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 تقديم

 الحمد هلل الذي أمكن بتوفيقه الشروع في إنجاز العدد األول من هذه السلسلة       

تربيتنا منذ عددها  ةتحرير مجل د هيأة، والذي كانت حلما يراو"كتاب تربيتنا" التربوية 

األول حتى تنهض بتحقيق أهداف ووظائف في مجال البحث والتنظير والتكوين ال تتسع 

 .لها أبواب المجلة وصفحاتها

ويعتبر حقل التربية اإلسالمية بكرالم تهمل فيه أدوات البحث في التنقيب لتحدد       

بدقة، حتى تخرج من حالة ارتباك التصورات  معالمها بعناية وتصوغ أهدافها التفصيلية

الناجمة عن الشرخ الذي أحدثه عزل اإلسالم عن التربية العامة وعن الممارسة الواقعية 

 .في شتى مجاالت الحياة

، وإن جاز الت هذه المادة لم تقف على أقدامها ولم تحقق استقالليتها كاملةوما ز      

اع بطيء وخطوات متعثرة، فكثيرا ما تحكمت في القول بأنها آخذة في طريق ذلك بإيق

رف بأوليتها ومستلزماتها تتعليمية ال تعبأ بالتربية وال تعتحديد مقرراتها نظرة علمية و

 .الفنية والبيداغوجية

لهذا ارتأينا أن تكون باكورة هذه السلسلة الواعدة قضية منهجية تأليف كتاب التربية       

 ن التعليم األساسي والتي كانت موضوع اإلسالمية بالسلك الثاني م
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الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية بأكاديمية القنيطرة  اللقاء

 .9111ماي  91و  91موافق  9191محرم  02و  91بتاريخ 

ييسر إن نشر أعمال هذا اللقاء من شأنه أن يوسع دائرة المستفيدين من عروضه و      

الوقوف عند أفكارها ومقترحاتها إلغنائها باإلضافة إليها وتأكيدها، أو تناولها بالنقد 

 .يللوالتقويم، أو حتى االعتراض على بعضها بالبيان والد

فغرض السلسلة التعريف بقضايا التربية اإلسالمية مادة دراسية ومنهاجا عاما وشامال 

وإثارة النقاش حولها  أصيل والتنظير والتطويروتقديم كل المحاوالت الجادة في مجال الت

واإلسهام في تنشيط البحث والكتابة والتأليف في مختلف الموضوعات المتصلة بتربيتنا 

 .داخل المدرسة وخارجها

واإلقدام على نشر مداخالت اللقاء المذكور ينطلق من اعتقاد أنها اشتملت على أفكار       

 .تجديدية موفقة ومثيرة للتأمل والتفكير سديدة وتحليالت صائبة ومقترحات

إنها كلها عكست الرغبة القوية في تطوير المادة وتصحيح النظرة التقليدية إليها       

وربطها بغايات اإلسالم العليا ومقاصده العامة الرامية إلى بناء اإلنسان المؤمن بالوحي 

ل مع إيجابيات العصر بوعي الممارس لتكاليف الشرع عبادة وأخالقا ومعامالت، المتفاع

واتزان، المقدر لمسؤولياته الفردية والجماعية، والمقتدر على رفع كل التحديات المواجهة 

 .له انطالقا من اعتزازه بدينه الخاتم وإيمانه بخلود نهجه الرباني
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حلة ولقد انصبت عروض القسم األول على تقويم الكتاب المدرسي الحالي بالمر      

اإلعدادية في ضوء خصوصيات الكتاب المدرسي ووظائفه التعليمية والتربوية المؤسسة 

األولى علمية تبرز : من زاويتين ، فتناولته بالنقد والتحليلعلى نظريات حديثة ومشهورة

ما يجب أن يكون عليه الكتاب المدرسي مضمونا وطريقة، والثانية واقعية علمية تستند 

يفيات التعامل الميداني معه لإلفادة من اإليجابيات وتنميتها والتنبيه إلى ما هو كائن وك

 .على السلبيات والحد من آثارها

وفي القسم الثاني الخاص بتقديم مقترحات جديدة لتأليف الكتاب المدرسي اتجهت       

المداخالت إلى عرض بدائل قيمة احتوت على أفكار نيرة ونظرات جريئة من شأن التمعن 

أن يبلور منهجية فعالة ومتطورة تحرر المادة من النزوع إلى المحتويات المعرفية  فيها

المفصولة عن ذات المتلقي وحاجاتها التربوية الملحة وعن الواقع المعيش وقضاياه 

 .المتغيرة إلى جانب إحالل ثوابت الدين المكانة الالزمة بمختلف المراحل الدراسية

العظيم أن يوفقنا لالستمرار في إصدار هذه السلسلة التربوية  وختاما نسأل هللا العلي      

، وخدمة ألطرها والمهتمين بها، وهللا من وراء خدمة لتربيتنا اإلسالمية وفلذات أكبادنا

 .القصد وهو يهدي السبيل

 عبد السالم األحمر                                                        
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 األستاذ عبد العزيز عدنان         

 مفتش منسق جهوي بأكاديمية مكناس        
 

 :مقدمة تمهيدية
يثدد  كاد ك كوشقدد  كيد  كردفاككل كتعددفاكو دب ي ل كورددفاكك-ويد اك ك–لقد كاد اككلابدد مككلي   د ك

كل د يةككلب روفدةككليش  فاكرع و ب كويبيفةكك بخ كي ،كوظ كيشالةكت كيق يةككلقع ف ككلب كبطغد كللد ك

ك.ر  بي ك كوبف ضكشف ه كلل ككلي ؤولفاكوبيظ كر هبي يهم

صاكفثفد كعداةكلص كعككلي فد كردفاكصشصد  خكوخصدوي كوق كك بط عككلاب مككلي    كت كخعمكك

ار ىكلل كصلل ككلي بوف تكاي كفظه كذلككياكخدل ككلشد وكتكوكللقد  كتكوكليلقد تككل  ك دفةككلبد كب قد ك

ت  بط عكصاكفخ جكيداكاد كذلدككيشبصد ككظد ت ك،كوصصدرعكفبيبدةكر هيفدةك.كوبقوفي قص ك  ك ب كوبيلفلف ك

ر لغةكولش فةكت ئقةكيي كا  ككليهبيفاكر لب رفةكوكلب لفمكتد ك د ئ كصشيد  ككل د لمكفد  اواكصهيفبد كوعد و  ك

رف كك ب ي ل كر لبر  خكيا ككلاكوفةكتد ككل يلفدةككلب روفدة،كت صد  وكككلقدوكشفاكوكلبوصدف ت،كوكبخدذوكككلبد ك

ك.كلاففلةكرا ل كص ك كش ت ةكيق ،كيي كص ىكإل كبطوف خكبطوف ككيي و  

؟كويدد كهدد ك خكوخصددوي ؟كويدد كت ئ بدد ككلب روفددة؟كويدد كهددوك صصكصشصدد تيدد كهددوككلابدد مككلي   دد 

ك؟واففكفيااكك بغلل كلفيققكصه كت كليوكصف تكوكأل سككلب كفشرغ كصاكفرش كللفه ك؟ك

 رةكلشه كرإفا اكلر كيي و كهذكككل  ضكولش ص خكرإذاكبلامكيايولةكياككأل ئلةك  ي و ككإلا

ك.هللا

 تعريف الكتاب المدرسي: 

هش ككب   ففكاثف  كويب    كللاب مككلي    ،كوه كبخبلفكر خبلفككلر يثفاكبر  كللاكوفةككلب ك

كوياكرفاكهذخككلب   ففك.كفشظ كيشه كا كوكي كيشهمكإل كهذكككلاب م



 7 

كليق  ككل  ك  كبيثفلكي بي ككيداككلاهدةككل  ديفةككليشد تةكككلاب مككلي    كهوككلذصكفيث "ك-1

ك.1"لل ككلب لفم،كووكف عكيا وكللخر  كت كبق ف ككلي   ككل ليفةككليش  رةكلا كيوعوع

ك.2"وكلع و فةكل يلش ككلب  ف  ككلش اعهوكبلكككلو فلةككليفف  ك"ك-2

وطشفةكب بر ككلي اةككأل    ككلاب مككلي    كهوكي   كيطرولةكيق   كياكواك  ككلب رفةككلك-3

ك.3"كلذصكف بق كيش ككلبليفذكي لوي بهم،كوف  ل ككلي  سكصثش  كليلفب ككلب لفمكوكلب لم

ك.4"كلاب مككلي    كلفسكاب مكي   كتقط،كر كهوكاب مكبليفذكصوو"ك-3

ةكإاكهذخككلب   ففكبفف كت كيايله كصاككلاب مككلي    كهوككلذصكببيش كي  ب كيةكر ش يجككل  ك 

ك.كليق  ك  يف ،كوب اسككلفل فةككلب روفةككلي بي  كوكأله كفككليق   كلليشهجككل  ك  

 موقف الرافضين وأدلتهم: 

لق ككبخذتكيي  ردةككلي   عدفاكللابد مككلي   د كيظهد ككيداكيظد ه ك تعدهمكللب رفدةككلبقلف فدةك

تكلدداككلب رفددةككلفوش شفددةككلب رفددةككلبقلف فددةكقدد كو ثددتكتفيدد كو ثدد"رايفددةكصشددا له كوصشي طهدد ،كتهددمكفدد واكصاك

تد لب لفمكهدوككليد  سكوكلابد مكصيد ككلبليفدذكتهدوكتد كق لدمككألوقد تك".ككلشدالفةككليطلقدة"وكلق واككلو ط ك

كك5"ي بقر كوكت ل ،كتهوكف يةكياككلي  سكثمكف بظه كياككلاب مكتهمكصمكلمكففهم

 رواكاد كيظهد كيداكاكر أل  لفمككل بفقةكتد ككلب رفدةكوفيد وهاذككظ كصصي مكهذكككوبا خكفش  و

ك.ةككليو وثةكت ككلب لفمكوفش  واكري  تةكصليقكل قلفةككليب لمكوشف فب كويبطلر ب فليظ ه ككلشا

كلي د وفكر  كئد ككلشد ف كللب رفدةككلبقلف فدةكوكلطد قك"كاد اكاد كك و دو"وا اكت كيق يدةكهدؤو ك

 ،كوكلي  تدةككلاد ها ككلبد كتقد كاد اكفيد  مككلابدمكليويد.ككلبلقفشفة،كولو فلبه ككأل   فةككلب كه ككلابد م

إششدد كصادد خككلابددم،كإشهدد كوكب لددمك ددوىك:ك"وتدد كهددذكككلصدد  كفقددو .كو ككلبليفددذبؤخدذكيشهدد كوبصددمكتدد كلقدد

ردد كفددب لمكفف دد ك ددوىكصاكفقدد ص،كإشد كوكفبثقددفككليد ف كليدد كوكش  تدد ،كت لطفد ككلددذصكفقدد صكوكففادد ،كإشد كوك

  كص الشد كوصفد فش كوصلفششد ،كوإاكإيدل ككلابد مكييد كإاكصوكئ كي ليفش كت ككليفد:ك"وفقو كصفع ك.ك6"كلالي ت

ش د فكشدفئ كهذخكاله كوكف ليش ككو ب و ،كر كف ليش كك بخ كمكلقو ككآلخ فا،كف ليش كصاكش بق كاثف ك،كوصوك

ك.7ت كصصكش  كششبظ كياككلبليفذكصاكففا كإذككاش كشفا كل كت كا كش  :ك"،كوفب    "لل ككإلطلق

 وك ككلب رفةككلي فثةكلل كصاككلالي تكوكب د وكصاكبادواك يدواك،كوصشهد ككصي "كر ب لوباص"وفؤا ك

خ لفةكياككلي ش كي كلمكبصيره كخر كتكوكق فة،كو ل كإلد كليدسككألشدف  ككلي  فدةكوكلوقدوفكللفهد كوكلقفد مك

ك.ر أللي  كوكوشغي سكت ككوشف  وت

                                                 
1
 .242: ، ص 1771 2ط . التدريس: ريان فكري حسن   – 

2
 .69: ، ص 1794ط . العملية وأصول التدريسرائد التربية : فايد عبد الحميد   – 

3
 .13:ص . تقويم كتاب الجغرافية للسنة الخامسة، بحث تربوي بكلية علوم الرتبية: بوبكري وسمحاوي   – 

4
 1762. الكتاب المدرسي: أبو الفتوح رمضان وآخرون   – 

5
 .241 :، ص1764 – 9أصول التربية وعلم النفس، ط : محمد رفعة رمضان ومن معه   – 

6
 .97/97. مركز تكوين المفتشين –محاضرات في علوم التربية : الدباجي الجياللي   – 

7
 .72: ص  6/7عدد . الرسالة التربوية –الجوانب التربوية للكتاب المدرسي : عبد هللا بناني   – 



 8 

ألشدف  كوكألاهدا كرد  كإلد ككإلاثد  كيداككلد يلتكويليظدةككلطرف دةكوك دبخ كمكك"كت ورد "و ل ك

ك.ك9كلبيففظكوكلب يفةكوكلبذاف 

ياكخدل كهدذخككألقدوك كفبعدعكصاكصصدي ره كف تعدواككلابد مكليويد كريد كتفد ككلابد مككلي   د ك

ك.ألشهمكوكف واكتف ككليص  ككل ئف  كللي  تة

ك.وتفي كفل كايلةكياككوشبق  كتككلب ككلبي ه كهؤو كت ك تعهمكو ب ي  ككلاب مككلي    

ك.ص ك كياكص وكتككلب لفمككلبلقفش ككلذصكفلغ كت للفةككليب لمكوفع  كت كوع فةك اوشفةإش ك -

 .إش كفؤ صكإل كب لفمك طي كر لش رةكلي ظمككلبليفذ -

إشدد كوكفشيدد كتدد ككلبليفددذككلقدد   كللدد كك ددبغل ككلي لويدد تكتدد كيخبلددفكيوكقددفككليفدد  ،كويدد ك -

 .كليشالتككلط  ئة

 . كياككلي   ككل  ك فةإش كوكفشاةككأل ب ذكلل ككو باك  -

كل ليفةكق كباواكيب ث  كرط فقةكت ككلبفاف كوواهةكشظ خككلشخصفةكييد كفد قمككليد  سكإاكي  ب ك -

 .وكلبليفذكي  كلل ككل ف كوتقكهذخككلخطةككلب كق كباواكقف كيلئية

 . إاككل وكتةككلبا  فةكق كبيامكلاككليؤلفككلاوكشمككلب روفةككلب كفشرغ ككيب كيه كوكولباكمكره -

وكليليظكصاكهدذخككوشبقد  كتكب اداكللد كصاكي  تدةككلبليفدذكفشرغد كصاكبادواكشبفادةكيليظد بهمك

صيدد ك.ككلشخصدفةكوباد  رهمككلذكبفددةكوكابشد ت بهمككلي ددبي  ،كألاكهدذككككلشددوعكيداككلي  تددةكصاثد كفقفشدد كوثر بد 

ليفذكت كيف بهمكولاكفشبف وكككره ككلبلقفاكوكلابمككلي   فةكتإشه كوكب لمكإوككلي  تةككل فئةككلب كلاكبفف ككلب

ك.ألشه كلر   كلاكبا  مكقف هم

وصاك و وكا اكييق كتفي كذهمك؟ككلي    كق كتق كصهيفب كإل ككألر لاا،كه كي ش كهذككصاككلاب مك

؟كوه كك بط لتكككلي ك سككألاث كبيي  كللير  ئككلب روفةككلبق فيفةكوكألي داكبدوت ككللد كإيا شفد تكإلف 

غش كشه ئف كلاككلاب مككلي   د كوليد كفق يد كيداكخد ي تكلاد كيداككأل دب ذكوكلبليفدذكللد كبطرفقه كصاكب ب

ك.كل وك ؟

ف ت ش كإل ككلي ف كلاكتوكئ ككلاب مككلي    كوصهيفب كت ككل يلفةككلب روفةككشطلق كياكإاكهذككي ك

ك.يوقفككليش  فاكرع و ب كويبيفةكك بخ كي 

 أنصار الكتاب المدرسي ومبرراتهم موقف: 

هؤو كصش كإذككا اكهش ككياكير  كلهذخككليي  رةكوكل تضكت كاياكيع كيفاكاد اككلاهد ككف ى

يقصو ككلل ككلاب مكوكلي  س،كتإش كلمكف  كياككلير  كلهذكككل تضكصر ككتد ككلوقدتككلي عد كشظد ككل د  ك

 لرف تكلوكي كويبغف كت،كذلككصاككلاب مككلي    ككلي ف كك بف  كياككوشبق  كتككلب كواهتكإلف كوياككل

كلب كصيصفتكللف ،كتاففكيةكي كفش  صكر كار  ك ا  ككلب رفة،كو ااكللد ككخبفد  ككليد   ككل ليفدةككل قفقدةك

كليش ددايةكيددةكتل ددفةككليابيددةكوثق تبدد ،كو ددفاولوافةككليددب لمكوخصوصددف ب ،كصصددريتككلابددمككلي   ددفةك
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لوكصبفعكل و وكشفخك" كإش كككلي لفةكيبشولةككليوك ،كيبفشةككلرش  ،كوكعيةككليوعوع،كي شةككإلخ كج،كيب

ييدد  ر كك ددب ي  ككلابددمكصاكف ددو كإلدد ككليفدد  كوفشظدد كإلدد ككلابددمككلي ددب يلةكي لفدد كلردد  ك صفدد كو لدد كإلدد ك

بر  ككلبليفذكلداككلطرف دةكتإشهد كبعد  كللد ككبصد  كي دبي كرهد ،ككله كتو ك،كتهذخككلابمكر وكياكصاك ب ي 

ك.7"يظةككألشف  كلاكاثمكووصفه كوصف ك قفق ألاكييو ككلب  فسكت ككلابمككل ص فةكف و كيو كيل

ككويبا كك كط فق كلا كوكلياب رة ككلشخصفة ككلخر كت كط فق كلا ككلب لفم كيا ككلي فثة كلب رفة

ككلب روفةك ككلو  ئ  كألا كصري  كو  ك  تكوبيقفق ت، كيا كت ككلابمككلاف   كري  كورفاككو ب  شة ر ألشف  ،

ك.فاي كر عه كر ع ك واكصاكفلغف 

ح،كوبيدبمكشظ  كلل كشوعككلب لفمككل  ئ كررل ش ،كتإاكهش ككيق ئقكبف ضكشف ه كرإلي كصي كإذككصلقفش 

ك:ك ب ي  ككلاب مككلي    

كلاي  ككلذصكف  ي كتف ككلبليفذكايايولدةكففبد ضكتفهد كصاكبادواكتشياكيعط واكإل ككلب لفمك -1

 .يبا ش ةككأللي  ،كيبق  رةككلي ك ك،كفخ طره كي  سكوكي كت كشفسككلوقت

 كككل ئف  كلا كياككلي  سكوكلبليفذكهوككل قرةكت ككابفد اككويبي شد تكرشاد ح،كهدذخكإاككليي -2

ب اداكتد كي ظيهد كللد ككليفدظكوكلبيصدف ،كوتد كوعدةكاهدذككفادواكك-ت كشاله ـككويبي ش تك

 .كلاب مكليوي ،كوكلاب مككلي    كرصفةكخ صة،كهوككلياو ككل ئف  كللي شيفاكري كفيب اوا

كلابد مكيطلقد كا ليط ل دة،كوكلبد  فخ،كوكلشصدوبككأل رفدة،كوكلب رفدةكهش ككيوك كوكب بغش كلداك -3

ك12.كإل ليفة،ككلخ

إشدد كوكف ددبطفةكصيدد كصاكفشادد كصهيفددةككلابدد مككلي   دد كوتوكئدد خكر لبردد  خككأل ك ككأل   ددفةكللب لددفمك

فد كيداكثكلبلقفش ،كهذكككلشوعكياككلب لفمككلذصكفؤا كاثف كياككليد رفاكللد كصهيفبد كوعد و ب كتد كا

ك.وكقفككلب لفيفةكيب كلش ككل ي كر لط قككلي فثةكلي

  الكتاب المدرسي وفوائده التربويةأهمية: 

ف بر ككلاب مككلي    كياككلو  ئ ككلب لفيفةككأل   فةككلبد كبشدغ كطفلدةككليصدةكيداكطد فكاد ك

ك:و ككص   ف كت ككل يلفةككلب لفيفةياككلي  سكوكلبليفذ،كوهوكفؤ صك 

لي كيبا يلةكويشظيةكي ع  كي  كت ككلرفتكوكلي   ة،كب و خككلبثقففكتهوكر لش رةكللبليفذكص ك ك*ك

ك11.روك طةككلق ك  ،كوب  ل خكلل كبهفئككل  وس

ك.وهوكفوععككلش وحككلب كف ب كره ككلي  سكوففف كت ك  وسككلي كا ةكوكأللي  ككلرفبفة*ك

ك.ةف  ل ككلبليفذكلل ككلب لمككلذكب كوكاب  مككلي  تةكر  كبخ اهمكياككلي   *ك

وهوكر لش رةكللي  سككلا يةكللر ش يجككليق  كوكلي بدمكألروكرد كب بفرد كيشطقفد كوايشفد كف د ل خك*ك

لل كبوافةككل  وسكيشذكر كفةككل شةكوبيعف ه كبيعف ككوئقد كلداكط فدقكك دبغل كيد كفبدوت كللفد كيداك
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فدددةكو ددد ئ كب لفيفدددةكوشصدددوبكيلئيدددةكللددد  وسككليطلوردددة،ككخبفددد تكوصلددد تكوتدددقككلشددد وطككلرف كقوا

ك.ككلع و فة،كوياكط كئقكللبقوفمكوكلي كقرة،كوياكإيا شف تكلب  فمككلبليفذكلل ككليه  كتككليش  رة

ف  ل كذكا  ككلي  سكوفوت كللف كاثف ككياككلوقتكفيااكصاكف بغل كت كي لوي تكإعد تفةكر د ك*ك

ك.صاكف بوت كلش ص ككل  سككأل   فةكيش ،كوخ صةكر لش رةكللي   فاككلا  

ف كوفعيش كت ككليدوك ككلب لفيفدة،كوردذلككف د همكتد كبويفد ككلبادوفاكللد ككلي دبوىكفؤياككلبوي*ك

