمييا القرآف الكريـ كالسنة النبكية مف خبلؿ بناء إ .1
 . قائمة بأىـ مكضكعات التربية الجنسية

مدل احتكاء كتب التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانكية عمى مكضكعات التربية  إلىالتعرؼ  .2
 الجنسية. 

 مدل تكافؽ مكضكعات التربية الجنسية الكاردة في كتب التربية اإلسبلمية. إلىالتعرؼ  .3

اعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي، لتحميؿ محتكل كتب المرحمة الثانكية، 
كالتي ينبغي تضمينيا منياج  ،قائمة بمكضكعات التربية الجنسية لطمبة المرحمة الثانكيةكأعدت 

مدل أىمية دراسة طمبة المرحمة الثانكية  إلىالتربية اإلسبلمية، كما أعدت استبانة لمتعرؼ 
 لمكضكعات التربية الجنسية مف كجية نظر معممي التربية اإلسبلمية. 

 : آلتيةالنتائج اتوصمت الدراسة إلى 

 التكصؿ إلى قائمة نيائية بمكضكعات التربية الجنسية التي بمغت أربعة كثمانيف مكضكعان. .1

 أىمية مرحمة المراىقة، كضركرة مساعدة المراىؽ كتكجييو في مكضكع التربية الجنسية.  .2

 أىمية العناية بضكابط التربية الجنسية في اإلسبلـ كاإلفادة في تربية المراىقيف.  .3
 

"مدى تضمن منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية بعنوان: ( 2010طة )دراسة قي -5
 ."لمفاىيم حقوق اإلنسان ومدى اكتساب الطمبة ليا

 ىدفت الدراسة إلى: 

تحديد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة  .1
 الثانكية كمدل اكتساب الطمبة ليا. 

مستكل اكتساب طمبة الثاني عشر لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف في منياج التربية اإلسبلمية معرفة  .2
 لمتغيرات الجنس كالتخصص. 
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 معرفة مدل تكافر حقكؽ اإلنساف في منياج التربية اإلسبلمية لطمبة المرحمة الثانكية.  .3

 : ، منياكاستخدـ عدة أدكات ،اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي

د اختبار لقياس مدل اكتساب الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف المكجكدة في محتكل منياج إعدا .1
 التربية اإلسبلمية لطمبة الصؼ الثاني عشر. 

تحميؿ محتكل لقياس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية اإلسبلمية  .2
 لممرحمة الثانكية. 

 ية:وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلت

تطكير كتب التربية اإلسبلمية باالستفادة مف قائمة مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتضمنة في ىذا  .1
 البحث. 

مع مراعاة مراحؿ نمك  ،مراعاة التكازف كالشمكلية كتدرج المفاىيـ المتضمنة حسب الصفكؼ .2
 المتعمـ. 

 
آلداب "دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز ابعنوان: ( 2010دراسة أبو خوصة ) -6

 اإلسالمية من وجية نظر طمبتيم وسبل تفعيمو )دراسة تقويمية(. 

 : اآلتيىدفت الدراسة إلى تحقيق 

 . بلمية لدل طمبة المرحمة الثانكيةفي غرس اآلداب اإلس الكشؼ عف مدل قياـ المعمـ بدكره .1

 بياف إذا كانت ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة حكؿ دكر المعمـ في غرس اآلداب .2
 اإلسبلمية لدييـ تبعان لمتغيرات "الجنس، التخصص، المنطقة التعميمية". 

 التعرؼ إلى سبؿ تفعيؿ دكر المعمميف في تعزيز اآلداب اإلسبلمية لدل الطمبة.  .3

كقد اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الكصفي التحميمي لمعرفة دكر معممي المرحمة 
كسبؿ تفعيمو نظران لمناسبتو ألغراض  ،مف كجية نظر طمبتيـالثانكية في تعزيز اآلداب اإلسبلمية 

 الدراسة، أيضان استخدـ استبانة كأداة رئيسة لمدراسة. 
 : النتائج اآلتيةتوصمت الدراسة إلى و 

أف المتكسط العاـ لدكر المعمـ في تعزيز اآلداب اإلسبلمية مف كجية نظر طمبتيـ كسبؿ  .1
 %(. 172.5تفعيميا قد بمغ )
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"المفاىيم الوقائية المتضمنة في محتوى منياج التربية بعنوان (: 2010ريف )دراسة الش -7
 اإلسالمية لممرحمة الثانوية ومدى اكتساب الطمبة ليا". 

 ىدفت الدراسة إلى: 

تحديد المفاىيـ الكقائية التي ينبغي تضمنيا في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة  .1
 الثانكية. 

 ل منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر لممفاىيـ الكقائية. معرفة مدل تناكؿ محتك  .2

 معرفة مدل اكتساب طمبة المرحمة الثانكية لممفاىيـ الكقائية. .3

 كاستخدـ في دراستو عدة أدكات كىي:  ،كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي

ائية المكجكدة في إعداد اختبار لقياس مدل اكتساب طمبة الصؼ الثاني عشر لممفاىيـ الكق .1
 محتكل منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر. 

 ، كتحميؿ منياج الصؼ الحادم عشر كالثاني عشر في ضكئيا. إعداد قائمة تحميؿ محتكل .2
 : النتائج اآلتيةوقد توصمت الدراسة إلى 

ثـ المفاىيـ الكقائية  ،ثـ تمتيا المفاىيـ السياسية ،المفاىيـ الكقائية الجسمية احتمت المرتبة األكلى .1
 فالفكرية فالنفسية فاألمنية.  ،االجتماعية

كقد كانت الفركؽ لصالح الفرع  ،تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفرع العممي كاألدبي .2
 العممي. 

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث، حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث.  .3

 
"تأثير برنامج لتطوير منيج التربية اإلسالمية لصفوف وان: بعن(: 2003دراسة بربخ ) -8

 المرحمة الثانوية في محافظات غزة عمى تنمية التحصيل وفيم القضايا المعاصرة". 

 ىدفت الدراسة إلى: 

تقديـ معايير تفيد كاضعي المنيج في المرحمة الثانكية عند تطكير كتقكيـ مناىج التربية  .1
 اإلسبلمية. 

 لقكة كالضعؼ في منيج التربية اإلسبلمية. معرفة جكانب ا .2

 بناء برنامج لمعالجة القكة كالضعؼ في منيج التربية اإلسبلمية.  .3
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 كىي:  ،كاستخدـ الباحث عدة إجراءات لتحقيؽ األىداؼ السابقة

 إعداد معيار يمكف مف خبللو تقكيـ محتكل التربية اإلسبلمية. .1

 المرحمة الثانكية . ية لصفكؼ اإلسبلم تحميؿ محتكل منيج التربية .2

كتطبيقو  ،إعداد منيج مقترح لتعميـ التربية اإلسبلمية بتجريب كحدة دراسية كاختبار تحصيمي .3
لمعرفة تأثيرىا عمى تنمية التحصيؿ كفيـ  ،عمى مجمكعة مف طمبة الصؼ الحادم عشر

 القضايا المعاصرة.
 ومن بين النتائج التي خمصت إلييا الدراسة: 

 مى بعض الجكانب كأغفؿ البعض اآلخر. ز عأف المحتكل ركٌ  .1

ىناؾ حاجة شديدة لتطكير منياج التربية اإلسبلمية في الصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر  .2
 مف جميع جكانب عناصره. 

 ،كطرائؽ التدريس ،كالكسائؿ ،كالمحتكل ،كشفت ىذه الدراسة عف قصكر كاضح في األىداؼ .3
 كأساليب التقكيـ. 

 

"تقويم منياج التربية الدينية اإلسالمية لمصف العاشر عنوان: ب(: 2001دراسة الدلو ) -9
 فمسطين".  –بمحافظة غزة 

 ىدفت الدراسة إلى: 

 آراء معممي التربية الدينية اإلسبلمية لمصؼ العاشر في المنياج المقرر.  إلىالتعرؼ  .1

نشطة التعرؼ إلى كاقع تدريس مادة التربية الدينية اإلسبلمية لمصؼ العاشر مف خبلؿ األ .2
 الصفية كالبل صفية. 

التعرؼ إلى المعايير التي يمكف في ضكئيا تقكيـ منياج التربية الدينية اإلسبلمية لمصؼ  .3
 العاشر.

 تقديـ تصكر مقترح لتطكير منياج التربية الدينية اإلسبلمية.  .4

 : ، كىيكاستخدـ الباحث لدراستو عدة أدكات

 نية اإلسبلمية لمصؼ العاشر في المنياج. استبانة لمتعرؼ عمى آراء معممي التربية الدي .1
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كعرضيا عمى مجمكعة  ،قائمة بالمعايير التي ينبغي تكافرىا في منياج التربية الدينية اإلسبلمية .2
كالحصكؿ عمى الصدؽ كالثبات مف خبلؿ ثبات  ،مف المحكميف إلجراء التعديبلت البلزمة

 درجات المحكميف. 

مية لمصؼ العاشر في ضكء القائمة لمتعرؼ عمى مكاطف تقكيـ منياج التربية الدينية اإلسبل .3
 القكة كالضعؼ في المنياج.

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 عدـ صياغة األىداؼ صياغة سمككية سميمة. .1

 عدـ مراعاة األىداؼ طبيعة المجتمع الفمسطيني. .2

 عدـ مراعاة األىداؼ متطمبات المجتمع الفمسطيني.  .3

 س. كار الدر كتاب المدرسي في تحديد أفاستخداـ المعمميف ال .4

 حرص محتكل المنياج عمى تصحيح كتنمية ميكؿ كاتجاىات الطمبة.  .5

 
"تقويم محتوى مقرر تفسير القرآن الكريم بالمرحمة بعنوان: ( 1997دراسة الطريفي ) -10

 الثانوية في ضوء احتياجات الطالب ومطالب نموىم". 

 ىدفت الدراسة إلى: 

فسير القرآف الكريـ لطبلب المرحمة الثانكية لمكقكؼ عمى مدل مطابقة ىذا تقكيـ محتكل مقرر ت .1
 المحتكل ليذه المرحمة. 

 تحديد أكجو القكة كالضعؼ في محتكل مقرر تفسير القرآف الكريـ لممرحمة الثانكية.  .2

كاعتمد الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي، كأعد قائمة معايير تتضمف حاجات  
 كما كاقترح محتكل لمقرر تفسير القرآف الكريـ.  ،ك طبلب المرحمة الثانكيةكمطالب نم

 ومن أىم نتائج الدراسة: 

اتضح مف خبلؿ التحميؿ أف مقرر تفسير القرآف الكريـ قد أسيـ بشكؿ ضعيؼ بتعريؼ الطالب  .1
 كتعريفو بأىمية خدمة المجتمع.  ،بأىمية الصحة كالنظافة
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 ولاأل  ورالمح في الدراساتعمى  تعقيب
       بوجو يةاإلسالم التربية تناولت والتي ،السابقة لمدراسات السابق العرض خالل من 

 في اآلتي: تتفق نياأ تبين ،عام

 .الثانكية ية لممرحمةاإلسبلم التربية كتب في مراعاتيا يجب التي مكراأل بأىـ قكائـ بناء -8

  .التعميمية المؤسسة في ميـ دكر ليا ،محاكرأك  مجاالت عدةإلى  القكائـ تصنيؼ -2

 ،عاـ بشكؿ يةاإلسبلم التربية تناكليا في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت -8
)  حجازم كدراسة ،( 2082) جزر بكأ دراسة في كما التحميمي الكصفي المنيج كاستخدمت

 .(2088) العاؿ عبد كدراسة ،(2088)  حمد كدراسة ،( 2082

 كدراسة ،(2008) الدلك دراسة في كما قائمة بناء مف الدراسة دكاتأ استخداـ في اتفقت -8
 في االتفاؽ ماأ ،(2008) بربخ كدراسة ،( 2088)  حمد كدراسة ،(8997)  الطريفي
 كدراسة ،( 2080)  قيطة كدراسة ،( 2082)  جزر بكأ دراسةفكاف مع  التحميؿ بطاقة

 (.2080) الشريؼ

 : فيما يأتي بينيا مافي السابقة الدراسات معظم اختمفت لقدو 
  .مختمفة عمرية مراحؿ مقررات تناكلت نياأ -1
 لكحدة يةقرآنال ياتاآل اختيار معايير الحالية الدراسة تناكلت حيث المكضكع في ختمفتا -2

 بكأ دراسة تناكلت بينما ،الثانكية لممرحمة يةاإلسبلم التربية كتب في المتضمنةالكريـ  القرآف
، بينما  الكاقع فقو قضايا( 1383) حمد دراسة كتناكلت ،االختبلؼ دابآ( 1388) جزر

 . الجمالية القيـ(  1388)  حجازم دراسةتناكلت 
 الدلك دراسة اقتصرت بينما ،الثانكية لممرحمة يةاإلسبلم التربية كتب الحالية الدراسة تناكلت -3

 الحادم الصؼعمى  (1388) حجازم كدراسة ،ساسياأل العاشر الصؼعمى  (1338)
 .عشر

 في اآلتي: السابقة الدراسات من الباحثة استفادت ولقد
 في الدراسة. الكصفي جالمني اختيار -1
 .لمدراسة المناسبة راءاتاإلج تحديد -2
  .لمدراسة النظرم طاراإل كتابة -3

 في ميمة كحدةعمى  ركزت نياأ في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تميزت قدك  
 الكريـ. القرآف كحدة كىي الأ ،يةاإلسبلم التربية كتب
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 المحور الثاني
 تناولت مواد تعميمية مختمفة في ضوء معايير محددةسابقة دراسات  

 
"دور معمم المرحمة الثانوية في تعزيز العادات الصحية بعنوان: ( 2011دراسة العويطي ) -1

 السميمة لدى الطمبة في ضوء المعايير اإلسالمية". 