كلددوطش ،كوبطرفددقككلب لفيدد تككلب روفددةكوكلبوافهدد تككل  دديفة،كوهددذككشدد  كيهددمكوعدد و صكوك ددفي كتدد ك

ك.كويبي ش تككليوي  

فشرغد كصاككوخلصةككلقو كإاككلاب مككلي    كوإاكا اكص ك كت  لدةكتد ككل يلفدةككلب لفيفدة،كتإشد كو

اي كصاكبدوت خك.كفقومكيق مككلي  سكر فةكصو  كياككلصو ،كر كفامكللف كصاكفخب  كيش كي كفش  مكبليفذخ

لش ككلبليفذكوكف ف ككأل ب ذكصر ككياكإل ك ك  و  كوبيعف ه ،كووكفيااكر فةكي  كياككأليوك ككولبي  ك

 كياككل يلفةككلب لفيفةكيهي كرلغكياككل قةكللف كالف كت كهذكككلبيعف كلقصو خكلاكبيقفقككأله كفككليبوخ 

ك.وكإلبق اكوكلاو  

ولفيقددقككلابدد مككلي   دد كوظففبدد كوفصدد كإلدد كصه كتدد ،كويبدد كفيادداككلبوتفددقكرددفاككليؤفدد فاك

وكلي   عفاكو بخ كي ،كويب كش بفف كياكيي  ش كوإفا رفب ك واكصاكشبع  كياكي  وئ كو لرف ب ،كور ك

ك. فشة،كوصاكف بي كت كرش  خكلل كص سكخ صة،كوصاكف بغ كك بغلوكاف كصاكب كل كت كب لفف كيوكصف تكي

 مواصفات الكتاب المدرسي الجيد: 

 :مادته - أ

فشرغدد كصاكباددواكيش  ددرةكلي ددبوىككلبليفددذكيبدد كف ددبطفةكإ  كاهدد كوتهيهدد ،كوصاكب دد ضكروعددوحك

وفد ككلييد ،كوهدذككوإبق ا،كورط فقةك هلةكيشوقة،كر ف  كلاككلب   ففككلا تة،كوكلبلخفبككليخ ،كصوككلبط

ففبدد ضكتدد ككليؤلددفكصاكفهعددمكلش صدد ككليوعددوعكوبف صددفل كثددمكفر اهدد كتدد كصددو  كوكعدديةكيش  ددرةك

للي يلةككلب كفوعةكله ككلاب مكرط فقةكإشش ئفةكيربا  ،كوصاكفصوقه كت كص لومكشفقكاذكم،كوللف كصاك

،ككوصاكف يد كللد كفاواكصو ةكصتق كياككلق  ئكيبد كفاد كتفد كاد كبليفدذكيد كفلرد كي ابد كوف عد ك قربد 

بوعفعككلفا  ككلب كف ي كإلفه كيب كف بطفةككليب لمككل ثو كللفه كر هولة،كلل كصوكفغضككلشظد كتكلداك

كلي ا تككلشف فةكلبليفذكا كي يلةكياككلي كيد ككلب لفيفدة،كرد كللفد كصاكفادواكوكلفد كرخصد ئبككليدب لمك

في داكرد كصاكف دبي كي  بد كييد كفاد صكايد ك.ككل فاولوافةككلب كببطلمكبلرف تكوك با ر تكياكشوعكخ ب

تد كابدمككليدوك ككلي   دفةككألخد ىككرط كرفاكبلكككلي لوي تكورفاكي كياكصي ك كيو ككلبليفذكت كرفئب ،ك 

ا ل رطكرفاكابمككللغةككل  رفةكوكلب رفةككإل ليفةكر اكباواككلشصوبككلق آشفةكيشطلقد كو دبشر طككلقوكلد ك

ك...كإل لي ككللغوفة،كورفاكابمككل ف  كوكلب  فخك

 :لغته وأسلوبه - ب
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لل كيؤلفك"فخبلفكي بوىكلغةككلاب مككلي    كر خبلفكي كي ككلب لفمكوصق  ي ،كوهذككفف ضك

كلاب مككلي    كصاكفبوخ ككخبف  ككل ر  كتكوكأللف ظككلب كف  اه كوففهيه كبليفذكيبو طكصلي  ككلي يلةك

 ددهل،ك ل دد ،كعددرط،كوصاكفاددواككأل ددلومك،كوصاكفبيدد ىكتدد كلر  كبدد ككلوعددوحكوكإليادد مكوكل12كلوكيدد  

ك.ص لومككلبليفذكت كاب ر ب ،كتلكفعمكالي تكلوفصةكووكب كافمكق فرةكوكعي ،كف  ل كلل ك ق 

وللفدد كصاكفباشددمككلبادد ك كتدد ككل ردد  كتكوكأل دد لفم،كوإاككيبدد جكذلددككإلدد ككلبوعددفعكوكلشدد حك

ك.تلف ب اكر ليث  

 :يوسائل اإليضاح في الكتاب المدرس -ج

ياكق فمكلمكفااكيؤلفوكككلابمككلي   فةكف ف واكصصككهبي مكلو  ئ ككإلفع حكوكلب لفم،كرد كإل كا

ا شوككف  عواككلي   ككل ليفةكللاب مكل ع كا ت كخ لف كياكصصكصو كصوك  دوم،كييد كفشفد ككلبليفدذكيشهد ك

ليد رفاكول ليد  كإوكصشد كتد ككل دشفاككألخفد  ،كوك دبا رةكلشد ك كك.كر هولةكلخلوه كيي كفادذرهمكصوكف دبهوفهم

كلشفس،كر صككليؤلفواكفعيشواكابرهمكر ضكبلكككلو  ئ ككقبش ل كيشهمكر هيفبه كوقفيبه ككلب روفة،كويةكذلكك

تإشهمكلمكفوت وه كي كب دبيق كيداكلش فدةكوكهبيد مكإذكلدمكف كلدوككتفهد كلشصد ككلبشدوفقكويش  دربه كل قرد تك

 كوكألشدا  ،كوإشيد ككليقصدو كهدوكصاكبدؤ صكويفو ككلفئةككلي به تة،كتلفسككليقصو كهوكواو كبلدكككلصدو

ك.وظففبه ككلب روفةكت ككإلفع حكوك بي لةكصذه اككليب ليفاكواذمككشبر ههم

ولهذككفي اكر ليؤلفكصاكفاواكيلي كر فاولوافةككليب لمكت كي كي كشيوخككليخبلفةكيب كف  ضك

ذككبصرعكلبلكككلو  ئ كللف كياككلو  ئ كي كفص  فكهوىكت كشف  ،كوي كفبفقكيةكيفول كوخص ئص ،كوره

ك.قفيبه ككلب روفةكت كبوعفعكوبفهفمككليق ئقككلب كق كبقص ككل ر  كتككللفظفةكصيف ش كلاكب  فبه 

 :حجم الكتاب وطبعه وإخراجه -د

بددفاككلغددلفكيبدد كوكفبيدداقكفشرغدد كصاكفاددواكيايدد كيش  ددر كيبدد كف دده كك ددب ي ل ،كوصاكفاددواكي

ش وطككلطر لةككل ص فةكر اكفاواكاذكر كفشدي ككلصدو كوصاكف كل كت كطر  كوإخ كا كصتع كر  لة،ك

كليلوشةكوكأليد فككلوكعديةكذكتككألياد مككليخبلفدةكوكلب بفدمككليشطقد ككلصديفع،كوصاكفطردةكللد كو قك

كوو.كاف كفاواكلوش كي في كقف كر كقكيب كوكفؤذصككلشظ ،كوصاكبعرطككلاليد تكر لشدا كلشد ككلعد و  

كوشش خكباشر كلألخط  ككليطر فةكلي كله كياكر كياكي كا ب كوبصيفي كقر كإخ كا ك

ك.كصث ك لر كلل كقفيةككلاب مكوباوفاككليب ليفا

ب دفاكصاكفشرشد كللد كولفاواككلاب مككلي    كيبوت ككللد ككليوكصدف تككلبد كبا لد كاب رد كافد ككفك

ك:كأل سككلب لفة

ك13:كلب كفقومكللفه ككلاب مككلي    ككأل س
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وذلككر اكف كل كلشد كوعدةككلابد مككلي   د كي اداككلثقد ك:كفياألساس االجتماعي الثقا: أوال -ك

ت كثق تةككليابيةككلذصكف ي ككلاب مككلي    كلل كإل ك ككلبليفذكلد ،كوهدوكي اداكفبغفد كربغففد كظد وفك

كليابيةكريف كباواكق رلةكلل بخ كمككوابيد ل ،كييد كف د ل ككلش شدئكللد كبادوفاكإطد  كلقلد كوبخطدفطك

ادوفاكإطد  كلقلد كوبخطدفطكفد  ،كور لبد ل كف د ل ككلش شدئكللد كبيوكاهدةككليف بخ ي كا  د سكتد كتا صك

تا صكف بخ ي كا   سكت كيوكاهدةككليفد  ،كور لبد ل كف د ل خكللد كبيوفد ككليشدالتككلي قد  كوكليوكقدفك

ك.كلغ يعةكإل كللق تكوكعيةكو لوككييف كيوا ،كوهذخكق فةككلب رةككل لفية

ذكككأل  سكوكفشفص كلاككأل  سككل  رقكر كفايل كوفبيي ،كه:كالتربويفلسفي األساس ال: ثانيا -ك

ألاككلب رفةككلي فثةكب ىكصاكي   ككلاب مككلي    كوط فقةكل عه كفشرغ كصاكب رد كلداكصهد كفككليابيدةك

وصو ب ككلا ف  ككلب كف د  ككألتد ك كإلد كبيقفقهد ،كوللفد كصاكفايدةكردفاككليد   كوكلط فقدةكتفادواكو دفلةك

ك.ي كتك لوافةكل ىككليب ليفالب ايةككأله كفكإل كو

خلت كلي ك   تكللف ككلب رفةككلبقلف فة،كتإاككلب رفةككلي فثةكا لتك:كاألساس السيكولوجي :ثالثا -ك

كليب لمكي ااككل يلةككلب لفيفةككلب ليفة،كتش  تكري كل  كخص ئص ككل فاولوافةك وك كصثش  كرش  ككليش هجكصوك

وت ه كت كوياكصهمككلش وطككلب كفلعكهذكككوبا خكلل كب.ككلب لفيفةب لففككلابمككلي   فةكصوكبي ف ككلط قك

ك:كلاب مككلي    كي كف ب 

صاكفخ طمككلبليفذكاا ئاكششفطكيبا ي ،كووكفبيقدقكهدذككإوكإذككاد اككليؤلدفكي برطد كريد كاد ك -كص

ت كللمككلشفسكوشظ بد كلنش د اكااد ئاكيد كف دبي كششد ط ككلا دي كوكل قلد كيداكبف للد كيدةك

ك.فطةكر كي تول كري ا ب كولوكطف كوبفاف خكلرفئةككليي

صاكفاواكص ك كإلث   ككلبفاف كوب يفق ،كوذلككر اكفباشمككليؤلفككلذكبفةكت ككلي   ككليق ية،كوصاك -كم

 .ف  عه كرط فقةكبشي كلش ككليب لمكل   كي ككليشالتكوافففةكيوكاهةككليف  

ك.صاكف  همكت كباوفاككوبا ه تكوكلقفمكوبشيفبه ك-ج

وذلدككرد اكف كلد ككليؤلدفككل قدةككل ليفدة،كألاكصصكخطدإكلليد كتد كيد   ك: سساس العلمسياأل: رابعا

كلابدد مكفددؤ صكإلدد كقبلدد كوفيشددةكوعدد  كرددفاكصفدد صككليب ليددفاككلددذفاكفاددمكصاكبرشدد كي دد  تهمكللدد ككليقفقددةك

ك14.كلب ية

ككلاف ك كص    كت كبششئة كياك و  كل  كب لففككلاب مككلي    كإل ككليبخصصفاكلي  كف ش  ولهذك

كفقفشوب كري   ف ككوابي ل اوف خ كللش ي ج كبؤهل  كفة ككلاب مكوإل. كصليفة كلل  كص  ق كيام ص ك 

كلي    كفامكبا رب كيف كشف كقر كشش خكشه ئف ،كر كويب ر ب كر لبقوفمكقص كب  فل كالي ك لتككلي اةكإل ك

ك.ذلك

ككلي     ككلاب م كوب لفف كرش   كلش  كي كل به  كفشرغ  ككل  رقة ككأل س كإا كيب. كص س  كخلةكته 

وبوتف كهذخككأل سكففب ضكصاكفاواك.كويبا يلةكوكفيااكتصله كلاكر عه كألاككليب لمكشخبكيبا ي 
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كله  .ككليشه جكوييبوكخككلذصكفاواككلي   ككلخ مكللاب مككلي    كيبوت ككلل كهذخككأل سكصفع كوي كلف 

ك.ورهذككفبمككلبا ي كوكلبش  قكوكوش ا مكرفاكهذخككأل وكت

 الستخدام الكتاب المدرسي ألساسيةالقواعد ا: 

كي اك كلل  كيبوقفة كبرق  كت ئ ب  كتإا كوإبق ش ، كاو ب  ك  اة كا شت كيهي  ككلي     ككلاب م إا

كل فك كا يلكإوكإذك كولاكفؤ صك و خ ك وك ، كلل كي  كياكط فككلي  سكوكلبليفذ كوك ب ي ل  ك بغلل 

وكت كا ككلي وتكوكف  وكصاككلي  سكاففكويب كف ب يل ،كألش كا ل ففكوكف ي كإوكت كف كرط ،كثمكه

فاواكإي ىككلو  ئ ككلب كف ب  اكره كت ككل يلفةككلب لفيفة،كووكفاواكصاكفاواككليص  ككلويف ،كر كفامك

ك.صاكبب   ككليص   كوببشوعككلي كاة

ك:ااككلبي  ه كت كهذكككلص  كي كفل همككلقوكل ككلب كفيوص

ر كفةكا كيو مك  ك  كصاكفق مككفا  كر لي  سكلش ك:تقديم الكتاب المدرسي للمتعلمين -1

كلاب مكلبليفذخ،كوذلككر إلش   كإل كياوش ب كويوعول ب كاي كا  تكت ككلفه سكصوككليق ية،ك

وي كبعيش كياكصو كوو  ئ كب لفيفة،كوكأل ئلةكوكلبي  فاكصوككلبطرفق تككليواو  كتف ،كير ف ك

واكل فهمكشظ  كل يةكلاككلاب م،كرهذككفا.كبق ف خكألهيفةكك بخ كمكهذخككلاوكشمكوكو بف   كيشه 

وف  مكلهمكخ فطةكلليق  كت ككلي   كيي كفاف كياكبشوفقهمكللاب مكوكل قرةكت ككوطلعكلل ك

 .ييبوكخ

كوبشيفةكك:التعريف بكيفية قراءة الكتاب المدرسي قراءة جيدة -2 ككلق ك   كلل  ككلب  فم ف  

ك  كتفه كلف تكصفةكق ك  ،كولاشه كيه  به كياكرفاككألق كضككأل   فةكللاب مككلي    ،كلااككلق 

ككليفظك كإل  ككليب ليفا كوب تة ككليق ئق كبخف  ككل طيفة ككلق ك   كألا كوش ق  ، كيبرص   ق ك  

ككليلخص تك كرابم كلش  كوكو ب  عة ككلي     ككلاب م كلا ككوشص كف كو ري  وكو بظه  ،

 .كلخ  افةكوكلب كوكببوت كتفه كق لر كش وطككلاب مككلي    ككلاف 

ألاككلط قككلي فثةكببا كإل كقص ككلشش طك كخ ككلفص كلل كك:تلميذ لمادة الكتابتلخيص ال -3

كإل ك ككليب ليفا كبواف  كصو كوبقوفيه ، كيلخص تكاي لفة كباوفا ككلاب مكثم كي    كويش قشة كليوك 

 .كبلخفبكييبوىككلاب مكلر ككإلا رةكلاكص ئلةكفواهه كإلفهمكص ب ذهم

ف بر كو فلةكص   فةكوص ك كت  لةكت ككل يلفةككلب لفيفةكفبلخبكياكا كي ك رقكصاككلاب مككلي    ك

وكفيااكصر ككصاكف بغش كلش كا كياككأل ب ذكوكلبليفذكشظ ككألهيفب ككلقصوىكوت ئ ب ككل ظي ،كش فطةكصاك

فبوت كلل كيوكصف تككلاب مككلاف ،كوصاكف بااكلل ككأل سككلب ك رقتككإلش   كإل كر عه ،كوصاكفي اك

ك.يفذكك بغلل ،كوصاكفبمكبوظفف كبوظفف كيلئي ا كياككأل ب ذكوكلبل

ك

ك

ك
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 إشكالية المحتوى والمنهاج: العرض األول

 األستاذ أحمد أيت أعزة           

 مفتش بنيابة أزيالل               
ك

كتفه ك كوبؤث  كيب    ، كلوكي  كتفه  كببف ل  كيف  كل  ، كإشا وت ككلي     ككلاب م كي  لة بثف 

وإاكا شتكلاب مككلب رفةككإل ليفةكخص ئبكييفا ،كتإش كوكفخلوكياكهذخككليؤث كتك.ككتكيبش قعةيبغف 

.ك كي يلةككلششو ر كفاف ه كب قف ككوب اي كشظ ككل   كوو  كهذخككلي   كوب   ككلبف  كتككلب كبش البه كت

اائف ت،كيق ئق،ك(ككككككألته مككليبش قعةكيو كطرف ةكييبوف تككلاب مككلي    ككككككوشخبكر لذا كهش ك

ر كياككوياكصا كبيقفقكتهمكوكععكلهذخككوشا وت،كو.ك)صا  فيفة،كصففة(ويو كي بوف به كك)...يف هفمك

ك.يي ولةكتهمكطرف ةككلشظ مككلب لفي ككلذصكب ف كتف ككلي   كوص   كووظ ئف كص وكب ككلب لفيفة

 :تربية اإلسالميةمشكالت الكتاب المدرسي لل -2
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ي ب كب ةك شوكت،ك  كشظ ي كب روف كب لفيف كإار  ف ك ككليغ ر كف بر ككلب لفمككأل  ت لشظ مككلب لفي

فثرتكت ككليب لمككلقفمككإلش  شفة،كوفا ر ككلق  ككلع و صكياككلي   فكوكليه  كتكوكل لوا تككإلفا رفة،ك

ت كبطوف خككلش  ككلذصكفا ل كق   ككلل كبيقفقككلب ق ككلذكب كوفؤهل كللش ي جكت كيابي  كوكلي  هيةك

كتف  ك امككلبطو ككإلش  ش كوكإل ه م ك1وي  ف   كإل ك لافاكوق . ككلب لفم كهذك كبق فم كبم كألو كفيب ك تك:

وهذككففب ضكواو ككب  قكوكش ا مكرفاككل لافا،كولااككلوكقةكفشف كذلك،ك.ك2 شوكتكوكلث ش كثل ك شوكت

صي ك.كوكبطوف ككليف هفمككلي   ة واكبغفف كي بوىككلييبوى،كصك–وخ صةكت كياوش ككل ر  كتكوكألخلقك

تإاككلوث ئقككل  يفةكب بر خككلي ككأل ش كك–كأل ك ككأل   فةكلبويف ككلب لفمككلذصكف بر ك–كلاب مككلي    ك

ك:3ياككلي  تةككلوكامكب  ف ه كوبي  كوظ ئف كا لب ل 

 ك.وكشرغ كصاكفاواككلي اةككلويف كلأل ب ذ

     هوكي اةككلبليفذككأل. 

 خل كق ك  ككلشصوبكوش يه ،كوفغلقكوفر  كر  كذلك:كتكيي   ف بخ مكت كتب ك. 

كصاكشفهمكياكط فقةك كإوكصش كفياشش  ككلبوافه ت، ولل ككل قمكياكصاكوكقةككليي   ةكفش قضكهذخ

بوظففككلاب مككلي    كصاككليقصو كهوككلشصوبكرذكبه ،كوصاككلش حككليرثو كت كثش ف ككلاب مكلفسكإوك

ك كللي  س كبوافهفة كشظ  كللبليفذواهة كر لش رة كوي ا فة كلاك. كلر    ككلش ح كصا كعيشف  كفقبع  وهذك

يايولةكياككليف هفمكوكلقع ف ككل  يةككليليةكل يومك ولةككلشب،كولااككلوكقةكهش كصفع كفش قضككلبوا ك

ككله ئ كياككليق ئقككلاائفةكوكلي   فككلف لفةك كفص ي كذلكككلام يف كإاككليبصفعكللاب مك  ل اكي 

ك.رفشه ك كرط،كإوكصشه ك وشتكت كاب مكوكي ككلب كوكف رط

،ك4وكليصف كشف  كوقب كيشهافةكب  فسككلي   كيف كفليظكبويف كيشهافةكب  فسكايفةككلياوش ت

ا ش كوكفوا كت قكرفاككليف هفمككلفقهفةكورفاككليف هفمككل ق فةكيثل،كوصاكيش هجككل لي  كيوي  كت كط فقةك

 لفمكتإاكهذخككلشظ  كبةكلل كي بوىككلري ككل لي ،كصي كلل كي بوىككلهذخكتقطكيليظك!بيقفقه كورش ئه ك؟

يا لفاكص   فاكلل ككأل اعككيف ككبفقكصاكهذكككل لمكفشي ك)كل ف كابفك(بخ لفكي كفؤا خكللمككلب  فسك

 5:وهي ك

 ي   فككلييبوىككلي  س،كوبشظفمككلييبوىككلي    كوكليشها ،ك:ك)كلي   ة(كلي   ككليلقشةك

ككل  ككلي  ت ككككككككككككوكلطرف ة ككلي خ  كهو كوهذك ككلي   ة كللي    كوكل يفقة كخلفة

 .)كإلر بيولوا (

                                                 
1
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2
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 ب لمكوك بف  مككلييبوف تكت ككلفص كياكط فككليب لم،كوكلط فقةككلب كفوظفكره ككلبليفذك

كره  كفبيثلوشه  ككلب  كوكلافففة كره ، كوفاب روشه  ككليع يفا كهذخ ك. ككلشفس ككلي خ  كهو ك–وهذك

 .ي  ت 

كا  اككليا  ككلث ش كل لمككلب  فسكفف ضكع و  ككيب كمككلف وقكرفاككليب ليفاكوبيثلبهمكوإذك

كلب كفيااكبشخفبكبيثلتككلبليفذكفؤا كع و  كك–وافففةككاب  رهمكللي  تة،كيي كف ش ككلبي  ككليف هفمك

تكب  فسككيب كمككلخص ئبككلي  تفةكلا كياواكياكياوش تككلب رفةككإل ليفة،كيي كف ش كبشوفةكيشهاف 

ك.كلي   كي مككلخص ئبككلي  تفةكوكليشهافةكلا كياوا

ككلب  فسكهوكص  سكا ككوخبلوتككلب كف  ش كيشه ك ككلب   ضكوكلبع  كيةكصولوف تكللم وهذك

ك.اب مككلب رفةككإل ليفةكص    كوخ صةكلل كي بوىكييبوف ب ككلي  تفة

 :المنهاج والمستوى -1

كليوا ككل ئفسكت ككخبف  ككلييبوىكوي بوف ب كك-وكي ف بقلف صكصق لر كلاكفاواكشوعككليشه جكـك

كوبشظفي  ككأل    ك. ككلب لفم كإصلح كليلفة كيشذ ككليشه ج كيفهوم كلا ككلي ف  كر صش  كصشش  كلش ش  وكليشالة

كلب كب ث تكروعوحكر لباكي تككلياويةكيةكصش وقككلشق ككل ول كوكلرشكككل  لي ،كيف كك1795كلاذ فةك

ككله ككلب  فس كشيوذج كبرش  كوكلبقوفمكبم ككل لوافة ككأله كف كلا كببي   ككل  يفة ككلوث ئق كت خذت   ف،

ككلب لففكوكليي كولااكوكقة كصخ ىكه وكليشه ج، كفشبغلاكلل كيف هفم ك   ة كوكويبي اكوكليق  ك: كلشوكف 

 6.وكلر ش يج

كصاكك كلويظ ككليبرش  ككلا ف  ككلبوا  كورفا ككلوكق فة ككليي   ة كرفا ككلي ص  ككلبر فا كتإا كصفع  وهش 

ووكص  كلل كهذكككلبر فاكياك.كغطككوقبص  صكفؤث ك لر كت ككخبف  كييبوىككلاب مككلي    كوبشظفي كلع

كصوو ككلر   كوه  ككلشيوذج، كألر طكياوش تككليشه جكواذك ككلص فية ككخبف  كككليخ لفة ككأله كفكثم ربي ف 

كلابمككلي   فةكلي كقر كوكلوكقةكفؤا كصاككليوعول تكشف ه ككلب كا شتكت ك.ككلييبوف تككليش  رةكلبيقفقه 

كليواو  كت كابمككل لكككلث ش كياكك–يةكر ضككلب  فلتككلشالفةكوكليظه فةكك–ه كذكبه كك1795 شةك

ك.!كلب لفمككأل    

كلدذصكهدوكيقد ك ككلي  تدةككلبد ك-ك)كليقد  (وبا ف  كلهدذكككلبشد قضكشاد ككليي   دةكبشدبغ كريفهدومك

وهددوككبادد خكفقطددةكصددلةكك-7 ككل ددشةككل  ك ددفةفطلددمكيدداككلطددلمكب ليهدد كتدد كادد كيوعددوعك  ك دد كخددل

كلي   ةكرييفطه ككوابي ل ،كووكفؤه ككليب لمكلل با رةكلي ا تك وقككلشغ ،كوهذككي كا  ككإلصدلحك

يايدوعككلي لويد تكوكليقد ئقكوكليفد هفمك"لبا واخ،كوهذككهوككليفهدومككلبقلفد صكلليشهد جككلدذصكف د فكر شد ك

وقد كاد  كهدذكككليفهدومكاشبفادةكطرف فدةكلشظد  ك.كصدو  كيدوك كيشفصدلةكوكألتا  ككلبد كف   ده ككلبليفدذكتد 

كلي   ةككلبقلف فةكإل كوظففةككلي   ةككليشيص  كت كبق فمككلي  تدةكخ صدة،كثدمككلب اد كيداكك دبف  ره كلداك

                                                 
6
 .162: ص . 1776 –اإلصالح التعليمي بالمغرب : المكي المروني   -- 

7
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وظ ه  كقف مككلبص فعكر أله كفكوبقوفيه ،كوي اافةككليق  كت،كوكولباكمككلخط ك9"كط فقككوخبر  كت

ك.7   ،كوكلبقوفمكروك طةككويبي اككلشه ئ كي كباك كي ثلةكت كيش هجككلب لفمككليغ رفةككلي لفةر لاب مككلي 

صيدد ككليشهدد جكريفهويدد ككليدد ف كوهددوكبخطددفطكلل يدد ككلرفدد كقوا ،كوهددوكصاثدد ككب دد ل كيدداككليقدد  ك

وادذلكككمكوكلدب لم،فكلب لفي ،كتهوكوكفبعياكتقطكيق  كتككليوك ،كرد كصفعد كق فد تككلب رفدةكوصششدطةككلب لد

تلكبا  كبا كل كصثد ككإوكتد ككلبوافهد تككل  ديفةككلبد كبلدتكك12"ككلافففةككلب ك فبمكره كبقوفمككلب لفمكوكلب لم

.ك،كووكرشدد  كيب كرطدد كلييبددوىككليدد   بخطفطدد كشدد يلكلل يلفددةككلب لفيفددةكيفدد كإششدد ككوكشادد ك1795إصددلحك

 لبي  ككلثياكي ف  ككللبق فمكييد كص ىكإلد كوفاف كصاكش ل كلل كذلككربااص ككلوي  ككليوعولفةكلل و  كر

تبعكياةكت ك:كبش فقكرفاككلياوش تكيف كشا كيثلبف فقككلي  ش كورب ككلقصةككلوكي  ،كإع تةكإل كقف مككل

ك...ياواككل ف  كت ك شةكو و  ككلفبعكت ك شةكصخ ى،كإلخك

 :كتاب التربية اإلسالمية نحو تنظيم أفضل للمحتوى في  -6

 :ن وحدات الكتابالتكامل بي -6-2

ري كصاككلاب مككلي    كوي  كياكوي كتككليشه جككلب لفي ،كتدلكرد كصاكفيبد مكيرد صككلبا يد كردفاك

هذخككلوي كت،كوصاكفيي كخص ئبككلبشظفمكوكلبشوعكلبيقفدقككوش دا مككليفد وضكيصدولهي كتد ككليشهد جك

ك:فةككلب كط يه كب فلو لاككأل ئلةككأل رةككل ئف كلي ف ككلذصكببي  كياوش ب كياكخل ككإلا رةك

 ك.]كأله كف[؟كلبيقفقه ك)كلي   ة(ي كصه كفككلب لفمككلب كب   ككلي   ك

 كلييبوى[؟كفيااكبوتف ه كلبيقفقكهذخككأله كفي ككلخر كتككلب لفيفةككلب ك[. 

 كلب  فس[؟كبشظفمكهذخككلخر كتكبشظفي كت  وكاففكفياا[. 

 كلبقوفم[اففكشب ا كياكبيقفقكهذخككأله كف؟ك . 

 :الجمع بين المحتوى وتنظيمه -6-1

كلي  تةككلب كفق يه ككليشه جكر شا له ككليبشولة،كوياكبمكهش كفبي  كيفهومككلييبوىكراوش ككويا

ك ككلب لفيفة ككلخر كت ككخبف   كوفلام ككأله كف كر   كف ب  كيف  كوصولوفب  كي اافب  ككلييبوى كلب كك11ففق 

ككلي قورةك ياكي لوي تكويف هفمكوط فقةكبفاف كوكبا ه تكب به فكإا  مككليب ليفاككألشي طككل لوافة

ك.وقفم

 :م معايير اختيار المحتوى وتنظيمهاحترا -6-6

ك:وكلب كفيااككخباكله كت 

ك.كو بر طكر أله كف ك

  ك.صيةككلييبوىك
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وخ صةكلل كي بوىكتهمككلشصوبك(كيلئيةككلييبوىكللوكقةككوابي ل كوكلثق ت كلليب لمك

 .)وط فقةكي  لابه 

كااكوكلشيو كوخ صةككيب كمككلخص ئبككلشف فةكوكل قلفةكلليب ليفاكيةكيي ولةكبغطفةككلبوك

ك.صهمكياوش تككلي   

ك:كوإفا ر كت كبيقفقككأله كفكتفلامكوري كصاكافففةكبشظفمككلييبوىكبؤث ك لر 

ك.كلب  جكياككليي وسكإل ككليا  ،كوياككلر فطكإل ككلي امك

 ك.وي كل  كبب ر ه بي ف ككألتا  ككل ئف فةكلا كيوعوعك

 ك.ي كل  ككلخص ئبككليشهافةكوكلي  تفةكلييبوىكا كياوا

كق  بهمكلل كي ك كولل كبشيفة ككليا   ، كلل كبيصف ككليف هفم ككلبليفذ كفؤ صكإل كي  ل   يي 

كليشالت،كوبشيفةكيه  كبهمكت كبيلف ككلي لوي تكوكلاشفكلشه ،كوف  ل كت كبيقفقككلبوكااكرفاككلبشظفمك

ك.   كورفاككلبشظفمككل فاولوا كلليب لمكليشطق كللي

 :حتوى وإخضاعها للنقل الديداكتيكيإدماج جميع مستويات الم -6-2

ك:12فشق مككلييبوىكإل كي بوف تكل  كفامكإ ي اه كت ككلابمككلي   فة،كشذا كيشه ك

 وه كي طف تكاائفةكبفصفلفةكيفبةكبب لقكرإ  ككككليوكسكير ش  كوإبق شه ك:كالحقائق الجزئية

و قمكذلككته كص   فةكوع و فةكوفامك.ككفؤ صكإل كبولف كصتا  كا ف  ،كو  ل اكي كففب  ه ككلش ف او

بوظففه كي مككلي اةكيةكبي ف ككل لق تكرفاكاائف به ،كيث كاائف تكت كئضككلصل كو ششه ،كته كوك

إط  ك رطككل لق تكبفف ككليب لمكووكبا ر ككلق   كلل ككلصل كإوكإذككق يتكت كشظ  كشيولفة،كصصكت ك

 .رفاكياوش تككلصل 

 وه كيق ئقكل يةكوير  ئكوقوكشفاكبيث كرشفةككلي   ككل  ك فة،كوبيااككلبليفذك:ككألتا  ككأل   فة

ك ككل لق تكرفاككليق ئقككليخبلفة، كبشظم كيث كير  ئككلبشاف كوبف ياكبف ف كظوكه كاثف  ،كألشه   ككلفهم،

 .كولبق  كت كياواككل قف  كوكلب ظفمكوبلامككألقوك كوكألت   كية

 كلمفاهيمك كله ك: كيبشولة كيوعول ت كصو كبا  م كلل  كبطرفقه  كفياا كيا    كتا   وكليفهوم

خص ئبكيشب اة،كوهوكشرف كرفئةكياككل ش ص كذكتكخص ئبكيشب اةك واككلبر  ككوخبلت تككلب ك

كرفشه  كبوا  كصا كفياا كوكلب يفم. ككلبا ف  كخ صفب  كلل  ككليفهوم وفقوم
13
كيفهك كويفهومكيث  ككلشو ى وم

وكليفهومككص ك كص   فةكللفا ،كوو فلةكت  لةكلي ككليشالت،كوياكبمكت    كي كفب لفككليشه جكياك.ككلبويف 

ريف كفشيوككليفهومكشفئ كتشفئ ،كليق ككت كصفوتهمككليخبلفةكلل ككلبوكل كيف هفمكيب  اة،كفبلق ه ككلبليفذ

كك بفةككلي بوىككلب لفي  كالي  ككلذصكف  سكت ككل شةككل  ر ةكك واكويث  ك.كوبا ف ك ذلككيفهومككلصل 

 .يي ولةكب يفقكتهي كوب  فخ كل ىككليب ليفا
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 كاألنساق الفكرية ككلب ك: ككأل ئلة كبي   كته  ككلبفاف ، كط ق كبوا  كويف هفم كقع ف  كيا بباوا

و ككوبل مك .كبط ح،كوصشوكعككإلا ر تككلب كشري كلشه ،كوكلط قككلب كش بخ يه كلليصو كلل ككلي  تة

كوبا  ك كليق  كريثه  ك  اة كوبي ف  كب لفيه  ككلوكام ككليف هفم ككشبق   كت  كص   ف  ككلقعفةك. كذلك ويث  

ككلب لفمك كيا ككلث ش  ككل لك كت  ككليق    ككل و  كت  كشا  كيف  ككل ئفس، كيوعوله  كصو كلل و   كلي اافة

كل  مككلذصكببي ككش كلاكيوعوعككل و  كشاواكق كي  ش ككلش قك وإذككي .ككأل    كقع ف ككل قف  كببا  

ك.تف كيف هفمككل قف  ككلوك   كت ككل و  ،كور لب ل كبظه كصولوفةكا كيشه 

كي بوف تككلييبوىك كايفة ك(ور  بيع   كشك)...يق ئقكويف هفم كقط ش  كق  كشاوا وط كوبشظفيه ،

كإل كخطو كص   فةكي برطةكر لييبوى،ك ه ي كت كإط  كبي فاكاو  ككلاب مككلي    ككلذصكفيب جكصفع 

ككل  ليةكوه  كصوكليلفةكبيوف ككلي  تة كإل كي  تةكصففة/كلشق ككل ف كابفا ، ككألا  فيفة كف  فك. وهوكي 

ك كإل ك"ر ش  ككليخبصوا كفشباه  ك قفقة كر لي   فكياكي بوىكي   فكلليفة ككوشبق   كره  ككلب كفبم كل يلفة

ك.14"ي بوىكي  تةكق رلةكللب لفمكوكلب لم

لل كقف مكليلفةككلشق ككل ف كابفا كت ككلابمككلي   فةكوشياكل ش كهش كت كي اةكإل ككو ب و ك

 ف  كك(لر   كلاكشصوبكل ليةكك-ت كال ك–كلي لفة،كيف كباف كشظ  كوكي  كإل كياواككل ف  ،كوهوك

ككلي    كاك  ككليقفقةك)كراكهش م، كهذخ كلب اف  ككلبذاف كر اككلشق ككل ف كابفا كلفسكليلفةكبر فطك. كشو  ولاشش 

ك كبيوفله  كصو ككليصطلي تكللي  تة كلل  ككشبغ   كولاش  ككلبرلفغفة، كلق  به  كإتق  ه  كصو كيربذلة كي  تة إل 

ك.وصظاكصاكهذكككليق  كلفسكيا  كبفصفله .كوكليف هفمكوكلشي ذجككلبف ف فةكوقف ه 

 :محتوى الكتاب المدرسي وتنظيمهاحترام المبادئ العلمية في اختيار  -6-7

ك:ر يثلةكي لويةك15ق مكهش كر ضكص سكبشظفمككلييبوىكص

 ككو بي ك فة ك: كيث كوه كيي ولة كياوش تكايفةككلي بوف ت، إفا  كللقةكليو فةكرفاكيف هفم

 .كيب كمككلب بفمككلايش كلألي ك كت كياواككل ف  

  ككلبا ي كف  سك: كا ا ككلياوش ت كيخبلف كت  ككلييبوى كلش ص  كرفا كصتقفة كللقة كإفا   وهو

ككلفبع،كصوك و  ككلبليفذكيوعوعكتبعكياةكت كياواككل ف  كت ككل  ككلب كف   واكتفه ك و   شةكشف ه 

 .كأليق فكت ككل شةككلب كف   واكتفه كيقوقككآلر  كوكألرش  كت كياواككألخلق

 كلطه   ،كثمككلصل ،ك:كييبوف تككل  سكيث كياواككل ر  كتإي ك كب كرطكوكععكرفاك:ككلبب رة

 ...ثمككلصومك

 كلتراكمك  كلل كب يفقككليف هفمككليبب ر ةكيث ككل اوعكوهوكياي كلأل  سككل  رق،كألش كفشبغ:

كلب يفقك ككل قف   كيف هفم كإل  ككل و   كصو ككليي   ة، كب يفق كره ف ككليوكلفة ككل شة كت  ككلصل  ك  ك ة إل 

 .با ف ه كيث ككلبويف كصوككلقع  كوكلق  
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 كالتوازن ككلبشظف: كرفا كإي ك كبوكاا ككل فاولوا كلليب لم،كموهو ككلبشظفم كورفا ككليشطق كللي   

كلي بوىك كيل يبه  كوكلق  كوع و   ككلقع   كيث كقعفة وذلككياكيف كي بوىكيش قشةكر ضككلقع ف 

كليب ليفاكوكهبي ي بهم،كواذككت فعةككليجكيف كفامككلب اف كلل كصه كت كوق ف ب كصاث كياكإلاكمككليب لمك

 .ر أليا مككليا   كوكوخبلت تككلفقهفة

 يو كقعفةكي اافةكيث كب يفقككإلفي اكت كياوش كك-كلييبوى–كليشه جككوهوكصاكفرش :كالتمركز

كياوش ك كت  ككلل  ا كوإصلح كوكل ف  ، كوكلق آا ككألخلق كياوش ت كت  ككل لوك كوب  ف  كوكلق آا، كل قف  

كلق آاكوكألخلق،كوكليهمكصش كاي كب ي كهذخككلقعفةكا  ك كش ظيةكلليشه جكفامكصاكبشغ ككل و كشف  كت ك

 .ا كياوا

 :استنتاج -2

ك:رش  كاب مكي    كص لعكلل ب ي  كهذخكر ضككوقب كي تكياكصا وت ككألخف ك

ك.كل لقةكرفاككلييبوىكورفاكصه كفككليشه جكريفهوي ككلي ف وعوحك**ك

ك.ي  ف  ككلييبوىكللي با كتككل ليفة،ككلخ صةكياكيف ككلفهمكوط فقةككل  ض**ك

ك.تكوياكيف ككلبشظفمكليب ليفاكياكيف ككلي لوي تكوكليف هفمكوكليصطلي يل يب كلي بوىك**ك

ك.كلبشوعكوكلوعوحكت ككخبف  ككلييبوىكوكلو  ئ ككلب لفيفةكوط قككلب  فس**ك

ك.ي كل  ككلب كرطكوكلب ل  كت كيوعول تككلياواكوكش ا يه كيةككلياوش تككألخ ى**ك

كت ك** كره  ككليقفق  كوكوشبغ   كللب لفف، ككل  م ككلبصو  كت  كوإ ي اه  ككلبقوفم كص  لفم كيب كم

ك.ككلب  فس

ك.يلئيةكلغةككلب لففكوييبوكخكللي بوىككإل  كا كلليب ليفا**ك

ك.اي لفةككإلخ كج**ك

ك.بعيفش كق ئيةكلرف اككليصطلي تكوكألللم**ك

ك.بص ف خكريق يةكبوعفيفةكبرفاكافففةككوشبغ  كر **ك

ك.بذفف كا كياواكرق ئيةككليص   كوكلي كاة**ك

ك.خبي كرفه سكيفف **ك

ك

 

 

 



 21 

 

 المحتوى واألهداف إشكالية: العرض الثاني

 الخمسي ناألستاذ عز الدي

 .مفتش بنيابة سطات
 :أهداف العرض: أوال

رف اكص رقفةككأله كفككلب روفةكلل كبي ف ككلييبوىككل  ك  ككلييققكله كت كا كياكوعةك -

ك.كلر ش يجكوب لففككلاب مككلي    

 . لفمككأل    رف اكي بوف تككشبق قكصه كفككلب رفةككإل ليفةكت ككل لكككلث ش كياككلب -

رف اككلبر  كتككلبخصفبكري ش كافففةكبي ف ككلييبوىككلي  ت ككلييققكلأله كفككليي   ك -

 .وكلي  وية

 :كال المتحكم في توجيه مادة العرضاإلش: ثانيا

فشطلقكهذكككل  ضكياك ؤفةكشق فةكليشهاف تكب لففككلاب مككلي    كلي   ككلب رفةككإل ليفةكك

ك: كهذخككل ؤفةككلشق فةكه كا لب ل وصهمكلش ص.كلفمككأل    ت ككل لكككلث ش كياككلب 

 كصاك كيةككل لم كوبخصفص  ككأله كفككلب روفةككشبق ق  ككلييبوىككلي  ت كلل كبي ف  كبي ف  بق فم

كلب لفمككأل    كب لفمكوظفف كفبغف كبيقفقكصه كفكيي   كر لو  ئ ككليياشة،كوف ب ل كر لب ل ك

 .يو كتفه ككلييبوىكإل كيا  كو فلةكييققةكلله فككليششو كلبي  كرف كقواف ككأله كفككلب كفب

 كلأل كللي  ككشبق ق ككل لف قف م كي بوف به  كيا ككلخ صة كه كف كت ك: ككأله كف ت ليف وضكت 

واي كفق  ك.كي بوف به ككليخصصةكصاكباواكصيفشةكت ككلب رف كلاككأله كفكت كي بوف به ككل لف 

صفص ،كقف كصش كت كي   ككلب رفةككإل ليفةكإاككله فككلخ بكهوكه فكل مكصاث كإا كئفةكوبخ

كيفقو ك ككأليفا ككل لي  ككوشبق ق كهذك كف بر  كت ك. ككأله كف كهذخ كبيلف  كإل  كشيب ج كو وشيا

ككوشبق قك كيشهافة كلل  كل الة كولو كشظ   كشلق  كصا كفاف  كر  كذلك، كلل  كللر هشة ي بوف به 

ليفقو  كت كليلفةككوشبق قكوكلبخصفبككليبر ةكلشاشفككو بر كككليشها كول  ككياككليلق تكك