 منيا:  ىدفت الدراسة إلى تحقيق عدة أمور

التعرؼ إلى درجة ممارسة المعمـ لدكره في تعزيز العادات الصحية لدل طمبة المدرسة مف  .1
 منظكر إسبلمي مف كجية نظر طمبة المدرسة. 

كالمستكل التعميمي  ،كالمنطقة التعميمية ،كالجنس ،تحديد أثر متغيرات الدراسة "التخصص .2
الصحية السميمة لدل الطمبة في ضكء لؤلبكيف" عمى تقدير دكر المعمـ في تعزيز العادات 

 المعايير اإلسبلمية مف كجية نظر طمبة المدرسة. 

كضع صيغة عبلجية لتطكير دكر معمـ الثانكية في تعزيز العادات الصحية السميمة لدل طمبة  .3
 المدرسة في ضكء المعايير اإلسبلمية. 

 كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي. 
 لنتائج التي اشتممت عمييا الدراسة: أىم امن و 

حكؿ دكر معمـ المرحمة  ،تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة .1
لدل الطمبة في ضكء المعايير اإلسبلمية تعزل  ،الثانكية في تعزيز العادات الصحية السميمة

 إلى الجنس لصالح الذككر. 

حكؿ مجاالت  ،ة بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي .2
 العبلج(. ك الكقاية، ك  ،باكالشر  ،)الطعاـ

 

"تطوير معايير اختيار المشرفين التربويين في ضوء بعنوان: ( 2011دراسة مصمح ) -2
 تجارب بعض الدول". 

 : اآلتيةىدفت الدراسة إلى تحقيق أىداف 

القكة كالضعؼ في معايير اختيار المشرفيف الكشؼ عف درجة تقدير أفراد العينة ألكجو  .1
 لدل كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.  ،التربكييف
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سبؿ تطكير معايير اختيار المشرفيف التربكييف لدل كزارة التربية كالتعميـ العالي  إلىالتعرؼ  .2
 الفمسطينية في ضكء تجارب بعض الدكؿ . 

كما استخدمت  ،احثة المنيج الكصفي التحميميكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الب 
 االستبانة لجمع البيانات المتعمقة بمشكمة الدراسة.

 أىميا:  ،توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائجوقد 

عمى المعايير  معايير اختيار المشرفيف التربكييف لدل كزارة التربية كالتعميـ العالي بغزة بناءن  .1
عمى المعايير المينية كانت  بينما بناءن  ،%(66.58زنيا النسبي )إذ بمغ ك  ،اإلنتاجية مقبكلة

عمى المعايير الشخصية فالنتيجة  أما بناءن  ،%(72.21إذ بمغ كزنيا النسبي ) ،النتيجة جيدة
 %(.77.32إذ بمغ كزنيا النسبي ) ،جيدة

عالي بمحافظات نقاط القكة في أساليب اختيار المشرفيف التربكييف لدل كزارة التربية كالتعميـ ال .2
 %(. 67.72غزة مقبكلة كبكزف نسبي بمغ )

 
"تقويم كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثاني عشر بعنوان: ( 2010دراسة حجو ) -3

 . "بفمسطين في ضوء معايير الجودة وآراء المعممين

 ىدفت الدراسة إلى: 

 اني عشر. الكشؼ عف مدل تكافر معايير الجكدة في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الث .1

تقديـ التكصيات كالمقترحات التي يعتقد الباحث أف مف شأنيا المساىمة في معالجة جكانب  .2
 كتعزيز جكانب القكة فيو.  ،الضعؼ في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر

كاعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ مف خبللو كصؼ  
 بياناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا.  كتحميؿ ،الظاىرة

كأيضان استبانة تقكيـ كتاب  ،أداة تحميؿ المحتكلك ككانت أدكات الدراسة قائمة المعايير،  
 التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر في فمسطيف في ضكء معايير الجكدة كآراء المعمميف. 

 منيا:  ،توصمت الدراسة إلى عدة نتائجوقد 

" حيث احتؿ المرتبة األكلى بعد األكؿ "االخراج الفني لمكتابالكتاب ىك ال ف أفضؿ معاييرإ .1
، ثـ %(63.22يمي ذلؾ البعد الثالث طريقة عرض المادة بنسبة ) ،%(70.02بكزف نسبي )
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الرابع "أساليب  كأخيران البعد ،%(61.02" بكزف نسبي )البعد الثاني "المادة العممية لمكتاب
 %( 59.11" بكزف نسبي )التقكيـ

أما مستكل تقديرات المعمميف لكتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر في ضكء معايير  .2
 .(%62.80الجكدة بشكؿ عاـ حصؿ عمى كزف نسبي )

  
"معايير اختيار موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى بعنوان: ( 2008دراسة الندى ) -4

 ". معممي الصف الحادي عشر وعالقتيا ببعض المتغيرات

 ىدفت الدراسة إلى تحقيق أىداف منيا: 

 تحديد المعايير التي يعتمد عمييا المعممكف عند اختيارىـ مكضكعات التعبير الكتابي اإلبداعي.  .1

معرفة عبلقة بعض المتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة(  بمعايير اختيار  .2
 الحادم عشر. مكضكعات التعبير الكتابي اإلبداعي لدل معممي الصؼ 

بناء قائمة معايير يستند إلييا معممك المغة العربية عند اختيارىـ لمكضكعات التعبير الكتابي  .3
 اإلبداعي.

النتائج كقد تـ تحميؿ كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككذلؾ استبانة،  
 . SPSSباستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 يا:عدة نتائج منإلى  توصمت الدراسةقد و 

كالمغكم  المتعمقة بالمجاؿ العممي كالتربكم ف معممي المغة العربية يختاركف المكضكعاتإ -1
 .بدرجة متكسطة

 .عمقة بالمجاؿ النفسي بدرجة قميمةف معممي المغة العربية ينتقكف المكضكعات المتإ -2

 .ةكبير  بدرجة االجتماعي  بالمجاؿ المتعمقة المكضكعات يختاركف العربية المغة معممي فإ -3
 

تقويم محتوى مقرر العموم لمصف العاشر األساسي في بعنوان: "( 2007دراسة شحيبر ) -5
 ضوء المعايير اإلسالمية"

 ىدفت الدراسة إلى تحقيق أىداف منيا: 

1.  .  إعداد قائمة بالمعايير اإلسبلمية لمحتكل منياج العمـك
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مادة العمكـ لمصؼ  معرفة مدل تكافر المعايير اإلسبلمية في محتكل المقرر الفمسطيني في .2
 العاشر األساسي مف كجية نظر المعمميف. 

معرفة مدل تكافر المعايير اإلسبلمية في محتكل المقرر الفمسطيني في مادة العمكـ لمصؼ  .3
 العاشر األساسي مف خبلؿ تحميؿ محتكل المقرر. 

 :كىي ،أدكات دراستو، كاستخدـ ثبلث كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي في

 قائمة المعايير اإلسبلمية لمحتكل منياج العمكـ،  -1

 استبانة المعايير اإلسبلمية لمحتكل منياج العمـك  كالمكجية لمعممي العمـك . -2

 قائمة تحميؿ المحتكل كفقان لممعاير اإلسبلمية. -3
 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: و 

. فرىا في مابناء قائمة لممعايير اإلسبلمية الكاجب تك  .1  حتكل منياج العمـك

بمغت النسبة العامة لكجية نظر المعمميف في تكافر المعايير اإلسبلمية في محتكل منياج  .2
 .، كىي نسبة غير مرضية%(53العمـك لمصؼ العاشر )

كالتي أسفر عنيا تحميؿ  ،بمغت النسبة العامة لممعايير اإلسبلمية في محتكل منياج العمكـ .3
 ة. ين، كىي نسبة متد(%44.66محتكل منياج العمـك )

 

"تحميل مقرر تكنولوجيا المعمومات لمصف الحادي بعنوان: (: 2007دراسة الفقعاوي ) -6
 عشر في ضوء معايير الثقافة الحاسوبية ومدى اكتساب الطمبة ليا". 

 ىدفت الدراسة إلى تحقيق عدة أمور منيا: 

لكجيا المعمكمات لمصؼ الحادم تحديد معايير الثقافة الحاسكبية الكاجب تكافرىا في مقرر تكنك  .1
 عشر. 

مدل تضميف مقرر تكنكلكجيا المعمكمات لمصؼ الحادم عشر لمعايير الثقافة  إلىالتعرؼ  .2
 الحاسكبية. 

  .تحديد مدل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لمثقافة الحاسكبية .3

قامت  ككذلؾ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي 
عداد المقاييس العالمية لمتكنكلكجيا ثـ حممت مقرر تكنكلكجيا المعمكمات في ضكء معايير  ،بترجمة كا 
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كصممت الباحثة اختباران  ،كالتي ينبغي مراعاتيا في مقرر تكنكلكجيا المعمكمات ،الثقافة الحاسكبية
 لممعايير المعرفية لمثقافة الحاسكبية. 

 : ج اآلتيةالنتائتوصمت الدراسة إلى وقد 

أظيرت نتائج تحميؿ مقرر تكنكلكجيا المعمكمات في ضكء معايير الثقافة الحاسكبية عدـ تكازف  .1
النسب المئكية لتكرارات محاكر الثقافة الحاسكبية، كما أثبتت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 
 إحصائية بيف مستكل الثقافة الحاسكبية لدل طمبة الصؼ الحادم عشر يعزل إلى عامؿ

 أما بالنسبة إلى عامؿ التخصص فكانت لصالح الفرع العممي.  ،الجنس لصالح اإلناث
 

"إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا لمصف السابع األساسي بعنوان: ( 2007دراسة النادي ) -7
 في ضوء المعايير العالمية". 

 ىدفت الدراسة إلى: 

 لسابع األساسي. معرفة المعايير العالمية لمحتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ ا .1

 تحديد مدل تكفير المعايير العالمية في محتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ السابع األساسي.  .2

إعداد مادة إثرائية لمحتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ السابع األساسي في ضكء المعايير  .3
 العالمية. 

 حيث قامت بتحميؿ محتكل مقرر ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي 
التكنكلكجيا لمصؼ السابع األساسي مف خبلؿ أداة تحميؿ تـ بناؤىا باالعتماد عمى المعايير العالمية 

 لكالية أكىايك األمريكية. 

كذلؾ لكضع معايير بقبكؿ نسب  ،ككذلؾ استخدمت المنيج البنائي إلعداد المادة اإلثرائية 
ككذلؾ  ،ء المعايير العالميةتحميؿ محتكل كتاب التكنكلكجيا لمصؼ السابع األساسي في ضك 

كاشتممت عمى المعايير العالمية لمنياج  ،استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتكل كأداة رئيسة لمدراسة
 التكنكلكجيا لمصؼ السابع األساسي. 

 : اآلتيةنتائج الوتوصمت الدراسة إلى 

حيث  ،ابع األساسيتدني نسب تكفر المعايير العالمية في محتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ الس .1
كاآلتي: محكر طبيعة التكنكلكجيا  كانت نسب تكافر المحاكر الرئيسة لممعايير العالمية

%(، 41.24%(، محكر تطبيقات اإلنتاج )15.46%(، محكر التكنكلكجيا كالمجتمع )18.9)
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%(، محكر 18.56%(، محكر التصميـ )50.34محكر التكنكلكجيا كتطبيقات االتصاالت )
 %(.5.5مصمـ )العالـ ال

تـ إعداد المادة اإلثرائية لمحتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ السابع األساسي في ضكء المعايير  .2
 العالمية. 

 

"أسس اختيار اآليات القرآنية لمنياج التربية اإلسالمية بعنوان: ( 2003دراسة ىندي ) -8
تابة جواىر وكتبيا في ظالل عرض اإلمام الغزالي لآليات القرآنية حسب غاياتيا في ك

 القرآن"

 ،معرفة أسس اختيار اآليات القرآنية لمناىج التربية اإلسبلمية ككتبيا ىدفت الدراسة إلى 
استخدـ ، كقد في ظبلؿ عرض اإلماـ الغزالي لآليات القرآنية حسب غاياتيا في كتابو جكاىر القرآف

الكشؼ عف مككنات منيج الباحث المنيج الكصفي التحميمي الستقصاء كتتبع المعمكمات المتصمة ب
 ىا . كما رآ ياتاآل ثـ التكصؿ إلى أسس اختيار ،الغزالي في عرضو لآليات القرآنية حسب غاياتيا

 : النتائج اآلتيةتوصمت الدراسة إلى وقد 

  .أف منيج الغزالي في عرضو لآليات يتككف مف خمسة مككنات -1

 ي ضكء الغايات التي رآىا الغزاليأظير التحميؿ أحد عشر أساسان الختيار اآليات القرآنية ف -2

 بينت الدراسة اتفاؽ الفكر التربكم المعاصر مع معظـ استنتاجات الدراسة.  -3

 
سس اختيار اآليات القرآنية في المرحمة البتدائية بدولة أ( بعنوان "1984دراسة الحطاب ) -9

 الكويت "

 ت الدراسة إلى اآلتي:ىدف

عند اختيار  ،التربية الدينية اإلسبلمية مناىج كضع أسس مكضكعية يسترشد بيا كاضعك -1
 . آنية لتبلميذ المرحمة االبتدائيةاآليات القر 

 مساعدة المدرسيف في تيسير تدريس القرآف الكريـ. -2

  .مف برامج قرآنية كدينية اإلعبلـيف ما يقدـ لمتبلميذ في أجيزة تحس -3

سس اختيار اآليات ناء قائمة بأ، حيث قاـ ببكاستخدـ الباحث المنيج الكصؼ التحميمي 
 ،يةاإلسبلم بعض مدرسي التربيةإلى  بعد تكجيو استبانة مفتكحة ،القرآنية المناسبة لممرحمة االبتدائية
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كقاـ بتحميؿ اآليات القرآنية المقررة عمى  ،كالمتخصصيف في المناىج ،كالمكجييف ،دارسمكنظار ال
 لتي تـ التكصؿ إلييا.كء األسس افي ض ،كؿ صؼ دراسي مف صفكؼ المرحمة االبتدائية

 عدة نتائج، منيا:إلى  صمت الدراسةوقد تو 

يتـ في ضكء الخبرة  ،اختيار اآليات القرآنية المقدمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت -1
 .صية لكاضعي منيج التربية الدينيةالشخ

منيا فحص  ة،البطاقة التي تشتمؿ عمى بنكد عد الكريـ يتـ في ضكء قرآفاختيار آيات ال -2
 .، كبعضيا يختص بالشكؿالمضمكف

صدار الحكـ عمى ىذه اآليات ا  ك  ،اختيار اآليات القرآنية قبؿ تقديميا لتبلميذ المرحمة االبتدائية -3
 .البنكد التي تشتمؿ عمييا البطاقةفي ضكء 
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 الثاني المحور دراساتعمى  تعقيب
 تبيف، ك ياتاآل اختيار معايير ناكلتت التي الدراسات مف العديدعمى  االطبلع الباحثة حاكلت -1

 التي الدراسات بعضعمى  عثرت الباحثة كلكف ،الحالية الدراسة متغيرات تناكلت جميعيا فأ
 .(2003) ىندم كدراسة ،(1984) حطاب دراسةؿ ث، مالمكضكع نفس تناكلت

 .يةقرآنال ياتاآل اختيار معايير تناكؿ في قصكر ىناؾ -2

 عمى المقررة يةقرآنال ياتاآل اختيار معايير الدراسة ىذه كعمكض فإف الباحثة عمـ حدكد في -3
 تتـ لـ ،إلثرائيا مقترح كتصكر ،يةاإلسبلم لمتربية العامة ىداؼاأل ضكء في الثانكية المرحمة
 .فمسطيفب غزة قطاع في قبؿ مف دراستيا

 :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين التفاق أوجو

 الدراسات جميع اتبعت حيث المتبع المنيجالدراسات السابقة في  اتفقت الدراسة الحالية مع -1
 .التحميمي الكصفي المنيج المحكر ىذا في السابقة

مثؿ  الدراسة عنكاف ألفاظ بعض في( 2003) ىندم كدراسة( 1984) حطاب دراسة اتفقت -2
 "يةقرآنال ياتاآل اختيار أسس"

 ،السابع لمصؼ ( 2007) النادم كدراسة العمرية المرحمة في الدراسات بعض مع اختمفت -3
 لممرحمة (1984) حطاب كدراسة ،عشر الحادم لمصؼ (2007) الفقعاكل كدراسة

 لمصؼ (2007) شحيبر كدراسة ،عشر الحادم لمصؼ (2008) الندم كدراسة ،االبتدائية
 .العاشر

 -:اآلتي في الباحثة السابقة الدراسات أفادت وقد

 .يةاإلسبلم التربية كمحكر ،الكريـ قرآفال بمحكر كالمتعمؽ النظرم طاراإل كتابة -1

  .الكصفي المنيج كىك دراستيا في الباحثة اعتمدتو الذل المنيج استخداـ -2

 الكريـ قرآفال كحدة في يةقرآنال ياتاآل اختيار بمعايير قائمة كىى ،المستخدمة الدراسة أداة بناء -3
  .الثانكية لممرحمة

 الحالية. الدراسة مع تتناسب كالتي ،المختمفة جعكالمرا المصادر عمى االطبلع -4

 ياتاآل اختيار معايير بدراسة اىتمت أنيا السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة كتميزت 
    الثانكية. لممرحمة يةاإلسبلم التربية كتب في الكريـ قرآفال كحدة في يةقرآنال
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 الرابعالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

في تنفيذ الدراسة، كمف  ةيا الباحثتا الفصؿ كصفان مفصبلن لئلجراءات التي اتبعىذيتضمف 
عداد أداة  كحدة تحميؿ ذلؾ تعريؼ منيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كبياف الكريـ في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية قرآفال
كصؼ ليذه  يميات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، كفيما إجراء

  اإلجراءات.

 منيج الدراسة: -أولً 
أحد كىك  ،التحميمي المنيج الكصفيمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ   
 ( 014: 1333، محددة ) ممحـ مشكمةأك  لكصؼ ظاىرة ،شكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـأ
معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة ) حاكؿ مف خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسةت تيال

كتحميؿ ( وتصور مقترح إلثرائياعمى المرحمة الثانوية في ضوء األىداف العامة لمتربية اإلسالمية 
 . بياناتيا

 مجتمع الدراسة: -ثانياً 
كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية المقررة عمى طمبة  الحالية مفيتككف مجتمع الدراسة 

 1388) فمسطيف -المرحمة الثانكية بقسمييا العمكـ اإلنسانية كالعممي، طباعة كزارة التربية كالتعميـ
 :التالى(، كبياف ىذه المقررات ك

 (: الجزء األكؿ. 1388كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر) -8

 (: الجزء الثاني. 1388كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر) -1

 (.1388كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر) -0

 الدراسة:عينة  -ثالثاً 
معاـ مرحمة الثانكية لالمقررة عمى طمبة التربية اإلسبلمية تتضمف عينة الدراسة كتب ال

 ،كتابي الحادم عشر كالثاني عشرراسة في (، حيث تتمثؿ عينة الدـ2013-ـ2012الدراسي )
 التي تأتي ضمف الدرس أك تتخمؿ محتكاه.
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 أدوات الدراسة: -رابعاً 
 :، ىماأداتينلتحقيق أىداف ىذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد 

قائمة معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة عمى المرحمة الثانكية في ضكء األىداؼ العامة  – 1
المحكميف البالغ  السادة ، كقد تـ عرضيا عمىمجاليف التي تـ تقسيميا إلى، اإلسبلميةبية لمتر 

 متخصصان. مان ( محك  13عددىـ )

 .بطاقة تحميؿ لمحتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية -2

 :تطبٌقها وخطوات ،الدراسة ألدوات مفصل شرحٌأتً  وفٌما
 القرآنية:قائمة معايير اختيار اآليات  -أولً 

 اليدف من القائمة: -1

التي ينبغي تدريسيا لطمبة  معايير اختيار اآليات القرآنية إلى الكشؼ عفالقائمة  ىدفت
 لتحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية التي يدرسيا ىؤالء الطمبة. كاتخاذىا معياران  ،المرحمة الثانكية

 مصادر اشتقاق القائمة: -2

 ىي:ك  ،المصادر في بناء القائمةعمى العديد مف  تـ االعتماد

 الدراسات السابقة ذات العبلقة بالدراسة الحالية. -أ

 .آداب االختبلؼكاألدبيات التي تناكلت  ،كالمراجع ،المصادر -ب

 1998).في فمسطيف )  اإلسبلمية الخطكط العريضة لمنياج التربية -ج

 الخصائص النمائية لطمبة المرحمة الثانكية. -د

 حكميف الخبراء .أراء الم -ق

 :وصف القائمة -0

القائمة بمقدمة تكضح عنكاف الدراسة، كاليدؼ منيا، كالمصادر التي استندت إلييا  بتدأتا
 :ميف إبداء آرائيـ فيو حكؿفيو مف السادة المحكٌ  الباحثة في بناء القائمة، كما ترجك

 .إليو تنتمي الذم الرئيس لممجاؿ المعايير انتماء مدل - أ

 .الثانكية المرحمة لطمبة المعايير ميةأى مدل - ب

 .المعايير ليذه الصياغة كسبلمة ،المغكية الدقة - ج
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 .الدراسة ليذه مناسبان  يركنو ما حذؼ أك ،إضافة أك ،تعديؿ – د

 المجاؿ، ىذا تقسيمات تحتيا يندرج ،مجاليف مف األكلية صكرتيا في القائمة تككنت كقد
  األكلية صكرتيا في القائمةمعايير  بمغت كقد ،إليو تنتمي التي المعايير تقسيـ كؿ مف كيتفرع

 صكرتيا في المحكميف السادة عمى القائمة عرض كبعد ،معايير اختيار اآلياتمف  ( معياران 41)
جراء ،(1)انظر ممحؽ رقـ  األكلية  إلى التكصؿ تـ كالتعديؿ ،كاإلضافة ،كالحذؼ ،التعديبلت كا 
 ،) 2 رقـ ممحؽ )انظرمعايير اختيار اآلياتمف معياران 43) بمغت )، كقد لمقائمة النيائية الصكرة

 : يأتي كمامعايير اختيار اآليات  مجاالت جاءت كقد

 .العممية كالعمميةالمعايير  - أ

 .معايير العبلقات اإلنسانية - ب
 : القائمة ضبط4-

 الدراسة ىدؼ لتحقيؽ كصبلحيتيا ،كشمكليا ،القائمة صدؽ مف لمتأكد :األداة صدق - أ
 دت الباحثة نكعيف مف الصدؽ:اعتم