 .لأله كف

 ككلي  ت ،ك كللييبوى كوكليشهافة ككلخص ئبككلي  تفة كف كل  ك ف كابفا كوكعع قف مكبصو 

ي ك،كوكلذصكياككليف وضكصاكفظه كرال كت كا كي ك)و فلةكلبيقفقككأله كف(واذلككوظففب ك

شبغ  كللف كلبيوفل كياككو(شقل ك ف كابفاف كك-كشبق  ككلييبوى:ككوشبغ  كلل ككلييبوىككلي  ت 
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كللي  كي بوى كإل  ككألا  في  ككلي    ك-)ي بوكخ ككلاب م ك كخ  كوبواف   كقب كحكك–ك*ب بفر 

 .كلخ...ككليشهاف تككليلئيةكلب  ف  ك

 ككلخ صةك ككأله كف كبي ف  كت  كوصه كت  ككأل     ككلب لفم كلخصوصف ت كوكع كك بيع   قف م

 .وكلييبوىككلييققكله 

 ككليوعول كخل ككخبف  كوكعكلوكقةككقف مكك بيع  ك ككلب روصككليغ ر كووكقةككلي    لشظ م

 .كلييبوىكوبشظفي 

 ت كبا ف ككلر كيجكوكلابمككلي   فةكوكف بي كلل كبقوفمكي ىكبيققككأله كفكت كي بوف به كياك

كلخ بكإل ككل  م،كوبي ف ككل وكئقكل ت ه كوبا واه ،كر كفبمكبا ف ه كلل كص  سكبقوفمكي  ت ك

،كوبقوفمككشطر ل كلي ىكيل يب كللي بوىككإل  كا كلليب لم،كوي ىك)لليفب (ت كللييبوىككلي  

كلبقوفي تككوشطر لفةكللف قككلب روفةكك-بق  ف ككليا لسككلب لفيفة،ككو بي  كت(بلرفب كلي ا ب ك

،كر ككووكف بف  كيب كلاك1،كريف كوكبوعةك وكئاكوك ب كبفافةكللببرةككليف كش )ر ألا  فيف ت

 .شطر ل كلليب لمكل صصككو

 هش ككاوكشمكصخ ىكلهذخككل ؤفةككلشق فةككلب كفص  كلشه كهذكككل  ضكذكتكللقةكر لاوكشمكك

كلبشظفيفةكلن ك  ككلب روفةكت كي  لةكباوفاككللااككليالفةكرصف قةككلر كيجكوكلابمككلي   فة،ك

كبف ككلب  ككلرف وق كطفة ككل  كقف  كوت  كوكلبا ف ، ككلب لفف كت  كصليفبه  ككلهفالةكوبي ف   عه 

ك ككلوطشفة ككلب رفة كلواك   ككل لكك(كلبف ف فة كلا ككأل     ككلب لفم كيا ككألو  ككل لك كتص  يثل

ككلث شوصكي لف ككلث ش ك  رق ، ككل لكككأل    كلا كارف كت كطرف ةكك)وتص  كرشا  وكلب كبؤث 

 .كليشبوجكيوعوعككلبقوفم

 :منهجية العرض –ثالثا 

ك:  برةككلشهجككلب ل  كلهذكككل  ضكلبيقفقككأله كفككليي  

  ل فكر لب لفمككأل    كلرف اكبيفاخكلاككلب لفمككورب كئ كر لبر  خكب لفي كلليف  كووظففبه ك -1

ويي  ككأله كف،كثمكصل فكرخص ئص ككأل   فةكوي بلاي ب ككلع و فةكوكلب كلل ك ص ه ك

ك.رف كقوافةككأله كف

كص -2 ككإل ليفثم ككلب رفة كي    ككأله كفكت  ككشبق ق كيص    كباوا،كرفا كصا كففب ضكتفه  كاي  ة

وصق  شه كريشهافةككوشبق قكاي كه كت كوكقةككلي   ككلي ل كوكلب كب  كريلق به ككلع ئ ةكلل ك

 .صش ككشبق قكشال كيب خ كلاكبي ف ككلييبوىكوبشظفي كت كر كيجكصوكابمكي   فة

كلخ صةكر ل لككر  كذلكك  ق مكللق  ئكي   كبوثفقفةكللب ي كت ككأله كفكت كي بوف به ككل لف كو -3

 .كلث ش كياككلب لفمككأل    

                                                 
*
ى في خصائصه وأهداف تدريسه منهجية تنظيم المحتوى وتبويبه وتوزيعه تتضمن منهجية تدريسه وتفرخها، وكالهما يصدر عن تصور للمحتو  - 

 .ومناهج تبليغه
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 :مفهوم التعليم األساسي -2-2

ك ككإل ليفة ككلب رفة كي    كوث ئق كت  كل ية(و   كب روفة كبكك1771/وث ئق كللب لفمكك)5: ب  فف

شظ مكب روصكإار  صكي ب كب ةك شوكتكفثرتكت ككليب لمككلقفمككإلش  شفةكوفا ر ككلق  ك:كب ل كأل    كا ل

كلش  ككلذصكفا ل كق   ككلل كبيقفقككل ق ك.ككإلفا رفة فكوكليه  كتكوكل لوا تكياككلي  كلع و صك

كلذكب ،كوفؤهل كللش ي جكت كيابي  كوكلي  هيةكت كبطوف خكوي  ف  ك امككلبطو ككإلش  ش كوكإل ه مك

كتف  كلولوجككأل ل". كوفؤهل  ككورب كئ ككلذصكف  خ كرخلفككلب لفم كلليف   ككليب لم كب روصكف   كشظ م ككوهو

لذلككوا ش خكف ااكلل ككلي بوىككلب لفي كوكليه  كتككلب لفيفة،ك.ك)كلث شوصكثمككلا ي  (كلب لفيفةككأللل ك

ك ككأل    كلل كباوف  ككلب لفم كف اا ككلي   فكوكليه  كتككلب ك"ت كيفا ككلع و صكيا كر لق   كليب لم

كص ش كت كباوفاككليوكطا ك2"ب بر كي ك ككأل"، كياككاب  مككلي   ش ككلع و صكياككلقفمكوفيااكا كت  

ككليشباة ككلوكلفة كلليوكطشة ككللاية كوكلخر كت كوكليه  كت ككلخ ي ةكك3"وكلي   ف ككلبوصفة كب رف  ي م

و ل كإل كك1777لليؤبي ككل كرةكلوا ك ككلب رفةكوكلبخطفطكت ككل و ككل  رفةككلذصككش ق كت كصروكظر كل مك

ك.كلبي  ككلب لفمككأل    كر فلكلاككلب لفمككورب كئ 

ككأل    ك ككورب كئ كوكأل    كفقبع كت كي لةكبرش ككلب لفم ككوخبلفككلرشفوصكرفاككلب لفم وهذك

كو ف كابفافةك كإصلي تكيشهافة كيا كره  كف برط كوي  ككلب لفيفة، كليخبلفككل يلفة كوش يلة كاذ فة ي كا ة

ك.ابمككلي   فةورف كقوافةك بلق كرظلله ككلوك تةكلل كا كياوش تككلف  ككلب روصكري كذلككب لففككل

وهذكككلذصكي  كر لف  كت ككليغ مكيف كباكياككلبرش ككل  ي كلشظ مككلب لفمككأل    كريوكاك ك

يش وعكإلصلحككلشظ مككلب لفي ك"مكك وهوكي كف لعكش ي كإلصلحككلب لفمككليغ ر ،كيةكبطرفقكيش و

ك1795كليغ ر كل شةك ككليش وعككإلصلي كياكي بلاي تككلب لفمككأل". كهذك كشظ ي كوف       كر لبر  خ

ف ااكلل كصه كفككلب رفةكوق ف به كوي كيفه ،كوفط حكيفهوي كا ف ككللبقوفم،كر كوأله كفككلب رفةكوكلب لفمك

 .ك)كشظ ككلا و (ليوي ك

 الخطوط العريضة لمشروع إصالح النظام التعليمي

 إجراءات تحقيقها األهداف العامة

ككلب رفةك كوييبوى كرفشة كبوكتق بيقفق

يةكق  كتكوطيوي تككألت ك ككوكلب لفم

ككلبشيفةك كويبطلر ت كي اف ت كفخ م ري 

 .كوقبص  فةكوكوابي لفةكللرل 

ك -1 ككأل     كللب لفم ككأل رقفة كإلط   كلباوف ك= ي يلة

ك.كليوكطاكر لي ككأل ش كياككليه  كتكوكلي   ف

كللبشيفةك -2 كص ك  ككليهش كوكلبقش ، كللباوفا ككألهيفة إلط  

 .ك جكفف ككليف  ككل  يةكوقبص  فة،كوشراةكمكلنش ي

 إا ك كتكبيقفقه  كأله كفككلشولفة
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 .كل تةكياكي  و فةككلب لفم -

ككلبا ك ك - كظ ه ب  كيا كلي 

ك.وكلب  م

 

ك.صه كفككلب لفمككأل    كي كا ةككلر كيجك -1

ك -2 كر ألق  م ككلبليفذ ك(بخففضكل   كا كك32ي    ت 

 .)ق م

 .باوف ككليؤ   تكر لو  ئ ككلب لفيفةككللاية -3

كر -4 ككألط ي كا ة كباوفا كيؤ   ت صه كفكك كيج

 .كلب لفمككأل    

 .إل   كباوفاككلي   فا -5

 :األهداف الكمية  * 

ك.74/75ياككلبي  سك شةكك%72رلوغك:كصلةككلاه كت كيا  كب يفمككلب لفميوك -1

 .إل ككلباوفاككليهش كت كشه فةككلطو ككألو كياككلب لفمككأل    ك%22بواف ك -2

ك -3 كك%92بواف  كي   ككلث شوصكوكلبقش كياككلذفاكصشهوك ككلب لفم ككأل    ككإلار  صكشيو كلب لفم

 .وكلباوفاككليهش 

كوكلباوفاك -4 ككل  ل  كر لب لفم كلللبي ق كر لش رة ككلث شوفة ككلي يلة كشه فة كشفسككلش مكت  بطرفق

 .)كلبقش ككلي بوى(كليهش ك

 :اإلجراءات االنتق الية والوسائل  * 

ك.ك فةككل  يلةكي لف إل   كوك باي  كباوفاككألط ككلب لفيفةكوكإل  -1

 .باوف ككليؤ   تكرإخص ئففاكت ككلبقوفمكوكإل ش  ككلب روففا -2

 .بطوف ككلري ككلب روصكت كيا ل ككل لمكوكلبقوفم -3

 .إ خ  ككإللليف تكت ككلب فف كلفشي كايفةككلي كتق -4

شا حكهذكككليخططكوب يفقك  ك ةكاوكشر ككلب روفةكوكإل ك فةكباوشتكلش كلا اكولعي اك

ك.كئيةكلل  ك ةكوكلببرةيبخصصةكو 

 :مميزات التعليم األساسي -2-1
ك–لر ككلي كليو ك.اي كفقو كذك-تهوكب لفمكه  فكفشق ككلب لفمك؛فبيفاككلب لفمككأل    كر لوظفففةكككككككككك

إل كي يلةك...كياكي يلةككلبخطفطككلذصكفششغ كر إليص  كتكوكو ق ط تكوكلامكوفغف ككلاففك"

كأله كفك،كوهذككفا ل كف برطكررف كقوافةك4كفككلب رفةكوق ف به كوي كيفه كو ب كبفاف تككلب كب ش كر ه 

ك.وباشولوافةككلب رفة

وفبيفدداكصفعدد كر وشبقدد  ككلبلقدد ئ كرددفاككلي ددبوف تكرغفددةككلبخففددفكيدداكظدد ه ب ككلب دد مكوكلبادد ك ك

وهذكك.كوعي اكواو كق ل  كل فعةكياككلب لفمككأل    ككلي    كت كصتقككلب يفم،كبيقفق كلبا تؤككلف ب
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كلب كب ي كعياكصه كته ككأل   فةكإل كبطوف ككلي  و فةككل  يةك"رف كقوافةككل لمكوكلبقوفةكرفا ل كف برطك

ربدوتف كتد بكك دبثش ئفةكلد كك5"ليايوعككلق مكوبا واكصصكيشا كياكصشدا  ككلب ثد كصوككلبد خ كلد ىككلبليفدذ

وعدةكك دب كبفافةكا فد  كتد كياد  ك"با واكيفهومككلبقوفمككلبقلفد صكوكوهذككفقبع كر و خ.كلب ك ككع ف 

كلبقوفمككلب روصكبقومكلل كص  سكللي كوب بخ مكتف كيخبلفككلط كئقكوكلبقشف تككليشهافةككلاففلةكر لاشدفك

لاكيقفقةككلي  و فةككل  يةكلل يلفةككلب لفيفدةكويد ىكرلوقهد كصهد كته ككل  يدةكوكلي يلفدةكويد ىكت  لفدةكاد ك

بوىككلبليفذ،كوت وقهمككلف  فة،كوص ر ره كوكلرد كيجكوكليشد هجكلشص كياكلش ص ككليشظويةككلب روفةكوي 

ك6..."وكلط كئقككلب لفيفةك

وهاذككصصرعككلبقوفمككلب روصكت كظ ككلب لفمككأل    كياوش كه ي كياكياوش تككل يلفةككلب روفةك

بر طكر ل لمكفبيفاكر و بي ك فةكوكلشيولفةكلا ككلوي كتككل  ك فةكوكلبش  قكيةككأله كفككلب روفة،كور و 

ك.وكلبقوفة،كوفبا واكه فكإص ك كيامكلل ككلبليفذكوإشا اكب كإل ك تةككلف  لفةكوكلي  و فة

 :غوجيةمستلزمات التعليم األساسي الديداكتيكية البيدا -2-6

ثة مستويات مترابطة في ثال -على األقل نظريا –يقتضي التعليم األساسي انتقاال نوعيا  1-6-2

 :ترابطا جدليا

بلددكككليي   ددةك"شقصدد كررفدد كقواف ككلبلقددفاك:ك ككلبلقددفاكإلدد كرفدد كقواف ككألهدد كف كقوافيدداكرفددك-صكك

لقد  كتكو دفلبه كتد ككلبد  فسككإلكليبي اا كيو ككلييبوىكبد   كويدو ككليد  سكبد   كصخد ى،كوكلبد كا شد

صيدد كرفدد كقواف ككألهدد كفكتببي ادداكيددو ككليددب لمكوليلفددةككلددب لم،كوب يدد كإلدد كا دد ك.كوإيددل ككليلخصدد ت

ك.7"  فسكصاث كت للفةكروك طةككلبيلف ككلي بي كلشب ئا كيةكيق  شبه كر أله كفككلي  ويةكقرلكلب

تي لدومكصاككلبقدوفمكوكوخبرد  كشظ يد اكيخبلفد اك:كياكشظ مككوخبر  كتكإل كرف كقواف ككلبقدوفمكك-م

فمكبايدةكتفد ككلبقدو.ك"فشطلق اكياكيشطلق تكوصه كفكيخبلفة،كبدبيامكتد كايدةككلي طفد تكوشدوعككلقد ك كت

كلي طفدد تكيدداكصادد ك  ك ددبه كوكو ددبف   كيشهدد كلي  تددةكك ددب كبفافةككلددب لمكلشدد ككلبليفددذكرغفددةكب دد فله كصوك

بطوف ه كياكصا كيع لفةكت للفبه ،كوتف كق لر كي كفبمككللاو كإلد ككلرفد كقواف ككلف  قدة،كألشهد كوكبفد ضك

إلد ككألقدلطككلي باردةكر لبر  هد ككشبقد وكوبشظد كرفد كقواف ككلبقدوفمك.كلل ككلايفةكشفسككإلفقد عكتد ككلدب لم

صيدد كشظددد مككوخبردد  كتكتفبصدددفكر لايفددةكوكلقفيفدددةكوكلذكبفددة،كتهدددوكشظدد مكي فددد  صك.كعدد و ف كتدد ككلدددب لم

ك9".ر أل  س

اد اك"ت ككليي   دةككلب روفدةككلبقلف فدة،ك:كرةكإل كرف كقواف ككل لمكوكلبقوفةياكرف كقواف ككليوهك-ج

تئةكيوهورةكياككلبليفذ،كي  و  كلل ك ؤوسككألصد رة،كتف بف د ه كككلي  سكف و كت كشا حك    كلل 
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وف  له كلي كبفوخكر كخل ككليصدة،كوإذككاد  تككإلا رد تكيط رقدةكليد كف فد خكاد اكذلدككلشوكشد كللد كتهدمك

ك.7"يايولةككلق مكلييبوىككل  س

بدمككلبرد  كتقد ككوشظ ككللبيو ككلا فد ككلدذصكطد صكللد ككلبفافد ككلرفد كقوا كتد كشظ يشد ككلب لفيد ،

كلبد كب دبه فكبيادفاككلبليفدذككليب ثد فاكصوك"وكلبقوفةكير صكياكيرد  ئككلب لدفمككأل   د كرف كقوافةككل لمك

كليب خ فاك  ك ف كياكبا واككلص ور تككلذكبفةكوكليوعولفةككلب كبوكاههمكصثش  ككل يلفةككلب لفيفدة،كيبد ك

ك.12"ومكوكلبا ك فب ب كلهمكيب ر ةك  ك بهمكرصو  كطرف فةكلوق فبهمكياككل  

صاكهدذكككليرد صكوكفاد كط فقد كإلد كك-وهوكلل كيقكت كيليظبد ك-وفليظككأل ب ذكييي ككلر هي 

وف اددةكذلددككإلدد كيخ لفددةكوكقددةك.ككلبطرفددقكللدد كي ددبوىكوكقددةككليي   ددةككلب روفددةكتدد كشظ يشدد ككلب لفيدد 

ف  ككألي كلل كوا ككلبي فد كو.ككليي   ةككلب روفةكللبشظف ككلب روصكوكلبوافه تككلب روفةككل  يفةكليوي 

ر كيجككليوك كر  كر كيجككأله كف،كشظ مككوخبر  كتكر  كشظ مككلبقوفم،ك"إل ككلبي  كشظ يش ككلب لفي كليلف ك

ك11"كلرف كقوافةككلبلقفشفةكر  ككلرف كقوافةككلف  قة

كليشهافدةككوشبق وتككلشولفةككلثلثةككلب كف بلايه كشظد مككلب لدفمككأل   د كبيد  كآث  هد كك-1-3-2

وكل ف كابفافةكت كا كياكبخطفطككليش هجكوبي ف ككليوك كوب لففككلابمككلي   فةكوكخبف  ككلط قككلب روفةك

ك.إلخ...ك

كليش هجكوكلط قككلب لفيفةككباهتككإلصلي تككلي برطةكر لب لفمككأل    ككبا ه كت ل كي بوىكك-ص

كخلفةكوكلخ  افدةكللشظد مككلب لفيد ،كوبيثلدتكهدذخكف   كإل كبي فاككلاف فةككل ك)باشولواف (لقلشف كإا كئف ك

ك12:كل قلشةكوهذخككإلا كئفةكتفي كفل 

ك.كأله كفكوكلييبوىكوخر كتككلب لمكوكلبقوفم:ك رطكلعوصكرفاكلش ص ككليشهجك

 وليلفدددةكليخبلدددفكهدددذخككل ش صددد كب دددبه فككلوعدددوحكوكل قدددةكتددد ككل يددد ك"كلليفدددةك"يق  ردددةك

ك.كلرف كقوا 

 ك.لةكللبطوف ككلي بي كوكلباففكيةكيخبلفككلي اف تكوكلرفئ تيشظوي تكب لفيفةكق ر

صشدد ك:ك13قفدد كصاكبطرفددقكهددذكككليشظددو ككلباشولددوا كفصددط مكر قردد تكي  فددةكوشظ فددةكيخبلفددةكيشهدد ك

فبطلدمكإيا شد تكارفد  كيداكيفد ككلرشد  كوكلباهفداكوو د ئ ككل يد ،كوصاكبطرفقد كيد برطكر ألهد كفككل  يدةك

كلب لفيفةكوكلب كبخعةكر و ه كت كق فبهد كوبصدو كبه كإلد كبي فد ككي دفاكككلب كب  يه ككل ف  ةك–للب لفمك

وهد كتد ككلي يلدةككل كهشدةكك–للب رفةكففب ضكتف كصاكفادواكيش داي كيدةكتل دفةككليابيدةكوهوفبد ككلثق تفدةك

ك.لف تكيوعوعكبوكتقكوطش 

                                                 
9
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10
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11
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ك– قددمككخددبلفكيعدد يفشه ككلي  تفددةكك–خعددةكبصيدد كللدد كي ددبوىككليددوك كتففبدد ضكتفهدد كصاكك-م

لشفسككلبصدو ككإلفد فولوا كوكليفد هفمككل ق ئ فدة،كوصوكفادواككليدشهجكتد كييبدوكخككق صد ككللد ككلي د  فك

وقد كبعديشتكوثفقدةكإصدلحك.ك*وإشي كفشي كي بقد كتكوقفيد كويهد  كتكوكبا هد تكوصلدوكاكبدذوقكيشد ولة

ةكلا تةككل  ه فاككلي برطةكر لبرش ككل  ي كللب لفمككأل    كبوافه تكب روفك1795كلشظ مككلب لفي ككل شةك

ك–لل كوعةكوبطرفقككليش هجكوكلر كيجكوكلابمككلي   فةكوكلو  ئ ككليص يرةكله ،كيف كط لربهمكر لبقفد ك

ك:ري كفل ك–ا كي مككخبص ص كويا  كليل ك

 ع و  كبيقفقكصار كيط رقةكيياشةكرفاككأله كفككل  يةكوكلي يلفةكورفاككليع يفاككلب  ف فةك

ك.وكلط قككلي ب يلة

  ك. كي  هيةكا ككليوك كوكألششطةكت كبيقفقكايفةككأله كفككليشصوبكللفه ع و

 إعف  ككلط رةككإل لي كلل كا تةككليوك كوكألششطةككل  ك فةكلل كي بوىككلبصو كوكلبطرفقك

ك.)ر لش رةكللب لفمككأل    (

ك.)ي  تفةكووا كشفة(وبي  ككلبوافه تككلب روفةكلا كي   كشولفاكياككلي  هي تك

وفشرغ كر لش رةكلا كي   كبي ف كشولفاك ئف فاكياككلي  هي تككلب كفيااكبقد فيه ك:ك"ثفقةبقو ككلو