 :الظاىري الصدق -1

 ىذه أف بمعنى تكجد الذم نفسو المعرفي المجاؿ إلى القائمة انتماء يعبر عف مدل
  .آخر فيو مجاؿ إلى تنتمي ال المعايير

 : المحكمين صدق -2

 معايير اختيار اآليات عمى  تحتكم كانت كالتي -األكلية صكرتيا في القائمة تـ عرض
 :مف كالمختصيف المحكميف مف مجمكعة ، عمى1)ؽ)الممح انظر–

 .كأصكؿ الديف ،الشريعة في كمختصيف أساتذة-أ

 .العامة التدريس كطرؽ المناىج في كمختصيف أساتذة -ب

 .اإلسبلمية التربية تدريس كطرؽ مناىج في كمختصيف أساتذة -ت

 .التربية أصكؿ في كمختصيف أساتذة-ث

 .إلسبلميةا التربية في تربكييف مشرفيف -ج

 .الثانكية المرحمة في اإلسبلمية التربية معممي-ح

المعايير ميف تبيف أف جميع المحكميف أجمعكا عمى أىمية القائمة مف المحكٌ  استرجاع كبعد
 التعديبلت كعند تفريغ استجابات المحكميف، كمف ثـ إجراء ،التي يتـ في ضكئيا اختيار اآليات



  الطريقة واإلجراءات

 88 

 الرابعالفصل 

 قامت حيث ممكنة، صكرة بأفضؿ إخراج القائمة بيدؼ كيـالتح بإعادة الباحثة قامت عمييا،
  .الدراسة ىدؼ لتحقيؽ القائمة صبلحية أجمعكا عمى كالذيف المحكميف، مف خمسة عمى بعرضيا

 
 ثانيًا: بطاقة تحميل المحتوى:

 : تحديد اليدف من التحميل -1

قرآنية المقررة معايير اختيار اآليات اليد مدل تكافر دتيدؼ عممية تحميؿ المحتكل إلى تح
 . عمى المرحمة الثانوية في ضوء األىداف العامة لمتربية اإلسالمية

 تحديد عينة التحميل: -2

-ـ2012معاـ الدراسي )ل بفمسطيفالتربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية كتب تـ تحديد 
 .المتضمنة في ىذه الكتباآليات القرآنية (، حيث تتمثؿ عينة الدراسة في ـ2013

 دة التحميل : تحديد وح -3

 لمتكصؿ إلى التقدير الكمي لفئات التحميؿ ال بد مف كجكد كحدات يمكف االستناد إلييا في عدٌ 
التي تحتكييا كتب التربية اإلسبلمية ية قرآنىذه الفئات، كلذا فقد اتخذت الباحثة اآليات ال

 التحميؿ. ككحدة تحميؿ يستند إلييا في رصد فئات ،المقررة عمى طمبة المرحمة الثانكية

 تحديد فئـات التحميل :  -4

المقررة عمى تربية اإلسبلمية كتب اليقصد بفئات التحميؿ: العناصر التي يتـ تحميؿ محتكل 
، كفي ىذه الدراسة حددت فئات التحميؿ في ضكء األىداؼ العامة مرحمة الثانكيةطمبة ال
 ية التي تـ تحديدىا.اإلسبلم لمتربية

 تحديد وحدة التسجيل: -5

ر جزء في المحتكل كتختاره الباحثة كتخضعو لمعد كالقياس، كيعتبر ظيكره أك غيابو ىي أصغ
 مثؿ الكممة أك الجممة أك الفقرة. ،أك تكراره داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ

معنى كباعتبارىا  ذات كحدة باعتبارىا ،لمتحميؿ ككحدة اآلية عمى الحالية الدراسة اعتمدت كقد
أكثر مف  كأ معيار يشتمؿ أف يمكف تيكباآل ،كالمكضكع كبيرة كال ،ةكالكمم صغيرة ليست

 .الثانكية في محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة معايير اختيار اآليات 
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 :المحتوىخطوات تحميل  -6

 :ةتيلمخطكات اآل كفقان  –عينة التحميؿ –تـ تحميؿ الكتب       

 كعيا يمكف أف تكشؼ عف مدل تضمنيا، فيي بمجماعتبار كتب العينة كحدة كاحدة -أ
 في المرحمة الثانكية. لمعايير اختيار اآليات القرآنية  

لمكقكؼ عمى  خطة الدراسةبقبؿ البدء  ،دراسة استطبلعية لمكتب الثبلثةب قامت الباحثة -ب 
 لمعايير اختيار اآليات القرآنية .مدل تناكؿ ىذه الكتب 

 كحدة لمتحميؿ. اآليةاعتماد  - ج

التي تكصمت إلييا  لمعايير اختيار اآليات القرآنية تصميـ بطاقة لمتحميؿ، كتـ تضمينيا  - د
كحساب  ،اغات لرصد تكاجد كؿ قضية عمى حدة، كخصصت بيا فر الحالية الدراسة
 ، كجرل قياس صدقيا بعرضيا عمىثـ بياف ترتيبيا المتكاجدة ممعاييرالمئكية ل النسبة

 السادة المحكميف.

 لمعد.المتضمنة في بطاقة التحميؿ كحدة  المعاييرمف  معيار ر كؿاعتبا - ىػ

متضمنة  كؿ فقراتو، ككنياكتحديد حيث تـ تحميؿ  حدة،تحميؿ محتكل كؿ كتاب عمى  - ك
 المذككرة في القائمة أـ ال. ممعاييرل

 تفريغ نتائج التحميؿ في جدكؿ لكؿ محتكل مف محتكيات الكتب الثبلثة. - ز

  

 :المحتوى لتحمي أداة صدق

بطاقة  بنكد ذاتيا ىي القائمة بنكد ككف ،التحميؿ لبطاقة كصدؽ القائمة صدؽ اعتيمد
 .القائمة اعتماد عمى بناءن  جرل التحميؿ كألف التحميؿ؛

 :المحتوى تحميل أداة ثبات

 : ةتياآل الخطكات تـ اتباع  )المحتكل تحميؿ بطاقة( األداة ثبات مف لمتأكد

 القكاعد باتباع ،مرات عدة التحميؿ تـ إذا نفسيا لمنتائج لكصكؿا التحميؿ بثبات يقصد
مف  أكثر التحميؿ أجرل إذا نفسيا لمنتائج الكصكؿ أك نفسيا، الباحثة قبؿ مف نفسيا كاإلجراءات

 مستقبلن  بالعمؿ باحث كؿ يقـك أف عمى نفسيا، كاإلجراءات القكاعد متبعان  ،كاحد كقت في باحث
 . اآلخر عف
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 :تحميل عبر الزمنالثبات أ( 

 األكؿ كالتحميؿ التحميؿ عمميات نتائج بيف االتفاؽ نسبة ىنا الزمف عبر لمتحميؿ بالثبات يقصد 
 بمحتكل كت الباحثة بتحميؿ قامت حيث التحميؿ، ثبات مف لمتأكد الباحثة بيا قامت التي ،الثاني

 لمادة الثانكية المرحمة لصفكؼ نية معايير اختيار اآليات القرآ إلى اإلشارة ضكء في الثانكية المرحمة
 باحتساب نسبة قامت ثـ أخرل مرة المحتكل بتحميؿ الباحثة قامت شير اإلسبلمية، كبعد التربية
 :ةتياآل Holisti ) )ىكلستي معادلة باستخداـ الثاني كالتحميؿ األكؿ نتيجة التحميؿ بيف االتفاؽ

 االتفاق نقاط عدد
 × 100 ———————————  الثبات= معامل

 الختالف نقاط عدد + التفاق نقاط عدد
 

 ( 5:  4)  جدولال
 كتب ليوضح عدد مرات التفاق والختالف بين نتائج التحميل األول والثاني 

 التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية
 نسبة الثبات التحميل الثاني التحميل الول عممية التحميل 

الصؼ الحادم 
 عشر الجزء األكؿ

 92.86 14 13 ر العممية كالعمميةالمعايي

 93.33 15 14 معايير العبلقات اإلنسانية

الصؼ الحادم 
 عشر الجزء الثاني

 100.00 14 14 المعايير العممية كالعممية

 95.24 21 20 معايير العبلقات اإلنسانية

 ي عشرالصؼ الثان
 90.91 11 10 المعايير العممية كالعممية

 94.74 19 18 نسانيةمعايير العبلقات اإل

 94.68 94 89 المجموع المجموع

 ئفي مٍ طى يي  ( كىك معامؿ ثبات عاؿو 64.91يتضح مف الجدكؿ أف معامؿ الثبات الكمي )
 الباحثة الستخداـ أداة تحميؿ المحتكل.

 ثبات التحميل عبر األفراد:ب( 

بيف نتائج التقكيـ ك  ،كيقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التقكيـ التي تكصمت إلييا الباحثة
، كطمبت منيا التربية اإلسبلميةالتي لدييا خبرة في تدريس  ،التي تكصمت إلييا المعممة األخرل

كىذا  ،بشكؿ مستقؿ، كأسفرت النتائج عف كجكد اتفاؽ كبير في عمميات التقكيـ التحميؿالقياـ بعممية 
لتقكيـ  (Holisti)لستي كتـ ذلؾ باستخداـ طريقة معامؿ ىك  ،التحميؿيدؿ عمى صدؽ عممية 

 ة.تياالختبار باستخداـ المعادلة اآل

 معامل الثبات =
 عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختالف 411×  عدد نقاط التفاق               
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  ( يكضح ذلؾ:4:  1كالجدكؿ )

 ( 5:  3الجدول ) 
 سالمية لممرحمة الثانويةكتب التربية اإليوضح معامالت التفاق )الثبات( عبر األفراد في  

 نسبة الثبات المحمل الثاني الباحثة عممية التحميل 

الصؼ الحادم 
 عشر الجزء األكؿ

 85.71 12 14 المعايير العممية كالعممية

 86.67 13 15 معايير العبلقات اإلنسانية

الصؼ الحادم 
 عشر الجزء الثاني

 85.71 12 14 المعايير العممية كالعممية

 90.48 19 21 العبلقات اإلنسانية معايير

 الصؼ الثاني عشر
 81.82 9 11 المعايير العممية كالعممية

 89.47 17 19 معايير العبلقات اإلنسانية

 87.23 82 94 المجموع المجموع

 في ئً مٍ طى يي  ( كىك معامؿ ثبات عاؿو 11.10يتضح مف الجدكؿ أف معامؿ الثبات الكمي )
 ميؿ المحتكل.الباحثة الستخداـ أداة تح

 

 ألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:ا
تـ استخداـ ك  ،اإلحصائي (SPSS)لقد قامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج 

 ة:تياألساليب اإلحصائية اآل

 كالنسب المئكية. ،كالمتكسطات الحسابية ،التكرارات -8

 معادلة ىكلستي. -1



  نتائج الدراسة ومناقشتيا

 85 

 الخامسالفصل 

 اخلامسانفصم 
 نتائج اندراسة ومناقشتها

 

 .نتائج السؤال األول ومناقشتيا وتفسيرىا 

 .نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا 

 .نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا وتفسيرىا 

 سة. ايات الدر توص 

 سة.ار مقترحات الد 
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 الفصل الخامس
 راسة ومناقشتيا نتائج الد

تكصيات  يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا، كما يتناكؿ
 .الدراسة، كالمقترحات التي طرحتيا الباحثة بناء عمى نتائج الدراسة

 

 :ومناقشتيا وتفسيرىا النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األولأوًل: 
ير اختيـار اآليـات القرآنيـة الواجـب تضـمنيا فـي وحـدة معايما "  عمى: ينص السؤاؿ األكؿ

 الكريم في منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية ؟ قرآنال
 عمى الجيكد السابقة مف أدب تربكم باالطبلع ةالباحث تعف ىذا السؤاؿ قام كلئلجابة        

 د القائمة، حيث تـ تصنيفياكفي ضكء ذلؾ قامت الباحثة بإعداد بنك  ،عمميةسات سابقة كرسائؿ ار كد
 ثيح ،في محتكل التربية اإلسبلمية البلـز تكافرىا معايير اختيار اآلياتتندرج تحتيا  ، مجاليفإلى 