ك:كوهذكاككلشول اكككككككهي ك.كلبيقفقككأله كفككليي   كصللخ،كوذلكككلبر  ككليبطلر تكليلفةكييعة

اب  كيةكذلككصهيفدةكقصدوى،كويداكصصكق رلةكللب  فسككلير ش ،كوف:كي  هي تكياكشوعكي  ت ك-ص

،ككخبفد  كوصدف قةككليعد يفاككلب  ف دفةكوكلابدمككلي   دفة،ككل دلوا تكتبشظفمككلي د  فكوكليهد  ك:كذلك

كلا ف  كر لبشافةكوكلب افا،ككلبوكص كرشب كصشا ل كيةككوهبي مكري كهوكقف كلفظد كيشد ،كطد قككلبد  فسك

ك.14"وكلبقوفم

 :صيصها في مادة التربية اإلسالميةمصادر اشتقاق األهداف وتخ -1

ي كفوا كياكبا ي كلعوصكرفاككأله كفككلب روفة،كتإشهد كبخبلدفكتد كي دبوف به كوذلدككبر د ك قمك 

وفياشش كصاكشبصو ككأله كفكا ل لةكبش الفةكبشبظمكت كشا ك.كللي ىككلايش ككلذصكبشيل كول  اةكليويفبه 

ك يويفةكإل ككلي بوف تككألاث كبخصفصه ي كفب  جكياككلي بوف تككألاث كل

ك:   ككشبق قكصه كفكي   ككلب رفةككإل ليفةكا لب ل صاكبي  كيصكوفيااك

ولداككليق صد ككل  يدةكوكلر فد  كك15"ككليواهةكللشظد مككلب ردوصكوب ر كلاككلير  ئك:كالغايات -2-1ك

صددف ق تكألهدد كفكب ردد كلدداكتل ددفةككليابيددةكوب اددسك"كوهدد كك16كليدد ىككلبدد كب فدد ككلب رفددةكصاكبيققهدد ك

ك.شا كلر  كتكل يةكوبص غكت ك17بصو كب كللواو كوكليف  ك

                                                 
*
 .بمعنى تستند إلى مبررات شتى تجعلها مسوغة ومشروعة فلسفيا: مشروعة  - 
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15
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وكك5 لفمككلث شوصكصفيةكو  ككلبشصفبكلل ككلغ ف تككلب روفةكللشظ مككلب لفي ككليغ ر كت كوثفقةكهفالةككلب

ك:ا لب ل ك6

 .باوفاككليوكطاككلي باكريغ رفب كول ورب كوإ لي  -1

ةكباددوفاككليددوكطاككليبيلدد كردد لقفمككلييفدد  كوكلعدد ياكو ددبي ك ككلافدد اككليغ ردد كرهوفبدد ككلثق تفدد -2

وكليع  فةكلل كق ل  ككوقبش عكرعد و  ككلويد  ككليغ  رفدةكر لبر  هد كبيهفد ككللويد  ككل  رفدةك

 .كلش يلة

ك.باوفاككليوكطاككليشفبعكلل كا كإفا رف تككليع   ككإلش  شفة -3

 .باوفاككليوكطاككليلبامكروكار ب كبا خككلوطاكوكلق   كلل كب  فبه ك -4

 .فةكت كي ف  ككلبشيفةككلش يلةباوفاككليوكطاككلق   كلل ككلي  هيةكرف لل -5

ش دددد اككلددددذصكش فدددد كككككككككككيدددد كشيددددوذجككإل:كلييددددو صككلددددذصكبافددددمكلشدددد ككلغ فدددد تكهددددوإاككل ددددؤك كك

وفيفدداككليهبيددواككلفددومكرددفاككلغ فدد تككلوكعدديةكصوككليصدد حكرهدد كورددفاككلغ فدد تك.ك19"؟باوفشدد 

فادواككلفد  قكارفد ككككليعي  ككصوككلعيشفةكوكلب كب بشبجكياكي  فشدةككلوكقدة،كوردفاككلشدولفاكقد 

لاداكبرقد كت ئد به كش ر دةكيداك.ك"ا ككببيو كي  ككلغ ف تككلي لشدةكإلد كخطد مكإفد فولوا كييدض

ك".اوشه كيي و كص   فةكب ر كلاككلبصو ككل  مكلوظففةككلب رةكويه يه 

كلشبدد جككإلايدد ل كلادد ككل لقدد تكوكلبفدد للتك"فيادداكب  ففهدد كراوشهدد ك:كالسياسةةة التعليميةةة -1-1

وتفه كبيد  ككوخبفد  كتككل ئف دفةكوبصد غكيداكقرد ككلاهد تك"ك17"وتكرفاككلش قككلب روصكوييفط وكلبر  

كلي دبي  كيداك...كلاككوخبف  كتككل ف  دفةكلرلد كيد ك"،كته كب رف ك22"ص يرةككلق ك ككلي ؤولةكلاككلب رفة

ي ا تككليابيةكوبي  كيوكصف تككلشب ئجككلي قومكتفه كلل كعو ككك21"بق لف خكوقفي كوبصو خكللي بقر 

ك.22"كليخبلفة

ك1795ف بر كيش وعكإصلحككلشظ مككلب لفي ككليغ ر كل د مك:ك ف  فةككلب لفيفةكللشظ مككليغ ر كل

وق كل فكر ضككلب د فلتكلاشهد ك.كهوككلب رف كلاككل ف  ةككلب لفيفةكلشظ يش ككليغ ر كيشذككلب  فخككليي  

ك.)كشظ ككلا و (ار ىكلشظ يش ككلب لفي كبرق كاائفةكووكبؤث كت ككوخبف  كتككل ئف فةكوكل

 :التعلم األساسي أو أهدافه العامةأغراض  -6

وه كبلكككليق ص ككلب كبشبقكياككلغ ف تكير ش  ،كولذلككته كصق كبا ف ككوشيولفةكياككلي بوىكك

ك.23فع ص"ككلي كي "و ،كوفطلقكللفه كك مككأل

                                                 
18

 .29ص . مرجع سابق. األهداف والتقييم في التربية  – 
19
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20
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22
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23
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بيد و ككاككلشظ مككلب روصكااد ،كتدإاككألقد كضوإذككا شتككلغ فةكب  مككلشوكف ككلر ف  كوكليبوخ  كيك

يد كهد كشولفدةككإلش د اككلدذصكش فد خكصوكش قدمكتد كباوفشد ك؟كورد لاوكمكلداك:ككإلا ردةكلداككل دؤك ككلبد ل 

كل ؤك كبي  ككألق كضككليليعككلرف كقوافةكللف  ككلي ك كباوفش كياكخل ك لكك  ك  كي دفاكصوكي يلدةك

ك).صصكيليعككليبخ ج(ب لفيفةك

هوكت كيقفقةككألي كالمكلاككل ف  ةككلب لفيفةككليبر ة،كوا كبق  مكرفاككلغ فد تك"لاككألق كضككوكلالم

ت كشاله ككلغ يضكصوككل  مكورفاككلي كي كت كشاله ككليي  كش درف كوكفياداككلبرد  خكإوكيؤشد ككللش دا مك

طرفقدد كليدد كي  بدد ك،كإذكصاككألقدد كضكلف ددتك ددوىككلا شددمككلب"وكلعددرطككللددذفاكف ددو كاككل ف  ددةككلب روفددة

ك.كلغ ف ت

ذلدككصاك"وإذككا شتككلغ ف تكببيفاكرشوعكياككلثر تكت كشاله ككل  م،كتإاككلي كي كببغف كوببطو ،كك

كل ف  ةككلب لفيفةكففب ضكتفه كصاكبب  ضكإلصلي تكيبب لفدةكيبد كبدبيااككل ولدةكرشظ يهد ككلب لفيد كيداك

ك.24"ي  ف  ككلبطو كتككل كخلفةكوكلخ  افة

كلي كي كصوككألق كضككلب لفيفةكذكتكت  لفة،كويصوقةكرافففةكصاث كبي ف ككو قة،كشا ككباواولا كك

ك:25 ووش شف كفي  ك ر ةكي  فف كفامكصخذه كر فاككولبر  كلش ي كف ك كبي ف ككألق كض،كوه كا لب ل ك

ك.صاكباواككألق كضكيش ايةكيةككلغ ف تككلب روفة -1

 .تفي كرفشه كريف كبشا كوي  كصاكباواككألق كضكيب كرطة:ككلقفيةككلب ل لفة -2

صصكيل يددةككألقدد كضكلشعددجككليددب لمككل قلدد ك:كل مكيددةكيردد  ئكللددمككلددشفسككلب رددوصصاكبددب -3

وهددذككف شدد كعدد و  ككشددب كككصخصدد ئففاكتدد كبي فدد ك.كوكل عددوصكويددةككهبي يدد كوكيبف ا بدد 

 .كألق كضككلب روفة

 .)كلرفئة(كلذصكبش  جكتف كهذخككألق كضكوي ىكبلؤيه كي  ك:ككليا   -4

وفب لددقككأليدد كري  تددةكيدد كببطلردد كهددذخككألقدد كضكيدداكوقددتكوصطدد كويؤ  دد تك:ككلقرولفددة -5

 .وباهفاكتكوصيوك كوقف ه 

كلي ردوا،ككليب ليدوا،كصولفد  ك(صصكي ىكقرو ككلاهد تككلي شفدةكلألقد كضك:ككل  طففةكلقرولفةك -6

 .وصوهش كفط حكيشا ككل لوكككل فيق كط كوإش ككككليابيةكت ككلبا ف ككلب ر.)...كلبليفذ

وكليقصو كي ىكبلؤمككلي كي كيدةككلو د ئ كوكإليا شد تككلي  فدةككليبدوت  ك:ك"كلقرولفةككلي  فة -7

تدإذككلدمكبؤخدذككإليا شد تككلي  فدةكر دفاككولبرد  ك.كوكلب كب يعكر لوصو كإل كبلكككألق كض

لشدد كبي فدد ككألقدد كضكوكلي كيدد ،كتددإاكادد كبي فدد كصوكبخطددفطك ددفطغ كللفدد كطدد رةككلددوهمك

 .26" قوافةوكلخف  كوكل في

                                                 
24

 .32ص . مرجع سابق. األهداف والتقييم في التربية  – 
25

 .35 -34 – 33: نفسه ص  – 
26
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إاككألق كضكبيث كصه كفككلب رفة،كت ل كعوئه كبي  كي بوف تككلب لفمكوكليوك ككل  ك فةكوكلش مك

 .وكلر كيجكوشولفةككوخبف  كتككل  ية،كوياكهش ككلص ورةككو بثش ئفةكت كبي ف ه 

 15:األهداف العامة للتعليم األساسي األغراض أو -6-2

فددةكللدد ككلابدد مكوكل ددشةكوويدد  ككليددذهمككليدد لا كوقدد سككلقددفمكبثرفددتككل قفدد  ككإل ددليفةككليرش -1 

كل ويفةكت كشفوسككلش شئةكلاكط فقككل ق كوكليوكسكوكلواد كا،كي صد كللد ككلبشدر كرفعد ئ ككإل دلمك

ك.وصيا ي كلباواككليوا كلل لوكككلذكب كللف  كول لقب كرغف خ

وطشدد كيخلصدد كلدد كي ددهي كتدد كب  فددفككليددب لمكربدد ك كصادد ك خكوصيادد  كرددل خكيبدد كفششدد كييردد كلك-2ك

ك.خ يب كوبق ي كيبي ا كريق   ب كيؤيش كر  ورب كي  ا كوشبي ئ ككإلت فق كوكإلش  ش 

ي  ل  ككليب لمكلل ككاب  مكك بقلل ككلي شوصكوكلثقةكرشف  كوكولبي  كللفهد كييد كفغد سكتفد كك-3ك

كلبف لدد ككلفادد صكوكلوادد كش كك وحككإلردد كعكوكليردد    كوكلبشدد تسكوف ددو خككإلبقدد اكوف ردد كتفدد ككلقدد   كللدد 

ك.وكلا ي 

ي  ل  ككليب لمكلل ككاب  مكوإ  كككيفهومكياد ل ككلداياكوكلياد اكلف دبطفةكتهدمكوك دبف  مكك-4

ك.يوكقفكيشه ق  ك كخله كوفبخذكرف  لفةككلظوكه ككوابي لفةكوكلق تفةكوكل ليفةكوكلبقشفةكوفي  كيو

قدفمككلايد  كتد كييفطد كوفادواكقد   ككللد كب رفةككليسككلاي ل كوكلفشد كلد ىككليدب لمكلفد  ككك-5

ك.كلخلقكوكإلر كع

إا  مككليب لمككلق   كلل ككلبف ل كيةككل  لمككلخ  ا كصخذككولط  كرفا كيشفبعك يوحكولقد كك-6

ك.يبوق ،كوإذا  كتعول ككل لي كويفاخكلل ككلري 

ي ص كرفشهيد ،كا  ككليب لمكف  كككلبف ل ككلق ئمكرفاكي كهوكشظ صكوي كهوكللي ،كوكلبا ي ككلك-7

ك.وفق  ككل ي ككلف وصكوفقرل كربلق ئفةكوكخبف  

ا د ككليددب لمكلشصدد ككللبطدو كوكلشيدد  ،كقدد   ككللدد كك دبف  مككلظددوكه ككل ليفددةكوكلباشولوافددةكك-9

وقف ه ،كوإ  كككش رفبه كوبافففه كره فكي  ف  ك ادمككلبقد مكتد كايفدةككلياد وت،كثدمككإل ده مكتفد كلداك

ك.ط فقككلخلقكوكإلر كع
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فهد فكوكصدلةككل  ك دةكرد لب لفمككل د م،كت عكليكككككك

ك:كإل كي كفل ك–را شمكب افاكي كبمككاب  ر كك–

بقوفددددةككليصددددفلةككللغوفددددةكوكل ليفددددةكوكلثق تددددةكك-1

يفةكل ىككلبليفذكر  اةكبا لهمكق   فاكللد ككإل ل

يوكصلةك  ك دبهمككلث شوفدةكرد واكب ثد كتد كيخبلدفك

ك.ش مككلب لفمككلث شوص

بشيفددةكيهدد  كبهمكردد  وسكشظ فددةكوبطرفقفددةكتدد كك-2

كلباشولوافددد كبدددؤهلهمكليوكصدددلةككلب لدددفمككلبقشددد كصوك

ك.كلباوفاككليهش ككليخبب

 

 

 15:السلك الثاني من التعليم األساسيأهداف  -6-1

ب افاكوب يفقكي ككاب ر ككليدب لمكيداكي لويد تكويهد  كتكخدل ككل دشوكتككليبق يدةكوفبادواكيداك

ك:ت لفاككثشفاك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

 :أغراض التعليم الثانوي -6-6

كألول كوكلب لفمككلثد شوصكوعديهي كتد كبقومكتل فةككلب لفمككأل    كلل كإلغ  ككليوكااكرفاككلب لفمكك

طو كصوكاذعكيشب ككويوي كفوت كلليب ليفاكت ص كصار كلل بف   كياكي   فكشظ فةكوبطرفقفدةكص   دفةك

كفاللب لفيكل  يةك،كوهذككف بلامكر لع و  ككلبا ي كرفاككأله كفك27"ب بافمكلي بلاي تككليف  ككلي  ص  ك

ك.صر  كبق ف ت ك كئ  ككلبخطفطككليوي كوكلبش فقكلل ك
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ب لفمكباوفشهمكوبوطف كي ك اهمككل  يةكو صف همكك-3

مككلثق ت كوكل لي كوق  بهمكللد ككولبيد  كللد كصشف ده

تددد كك دددبي ك كب ليهدددمكوبادددوفشهمكويوكاهدددةككليفددد  ك

كلششدددفطةكييددد كفا لهدددمكقددد   فاكللددد ككوشددد ي جكتددد ك

ك.كيابي همكوكإل ه مكت كبطوف خ

 

تددددد عكلبلقدددددفاكبادددددوفاكيهشددددد كفدددددبل مكككككك

ك ك كتككلبليفذكوي ا تككلرل كإل ككلف كوك ب 

ك:ف بفف كيش ك.ك*ككل  يلةككليخبصة

كلذفاكبر اكك ب  ك كبهمكويؤهلبهمكت كك-1

ك.يا  ككألشغ  ككلف وفةكوكألششطةككلباشولوافة

كل كقردددددواكتددددد ككولبيددددد قكر ليفددددد  كك-ك2

ك.كل يلفة

  فه فكهذكككلباوفاكإل: 

ك

ك

 

ك

 

ةكتدددد كك ددددباي  كخردددد كتككلبليفددددذككلياب ددددرك-1

كل شوكتككل  رقةكياككلب لفمككأل    كيي كفدؤهلهمك

إل كيب ر ةكباوفشهمككليهش كصوكف ه ككش ي اهمكت ك

ك.كليف  ككل يلفة

باوفددد همكرددد لخر  ككل يلفددددةككلاففلدددةكرا لهددددمكك-2

قدد   فاكللددد ك ددد ككلي اددد تككلييلفدددةكوكإلقلفيفدددةك

ك.وكلوطشفةكإل ككلف ككل  يلةككليخبصة
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ةكت كشظ يشد كقف كصاككأل ب ذكإر كهفمككلاف ب كفشف كإل كخللفا،كارف فاكب  ش كيشهي ككإل ك  ككلب روفكككككككك

كلب لفي ككليغ رد كيداكشد شهي كصاكف فقد كليلفدةككلبخطدفطكلبيقفدقككلبا يد كوكلبش دفقككللدذفاكببيد  كلشهيد ك

ك:ك32هي ككوهذكاككلخللا.ككلوث ئقككلب روفةكوكلبوافه تككل  يفة

ك.كلبع  مكرفاككلي ف ف تكت ككإل ك  ككلب روفة -

 .كلبي ف ككليشف  كلأله كفك كخ كا كي ف فة -

ككلب روفةككليغ رفةكإ ك  كي اافةك ككإل ك صكلل ك"فوععكإر كهفمككلاف ش كصاككإل ك   فقومكرش ؤه 

كي ف ف ككلث شوصككللذفاكبش فكللفهي  ككورب كئ كوكلب لفم كرفاككلب لفم ب اكيخبلفب اكبخببكا ككلفص ككلب م

ك كوكلي كقرة كوكلب طف  ككلب روفة كوكليش هج كر لر كيج كبب لق كت كيا وتكيفوفة كيشهي  كهذخك... وفب بمكلا

كلف اككلشش ط تككإل ك فةكوكلب روفةككليب لقةكر لطو ككألو كياك كلوع فةكص ور تكبقشفةكوبشظيفةكل ف  

ببا ومكيةكيشظو ككلب لفمككأل    كوب  ل ه كلل ككلب لفمككلث شوص،كوكويبف ظكر لوظ ئفككإل ك فةككلب ك

كصه كت  كإ  كك ككل. كت  كخر ك  كله  كفباش  كببطلمكصا كوكلب قف  ككل قة كيا كارف  كق   كلل  كليلفة بشظفمكوهذخ

كلب لفي كوكصاكف ه كره كإل ككلي ف ف تككلي شفةككلب كباشعكل   كإل ككلبي ككوكأل  لفمكياكخ  جككلشظ مك

ك31".ك فةككلق ئيةك واكي كل  كي ىككلي اةككلف لفةكللشظ مككلب لفي ككلا ف كله ر لرشف تكوكألششطةككإل 

وإذككا اككلي  كت كإ ك بش ككلب روفةكهاذككلل كي بوىكب  يله كيةككلب لفمككأل    كوصه كت ،كتلك

كيشفصلةك كبقلف فة كإ ك فة كرشفة كظ  كت  كي  وي  ك فاوا كوكأل     ككلث شوص ككلب لفم كرفا ككلبش فق كصا شك

ك.اافةوي 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

 

ك
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جيات النفسية واالجتماعية الحا                                                                -فلسفة التربية   

للمتعلم 
-
 

السياسة التعليمية
-

 

غايات التربية
-
 57مشروع إصالح التعليم  

 -كل  ل كت أغراض
 -الثانوي أغراض التعليم

أهداف التعليم 

األساسي
-
 

 

ك كفككلي يلةككل كر ةصه

 

ككأله كفككل  يةكللي   

ك-صه كفككلي يلةككلث شفةك

 -كأهداف المرحلة األولى

ك-صه كفككلي يلةككلث لثةك

ك*صه كفككلر ش يجكت ككلي يلةككل كر ةكياككلب لفمككأل    ك

5 أهداف السنة
*

 
 

5 أهداف السنة
*

 
 

9 هداف السنةأ
* 

 األهداف اإلجرائية

 كل  يةه كفككأل

 *كللدروس

 كلشولفةكأله كفك

 للمكونات

تربية اإلسالمية   خطاطة مستويات األهداف ومصادر اشتقاقها  في مادة ال

 في السلك الثاني من التعليم األساسي
 

عالمسسة نسساقش  تشسسير إلسس   -

عسسسدم إشسسسارة وثسسسائق المسسسادة 

إلس  مالحظسة النسوع المشسسار 

إليسسسسسه مسسسسسن األهسسسسسداف فسسسسسي 

اشسسسسسستقاف أهسسسسسسداف المسسسسسسادة 

 .وتخصيصها

النجمسسسة تشسسسير إلسسس  انعسسسدام * 

اشتقاف النوع المشار إليه من 

األهسسسسسسسداف وإلسسسسسسس  الحلقسسسسسسسات 

الضسسسسائعة التسسسسي تسسسسدل علسسسس  ال 

ف علميسسسسسة منهجيسسسسسة االشسسسسستقا

 .والتخصيش
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 استنتاجات

شظ مككلب لفمككأل    كشظ مكب لفمكوظفف كفبغف كبي ف كصه كفكييد   كوي لشدةكواد ككليدوك كتد كك-1

ك: ،كوياكبمكل فش ككليق ئقككلب لفةا كككلي كي كبب  ع كلبيقفقه

صقد كضكففب ضكت ككأله كفككل  يةكللي   كصاكباواكيشبقةكيداكصهد كفككلب لدفمككأل   د كو 1-1

ك.كلب لفمككلث شوصكوق ف تككلب رفةكريف كباواكصفغةكصاث كبي ف كلاوه ه 

فادددمكصاكفشدددبقكيددداككألهددد كفككل  يدددةكلليددد   كوصهددد كفككلب لدددفمككأل   ددد كصهددد كفكللب رفدددةك 1-2

 .كإل ليفةكت ككلب لفمككأل    

ككل لكككلث ش كيدا(فامكصاكفشبقكياكصه كفككلب لفمككأل    كوصه كفككلي يلةككل كر ةكيش ك 1-3

وصهد كفككلب رفددةككإل دليفةكتد ككلب لدفمككأل   دد كصهد كفكخ صدةكللب رفددةكك)كلب لدفمككأل   د 

ك.كإل ليفةكت ككل لكككلث ش كياككلب لفمككأل    

ياكصه كفككلب رفةككإل ليفةكت ككل لكككلث ش كياككلب لفمككأل    كبشبقكصه كفككلي   كلاد ك 1-4

 كفككلشولفددةكللياوشدد تكت هدد كفكويدداكهددذخككألخفدد  كبشددبقككألهدد.كي ددبوىكيدداككلي ددبوف ت

ك.كل  وس

ري ش كبي ف ككلييبوىككل  ك  ككلذصكببيققكروك طب ككأله كفككليي   ك:كليلفةككلبخصفبك-2

وإاككخبلفتكت كي بوف به كر لبر  ككلي ىكه كبي ف ككأله كفككلب روفةككلب كت كي يلةكث شفةكوكر كصاكف رق

ك:كوياكبمكشقو .كويب كرطةكويب ل لةك كيبا يلةكلايش ككلذصكبشغل كو  اةكليويفبه كبرق كوكي 

وكفشرغدد ككوشطددلقكتدد كبدد لففككلابدد مككلي   دد كصوكتدد كبقوفيدد كصوكوعددةككليقدد  كتكيدداكك-2-1

ك.كلييبوىككلي  ت ،كر كياككأله كفككلي ك كبيقفقه 

ك:في كل  كياككولبر  كتكشذا كيشه كلذصكفبيامكت ككخبف  ككلييبوىكوبشظك-2-2

    كلييبوىكلبيقفقككأله كف:كص.ت.اك:كأله كفككليي. 

 كلشق ككل ف كابفا :كلليب لمكلوكقةككلشف  ككوابي ل كوكلثق ت ك. 

  بصددددو ك:كب رفددددةككليبقط ددددةكوكليددددوك ككليشفصددددلةشظدددد مككل:كوكقددددةككلشظدددد مككلب لفيدددد

لبادد واكلوكئددقكهددذكككلوكقددةكريدد كف دديعكربيقفددقكك)شظ فددةكب روفددة(رفدد كقوا ك/ب رددوص

 .كأله كفككليي   

  ككليوعول وكقةككلي  . 

     ي اةكص    كلأل ب ذكقر ككليب لمكك-ويف كك–إلاكي ك:كوكقةككلاب مككلي. 

 كوتبق  كإل ككلبخصبكوكوش ا مكيةككلي   :كوكقةككليي   ةككلب روفة. 

 بصو ك ف كابفا كوكعع:كشهافةكوكلي  تفةكللييبوىككلي  ت كلخص ئبككلي. 
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 بقلف صكفبوا كللي   فككلاائفة:كوكقةككلبقوفمككلب روص. 

كليقدد  كتكوكلابددمككلي   ددفةكفشرغدد كصاكباددواكشدديولفة،كوصوكبب ادداكيددو ككلييبددوىك:كليلفدد تككلبقددوفمك-3

ك.ألشه كه ككأل  سكت كا كبا ف كوبطوف كلهي ك)...بيقفقه كلأله كف،كإلخك(كلي  ت كتقطك

كل كخل كككوب  قوكلبقوفمككل لي كللاب مككلي    كفشرغ كصاكفاواكقرلف كوببر ف كور  ف ،كوصاكفشي ككك

ك:للاب مككلي    ،كري ش 

ك.ي ىككوب  قككل كخل كليخبلفككأله كفككلب كفبعيشه ككليشهجكوكلر ش يج -

 .ي ىككوب  قككل كخل كرفاككأله كفكوكلييبوف تككلب لفيفة -

 .ي ىككوب  قككل كخل كرفاككأله كفكوكلبوافه تككلرف كقوافة -

 . كقوافةي ىككوب  قكرفاككلييبوف تكوكلبوافه تككلرف -

ك:ي مكواذلكككوب  قككلخ  ا ،كري ش كتيبككلاب مككلي    

  فري كي بوىككلبط رقكرفاككليشهجكوإيا ش تكوكقب ك كتككلبليفذككلدذفاك:ككلع رطككل فاولوا

ك.فبوا كإلفهم

  كلذصكفري كلاك ليةككلي لوي تككليق ية:ككلع رطككل لي. 

  ص كرفاكيشهجككل لكككلثد ش كيداككلب لدفمككلذصكف ش كر  ضكطرف ةككلبيف:ككلع رطككلرف كقوا

وكل  ادةككلليقدةكلد كك)كل دلكككألو كيداككلب لدفمككأل   د (كأل    كويشها ككل  اةككل  رقةك

 .)كلب لفمككلث شوص(

ك

ك
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 األستاذ محمد بلبشير

 أستاذ التعليم العالي بشعبة الدراسات اإلسالمية

 الرباط –كلية اآلداب 
 ذككلب رفةككإل ليفةكيط لمكربي فاكي دبوىكص دلومكويعديواكيد كفرلغد كللبليفدذ،ككلبيد  ككإاكص ب

لل كي كف با كت ككلي   فككلب كف   ه ،كولل كي كفيب جكإلف كياكبقفدفمكوي كا دةكوبصديفع،ك دوك كتد ك

وكردتكوللف كيوكصدلةكبيبدفاكصدلب كر ألصدو كوكلث.ككلر كيجكصوكت ككأل وكتككلي  ل  كصوكت كط فقةككلبلقفا

كإل ليفة،كوكطلل كت كشفسككلوقدتكللد كيد كك دبا كتد ككلريد كتد ككل لدومككإل دليفة،كويد كفبصد كرهد ،ك

ك.وكلري كاذلككلاكصي اكص لومكإلث   ككهبي مككلبليفذكورلوغكه فككشبف لهمكوك بف  رهم

كور إلعدد تةكإلدد كب يفددقكيدد كهددوكيطددوقكربرلفغدد كللبليفددذكتدد كيخبلددفككلي كيدد ككلب لفيفددة،ك ددفيب ج

كأل ب ذكإل ككوطلعكلل كيد كفاد ،كرصدفةكل يدة،كتد ككلياد وتككل ليفدةكوكوابي لفدةكوكلبد كقد كفادواكلد ك

تد ل لومككإل دليفةكبد  سك.ككش ا سكلل ككلي ليفا،كتفيب جكإل ككابه  كتكويص ككليوكقدفكر  دمككإل دلم

يداككلفد كغكصوككللدرسكتد كاثفد ككيد كفشدبا كي لفد ك.كلشف ه كولوظففبه كت ككلي د هي تككل ليفدةكوكوابي لفدة

كليفدد هفمكوكليوكقددفككإل ددليفة،كادد لف كغكيددثلكتددد كيوقددفككإل ددلمكيدداككل لددومككإلش دد شفةكوكوابي لفدددةك

ت أل دب ذك.كوكوقبص  فة،كصوككللرسككلوكقةكصوككليصطشةكتد كيفد هفمكإ دليفةكشد لفةكصوكيعد  فةكصوكلليفدة

،كيب كوكفي ا كبليفدذخ،كويبد كف دبطف واكص يمك   لة،كوكر كصاكفاواكلل كرفشةكياكهذخككإلشا وت
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إ  كككيق ئقككإل لمككلش ص ة،كوق  ب كرفع كيص  خككل ر ش كلل كإفا  ككليلو ككلش ا ةكألصكإشدا  كصوك

ك.ي  ،كللي كا اكصوككابي ل 

اي كفشرغ كلل كص ب ذككلب رفةككإل ليفةكصاكفبيل كر لشظ  ككلش يلةكلن لمكوصاكفاففكيشهجكبرلفغ ك

ذكيةكي كبقبعف كطرف ةككليوعوعككلي  وس،كواذلككيةكصلي  ككلبليفذكوك ب  ك همكللقرو كوكلب ق كللبليف

ك.وكو بف  م

مهم طاقة استيعاب التالميذ مرهونة بتناسب أعمارهم وقسدرة انتبساههم واهتمسا –أوال 

 :مع مستوى وطبيعة ما يدرس لهم

ل كثلثةكصق د مكي دمككليايولدةككل ي فدةكفيااكبق فمكبليفذكي يلب ككلب لفمككأل    كوكلث شوصكإ

ك:كلشف فةكويا وتككككككككهبي يهمككلب كفشب رواكإلفه ،كور لب ل كي مكيؤهلبهمككإل  كافةكوق رلفبهم

صصكياككل    ةكصوككل  ر ةكإلد ككلث شفدةكلشد  كصوكك–ر لش رةكإل كبليفذكي يلةككلطفولةككألول كك-1

فيب جككأل ب ذكإل ككلب اف كتد كخط رد ،كللد كيد كك-ةككلب لفمككورب كئ كلث لثةكلش  ،كوهوكي كفبش  مكير ئف كي

فبش  مكيةكتط  ككلطف كووا كش ،كوياكثم،كفشرغ ككلب افاكلل ككلب رفةككل فشفةكوكألخلقفة،كوآ كمككل لوكك

 ،كوهش.كوكلي  يلة،كوكليث ككل لف ،كو ف  ككل  و كللف ككل لم،كوا كياكف بر كق و كياككل لي  كوكلص ليفا

فشرغ ككلب افاكلل كبيففظكيايولةكياككآلف تككلق آشفةكوكألي  ف ككلشروفةكوكليد ثو كتككليش  درة،كوبلقدفاك

ك.كلير  ئككألول كت ككل قف  كوكل ر  كتكوي اككل لوك

صي كي يلةكي كرفاككلطفولةكوكلي كهقة،كته كي يلةكص رة،كبيب جكإل كياف كياكيايةككأل دب ذكك-2

ذكتد كهدذكككل داكف بشد  كشخصدفب ،كوف د  كإلد كإر كاهد كوت عده ،كوتد كشفدسكذلككصاككلبليف.كورصف ب 

كلوقتكفقوىكتعول كو قرب كت ككلفهمكوكلبقص ،كوفبوقكإل ككلا ف كوكليثف كلذككفب فاكلل ككأل ب ذكبطوف ك

ص لومككلبرلفغكويي ولةككلباففكيةكي كبقبعف كطرف ةكبليفذكهذخككلي يلة،كلليد كرد اككلرد كيجككليوعدولةك

ك. كصاكبخ مكشفسككله فكلب  ل ككأل ب ذكت كيهيب فشرغ

ك) دشةك17وكك16و دش كفبد كوحكردفاك(هقةككليبق ية،كت ليف وضكصاككلبليفذككصي كت كي يلةككلي ك-3

ق كر صكفش  كر لي ؤولفة،كوه كي كبيبد جكإلد كي فدةكككلفاد كوك دبقلل ،كور لبد ل كإلد ككلبر فد كوكو دب و ك

 لبليفذكهش كصفع كت كي اةكإل كص لومكا ف كت كبلق ك  وسكي كف دي كت.كوكلري كلاككأل ر مكوكلي رر ت

اي كا  كت كابمككلب رفةكك–إاكبرلفغ كيايولةكياكي لوي تكلاكقع ف كل يةكيخبلفةك.كر لب رفةككإل ليفة

قد كوكبهيد كير شد  كتد كوقبد ،كخصوصد كي دمكيد كفرد وكصاكك–كإل ليفةكل شوكتككلب لدفمككلثد شوصككلثلثدةك

إاككلبليفذ،كت كهذخك.ككإل لي كه كر و ه كوكبثف ككهبي ي كأل ر مكلفسكهش كيا اكل عه ك  وسككلفا 

كلي يلددةكيدداكصليدد  همكويدداك  ك ددبهم،كفبوقددواكإلدد كيدد كفيفدداهمكللدد ككلبفافدد كوكلبشظفدد ،ككأليدد ككلددذصكقدد ك

ةكفا وشدد كتدد ك  وسككلفل ددفة،كووكفا وشدد كوكتدد ككلفادد ككو ددلي كايدد كفدد  س،كووكتدد ك  وسككلب رفدد

ك.كإل ليفة
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إاكلن ددلمكيشظويدددةكيبي  دداةككألطددد كف،كفبصددد كر عدده كرددد لر ض،كوفردد  كر عددده ككلدددر ض،ك

ببص  ه ككل قف  كوبش  جكتفه ككألصدو كوكليق صد كوكألياد مككلشد لفةكويد كفد برطكرهد كيداككابهد  كتكتد ك

لد كيصددطلعكوقد كفصدد قكل.ككلفقد كوكلفاد ،كويدد كصشباد ككل قد ككلي ددلمكتد كيخبلدفككل لددومكوكلفشدواكوكآل كم

ك.L’ISLAMISMEكليشظويةككإل ليفةككليصطلعككلف ش  ك

 :مرحلتي التعليم األساسي والثانويالبرامج الحالية للتربية اإلسالمية في  –ثانيا

ق  بد كللد كب ذكلل كب يفقكي لوي بد ،كوبي دفاك؟كه كفقبص كباوفاككأل ي ذككش بخلبكيي ك رق

فةككإل ليفةك؟كصمكفشرغ كصاكفه فكإلد كصر د كيداكذلدكك؟كإاكبرفلغكي كهوكي ط كت ككلر كيجكوت كابمككلب ر

ي ك  ل ع كوصقب يد كهشد كوكفقبصد كتد ككليقفقدةككللد كيهيدةككأل دب ذككليبادوا،كرد كللد كطرف دةككليدوك ك

كإل ليفةككلب كفشرغ كب  ف ه كي مككأله كفككليقصدو  كوكلي دبوىككو دبف  ر كوكلبدوظفف كلهد كيداكلد اك

 كصاكف فد كإلد كهدذخككليدوك ك فش يفبهد كو و هد ككلف د  كتد كاد كيداككليقد ككلفاد صكوهذككي كيداكشد ش.ككلبليفذ

ك.وكوابي ل 

إاكيصطلعككلب رفةككإل ليفةكقف كص لعكت كايفدةككلي كيد ككليدذاو  كيداكصليد  ككلبليفدذ،كك-1

شيدوكوكلب كببش  مكيةكي كي ككلب لفمككورب كئ كوكإللد ك صكوكلثد شوص،كوكلبد كبشدا كرد و ه كصطدوك ككتد ككل

عككلفا صكوكلشف  كللبليفذ،ككألي ككلذصكفف ضكبغفف كطرف ةكوي بوىككلرد كيجككل  ك دفة،كرد كيبد كيصدطل

كلبر ش كهذكككليصطلعكص لي كت ككلي يلةككورب كئفدة،كريادمكطرف بد كوكلهد فكتإذكك.ككلب رفةككإل ليفةكشف  

لدذككص ىكشخصدف كصاك.كلةككلث شوفةكلذصكف ي كإلف ،كتهوكقف كص لعكوكت ككلي يلةككإلل ك فةكووكت ككلي ي

ر ل لومككإل ليفة،كلل كصاكفقةكك)خل كثل كصوكص رةك شوكت(ف وضكهذكككليصطلعكت ككلب لفمككإلل ك صك

وإشد كص ىك.كت كللومككلق آاكوكلي ف كوكل ق ئد كوكلفقد كوكألصدو :كبف قكلل كي ك ف  سكت كهذخككل لومكو

و دفاواكبوعدفي كوببوفاد كليد ك"كتقد ككإل دلم"طلدقكللفد كصاكف وضكت ككلب لفمككلث شوصكريصطلعكا ف كف

ك.  سكت ككلي يلبفاككل  رقبفا،ك ف امكي كتص ،كوفايةكي كاائ،كلف ف كلن لمكوي ب كوشيولفب 

إاكشف  كلبقش  كيفاكف ب ي كيصدطلعككلب رفدةككإل دليفةكلل ولدةكصوكك دبف  مككل لدومككإل دليفةك

ش كوصئيبشد كب كثد كعدخي كا شدتكلهدمكرد ككل فد   كتد ككل لدومكوكلفاد كوصصوله كويق ص ه ،كوق كب ككلش كللي ؤ

ك:ككيصطلعككلب رفةككإل ليفةكخلففبفاإش كص ىكل.كوكليع   كطوك كق واكياككلاي ا

كلب رفةك"كخلففةكللي شفة،كذلككصشه كك ب يلتكر ليوكاك كيةكي كا اكي  وت كت ككلرفئةككل لي شفةكمكك-ص

صبكله ،كوقتككليي فة،كشصفكفدومكص درول ،كايد   ككخبف  فدةكليداكف فد ككلب كا اكفخ"ككل فشفةككلي فيفة

ك.كككككككككككككككككككككككككككياككلبليفذكبلقفه 

خلففةكبهذفرفةكيص فة،كوكبا  كببش  مكإوكيةك اككلطفولة،كوياككلصد مكصاكبب دةكليخبلدفكك-م

ك.كليا وتككل ليفةكوكلفا فةكوكليشهافةككإل ليفة

وعةكر شد يجكاد كي يلدةكيداككلي كيد ككلدثل ،كللد ككيبيد  كصاككلبليفدذكياككلع و صكصاكفك-2

تدد ك كئدد  ككلددذككفاددمكباوفدد خ،كلدداككإل ددلم،شفصدد كلدداككلي   ددةكتدد كشه فددةككلي يلددةككلبدد كفوادد كتفهدد ،كف 
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يؤهلبدد ،كريدد كوكقشدد كلدد كلشدد ،كذلددككصاككلهدد فكيدداككلي يلددةككألولدد كبيصددفاككلطفدد كصخلقفدد كو ويفدد ك

ك.و ككلي لمكصوكإ ك  ككلي   ةككلبش فقكيةكص   ككلبليفذوكابي لف ،كلل كصاكفي 

كإل دليفةككليخبلفدة،كر خبفد  كيد كإل كباوف ككلبليفدذكري لويد تكلداككل لدومكوب ي ككلي يلةككلث شفةك

بش  مكيةكط ق ب ككو بف  رفةكوي ا ب ككلي  تفةكلداككإل دلم،كتد كي لدةكيد كإذككقد   ككل  ك دةكتد كشه فدةكف

وبا  ككإلش   كهش كإل كصاك ل لةكابمككلب رفةككإل ليفةكقد كبادواكصد ليةكإذككيد ك.ك كلي يلةككلب كفاب اه

لوعتككلياوش تكر ل لومككإل ليفة،كلل كصاكف  سكا كللمكلل كي  ،كيةككلب  ففكرف ولد كوتصدول ،ك

ك.وكخبف  كي كفش  مكياكيوعول ب ،كيةكإي لةككلبليفذكلل كر ضككلي كاةككل هلةككليب كولة

ةككلث لثة،كتبخبلفكطرف به كلاكطرف ةككلي يلبفاككل  رقبفا،كيف كفصرعكياككلع و صكصي ككلي يل

كخبف  كي كفبش  مكيةككلشيوككلفا صكللبليفذ،كور ليوكاك كيةكي بوىكي كف    كت ككل لدومككألخد ى،ككابش رد ك

اد  كتد كلدذلككوكصبفدقكشخصدف كيدةكيد ك.كلي كق كفيص كياكبيقفد كصوكبهدوفاكلليدوك ككإل دليفةكويشهافبهد 

 ل لةككلب رفةككإل ليفةككلخ صةكر لث شوص،كياكك ب  كضكليايولدةكيداككلقعد ف كبظهد ككإل دلمكريظهد ك

كل ت عكوكل  كللد ككلدبهم،كرد  كبق فيد كايشظويدةكا ي دةك ديفاة،كببدوت كللد كإطد  كلد مكوثوكردت،كوإطد  ك

ويداكبدم،ك.كصليةكوكليوعدولفةكليبغف كتككلي شة،ككلق رلةكللابه  كوكلباففكيةككلوكقةكرا كي كبقبعف ككلي

ص ىكصاكف ااكت كهذخككلي يلةكلل كل ضكتا ككإل لمككوتل فب كلي كفبفقكيةكشديولفب كول ليفبد ،كريادمك

صش ككلبذاف ككإلله ككألخف ككلذصكا  كيبلئي كيةككلشعجككل لي كوكلفا صككلدذصك دفرلغ ككإلش د اكر د ككلر ثدةك

ك.لشي  كوكلري ككل لي كلييي فة،كورفع كي كتبيب كياكآت قكللبق مكوك

وك بي ك ككيةكهذكككلبواد ،كصلبقد كصشد كيداككلعد و صككلايدةكردفاككليد   ككإل دليفةكويد   ككلفاد كك

كإل لي كت كهذخككلي يلة،كألشهي ك ف بي كاكت ككبا خكوكي ،كاي كصشش كص ىكصاكف بش كب  فسكهدذخككليد   ك

ليفةكتد كهدذخككلي يلدةكفشرغد كصاككككب باداكللد كذلككصاككلي   ككإل .كأل  بذ كي كف ي كر لب رفةككإل ليفة

،كوللد ككليق صد ككل ق فدةكوكلشد لفةكوكلب روفدةكللفد  كوكليابيدة،ك)صصدو ككلد فاكوصصدو ككلفقد  (كألصدو 

وي لدومكصاكلن دلمكخصوصدف ب كويف هفيد ك.كولل ككإللا اككلق آش كت ككل لدومكوكلبشد فةكوتل دفةككليفد  

 كتكويصددف ه ،كصوكردد لقفمكويا وبهدد كا لي فددةكوكليقددوقكوكل دد  ككليبيفددا ،ك ددوك كب لددقككأليدد كردد ليواو

وكلي ددد وك ،كصوكره تفدددةككل لدددومكوكلفشدددوا،كصوكرطرف دددةككإلش ددد اكوصر ددد  خككلرفولوافدددةكيشهددد كوكل و دددفولوافةك