، معياران ( 43مف ) ةيفي صكرتيا النيائ ةيا الباحثتالتي أعد معايير اختيار اآلياتتككنت قائمة 
 ىي:

 .معياران  (16) العممية كالعممية: كيندرج تحتياالمعايير  -

 .معياران  (27) : كيندرج تحتيامعايير العبلقات اإلنسانية -

 تخصصات مختمفة في الفقو في( محكمان 13تحكيـ ىذه القائمة بعرضيا عمى ) كقد تـ       
الديف، كالمناىج كطرؽ التدريس العامة، كمناىج كطرؽ تدريس التربية  ، كأصكؿاإلسبلمي
 ف مشرفي التربية اإلسبلمية، كمعممي التربية اإلسبلمية في المرحمةكأصكؿ التربية، كم اإلسبلمية،

في  ( يظير القائمة1كالممحؽ رقـ ) -معياران ( 41قبؿ التحكيـ ) المعايير، ككاف عدد الثانكية
عادة التحكيـ-صكرتيا األكلية جراء التعديبلت كالحذؼ ،، ثـ كصمت بعد التحكيـ كا  كاإلضافة إلى  كا 

 .مكزعة عمى محكريف ( يظير القائمة في صكرتيا النيائية2ممحؽ رقـ )، كالمعياران  (43)
 

  :ومناقشتيا وتفسيرىا الثاني النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤالثانيًا: 
وحدة القرآن الكريم لمعايير اختيار اآليات ما مدى تضمن : ينص السؤاؿ الثاني عمى           

 نوية في ضوء األىداف العامة لمتربية اإلسالمية؟القرآنية المقررة عمى المرحمة الثا
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التربيػػػػة كتػػػػب كحػػػػدة القػػػػرآف الكػػػػريـ فػػػػي بتحميػػػػؿ  ةالباحثػػػػ تقامػػػػ كلئلجابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ
سبلمية  ة تكضح ذلؾ:تيكالجداكؿ اآلثانكية لممرحمة ال اإلو

 :لمعايير العممية والعمميةا: المحور األول

 (5:1) رقمالجدول 
  العممية والعممية اآليات لممعاييراألول: تضُّمن  المحور

 
 الفقرة

 الصف الحادي عشر
 الجزء األول

 الصف الحادي عشر
 الصف الثاني عشر الجزء الثاني

غير  موجودة
غير  موجودة موجودة

 غير موجودة موجودة
 موجودة

  ×  ×  × .تنمي أسمكب التفكير العممي
  ×  × ×  .تنمي أسمكب التفكير اإلبداعي

  ×  ×  × .ـك الغيبيات الكاردة في القرآف الكريـتحدد مفي
 ×   ×  × .تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي

تتحدث عف الظكاىر الككنية الدالة عمى قدرة اهلل 
 .كصفاتو

×  ×  ×  

  ×  ×  × .تقدـ القصص القرآنية المتنكعة كاليادفة
 ×  ×   × .تحث المتعمـ عمى تقدير البحث العممي

  ×  ×  × .لمعاني المجردة في صكر كأشكاؿ محسكسةتقدـ ا
  ×  ×  × .تشجع عمى تدبر القرآف الكريـ كحفظو كالعمؿ بو

تدعـ حرية التفكير كتحمؿ المسؤكلية في اختيار منيج 
 .الحياة

×  ×  ×  

  ×  × ×  .تجابو أنماط التفكير الخرافي الشائعة
  ×  ×  × .إليية لتربية الضمير تزكد بأكامر كنكاهو 

  ×  ×  × .إجادة كتاب اهلل تعالىإلى  تدعك
 × ×  ×  × .تشجع المتعمـ عمى تقبؿ النقد

  ×  ×  × .تحث عمى أداء العبادة عمى الكجو الصحيح
كاليكـ  ،كمبلئكتو ،كرسمو ،ككتبو ،تحبب المتعمـ في اهلل

 .اآلخر
×  ×  ×  

ية لمصؼ الحادم عشر اإلسبلم ربيةالت كتاب ( يتضح أف محتكل5: 1قراءة الجدكؿ ) ب 
 ،القرآنية ياتالثاني عشر تناكؿ بعض بنكد معايير اختيار اآلككتاب الصؼ  ،ؿ كالثانيبجزأيو األك 

ات يبي، تحدد مفيكـ الغأسمكب التفكير العمميتنمي كؿ المعايير العممية كالعممية )ففي المحكر األ
لقصص ، تقدـ اقدرة اهلل كصفاتوعمى  لككنية الدالة، تتحدث عف الظكاىر القرآف الكريـالكاردة في ا
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ر تدبعمى  ، تشجعشكاؿ محسكسةأ، تقدـ المعاني المجردة في صكر ك القرآنية المتنكعة كاليادفة
في اختيار منيج الحياة،  ة، تدعـ حرية التفكير كتحمؿ المسؤكليالقرآف الكريـ كحفظة كالعمؿ بو

عمى  داء العبادةأعمى  ، تحثإجادة كتاب اهللإلى  ، تدعكيرإلييو لتربية الضم تزكد بأكامر كنكاهو 
 فيذه المعايير قد ،خركرسمو كمبلئكتو كاليكـ اآل تحبب المتعمـ في اهلل ككتبو، الكجو الصحيح

إلى  ىذا االىتماـ عزلكيي  ،كجيد في كحدة القرآف الكريـ بشكؿ مكسعتناكلتيا كتب المرحمة الثانكية 
  .شياء، كالحكـ عمى األكاالستنتاج ،حيث تزداد القدرة عمى االستدالؿ ،طمبةفيـ الطبيعة العمرية لم

كؿ كالثاني بعض معايير ية بجزأيو األاإلسبلم كتاب التربية أخرل تناكؿ محتكلكمف جية  
  .كؿفي الجزء األ ،5ص اختيار اآليات القرآنية بصكرة مكسعة )تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي(

 كؿ )تحث المتعمـابرة في كتاب الحادم عشر الجزء األالتي كردت بصكرة عأما المعايير  
كمنيا ما كردت في الجزء الثاني )تنمي أسمكب التفكير  ،8ص (تقدير البحث العمميعمى 

كمنيا ذكرت في كتاب  ،12( صو أنماط التفكير الخرافي الشائعةككذلؾ )تجاب ،7ص (بداعياإل
 (و أنماط التفكير الخرافي الشائعةك)تجاب ،36( صاالبداعي شر )تنمي أسمكب التفكيرالثاني ع

  .39ص ،3ص

 
 (5:2الجدول )

 القات اإلنسانيةمعايير الع: الثانيالمحور 

 الفقرة

 الصف الحادي عشر
 الجزء األول

 الصف الحادي عشر
 الصف الثاني عشر الجزء الثاني

غير  موجودة
غير  موجودة موجودة

 غير موجودة موجودة
 موجودة

  ×  ×  × .تكازف بيف أساليب الدعكة اإلسبلمية كالثقافة العممية
  ×  ×  × .تظير الجانب الحضارم في اإلسبلـ

  ×  × ×  .تحث عمى خدمة المجتمع المسمـ
  ×  ×  × .لجماعةؿ اهلل كابحب كاالعتصاـ أللفةس اتكر 

 ×   × ×  .بالمظير الحسف ـتحث عمى االىتما
  ×  ×  × .اإلسبلمية في نفكس المتعمميف تىاتغرس القيـ كاالتجا

  ×  ×  × .اإلنساف، الحياة( ،الككف ،اهللتكسب المتعمـ فف التعامؿ مع)
  ×  × ×  .تساعد عمى تنمية ركح التعاكف بيف المتعمميف

  ×  × ×  .ترفع ركح الطمكح لدل المتعمميف
  ×  × ×  .تنمي قيـ اإلحساس باآلخريف كرعايتيـ كاحتراميـ
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 الفقرة

 الصف الحادي عشر
 الجزء األول

 الصف الحادي عشر
 الجزء الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  موجودة
غير  موجودة موجودة

 غير موجودة موجودة
 موجودة

  ×  × ×  .تحافظ عمى األسرة كنكاة لممجتمع
  ×  × ×  .تيدم إلى اختيار الرفقة الصالحة كالنافعة

 ×   × ×  .تحقؽ االتزاف االنفعالي لدل المتعمـ
  × ×   × .تنمي ركح الكعي االقتصادم اإلسبلمي 

 ×  ×  ×  .تكجو إلى العمؿ المنتج البناء
  ×  ×  × .لقبمية كالمذىبيةتنزع ركح التعصب لمجنسية كا

  ×  ×  × .ترسخ الغيرة عمى اإلسبلـ كاالعتزاز بالمسمميف
  × ×  ×  .تحث المتعمـ عمى االستفادة مف قيـ الحضارات األخرل

 ×   ×  × .تنمي الحاجة إلى األمف ك االنتماء كالتقدير كالمحبة
 ×  ×  ×  .تساعد عمى حماية البيئة كحفظيا مف أشكاؿ التمكث

  × ×   × .تدعك إلى االعتداؿ في المأكؿ كالمشرب كالممبس
  ×  ×  × .تؤصؿ قيـ الصبر كالقدرة عمى مكاجية مصاعب الحياة

  × ×  ×  .تكازف بيف الجسـ كالعقؿ
 ×   ×  × .تنمي لدل المتعمـ الثقة بالنفس

 ×   × ×  .تكسب المتعمـ ميارات تؤىمو لممارسة عمؿ أك مينة
 ×   ×  × .آليات القرآنية عمى قيـ المبادأة كالمبادرةتحبذ ا

 ×  ×   × .تحث عمى العناية بالمقدسات كاألماكف التاريخية

ت باىتماـ كاضعي يسانية حظن( تبيف أف معايير العبلقات اإل2:1بقراءة الجدكؿ السابؽ  )
كيتضح كذلؾ اتفاؽ  ،يلمحادم عشر الجزء الثانلمصؼ ية اإلسبلم التربية اصة محتكلكخ ،المناىج
كالثاني عشر في بنكد عديدة بشكؿ  ،ية لمصؼ الحادم عشر بجزأيواإلسبلم كتب التربية محتكل

 ية كالثقافة العممية تظير الجانب الحضارم فياإلسبلم ساليب الدعكةأتكازف بيف ) مكسع مثؿ
ية في نفكس اإلسبلم ىاتتغرس القيـ كاالتجا ،لفة كاالعتصاـ بحبؿ اهلل كالجماعة، تكرس األاإلسبلـ

تعصب لمجنسية ، الحياة، تنزع ركح النساف، اإلتكسب المتعمـ فف التعامؿ مع اهلل، الككف، المتعمميف
قدرة عمى ، تؤصؿ قيـ الصبر كالكاالعتزاز بالمسمميف اإلسبلـ ، ترسخ الغيرة عمىكالقبمية كالمذىبية

  .(مكاجية مصاعب الحياة

كؿ كالثاني بعض ية بجزأيو األاإلسبلم ل كتاب التربيةفقد تناكؿ محتك  أخرلكمف جية 
مف كاالنتماء كالتقدير األإلى  كمنيا ) تنمي الحاجة ،القرآنية بصكرة جيدة ياتمعايير اختيار اآل

 . (المبادأة كالمبادرةية عمى قرآن، تحبذ اآليات الكالمحبة، تنمي لدل المتعمـ الثقة بالنفس
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كؿ بشكؿ ضيؽ كعابر الحادم عشر الجزء األالصؼ اب أما المعايير التي كردت في كت
عتداؿ في المأكؿ كالمشرب االإلى  )تدعك 10ص (ياإلسبلم )تنمي ركح الكعي االقتصادم

  .81ص (العناية بالمقدسات كاألماكف التاريخيةعمى  )تحث 18( صكالممبس

ضيؽ كعابر الحادم عشر الجزء الثاني بشكؿ الصؼ بينما المعايير التي كردت في كتاب 
)ترفع  81تنمية ركح التعاكف بيف المتعمميف( صعمى  )تحث 80ص (خدمة المجتمععمى  )تحث

، كاحتراميـ ( كرعايتيـ ،باألخريف)تنمي قيـ االحساس  13ص (ركح الطمكح لدل المتعمميف
 .1، )تحقؽ االتزاف االنفعالي لدل المتعمـ( ص4ص (مجتمعسرة كنكاة لماألعمى  )تحافظ، 11ص

خدمة المجتمع عمى  الثاني عشر )تحثالصؼ المعايير التي ذكرت في كتاب كمف 
 ، )ترفع ركح الطمكح لدل43ص (تنمية ركح التعاكف بيف المتعمميفعمى  )تساعد ،84ص (المسمـ

  .81ص (ياإلسبلم )تنمي ركح الكعي االقتصادم 16المتعمميف( ص

عمى  الثاني عشر منيا )تساعدالحادم عشر بجزأيو ك الصؼ أما المعايير التي تخمك كتب 
 كما تساعد ،مف المفترض أف يمـ بيا المتعممكفكالتي  (ة البيئة كحفظيا مف أشكاؿ التمكثحماي
 .مصممي المنياج أخذىا بعيف االعتبارعمى  ، مما يكجبنظافة المجتمععمى  المحافظةعمى 

 

 :تفسيرىاالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتيا و ثالثًا: 
وحدة القرآن الكريم فـي كتـب التربيـة ما التصور المقترح إلثراء " عمى نص السؤاؿ الثالثي

 "اآليات ؟اإلسالمية لممرحمة الثانوية بمعايير اختيار 
التربية اإلسبلمية  حتكلتضمف م تفاكتانطبلقان مف كاقع الدراسة، كنتائجيا التي تشير إلى 

، فإف ىناؾ حاجة لكضع تصكر مقترح إلثراء مقررات التربية ار اآلياتلمعايير اختيلممرحمة الثانكية 
، كالذم قد يسيـ في تطكير محتكيات الكتب بمعايير اختيار اآلياتاإلسبلمية في ىذه المرحمة 

 ليذه المرحمة مف ىذا الجانب، كمف خبلؿ ما سبؽ مف نتائج، نستخمص المقترح اآلتي: ةالثبلث

التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كيجب أف تراعي ىذه  لمحتك يجب زيادة االىتماـ ب
 حتكل، كالتي أكضحت الدراسة أف منسانيةكمجاؿ العبلقات اإل ،يف العممي كالعمميالمقررات المجال

 ، كالعمؿ عمى إثرائيا بما يتبلءـ كاحتياجات الطمبة:يحتاج إليياية لممرحمة الثانكية اإلسبلم التربية
 ل: معايير اختيار اآليات العممية والعممية:ففي المجال األو

 .تحث المتعمـ عمى تقدير البحث العممي -

 تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي. -
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 تشجع المتعمـ عمى تقبؿ النقد. -

 :سانيةر اختيار اآليات في العالقات اإلنالمجال الثاني: معاييوفي 

  .تحث عمى االىتماـ بالمظير الحسف -

  .المتعمـ لي لدلعاتحقؽ االتزاف االنف -

  .خرلاالستفادة مف قيـ الحضارات األعمى  تحث المتعمـ -

  .حفظيا مف أشكاؿ التمكثتساعد عمى حماية البيئة ك  -

  .تكازف بيف الجسـ كالعقؿ -

  .تكسب المتعمـ ميارات تؤىمو لممارسة عمؿ أك مينة -

 .تحث عمى العناية بالمقدسات كاألماكف التاريخية -

  .اءالمنتج البنٌ  متكجو إلى العمؿتدعك ل -
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 التوصيات والمقترحاتالنتائج و ممخص 
 :نتائج الدراسة -أولً 

 في ضوء ىذه الدراسة، خمصت الباحثة إلى النتائج اآلتية:
( معياران، تـ 43كالتي بمغت ) ،التكصؿ إلى قائمة نيائية بمعايير اختيار اآليات القرآنية -1

 : تيكىي كاآل ،مف المعايير يندرج تحت كؿ محكر مجمكعة /تصنيفيا إلى محكريف

 معياران.  (16)كيندرج تحتو  ،محكر المعايير العممية كالعممية - أ

 معياران.  (27)كيندرج تحتو  ،محكر معايير العبلقات اإلنسانية - ب

كتاب الصؼ الحادم عشر الجزء الثاني بالمرتبة األكلى مف حيث تضمنو لمعايير  يحظ -2
 ف القائمة. اختيار اآليات القرآنية في المحكريف م

خمك كتاب الصؼ الحادم عشر الجزء األكؿ مف معظـ معايير اختيار اآليات القرآنية في  -3
مثؿ معيار ) تساعد عمى حماية البيئة كحفظيا مف  المحكر الثاني )معايير العبلقات اإلنسانية(

 إشكاؿ التمكث ( .

األكؿ )معايير عممية تضمف كتاب الصؼ الحادم عشر بجزأيو األكؿ كالثاني لمعايير المحكر  -4
مف القائمة بصكرة كبيرة كمستكفاة مثؿ معيار ) تقدـ القصص القرآنية المتنكعة كعممية( 
  كاليادفة (

 

 

 توصيات الدراسة: -ثانيًا 
 :توصي الباحثة باآلتيفي ضوء النتائج السابقة، 

 ،حمة الثانكيةضركرة تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لمعايير اختيار اآليات القرآنية لممر  -1
 لدكرىا الفعاؿ في تككيف شخصية الطمبة في ضكء األىداؼ العامة لمتربية اإلسبلمية.

بحيث يتـ تضمف  ،ضركرة تكامؿ مقررات التربية اإلسبلمية في صفكؼ المرحمة الثانكية -2
 كمتكامؿ.  ،المعايير بشكؿ متكازف

 االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبداعي لدل المتعمميف. -3

 لتركيز عمى معايير العبلقات اإلنسانية في اختيار اآليات القرآنية.ا -4
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 :مقترحات الدراسة -ثالثاً 
إجراء دراسات مشابية لبحث مدل تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لمعايير اختيار اآليات  -1

 آنية في المراحؿ الدراسية األخرل. ر الق

 ما يتناسب معيا. بسبلمية األخرل تطبيؽ أداة الدراسة عمى مكضكعات كتب التربية اإل -2

إجراء دراسة في معايير اختيار األحاديث النبكية لممرحمة الثانكية في كتب التربية  -3
 اإلسبلمية. 
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 المصادر والمراجع
 الكريـ قرآفال. 

 

 المصادر :  -أوًل 
شعيب األرنؤكط ، ماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ(: مسند اإل2001اإلماـ أحمد )، حنبؿابف  .1

 .مؤسسة الرسالة، آخركفك 
 . بيركت ،دار صادر ،كلىط األ ،لساف العرب: (1991). جماؿ الديف، ابف منظكر .2
  اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع (:2003البخارم، محمد) .3

 ، تحقيؽ محمد زىير الناصر، دار طكؽ النجاة.كأيامو كسننو
كد، تحقيؽ محمد عبد الحميد، المكتبة السجستاني، أبك داكد )د.  ت(: سنف أبك دا .4

 العصرية، بيركت، لبناف 
 رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسندالنيسابكرم، مسمـ)د.ت(: " .5

 "، تحقيؽ محمد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيركت. اهلل
دار ،  كلىط األ ،خرجو صدقي العطارأ، صحيح مسمـ :(2003)مسمـ ، النيسابكرم .6

 . بيركت ،الفكر

 ثانيا / الكتب والمراجع :
( الكفاءات التدريسية في ضكء المكديكالت 2008إبراىيـ غنيـ، الجيمي الصافي ) .7

 التعميمية، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة.
لمشخصية في التربية  (: التقكيـ الذاتي2006أبك اسماعيؿ، أكـر عبد القادر ) .8

 ، دار النفائس، عماف.  كلىط األ اإلسبلمية،
 غزة. ،آفاؽمكتبة ، ط الثالثة، يةاإلسبلم (:مقدمة في التربية2007محمكد )، أبك دؼ .9

 كلىط األ ئؽ التدريس منيج، أسمكب، كسيمة،( طرا2005يكسؼ حذاـ )ك األحد، ردينة،  .10
 ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع. 

،  . ية كأساليب تدريسياسبلماإل مناىج التربية: (2011كآخركف )، فكزم فايز، اشتيكه .11
 . عماف، دار صفاء، كلى ط األ

اإلسبلمية لممرحمة  المرجع في تدريس التربية: (2010يحيى كآخركف )، قطشاأل .12
 عماف.، المممكة االردنية الياشمية، دار الفكر،  كلى، ط األالثانكية، 
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  .ماـ الشييد حسف البنا: مجمكعة رسائؿ اإل(1992حسف )، البنا .13
 ط ،كتاب زبدة التفسير، الكريـ قرآفخير مف التفسير العشر األة مف العمماء مجمكع .14

 .ـ 2008 ،الخامسة عشرة 
، اليب العمميةسسس النظرية كاأل، األيةاإلسبلم تدريس التربية: (2004ماجد )، الجبلد .15

 . دار المسيرة عماف، كلىط األ
النظرية كاالساليب  ية األسساإلسبلم تدريس التربية: (2011ماجد زكي )، الجبلد .16

 . عماف، دار المسيرة  ، ط الثانية، العممية
 ط الثالثة. ، المغني في عمـ التجكيد: (2001عبد الرحمف يكسؼ )، الجمؿ .17
 . ط الرابعة، المغني في عمـ التجكيد: (2004يكسؼ ) رحمفالجمؿ، عبد ال .18
، يةبلماإلس محاضرات في طرائؽ تدريس التربية: (2010داككد بف دركيش )، حمس .19

 . غزة، آفاؽ
ط ، يةاإلسبلم محاضرات في طرائؽ تدريس التربية: (2008). داككد بف دركيش، حمس .20

 . الثانية
دار ،  ط الثانية ،تصميـ التعميـ نظرية كممارسة: (2003). محمد محمكد، الحيمة .21

 ، عماف. المسيرة لمنشر كالتكزيع
دار ،  كلى، ط األس الفعاؿطرائؽ التدري(: 2011ة، محمد سمماف كآخركف.  )الخزاعم .22

 . عماف ، صفاء لمنشر كالتكزيع
، دار  كلى، ط األرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية(: ط2006خضر، فخرم رشيد ) .23

 المسيرة، عماف، األردف. 
دار  ، كلىط األ قرآف،أضكاء البياف في عمكـ ال: (2011عامر عمراف ،)، الخفاجي .24

 . عماف، الصفاء
 ( النظرية في التدريس كترجمتيا عمميان، دار الشركؽ. 2007دركزة، أفناف نظير ) .25
 أساليب تدريس التربية: (2003زينب حسف )، كالشمرم، حسيفعمى  طو، الدليمي .26

 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،كلىط األ، يةاإلسبلم
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 . عماف، فتكحةالقدس الم



  المصادر والمراجع

 97 

 المصادر والمراجع
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 . باء األديب –طابع ألؼ م، 2جم

، مراىقة ، ط الثانية ، عالـ الكتب: عمـ نفس نمك الطفكلة كال(  1995زىراف ، حامد )  .29
 القاىرة .
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ىداؼ التربكية كالتعميمية في جميع المكاد : صياغة األ(2005. )جكدت أحمد، سعادة .31
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 ياشمية، عٌماف. ، المممكة األردنية الالسادسة  دار الفكر، ط
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 . السعكدية ،الرياض، بيكافعكلى، مكتبة الاأل
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 ، عالـ الكتب، القاىرة.  كلىاأل
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 المممكة العربية السعكدية. 



  المصادر والمراجع

 808 

 المصادر والمراجع

(: "مدل تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية 2011) عبد العاؿ، أسمياف .77
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 خامسًا: المؤتمرات: 
ب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية جكدة محتكل كت(: "2011)عمى  حماد، شريؼ .88

العميا بفمسطيف في ضكء معايير جكدة المحتكل كتنظيمو"، المؤتمر الكطني لمتقكيـ 
 التربكم، راـ اهلل، فمسطيف. 

 دلة: سادسًا: األ
كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، مديرية التعمـ كالتأىيؿ الشرعي، النظـ اإلسبلمية لمصؼ  .89

لشرعي، ممدكح العقيؿ، يحيى األقطش، عارؼ أبك عيد، جمعية الثاني الثانكم ا
 الدراسات كالبحكث اإلسبلمية، عمكـ شرعية. 

(: الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني، دائرة المناىج 1999كزارة التربية كالتعميـ ) .90
 كزارة التربية كالتعميـ غزة. 