ورذلكك فاواككلبا ومكيةكقع ف ككل  لةكويةكر ضككششغ وتككلشر م،كوف  ككولبر  كللد و ك.كوكل ويفة

ك.لاككلط فقككلقوفمق ذككلرش فةكياككلافغكر ككإل لمكت كإشكلذصكفيااكصاكفل 

ويي كفيااككصاكفاف كياكت  لفةكهذكككإلصلحككليقب حككلبش فقكرفاككليوك ككإل دليفةكوردفاكيد كك-3ك

هد ،كوصاكفشد  كإلد ككل طد  ككل ليد كف  سكلداككلبد  فخككإل دلي كوشصدوبككأل مكوكللغدةككل  رفدةكوقف 

  كذلك،كلش كبد  فسككليدوك ككألخد ى،كا إلشد   كيدثلكإلد كر دضككل لدومككلبد ككإل لي ،كالي ككقبع ككلي

ص همكتفه كللي  ككلي ليفاكإ ه ي كيليوظ ،كا ل ف عف تكوكلرص ف تكوكلفلككوكلطمكوقف ه ،كتق كصايفك

ك. و همكت كابمكب  فخككل لومكوت ككلي  هي تككليع  فةكوكلفا فة
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وىكت ككلب  ففكر إل لمكوللوي ،كتفب فاكوعةكخطةكلق آاككلا فمكياكصهيفةكقصوشظ ككلي كلك-4ك

خ صةكلبيففظككلق آاكوب  فسكللوي ،كوبف ف خكري كفرفاكخلو خكرصفب كالمكهللاككلذصكوكف بف ككلر طد كيداك

ش كوي لدومكصاككلقد آاكفد  سكلشف د كريعد يف.كرفاكف ف كووكيداكخلفد ،كويصد  كللدومككإل دلمكوبوافه بد 

.ككله كفةككل ليفةكوكلب ر فة،ككتفامكصاكف  سكتد كاد كي يلدةكريد كفش  دره ت كوصيا ي كوللوي ،كولوظففب ك

ر  دبثش  ككل دو ككلقصدف  ككلبد كك–وهش كصفع كل تكصبفقكيةكياكف ىكصاكفيفظككلق آاكلألطفد  كرد ألياكمك

وإشي كي مككليي و كوكليوكعفةككلي برطةكرد لر كيج،كيبد كفدبيااكيداكتهيهد كك-فيب جكإلفه ككلطف كللصل 

 كوآف تكتق كب  سكوبيفظككآلف تككليب لقةكر ألخلقكوكلق و كوكل ف كلبليفذككلي يلةككألول.كلبول كره صوكك

يةكر كيجككلي يلةككلث شفة،كوآف تككلب صف ككل ق صكوكلفقه كوكلفاد ص،كوكلبشظفد ككأليا مكوكلبش فةكليوي ك

وي لددومكصاككأليدد كقدد ك.ككلث لثددةككليشهادد ،كوكإللادد اككلرفدد ش كوكل ليدد كللقدد آاككلادد فم،كيددةكردد كيجككلي يلددة

ت لي وشدةك.كفقبع كخ صةكت كهذخككلي يلةكب  فسكوبف ف ك و كرا يله كر  ككوقبصد  كللد كآفد تكي فشدة

ك.وكليوعولفةكبرقف ككليقف سككأل    كل ىككأل ب ذ

ك.وبا  ككإلش   كإل كصش كياككلع و صك لمكهذخككلخطةكرخطةكيش  رةككلي ف ككلشروصك

فته دينسسا ونظامسسا فكريسسا تفسسات إلسس  اإلسسسالم بمفهومسسه الكلسسي  بصسسضسسرورة االل –ثالثسسا

 :واجتماعيا
.ك اةكإل كإل   كشظ كرصفةكليفقةإاكب  فسككإل لمكت كي يلب ككلب لفمككأل    كوكلث شوصكت كيك

وت ككشبظ  كصاكفبيققكهذكككلبغففد ،كفادمكللد كص دب ذككلب رفدةككإل دليفةكصاكفادواكوكلفد ،كيد  ا كألهيفدةك

ذلدككصاكك.ك رفةككإل ليفة،كوكاصو  كب ر كلاككإل لمكرا يل ،كوإشي كاا شمكيداكاوكشرد كلدفسكإوبق فمككلب

تقدد ككإل ددلمككلفددومكفبطلددمككإلي طددةكرايفددةكللويدد كويش هادد كوبواه بدد ،كوكلبدد كبشددا كريايولهدد كويدد  ك

يا يدد ،كشرفدد ،كوصصددول كويق صدد خكوصكتلن ددلمكللددومكبب لددقكراب ردد كو ددشةك.يبي  دداةكويبش  ددقةككألادداك 

ولن لمكيشهافب ككليبيفا كت ككلبش و كوكلبرلفغكوكلب ثف ،كولن دلمكبواه بد كتد ككلب رفدةكوكألخدلقكوآ كمك

كل ددلوككوكلي  يلددة،كتهددوكف كلدد كيصدد لعككلفدد  كويقوقدد ،كايدد كف كلدد كيصدد لعككلاي لددةكويقوقهدد ،كش شدد كك

ك.كل  كلةكوكلب   لفة

تهشد ككللدومكشد لفةكبب لدقك.كمكل د ئ ككلرشد ا  ككإل لمكرخط مكلليدؤيشفاكرد ،كايد كاد  كرخطد 

وهش لككي كفشب ككتف ك د ئ ككلرشد كريادمككلباد فمك.كر ل ق ئ كوكل ر  كتكوتق ككلي  يلتكوبخببكر لي ليفا

ك.وكو بخلفكو شةككلب   فكوكلب  ف 

إاككلق آاككلا فمكفاخ كر لبشرفه تكوكلبوافه تكلاك شاككألشفدسكوكآلتد ق،كوفشدف كإلد كاثفد كيداك

تككلدشفسكوبقلر بهد ،كايد كفشدف كإلد ككلبي اد تككلاوشفدةكويصدف ه كوإلد ككلبف لد ككلقد ئمكردفاككإلش د اكخلا 

وكلاواكوآث  خكلل ككليف  ككلف  فةكوكلاي لفة،كوهذككي كفب لقكر ل لوم،ك وك كيشه ككإلش د شفةكوكوابي لفدة،ك

ك.صوككلبا فرفةكوكلطرف فةكوكلبقشفة
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  كيد كيدضكللفد ككلقد آاكويد  كيشهافبد ،كللويد كوتشوشد كوق كصشدبجكللي ؤشد كتد ككلي عد ،كر  دبثي

.كوتل دفةكويششد تكلي كشفدة،كوهد كيد كفطلددقكللفد ككلثق تدةككإل دليفة،كري ا فبهد ككليبيفدا كوخصوصددفبه 

ويف كإاككلثق تةكليلفةكي بي  كياككإلر كعكوكلبف ل كوكلبقففمكتدإاكللد ككلثق تدةككإل دليفةكصوكببوقدفكوصوك

ثق ت تكووكلاكييفطه ،كلل كصش كوكيف  كلهد كووكصديو كإوكر د مككشفصد له كلداكبش ا كلاكقف ه كياككل

إاكللفهدد كصاكبشددبفضككآلاكلببدد ك كككلددشقبككلي صدد كلدداككلبخلددفكوكلخيددو ،كولبليددقككل اددمك.كاددذو ه 

ر لي دد هيةكتدد ككإلردد كعكوكلريدد كوكوابشدد ف،كتب فدد كلن ددلمكيفوفبدد كوشدديولفةكشظ بدد ،كوذلددككر و بردد طك

 لمكويق ص خكوثوكرب كياكاهة،كور وشفب حكلل كي كقط ب ككلرشد فةكيداكي كيد كتد ككلي دبوىكر صو ككإل

ك.كل لي كوكلبطو ككليع  صكت ككل ف  ةكوكوقبص  كوكوابي ع
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 البعد التربوي في محتوى كتب التربية

 ساسيأاإلسالمية بالسلك الثاني  

 األستاذ محمد طيب

 منسق مركزي لمادة التربية اإلسالمية
 

 :تمهيد 

لق كرذلتكلااكبد لففككلابدمككلي   دفةكليد   ككلب رفدةككإل دليفةككليقد   كي لفد كر ل دلكككلثد ش كيداك

ك: لففكه ب ككلابم،كوذلككلل كي بوىكلب لفمككأل    كاهو ككيليو ةكت كب

ك.ابميف كصايةككأل  بذ كلل كاو  ككلطر لةكويش  رةكيامككل:ككلشا  -

إذكصلد مكي ظدمككأل د بذ كلداكك بفد يهمكلهدذكك:كلياوش تكوكل  وسكر لابدمككلي   دفةب بفمكك -

يدداككأل دد بذ ككلي ددباورفاكللدد كيصددو كبطددو كتدد كك%72كلا شددم،كوذلددككيدداكخددل كب افدد ك

كلر كيجككلي لفةكر ليق  شةكيةك  رق به ،كاي كصا وككلل كيصو ككلب  جككليشطق كرفاكيوكعفةك

،كوادذككيصدو ككلبا يد كردفاك%62ويوكعفةككلي بوف تككلثلثةكرش رةكا كي بوىكلل كي  ك

 .1ك%65يوكعفةكا كياواكويوكعفةككلياوش تكاله كرش رةك

بعددياككلابددمككلي   ددفةكليدد   كي  تفددةكقشفددةكو قفقددةكوصدديفية،كو رطهدد كردد همككليصدد   ك -

 .وكلي كاةككلفقهفةك؛كيةكيي ولةكبر فطه كلببل مكيةككلي بوىككإل  كا كللبليفذ

ته كيقرولةكر  بثش  كخ فطةكك-وإاكا شتكقلفلةك-ك)كل  ومكوكلصو (ب افاه كري فش تكب روفةك -

 .  سككلها  كلليرشةكر ل شةككل  ر ةكص    

                                                 
1
 .التربوية أنظر الوثيقة الخاصة بتحليل بنود ومتغيرات استمارة تقويم السلك الثاني أساسي الصادرة عن المديرية العامة للشؤون – 
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إوكصاككإلفا رف تككل  رقةكوكبيشةكياكبق فمكر ضككليليظ تككلي الةكلل ككلابمككلي   دفةك -

قرلدةكوب افداككوفا رفد تككليشد  كإلفهد ككلي لفة،كوذلككره فكبا واه كت ككلابمككلي   دفةككلي

 : ششطلقكت كذلككياكصللخ،كيف 

 .كلبوافه تككلب روفةكلش ىكي ىككلباكمكلااككلب لففكره  -

 .يق ي تككلابمككلي   فةكوكليذا كتككليب لقةكرافففةكك ب ي له  -

 .ريو كوبق  ف كبقوفمككلابمككلي   فةككليشاا كلل ككلي بوىككلاهوصكوكلي ااص -

ك:بفمككلب ل فةكي كخلبش كه ب كلل كثل كشقطك ئف فةكي مككلب و فبمكبوا

ك.كلي  تةككلشظ فةككل  ليةكوكلي  تةككلب روفةككل يلفة كتككلي   كر لابمككلي   فةكرفاكيق :كأوالك

ي ىكبوكتقكييبوىككلابمككلي   فةكيةككلي بوىككإل  كا كللبليفذ،كوبف لل كيةكي افد بهمك:كثانياك

ك؟ي مككلي يلةككل ي فةكوكلوا كشفةككلشف فة

يدددةكقعددد ف همككل كهشدددةككيددد ىككشفبددد حككلابدددمككلي   دددفةكللددد كوكقدددةككليب ليدددفاكوبا ورهددد ك:ثالثةةةاك

ك؟وكلي بقرلفة

المعرفةةة النظريةةة العالمةةة والمعرفةةة رات المةةادة بالكتةةب المدرسةةية بةةين مقةةر: أوالك

 .التربوية العملية

ك:ةاياكب افل كرخصوبكه ب كككككلشقطفهمكي كر ل اوعكإل ككلابمككلي   فةككليق   كي لف ،كتإاكصك

بر فاككليشهافةككلي بي  كت ككلب لففكلاكابد مككلرد كيجكوكلبوافهد تككلب روفدة،كووثد ئقككألفد مكك-1ك

كلب روفددةك؛كته بدد ككلبوافهدد تكوكلوثدد ئقكب بيدد كشيددوذجككلبدد  فسككلهدد  ف،كوبيدد  كلليدد   كصهدد كته ككل  يددةك

لمكبلبامكرهذكككلشيوذجكت كرش  ككل  وس،ككلش  ككلذصكفد ت ش كإلد ككوكلخ صة،كت كيفاكشا ككلابمككلي   فة

كلب  ؤ كلاكي ىككلبش فقككلذصكا اكق ئيد كردفاكلاداككلبد لففكوكللاشدةككلبد كوعد تككلبوافهد تككلب روفدة،ك

ياكص  بذ ككلي   ككلي دباورفاكيدو ككلابد مككلي   د ككل د رقكصاد وككللد كعد و  كك%75خصوص كوصاك

 .2ر لاب مككلي    ككلا ف بي ف كه ب ككأله كفك

باوف ككليب ليفاكر لق  ككلع و صكياك(ك3ب افاككلابمككلي   فةكلل ككأله كفككلي  تفةك -1 

ك.)كلي   فككإل ليفة،كبيففظكاا كياكاب مكهللا،كإلخ

كليب لقكر ل ر  كتككلذصكفشبككو قمكيي ولةكإلط  ككألولوفةكلليا  ككل لوا ككل يل كت ككله فكككككككك

ك:لل 

ك

 4.ص ك ككل ر  كتكوكلب و كلل كص كئه كوكلب  فكلل كصيا يه إبق اك

                                                 
2
إعداد لجنة التنسيق المركزي سنة  –أنظر التقرير التركيبي عن استطالع  آراء األساتذة حول استعمال الكتاب المدرسي لمادة التربية اإلسالمية   – 

1772. 
3
 .انظر مقدمات الكتب المدرسية الحالية  – 

4
 .انظر مقدمات الكتب المدرسية الحالية  – 
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ك

ف طد كللياد  ككلبطرفقد ككألولوفدةكتد كك– قدمكيد كفليدظكللد كصدف قب كك–وهوكه فكايد كشد ىك

تإش كر ل اوعكإل ككلابمككلي   فةكشا كر اككلط فقةككلب كق يتكره كك-وهوكي كا اكي يووك-ياواككل ر  كت

؛كوه كشفسككليليظدةكلا شمككل يل ككلوظفف ا شمككلي  ت كوقلفلكي كبلبفتكإل كك  وسككلصل كبهبمكر ل

كليوعوعكياكخل ككليي و كت ل  سككألو كللاا  كفبش و ك.ككلب كفيااكب افله كلل ك  وسككلاا  كوكليج

ك.)يص  ففككلاا  ك–يايةكيش ولفبه كك–ش وطه كك–يامكي ش ه كك–يايه كك–كلب  ففكر لاا  ك(:ككلب لفة

 واكصاكفهددبمككلدد  سكريش قشددةككلاهدد تككلثي شفددةككلبدد كبصدد فكلهدد ككلاادد  كللدد كعددو ككليبغفدد كتك

كوقبص  فةكوكوابي لفةككلي لفة،كو واكصاكف رطككلاا  كري كفيااكصاكبوت خكلليابيةككإل لي كياكخ ي تك

ك.كقبص  فةكوكابي لفةكيخبلفة

اادد  ككلثيدد  ك(اكيشطلددقكتقهدد كييددضكصيدد ككلدد  سككلثدد ش ككليب لددقكردد شوكعككلاادد  كتهددوكفبش ولدد كيدد

 واكصاكف رطككلثي  كر شوكله كوصصش ته كوكخبلتهد كيداكرفئدةكإلد كك)اا  ككألش  مك–اا  ككل فاكك–وكليرومك

صخدد ى،كو واكصاكفدد رطكاادد  ككل ددفاكردد ألو كقككلشق فددةكوكل ددش كتكوكل  ددوي تكوكليددوكوتككلرشافددةكوهدد ك

 .كليب كولةكت ككلوقتككلي ع 

  وسككلصل كوكلاا  كفق  كت ك  سككليجكيب كفيااككلاامكر اككلبليفذكفخ جككوشفسكي كقف كت ك

فاه كيا  كوافففةكبطرفقكذلدككألاككلقوكلدمككلبد كثردتكتفهد كاو ككر ا مكياككلي   ف،كإوكصش كياككلق مكي

كلد  وسكرشدا كياثدفكوكلط فقدةككلياد  ككلي  تد كتد كككل  وسكقوكلمكشظ فة،ككش  كطرف  كصاكيعو 

ك:لشظ فةككلب كق يتكره كص ىكإل ةكككلفقهف

ك

ع فكيعو ككلي  تةككل يلفةكوقف مك رطككلي   فكر لوظفففةكوكليي   ةككل يلفةككككككككككككككككك  

 .وكلوكقةككوابي ل ككلي ف 

ك

ك: لش رةكلياواككألخلقكوكليب لقكموإاككليا  ككل لوا ككليشصوبكللف كر

ك

ت كيخبلفكيظ ه كيف ب ككلف  فةكككككككككككب وف ككلبليفذكلل كآ كمككل لوكككإل لي   

كوكوابي لفة

ك

فرق كيا  كطيوحكص مككلبيقفقكت كظ كط فقةككلب لففككلي لفة،كإذكوكفيااككلقو كر اككلط فقدةك

بليفدذكللد ك؛كتهد كيقد كشقدومكرب وفد ككلبمككلي   فةكب ااككلبوا ككلدوظفف كلب كل عتكره ككل  وسكر لا

؟كوافف؟كوه كيقد كبدمك ردطككلبليفدذكيداكي  كذلك؟ك كخ ككلق مكصمكخ  ا آ كمككل لوكككإل لي ؟كوصفاكف

خل كهذكككلياواكروكق  ككوابي ل كاي كبشبكلل كذلككيق يةككلاب م؟كت  سككأليد كرد لي  وفكوكلشهد ك
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ك–   لةككأليةككإل ليفةك(:كليوعوعكياكخل كككليي و ككلب لفةلاككليشا كر ل شةككل  ر ةكص    كفبش و كك

يوكاهدةكك–ياد وتككأليد كرد لي  وفكوكلشهد كلداككليشاد كك–ي كرد لي  وفكوكلشهد كلداككليشاد كيامككأل

لفثف ككلي   فككلفقهفةكور ضككلير  ئككل  يةككليب لقةكر ليوعوعك واكصاكف رط كر لوكقةكك)كليشا كوبغفف خ

يشهد ،كصوكإلثد   كشفةكت ككليابيدةكوبخد ذكيوقدفكربق فمكصيثلةكلر ضككليش ا ككليبفككوابي ل ككلي ف ،كوو

ك.ب  ؤوتكيوله ،كوشفسككلش  كفيااكقول كت ك  سككل ي كوكلا مكرشفسككل شة،كإلخ

يدداككأل دد بذ ككلي ددباورفاكلدداكيدد ىكك%55ويثدد كه بدد ككليليظدد تكوقف هدد كهدد ككلبدد كا لددتك

ك.5يصو ككلبش  مكرفاككلا شرفاككلي  ت كوكلبطرفق كفشفواكيصو كهذكككلبش  م

لكتسسب المدرسسسية مسسع المسسستوى اإلدراكسسي للتالميسسذ  وتفاعلسسه مسسع مسسدى توافسسق محتسسوى ا -ثانيسسا

 .حاجياتهم النفسية والوجدانية حسب المرحلة العمرية

ك:هذكككلبوكتقكوكلبف ل ككشطلق كيا ش ي كلل كيش قشةكي ىكيصو ك

وثفقددةكخلصددةكبيلفدد كشبدد ئجكرف شدد تكرشددو كويبغفدد كتكك ددبي   كبقددوفمككل ددلكككلثدد ش كص   دد كك-1

ك.لي ف فةككل  يةكللشؤواككلب روفةكلص    كلاكك

 .ريو كوبق  ف كبقوفمككلابمككلي   فةككليشاا كلل ككلي بوىككلاهوصكوكلي ااص -2

تر ل اوعكإل ككلوثفقةككألول كشا كرد اكص د بذ ككليد   كقد كلرد وككلداكيدوقفهمكيداكييبوفد تككلابدمك

ك:كككلث ش كص    كي مككلشا ككلب ل كلي   فةكر ل ل

 3المدرسية بالسلك الثاني أساسي ن محتويات الكتبموقف أساتذة المادة م

 نسبة الرفض نسبة القبول البند المستوى

 
 
 أساسي 5

يددد ىككلدددبلؤمكردددفاكييبدددوىككليددد   ككلي  تفدددةكوي دددبوىكك-
ك.كلبليفذ

يدد ىككلبش  ددمكرددفاكييبددوىككليدد   ككلي  تفددةكوي ددبوىكك-
ك.كلبليفذ

 .ت كبق فمككلي   في ىككلب  جكك-

ك25%
ك
ك32%
ك
55% 

ك67%
 

ك64%
ك
39% 

 
 

 أساسي 5

يددد ىككلدددبل مكردددفاكييبدددوىككليددد   ككلي  تفدددةكوي دددبوىكك-
ك.كلبليفذ

وي ددبوىكش  ددمكرددفاكييبددوىككليدد   ككلي  تفددةكيدد ىككلبك-
ك.كلبليفذ

 .ت كبق فمككلي   في ىككلب  جكك-

ك%54
ك

ك%60
ك

%51 

ك%40
ك

ك%31
ك

%41 

 
 أساسي 9

يدد ىككلددبلؤمككرددفاكييبددوىككليدد   ككلي  تفددةكوي ددبوىكك-
ك.ليفذكلب

وي ددبوىكيدد   ككلي  تفددةكيدد ىككلبش  ددمكرددفاكييبددوىككلك-
ك.كلبليفذ

 .ت كبق فمككلي   في ىككلب  جكك-

ك%65
ك

ك%70
ك

%53 

ك%32
ك

ك%25
ك

%41 

 

                                                 
5
 .تحليل نتائج بيانات وبنود ومتغيرات استمارة تقويم السلك الثاني أساسي صادرة عن المديرية العامة للشؤون التربويةخالصة : المرجع   - 

6
 .المرجع نفسه – 
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ياكخل ككلا و كفبععكصاكش رةككأل  بذ ككلذفاكفشفواكيصو ككلبلؤمكوكلبش  مكوكلبد  جكب بفدةك

ث يشدةكوكلب  د ةك قدمكرقد  ككلش درةكل لفدة،كخصوصد كإذككت ككل شةككل  ر ةكوبشخفضكر لب  فجكت ككل شبفاككل

هدذككيدةككل لدمكرد اكلد  ككأل د بذ ككلدذفاكقد لوككروادو كهدذكك.كصعفش كل  ككأل  بذ ككلذفاكصخذوككيوقدفككليفد  

،ك7فق واكرذلككولااكربيفظك%52ر واكش ط،كوك%ك42كلبلؤمكوكلبش  مكت ككلابمككل  رقةكرلغتكش ربهمك

وتكوكإلش  كتككلب كوكبخف كللد ككليبخصدب،كوكلبد كوكفياداكصاكبادواكرد صكوت كذلككي كتف كياككل و

ك.ي  كلص لعككلابمككلي   فةككلي لفة

إاككلي طفد تككإليصدد ئفةككل د رقةكبؤادد ه كريددو كوبقد  ف كبقددوفمككلابددمككلي   دفةككليشاددا كللدد ك

ك:ىككلاهوصكوكلي ااص،كيف كبايةكلل كلي بو

ك.فة،كخصوص كت كياوش ككلق آاكوكل ر  كتطو ككليق  كتكواث تةككلي   فككلي ل -

 .ص ورةكبيقفقكصه كفككليفظكوكلب بف كوكلفهمكلألياكمككلق آشفةككليق    -

يعدو ككلياد  ككلواد كش ككل د طف ،كيفد كصاك اككليا  ككلي  تد كللد كي د مكعد فكطغف -

رفد كتد ككلابدمككأله كفككلوا كشفةكيشصوبكللفه كتد ككلبوافهد تككلب روفدةكويغفردةكرشدا كا

 :  فة،كوذلككألاكلي 

 مات الفقهية الجاهزة قلل منتقديم المعلو : 

ك.بوكتقكييبوىككلابمككلي   فةكيةككلي بوىككإل  كا كللبليفذ*ك

ك.بف لل كيةكي اف تككلبليفذككلشف فةكوكلوا كشفةكي مككلي يلةككل ي فة*ك

 ييبددوىككلابددمككلي   ددفةكبشيدد كاوكشددمككليفددظكوكلددذكا  كتقددط،كووكبهددبمكريهدد  كتك

 .يلف كوكلشق كووكب  ل كلل ككلب لمككلذكب كلب

 طغف اككأل لومككلبق ف صككلذصكوكف  ل كلل كإش ككككليب ليدفاكتد كرشد  ككلي د  فك

 .وكبخ ذككليوكقفككليش  رةكوكليطلورة

  كخبلفكط قكبش و ككل  وسكياكياواكإل كآخ. 