 مركز عشر الثاني لمصؼ ةياإلسبلم التربية (2012) العالي كالتعميـ التربية كزارة .91
  فمسطيف المناىج تطكير

، 1( التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر )ج2012كزارة التربية كالتعميـ العالي ) .92
 ( مركز تطكير المناىج فمسطيف 2ج

 (: التبلكة كالتجكيد لمصؼ السابع األساسي. 2012كزارة التربية كالتعميـ العالي ) .93
 

 سابعًا: الصحف: 
(: نماذج لبلتجاىات المعاصرة في تطكير التعميـ الثانكم، 2013نيى )عكض اهلل،  .94

 ، كزارة التربية كالتعميـ العالي. 11، ع2013-2-24صحيفة صكت التعميـ 
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 (4ممحق )
 الولية االكريم بصورتي قرآنواجية قائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لوحدة ال
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 المحتـر _______________________السيد / 

 
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

تقكـ الباحثة بإعداد دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرؽ تدريس التربية 
 : اإلسبلمية كىي بعنكاف

 ىداف العامة لمتربيةالمرحمة الثانوية في ضوء األعمى  معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة"
 "ية وتصور مقترح إلثرائياالماإلس

 الكريـ في منياج التربية قرآفكىذا يتطمب بناء قائمة بالمعايير الكاجب تضمنيا في كحدة ال
كليذا تتشرؼ الباحثة بعرض ىذه كذلمؾ ليتـ تحميؿ الكحدة في ضكئو، ية لممرحمة الثانكية اإلسبلم
، (، الصياغة)االنتماء، ال تنتميمدل  سيادتكـ لبلطبلع عمييا كتحكيميا مف حيثعمى  القائمة

 . بيذا الخصكص تعديؿ ما تركنو مناسبان أك  ضافةا  ك  أماـ االختيار المناسب،( xكذلؾ بكضع )
أف يمف عميكـ بعظيـ فضمو  احثة بجزيؿ الشكر ككافر لسيادتكـ، كتسأؿ اهلل تعالىكتتقدـ الب

 . كأف يبارؾ فيكـ كيجزيكـ خير الجزاء
 الباحثة                                                                              

 دينا حرب عاشكر                                                   
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 أوالً: المعايير العلمية والعملية

 

 بمعايير اختيار اآليات قائمة
 الصياغة األىمية مدى النتماء مدى

 تنتمي
 ل

 تنتمي
 ميمة
 ميمة جداً 

 غير
 ميمة

 سميمة
 لغوياً 

عدل ت
 لىإ

        تنمي أسمكب التفكير العممي

        تعرؼ بالغيبيات

        تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي

تتحدث عف الظكاىر الككنية الدالة عمى قدرة اهلل 
        كصفاتو

        تقدـ القصص القرآني

        العممي تجعؿ المتعمـ يقدر البحث

        تقدـ المعاني المجردة في صكر كأشكاؿ محسكسة

        تشجع عمى تدبر القرآف كحفظو

تدعـ حرية التفكير كتحمؿ المسؤكلية في اختيار 
        منيج الحياة

        تجابو أنماط التفكير الخرافي

        تزكد بأكامر كنكاىي اليية لتربية الضمير

        قؼ العبرة كالعظةتعرض مكا

        تشجع المتعمـ عمى تقبؿ النقد

        تحث عمى أداء العبادة عمى الكجو الصحيح

        تحبب المتعمـ في اهلل ككتبو كرسمو
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 ثانياً: معايير العالقات اإلنسانية

 بمعايير اختيار اآليات قائمة
 الصياغة األىمية مدى النتماء مدى

 ل تنتمي
 تنتمي

 ميمة
 غير ميمة جداً 

 ميمة
 سميمة
 لغوياً 

عدل ت
 لىإ

تكائـ بيف الدعكة إلى ترسيخ اليكية اإلسبلمية كاالنخراط 
 في الثقافة العممية

       

        تظير الجانب الحضارم في اإلسبلـ

        تحث عمى خدمة المجتمع المسمـ

        الجماعة بحبؿ كاالعتصاـ األلفة تكريس

        عمى العناية بالمظير الحسف تحث

        اإلسبلمية في نفكس المتعمميف تتغرس القيـ كاالتجاىا

تكسب المتعمـ فف التعامؿ مع اهلل كالككف كاإلنساف 
 كالحياة

       

        تساعد عمى تنمية ركح الفريؽ بيف المتعمميف

        ترفع سقؼ الطمكح لدل المتعمميف

        حساس باآلخريف كرعايتيـتنمي قيمة اال

        تحافظ عمى األسرة كنكاة لممجتمع

        تيدم إلى اختيار الرفقة الصالحة

        تحقؽ االتزاف االنفعالي لدم المتعمـ

        تنمي ركح الكعي االقتصادم اإلسبلمي 

        تكجو إلى العمؿ المنتج البناء

        كالقبمية كالمذىبية تنزع ركح التعصب لمجنسية

        ترسخ الغيرة عمى اإلسبلـ كاالعتزاز بالمسمميف

        خرلتحث المتعمـ عمى االستفادة مف قيـ الحضارات األ

        تشبع الحاجة إلى األمف كاالنتماء كالتقدير كالمحبة 

        تساعد عمى حماية البيئة كحفظيا مف أشكاؿ التمكث

        ى االعتداؿ في المأكؿ كالمشرب كالممبستدعك إل
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 بمعايير اختيار اآليات قائمة
 الصياغة األىمية مدى النتماء مدى

 ل تنتمي
 تنتمي

 ميمة
 غير ميمة جداً 

 ميمة
 سميمة
 لغوياً 

عدل ت
 لىإ

        تؤصؿ قيـ الصبر كالقدرة عمى مكاجية مصاعب الحياة

        تحث عمى العناية بالقكة الجسدية مكازنة بالقكة المعرفية

        تنمي لدل المتعمـ الثقة بالنفس

تدعك إلى اكساب المتعمـ ميارات تؤىمو لممارسة عمؿ 
 أك مينة

       

        تحبذ اآليات قيـ المبادأة كالمبادرة

        تحث عمى العناية بالمقدسات كاألماكف التاريخية

 



  

 808 

 مالحق الدراسة

 (3ممحق )
 النيائية اقائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لوحدة القرآن الكريم بصورتي

 
 الجامعة اإلسالمية غزة

 الدارسات اإلسالمية –كمية التربية 

 ج وطرق التدريسقسم المناى

 

 

قائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لوحدة القرآن الكريم 
 النيائية ابصورتي

 

 

 

 إعداد الباحثة
 دينا حرب عاشور

 
 

 إشراف الدكتور
 محمد شحادة زقوتد.

 

 
 م 3144
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المحتـر ____________________السيد / 

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

تقـك الباحثة بإعداد دراسة لنيؿ درجة الماجستير في "المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلسبلمية" كىي 
 : بعنكاف

 معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة عمى المرحمة الثانوية في ضوء األىداف العامة لمتربية"
 "ية وتصور مقترح إلثرائيااإلسالم

الكاجب تضمنيا في كحدة القرآف الكريـ في منياج التربية كىذا يتطمب بناء قائمة بالمعايير 
 اإلسبلمية لممرحمة الثانكية كذلؾ ليتـ تحميؿ الكحدة في ضكئيا 

كليذا تتشرؼ الباحثة بعرض ىذه القائمة عمى سيادتكـ لبلٌطبلع عمييا كتحكيميا مف حيث 
ضافة أك تعديؿ ما تركنو ، ك ( أماـ االختيار المناسبxكذلؾ بكضع ) (مدل )االنتماء ، الصياغة ا 

 . مناسبان بيذا الخصكص

، كتسأؿ اهلل تعالى أف يمف عميكـ بعظيـ فضمو احثة بجزيؿ الشكر ككافر لسيادتكـكتتقدـ الب
 . كأف يبارؾ فيكـ كيجزيكـ خير الجزاء

 الباحثة                                                                              

 دينا حرب عاشور                                                   
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 أوالً: المعايير العلمية والعملية

 

 بمعايير اختيار اآليات قائمة
 الصياغة األىمية مدى النتماء مدى

 ل تنتمي
 تنتمي

 ميمة
 غير ميمة جداً 

 ميمة
 سميمة
 لغوياً 

عدل ت
 لىإ

        يتنمي أسمكب التفكير العمم
        تنمي أسمكب التفكير اإلبداعي

        تحدد مفيـك الغيبيات الكاردة في القرآف الكريـ
        تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي

تتحدث عف الظكاىر الككنية الدالة عمى قدرة اهلل 
        كصفاتو

        تقدـ القصص القرآنية المتنكعة كاليادفة 
        مـ عمى تقدير البحث العمميتحث المتع

        تقدـ المعاني المجردة في صكر كأشكاؿ محسكسة
        تشجع عمى تدبر القرآف الكريـ كحفظو كالعمؿ بو

تدعـ حرية التفكير كتحمؿ المسؤكلية في اختيار 
 منيج الحياة

       

        تجابو أنماط التفكير الخرافي الشائعة
        كنكاىي إليية لتربية الضميرتزكد بأكامر 

        تدعك إلى إجادة كتاب اهلل تعالى
        تشجع المتعمـ عمى تقبؿ النقد

        تحث عمى أداء العبادة عمى الكجو الصحيح
تحبب المتعمـ في اهلل ككتبو كرسمو كمبلئكتو كاليـك 

        اآلخر
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 يةثانياً: معايير العالقات اإلنسان

 بمعايير اختيار اآليات قائمة
 الصياغة األىمية مدى النتماء مدى

 ل تنتمي
 تنتمي

 ميمة
 جداً 

 غير ميمة
 ميمة

 سميمة
 لغوياً 

عدل ت
 لىإ

        تكازف بيف أساليب الدعكة اإلسبلمية كالثقافة العممية
        تظير الجانب الحضارم في اإلسبلـ

        تحث عمى خدمة المجتمع المسمـ
        لجماعةؿ اهلل كابحب كاالعتصاـ أللفةس اتكر 

        بالمظير الحسف ـتحث عمى االىتما
        اإلسبلمية في نفكس المتعمميف تتغرس القيـ كاالتجاىا

 اإلنساف، ،الككف ،كسب المتعمـ فف التعامؿ مع )اهللت
 الحياة(

       

        ميفتساعد عمى تنمية ركح التعاكف بيف المتعم
        ترفع ركح الطمكح لدل المتعمميف

        تنمي قيـ اإلحساس باآلخريف كرعايتيـ كاحتراميـ
        تحافظ عمى األسرة كنكاة لممجتمع

        تيدم إلى اختيار الرفقة الصالحة كالنافعة
        تحقؽ االتزاف االنفعالي لدل المتعمـ

        م اإلسبلمي تنمي ركح الكعي االقتصاد
        تكجو إلى العمؿ المنتج البناء

        تنزع ركح التعصب لمجنسية كالقبمية كالمذىبية
        ترسخ الغيرة عمى اإلسبلـ كاالعتزاز بالمسمميف

        تحث المتعمـ عمى االستفادة مف قيـ الحضارات األخرل
        ير كالمحبة تنمي الحاجة إلى األمف ك االنتماء كالتقد

        تساعد عمى حماية البيئة كحفظيا مف أشكاؿ التمكث
        تدعك إلى االعتداؿ في المأكؿ كالمشرب كالممبس

        تؤصؿ قيـ الصبر كالقدرة عمى مكاجية مصاعب الحياة
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 بمعايير اختيار اآليات قائمة
 الصياغة األىمية مدى النتماء مدى

 ل تنتمي
 تنتمي

 ميمة
 غير ميمة جداً 

 ميمة
 سميمة
 لغوياً 

عدل ت
 لىإ

        تكازف بيف الجسـ كالعقؿ
        تنمي لدل المتعمـ الثقة بالنفس

        لمتعمـ ميارات تؤىمو لممارسة عمؿ أك مينةتكسب ا
        تحبذ اآليات القرآنية عمى قيـ المبادأة كالمبادرة

        تحث عمى العناية بالمقدسات كاألماكف التاريخية

 

 

 معايير ترون إضافتيا 
 في المعايير العممية كالعممية   -8

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 في معايير العبلقات اإلنسانية -2

    _______________________________________________________ 
    _______________________________________________________ 
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 (4)ممحق 
 لمصف الحادي عشر لممرحمة الثانوية بطاقة تحميل وحدة القرآن الكريم

 

 
 الجامعة اإلسالمية غزة

 الدارسات اإلسالمية –كمية التربية 

 قسم المناىج وطرق التدريس

 
 

 بطاقة تحميل وحدة القرآن الكريم لممرحمة الثانوية
 لمصف الحادي عشر

 
 
 

 إعداد الباحثة
 دينا حرب عاشور

 
 

 إشراف الدكتور
 محمد شحادة زقوتد. 

 
 
 م 3144
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 لمصف الحادي عشر الكريم قرآنقائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لوحدة ال
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 المحترم ____________________السيد / 
 

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 

بلمية" كىي تقـك الباحثة بإعداد دراسة لنيؿ درجة الماجستير في "المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلس
 : بعنكاف

 معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة عمى المرحمة الثانوية في ضوء األىداف العامة لمتربية
 ية وتصور مقترح إلثرائيااإلسالم

 
 : كتقـك الباحثة بتحميؿ كحدة القرآف الكريـ في كتب التربية اإلسبلمية  لممرحمة الثانكية كىى

 . زء األكؿكتاب الحادم عشر الج: أكالن 
 . كتاب الحادم عشر الجزء الثاني

 كتاب الثاني عشر: ثانيان 
 

كتتقدـ الباحثة بجزيؿ الشكر لسيادتكـ ، كتسأؿ اهلل تعالى أف يمف عميكـ بعظيـ فضمو كأف يبارؾ 
 . فيكـ كيجزيكـ خير الجزاء

 باحثةال                                                                        
 دينا حرب عاشور                                                                 
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لمصف  ية لممرحمة الثانويةاإلسالم الكريم في كتب التربية قرآنبطاقة تحميل وحدة ال
 الحادي عشر

 
 أوًل: المعايير العممية والعممية

 

 معايير اختيار اآليات

 الصف الحادي عشر
 جزء األولال

 الصف الحادي عشر
 الجزء الثاني

غير  موجود
 موجود

غير  موجود
 موجود

     تنمي أسمكب التفكير العممي
     تنمي أسمكب التفكير اإلبداعي

     تحدد مفيـك الغيبيات الكاردة في القرآف الكريـ
     تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي

عمى قدرة اهلل  تتحدث عف الظكاىر الككنية الدالة
 كصفاتو

    

     تقدـ القصص القرآنية المتنكعة كاليادفة 
     تحث المتعمـ عمى تقدير البحث العممي

     تقدـ المعاني المجردة في صكر كأشكاؿ محسكسة
     تشجع عمى تدبر القرآف الكريـ كحفظو كالعمؿ بو

تدعـ حرية التفكير كتحمؿ المسؤكلية في اختيار منيج 
 الحياة

    

     تجابو أنماط التفكير الخرافي الشائعة
     تزكد بأكامر كنكاىي إليية لتربية الضمير

     تدعك إلى إجادة كتاب اهلل تعالى
     تشجع المتعمـ عمى تقبؿ النقد

     تحث عمى أداء العبادة عمى الكجو الصحيح
ـ تحبب المتعمـ في اهلل ككتبو كرسمو كمبلئكتو كاليك 

 اآلخر
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 ثانياً: معايير العالقات اإلنسانية

 

 معايير اختيار اآليات

 الصف الحادي عشر
 الجزء األول

 الصف الحادي عشر
 الجزء الثاني

غير  موجود
 موجود

غير  موجود
 موجود

     تكازف بيف أساليب الدعكة اإلسبلمية كالثقافة العممية
     تظير الجانب الحضارم في اإلسبلـ

     ث عمى خدمة المجتمع المسمـتح
     لجماعةؿ اهلل كابحب كاالعتصاـ أللفةس اتكر 

     بالمظير الحسف ـتحث عمى االىتما
     اإلسبلمية في نفكس المتعمميف تتغرس القيـ كاالتجاىا

     تكسب المتعمـ فف التعامؿ مع )اهلل ،الككف ،اإلنساف ،الحياة(
     كف بيف المتعمميفتساعد عمى تنمية ركح التعا

     ترفع ركح الطمكح لدل المتعمميف
     تنمي قيـ اإلحساس باآلخريف كرعايتيـ كاحتراميـ

     تحافظ عمى األسرة كنكاة لممجتمع
     تيدم إلى اختيار الرفقة الصالحة كالنافعة

     تحقؽ االتزاف االنفعالي لدل المتعمـ
     سبلمي تنمي ركح الكعي االقتصادم اإل

     تكجو إلى العمؿ المنتج البناء
     تنزع ركح التعصب لمجنسية كالقبمية كالمذىبية
     ترسخ الغيرة عمى اإلسبلـ كاالعتزاز بالمسمميف

     تحث المتعمـ عمى االستفادة مف قيـ الحضارات األخرل
     تنمي الحاجة إلى األمف ك االنتماء كالتقدير كالمحبة 

     عد عمى حماية البيئة كحفظيا مف أشكاؿ التمكثتسا
     تدعك إلى االعتداؿ في المأكؿ كالمشرب كالممبس

     تؤصؿ قيـ الصبر كالقدرة عمى مكاجية مصاعب الحياة
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 معايير اختيار اآليات

 الصف الحادي عشر
 الجزء األول

 الصف الحادي عشر
 الجزء الثاني

غير  موجود
 موجود

غير  موجود
 موجود

     تكازف بيف الجسـ كالعقؿ
     تنمي لدل المتعمـ الثقة بالنفس

     ةتكسب المتعمـ ميارات تؤىمو لممارسة عمؿ أك مين
     تحبذ اآليات القرآنية عمى قيـ المبادأة كالمبادرة

     تحث عمى العناية بالمقدسات كاألماكف التاريخية
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 (5)ممحق 
 لمصف الثاني عشر بطاقة تحميل وحدة القرآن الكريم لممرحمة الثانوية

 
 

 الجامعة اإلسالمية غزة

 الدارسات اإلسالمية –كمية التربية 

 المناىج وطرق التدريسقسم 

 

 

  بطاقة تحميل وحدة القرآن الكريم لممرحمة الثانوية
 لمصف الثاني عشر

 
 
 
 

 إعداد الباحثة
 دينا حرب عاشور

 
 

 إشراف الدكتور
 محمد شحادة زقوتد. 

 
 
 
 م 3144
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  الكريم قرآنقائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لوحدة ال
 لمصف الثاني عشر

 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 

 المحترم ___________________السيد / 
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

تقـك الباحثة بإعداد دراسة لنيؿ درجة الماجستير في "المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلسبلمية" كىي 
 : بعنكاف

 لعامة لمتربيةمعايير اختيار اآليات القرآنية المقررة عمى المرحمة الثانوية في ضوء األىداف ا
 ية وتصور مقترح إلثرائيااإلسالم

 
 : كتقـك الباحثة بتحميؿ كحدة القرآف الكريـ في كتب التربية اإلسبلمية  لممرحمة الثانكية كىى

 . كتاب الحادم عشر الجزء األكؿ: أكالن 
 . كتاب الحادم عشر الجزء الثاني

 كتاب الثاني عشر: ثانيان 
 

سيادتكـ ، كتسأؿ اهلل تعالى أف يمف عميكـ بعظيـ كتتقدـ الباحثة بجزيؿ الشكر ل
 . فضمو كأف يبارؾ فيكـ كيجزيكـ خير الجزاء

                                                                              
 الباحثة

 دينا حرب عاشور                                                   
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 ر العممية والعمميةأوًل: المعايي
 

 

 معايير اختيار اآليات
 الصف الثاني عشر

 غير موجود  موجود          
   تنمي أسمكب التفكير العممي

   تنمي أسمكب التفكير اإلبداعي
   تحدد مفيـك الغيبيات الكاردة في القرآف الكريـ

   تساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي
   الدالة عمى قدرة اهلل كصفاتوتتحدث عف الظكاىر الككنية 

   تقدـ القصص القرآنية المتنكعة كاليادفة 
   تحث المتعمـ عمى تقدير البحث العممي

   تقدـ المعاني المجردة في صكر كأشكاؿ محسكسة
   تشجع عمى تدبر القرآف الكريـ كحفظو كالعمؿ بو

   اةتدعـ حرية التفكير كتحمؿ المسؤكلية في اختيار منيج الحي
   تجابو أنماط التفكير الخرافي الشائعة

   تزكد بأكامر كنكاىي إليية لتربية الضمير
   تدعك إلى إجادة كتاب اهلل تعالى

   تشجع المتعمـ عمى تقبؿ النقد
   تحث عمى أداء العبادة عمى الكجو الصحيح

   تحبب المتعمـ في اهلل ككتبو كرسمو كمبلئكتو كاليـك اآلخر
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 نياً: معايير العالقات اإلنسانيةثا

 

 

  

 معايير اختيار اآليات            
 عشر لصف الثانيا             
 موجود غير    موجود           

   تكازف بيف أساليب الدعكة اإلسبلمية كالثقافة العممية
   تظير الجانب الحضارم في اإلسبلـ

   تحث عمى خدمة المجتمع المسمـ
   لجماعةؿ اهلل كابحب كاالعتصاـ فةأللس اتكر 

   بالمظير الحسف ـتحث عمى االىتما
   اإلسبلمية في نفكس المتعمميف تتغرس القيـ كاالتجاىا

   تكسب المتعمـ فف التعامؿ مع )اهلل ،الككف ،اإلنساف ،الحياة(
   تساعد عمى تنمية ركح التعاكف بيف المتعمميف

   فترفع ركح الطمكح لدل المتعممي
   تنمي قيـ اإلحساس باآلخريف كرعايتيـ كاحتراميـ

   تحافظ عمى األسرة كنكاة لممجتمع
   تيدم إلى اختيار الرفقة الصالحة كالنافعة

   تحقؽ االتزاف االنفعالي لدل المتعمـ
   تنمي ركح الكعي االقتصادم اإلسبلمي 

   تكجو إلى العمؿ المنتج البناء
   جنسية كالقبمية كالمذىبيةتنزع ركح التعصب لم

   ترسخ الغيرة عمى اإلسبلـ كاالعتزاز بالمسمميف
   تحث المتعمـ عمى االستفادة مف قيـ الحضارات األخرل
   تنمي الحاجة إلى األمف ك االنتماء كالتقدير كالمحبة 
   تساعد عمى حماية البيئة كحفظيا مف أشكاؿ التمكث

   ؿ كالمشرب كالممبستدعك إلى االعتداؿ في المأك
   تؤصؿ قيـ الصبر كالقدرة عمى مكاجية مصاعب الحياة

   تكازف بيف الجسـ كالعقؿ
   تنمي لدل المتعمـ الثقة بالنفس

   تكسب المتعمـ ميارات تؤىمو لممارسة عمؿ أك مينة
   تحبذ اآليات القرآنية عمى قيـ المبادأة كالمبادرة

   كاألماكف التاريخيةتحث عمى العناية بالمقدسات 



  

 822 

 مالحق الدراسة

 (6ممحق )
الكريم في  قرآنقائمة بأسماء السادة المحكمين لقائمة معايير اختيار اآليات القرآنية لوحدة ال

 لممرحمة الثانوية  يةاإلسالم كتب التربية
 

 التخصص      الدرجة العممية السم          الرقم
 مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه شرؼ عمر بربخأ 8
 تربية أصكؿ دكتكراه سمية سالـ النخالة 2
 إسبلميةمناىج كطرؽ تدريس تربية  دكتكراه شريؼ حماد 8
 دراسات إسبلمية أصكؿ تربية دكتكراه محمد اسعيد العمكر 8
 مناىج كطرؽ تدريس ماجستير سمياف عطكة عبدالعاؿأ 5
 تربية ماجستير ميف طة عبد الغفكرأ 6
 دراسات إسبلمية رماجستي زىير عكيض العمكر 7
 مناىج كطرؽ تدريس ماجستير بك مطمؽأمركة  8
 مناىج كطرؽ تدريس ماجستير بك جزرأمنى محمد  9
 أصكؿ ديف بكالكريس غاجياد شكرم األ 80
 شريعة بكالكريس رنا غازم السباخي 88
 شريعة إسبلمية بكالكريس نعمة مصطفى العبادلة 82
 غة عربيةل ليسانس  مصباح صبحي العطار 88
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 (7ممحق )
 تسييل ميمة باحث
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