 9.اي ل كفهبمكرإث   ككلبذا كل ىككلبليفذي ظمكص ئلةككلبقوفمككإل 

ياككأل  بذ ككلي باورفاكق لوككر  مككلبلؤمكردفاكك%92 ككلي طف تكوكليليظ تككل  رقةكصاكصاث كياكوبؤا

ك.ك7ييبوف تككلي   كوكليصبككلايشفةككليخصصةكلنشا ا

مسسع قضسساياهم الراهنسسة  مسسدى انفتسساح الكتسسب المدرسسسية علسس  واقسسع المتعلمسسين وتجاوبهسسا –ثالثسسا 

 :والمستقبلية

                                                 
7
ماادة سانة إعداد لجنة التنسيق المركزي لل –التقرير التركيبي عن استطالع آراء األساتذة حول استعمال الكتاب المدرسي لمادة التربية اإلسالمية    – 

1772. 
8
مع أن أغلبية األساتذة المستجوبين حول الكتااب المدرساي الساابق يؤكادون علاى ضارورة اشاتمال الكتااب المدرساي الجدياد علاى مختلاف أسا لة    – 

 .)انظر التقرير التركيبي المشار إليه سابقا(التقويم المرحلي واإلجمالي وتنوعها 
9
 .ات بنود ومتغيرات استمارة تقويم السلك الثاني أساسيانظر الوثيقة الخاصة بتحليل بيان   – 
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قدةكر لابدمككلي   دفةككل د رقةكب دا كعد فككلد رطكردفاكييبوفد تككلابدمك قمكصاككلبقد  ف ككليب ل

كلي   فةكورفاككلوكقةككوابي ل كوظوكه خككل لرفةكووكقةكوهيومككأليةككإل دليفة،كتدإاككلابدمككلي   دفةك

ول دد ككخبفدد  كشهددجكابددمككألقدد يفاكوبصددشفف بهم،ك واككلشظدد كإلدد ك.ككلي لفددةكب ددا كللفهدد كشفددسككليليظددة

 تككلبليفدذكويفدووبهم،كصوككولبفد تكإلد ككلظدوكه كوكليشدالتكوكلشدوكا كصوككلي دبا كتكيبطلر تكوي افد

كلط  ئددة،كهددوككلددذصكا دد ككشفبدد حككلابددمككلي   ددفةككلي لفددةكللدد كوكقددةككليب ليددفاكوبا ورهدد كيددةكقعدد ف همك

ك.)بق فمكصيثلةكياككلاا  كوكليجكو  وسككألخلق(كل كهشةكوكلي بقرلفةكع فف ك

وكلبد كا شدتكلرد   كلداكقد ك  كيوعدولفةكك–ظ تككليق يدةكتد كه بد ككلي كخلدةكإاككليلي:كخ بية

هد ككلبد كبؤاد كك–لأللي  ككلب كصشااتكت كبقوفمككلابدمككلي   دفةككليقد   كي لفد كر ل دلكككلثد ش كص   د ك

وييبوف تكابره ،كخصوص كللد كلل كع و  كي كا ةكوإل   ككلشظ كت كر ش يجكي   ككلب رفةككإل ليفةك

ك:ي بوى

افددةككلبدد لففكيفدد كبوصدد ككلبقدد  ف كر لبيدد  ككليشهافددةككليبر ددةكتدد كبدد لففكابددمككلب لددفمكيشه -

ك.كلث شوص

كليدد   ككلي  تفددةكوطدد قكبقدد فيه كوي  لابهدد كلفيصدد ككلبش  ددمكوكلددبلؤمكرفشهدد كورددفاكي ددبوىك -

كلبليفدددذ،كوف كلددد ككلبدددوكااكردددفاككلاوكشدددمكوكلياددد وتككليخبلفدددة،كو ردددطككليددد   كر لوظفففدددةك

وكقةككوابيد ل ككلي دف ،كور لقعد ف ككلبد كبشدغ ككهبي يد تككلبليفدذكوبد رطهمكوكلبطرفقكور ل

 .ر لقع ف ككل كهشةكوكلي بقرلفة

ويهي كفااككل وك كي ككتإش كفيي كللي فضككلشف  ك؛كويهي كبااككوشبقد  كتكوكليليظد تكك

 فكصط كي   ك كيتككلشف تكص  قةكياكطكوي .كصيف ش كيوا ة،كتإشه كبرق كصو كخطو كلل ك  مككلبصيفع

كلب رفةككإل ليفةكخ يةكللي   ،كوكلاف  كتكوص عفةككإلصدلحكيبدوت  ،كتدإاكابدمكيد   ككلب رفدةككإل دليفةك

يبدوت  كللد كاد ككلي د فف كوكليوكصدف تككلب روفدةكك-إاكشد  كهللا–ي بقرلك ببخط كا ككل لرف تكو دب ب ك

ك.ور هللككلبوتفق.ككليطلورة

ك
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 لثانيوقفات مع منهاج السلك ا

 من التعليم األساسي 

 األستاذ حسن اللويزي

 مفتش منسق جهوي

 بأكاديمية سطات

 :تمهيد 

ياككلي لومكصاككلاب مككلي    كف بر كو فلةكب روفةكه يةكر لش رةكللبليفذكوكأل ب ذ،كيف كف اةك

اكإلف كهذكككألخف كلش كبي ف ككل  وسكوكليي و ككشطلق كياكك بشط قككلشصوبكوك بخلبككليع يف

كلبي  ككلل كيشهافةككلب  فسككلوك   كت ككلوث ئقككلب روفةكوكليذا كتككل  يفةكي مكا كياواك  ك  ،ك

للي كر اككأل ب ذكهوك ف ككلاب مكيف كفغشف كربا  ر ككليف كشفةكوخر كب كوبقشف ب ككلب ككاب ره كياككللق  كتك

وصووكإل كبق فمكيع يفاككلابمك...ككلب روفة،كإع تةكإل كبواه تككليؤط فاككلوك   كت كهذكككلر مك

كلي   فةكرط قكوو  ئ كي فثةكر  ككلبيعف ككلاف كلأل ب ذ،كيةككخبف  كص ئلةكوكعيةكوه  تةكإلش ككك

ك.كلبليفذكت كيخبلفكي كي ككل  سكإشا اككوبقوفي 

 :حظات حول كتب السلك الثاني أساسيمال: أوال

وخ كبهدذفمك دلوكككليدب لمكوباوفد خككلدثل ككشدبيلتكللد كياوشد تك  ك دفةك دبةكببدإاككل شوكتك -1

وهذخككلياوش تكهد ك.كريخبلفككلي   فككإل ليفةككلب كبقوصكشخصفب كوبا ر كيه  كتكويوكقف

ك.كألخلقك–كل ر  كتكك–كل ق ئ كك–كل ف  كك–كلي ف كك–كلق آاك:ك

ر لش درةكلليقدد  كتككل  ك ددفة،كفليددظكبفدد وتكلدد  ككلد  وسككليواددو  كرادد كياددواكوتدد كادد ك ددشةك -2

،كيف كشا كياواككلق آاكلل ك صسككلق ئيدةكرثي شفدةك  وس،كوكل رد  كتكر شد  كتد ككل دشةك  ك فة
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   دد كك32ايدد كشادد ك.كةككلب  دد ةكلث يشددةكص   دد ،كوشفددسككلشدد  كر ل ددشكل دد ر ةكوثي شفددةكتدد ككل ددشةك

 .ر لث يشةك29ر ل  ر ةكو

اد اكر دفاكاي كفليظكلل كلااككلب لففكصشه كلمكب خذكي بوىككلبليفذكوكليصبككليخصصدةكلنش

ك.كولبر  ،كإع تةكإل كل مككخبف  ككلشصوبككليش  رةكليي و ككل  وسكوبوثفقه كاف ك

صي ككلش وحككللغوفةكتغ لر كي كفبمككلب افاكتفه كلل ككل ووتككللغوفةكوكلق يو فةككلييعة،كلوضك -3

 س،ككليفبد حككلبد كبخد مكييدو ككصوكقعدفةكرد  ا كتد ككلد /كوهبي مكر ل ووتككوصطليفةكللالية

ك.وبوظففككليصطلي تككلش لفةكت كخ يةككل  س

صيدد ككليلخصدد تكتهدد كلردد   كلدداكبايفددةكي دد  فكوشقلهدد كيدداكيصدد   كوي كاددةكبعددمكيفدد هفمك -4

صيد ككلي   دواك.كويصطلي تكص رةكوكللقةكله كصيف ش كريي و ككل  س،كوتوقكي دبوىككلبليفدذ

 تككلب روفةككلب كبا د ككليدب لمكتغ لر كي كفق يواكهذخككلي   فكاي كه كيا   كياككلط قكوكلبقشف

ي  هي كويش  ا كت كا كيي و ككل  سكإل ك ككوإشا اككوبقوفي ،كور ضككلي   فاكفب  يلواكيةك

بالدففهمكر إللد ك ككلقرلد كيد ككهذخككلي   فككلا ها ك لرف كيف كفطلمكيداكهدؤو ككليب ليدفاكخدل 

 :فل 

ك.كشق ككلثياكياككلاب مكإل ككل تب  -1

 ....كلوك  كت كصفيةكككشق ككلق يوسككللغوص -2

 ...كشق ككليلخبك -3

 ...صامكلاككأل ئلةككلوك   كت ككل  س -4

ليلفةككلب  فس،كوبؤ صكإل كيد كوهذخكيشهافةكلقفيةكفب  ي كره كر ضككأل  بذ كيةككلبليفذكخل ك

ك:فل 

ك.إ ه قكا ه ككليب ليفاكرشق كهذخككلي   فككلا ها كوكليبوت  ك كخ ككلابمككلي   فةكككككككككك

ك.ب  ي كيةككليلخص تكوكلش وحككرط قك لرفةكوييلةكلك

ك.ل مككربا  ككأل ب ذكص  لفمككلبقوفمكوكخبف  كص ئلةكه  تةكإلش ككككليب ليفاكرف  لفةك

اواككأل ب ذكص ف ككلاب مككلي    كفؤ صكإل كبقافمك و خككلب روصكتد كشظد ككلبليفدذكألشد كلدمكك

ك.فق مكلهمكا ف ك

بليفددذكألشهددمكلددمكف دد هيوككتدد كيش قشددبه كوك بخلصدده كري فددةكهددذخككليلخصدد تكتددوقكي ددبوىككلك

ك.كأل ب ذ

هذخككلط فقةكب  همكت كشفو ككلبليفذكياككلي   كوياكيشهافدةككليد  س،كيفد كفد برطكرد ليق  كك

كل  ك  كوفقب ك وحككوربا  كوكلبا ف كت كشفوسككلبليفذ،كوا اكللد ككليد  سككل دفط  كللد ك

ك:ق كياككلبوافه تككلب لفةييبوف تككلاب مككلي    ككشطل
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كلبيعددف ككلافدد كردد ل اوعكإلدد كصيهدد تككليصدد   ككليففدد  كتدد ككليوعددوع،كوإقشدد  ك   دد ك -1

ي  تف كو ف كابفاف ،كوذلككر خبف  كصش مككلط قكوكلبقشف تككلي فثةككلب ك بشد ككيب ليفد ك

ك.ت كيخبلفكي كي ككل  س

 .صاكفاواك ف ككلاب مككلي    كر لبر  خكو فلة -2

 رطهدد كرييدد و ككلدد  سكوكلبدداكمككل قددةكتدد كصددف قةككأل ددئلة،كوعددوي كبف ددف كشصوصدد كو -3

 ...وه ت كوصا ص ك

 .إش ككككلبليفذكت كك بخلبكيع يفاككلشصوبكوكلخلص ت -4

كلياكواددةكرددفاككإللقدد  كوكليددوك كوكو ددبشب جكي ددمككلدد  وسكوي ددمكي ددبوف تككلبليفددذك -5

 .وي مكي كفف ع ككليوقفككلب لفي 

 :مالحظات منهجية –ثانيا 

 .صوص ومستويات توظيفهاالن -2

ك: فةكلل شوكتككلثل كشليظكي كفل ر ل اوعكإل ككلشصوبككلوك   كت ككلابمككلي  

 ك.ص ورةكيفظككألثي اكياكط فككلبليفذ

  كخبلفكط قكي  لاةككلشصوبكياكص ب ذكألخ. 

 واو كص ور تكت كاب رةكوق ك  ككلشصوبككلق آشفةككليابورةكر ل  دمككليصديف كيداكطد فك

 .ت كا ككلي بوف تكليب ليفاك

 للقددةككلشصددوبكرييدد و ككلدد  سكتدد كصيددسككلي اددةكإلدد كرددذ كياهددو كتكاردد   كيدداكطدد فك

كليددؤط فاكوكأل دد بذ ،كوذلددككروك ددطةكلدد وضكوشدد وكتكو  وسكبا فرفددةكوو شدد تكليدد ك

ب ادداكللدد ككيبدد كمككلبقشفدد تككلب روفددةككلي فثددة،كوإشادد اكتدد وضكيي و ددةكي دداا كر ش صدد ك

 .كإلا رةكو لمككلبشقفط

 .ستعمال بعض المعينات الديداكتيكيةا -1

ب بردد ككلصددو كوكلخدد كئطكوكل  ددومكي فشدد تكب روفددةكي ردد  كوي دداا كللدد  وسكيبدد كبددمكك

ك.كخبف  ه كوي اكبوظففه كي مكصهيفةككل  سكويوق  كياككلياوا

وكلبد كبرد اكتبد كك67ت لصو  ككليواو  كت كياواككلقد آاككلاد فمكرابد مككل دشةككل د ر ةكبك

ك.12 رةكلل  س،كوق كبا  تكراب مككل شةككلب   ةكص    كبكفبلوككلق آاكيش 

كبك"ككلغ كوي د وئ "صو  كبر اكقف مككلييب مكري كقرةككلرع ئةككلبا  فةكيش  رةكلييو ك:

ك.اب مككل شةككلب   ةكص    ك–ك97

"اب مككل شةكك–ك76بك"ككإل لمك فاككل ق كوكل لم"صو  ككأل ب ذكفلق ك    كيش  رةكل  سك

كألقد  مك"    ،كواذلككصو  كال ةكل ئلفةكبر اككابي عككألمكوكألمكر رش ئهي ،كيش  رةككل  سككلب   ةكص

ك.75بك"كوكلاف كا
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ك:يث  .ك ضككلصو كقف كيش  رةكلل  سوهش ككر

وكبخد مكر دضكصهد كفككلد  س،كرد كباد سكهدذخكك197صو  كي ئ  كرابد مككل دشةككلث يشدةكبك

ياككلبر  ك يع اكشه ككليوكئ ككلف خ  كوكألالتكككلصو  كت كصذه اككلبليفذكي ككلب  خككلش س

كلشهفة،كلوضككلبر  خكشه ككل ييةكوكل ر   كوكلبها كوقهد ككلدشفسكرد لاوعكوكل طد ،كوب لدفمك

ك...كإلش  اككلصر كوكلبع ياكوكل طفكلل ككلييب افا،كوق ك  ككلق آاككلا فمكوكلصل 

 :أسئلة التقويم –ثالثا 

ككإلاي ل ك كر لبقوفم ككهبيت كب لففه  كويشهافة كص     ككلث ش  كر ل لك ككلخ صة ككلي   فة ككلابم إا

لل  وسكياكخل كط حكص ئلةكقف ك قفقةكوقف كإا كئفةكوخ لفةكياكقف سككليه  كتككل قلفة،كوفشيص كك

ك.ه ته كت ككخبف  كيصفلةككلبليفذككلي  تفة

ئلةكخدل كليلفدةككلبقدوفمككليبوخد  كيداكو ك كط يهد كصي كر ضككأل  بذ كتلكفلبفبواكإل كهذخككأل د

يو كيع يفاككل  وس،كوهش ككط ئفةككب ف كصف قةكبلكككأل ئلةكلببوت كتفه ككل قةكوكلوعوحكوكإلا كئفدةك

ك.كليش  رةكلي بوىككلبليفذ

ك.ياكصخذككليليظ تككلب لفةكر فاككولبر  ر ككويب كف  ف كبقوفيش ككلي با كتككلب روفةككلا ف  كو

ك.إل   ككلشظ كت كيشهافةككلب لففكوبويف ه كرفاككلي يلةككلث شوفةكوكل لكككلث ش كص     -1

 .إل   كباوفاككأل  بذ كوإش كاهمكت كا كي كفب لقكربطوف كياوش تككل يلفةككلب لفيفةككلب ليفة -2

قوفمكوبقد  ف كصاكب خذكلااككلب لففككليقرلةكا تةكيليظ تكوكقب كي تككأل  بذ ككلوك   كت ككلب -3

وكقب كيد تككللاداككلاهوفدةكوكلي اافدةككلي د هيةكتد كببردةكوبقدوفمككل دلككليا لسككلب لفيفةكك

 .كلث ش كص    

ي ددد هيةككليشهافدددةككليقب يدددةكللبددد لففكتددد كبييدددفسككليددد  سكرشيدددوذجككلبددد  فسككلهددد  ف،ك -4

 .وكو بف   كياككلو  ئ كوكلي فش تككل ف كابفافةككلي فثةكت كب  فسككلي   

بفافةكق ئيدةكللد كبي فد ككألهد كفككل  يدةكلر شد يجكاد كي دبوىك  ك د ككل قةكت كبرشد كك دب ك -5

 .وكأله كفككلشولفةكوكلخ صةكرا ك  س

بقلفبكلااككلب لففكياكيامككأل لومككإلشش ئ ككلذصككب يتكر كر ضككلييبوفد تككلب لفيفدةك -6

 .كلي لفة

صخددذككليصددبككليخصصددةكلنشادد اكر ددفاككولبردد  كوي ددبوىككلبليفددذكيدداكطدد فكهددؤو ك -7

لففا،كوهذككلاكفبيققكإوكإذككبمكإش كككا تةككألطد كفككليي   دةكتد ككلبد طف كوكلبد  فسككليؤ

 .كليقرلةكر صكشا كياككألشا  ك3وكلبقوفمكت كليلفةككلب لفف

 واالمتحانات الموحدةالمراقبة المستمرة : رابعا

هد ككلي كقرةككلي بي  كتد كشظد ككأل د بذ كلرد   كلداككيبي شد تكيصدغ  كببقد كا هد ككليد  س،كو

مككلبشقددفط،ككبشبهدد كرإا ردد تكبقددوفمككلا شددمك رددةكو ددللردد   كلدداكص ددئلةكير شدد  كخ لفددةكيدداكلش صدد ككإلا
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كلبيصفل كلليب لم،كوفبمكذلككربصيفعكقف كيوعول كت كقف مكبهففدئككأل دئلةكوتدقككليصدةكوكلي دبوىك

وفاككلدشقطكتد كوبخدبمكهدذخككل يلفدةكربد .ككليقفق كلليب ليفا،كوقف مكبيعف كلش ص ككإلا رةكو لمككلبشقدفط

كل ت ب كويعو كياد لسككألق د مكرصدفةكشدالفة،كصوككلغفد مكلشهد كتد كظد كبد خ ككلخ فطدةككلي   دفةكتد ك

ك.بي ف كي  فف ككلبواف كوكوشبق  

هذككهوكوكقةككليي   ةككليف كشفةكإلشا اكت وضككلي كقردةككلي دبي  كر ل دلكككلثد ش كص   د ،ك قدمك

ك. وكبهمكوإش كتهمكلل كإشا اكت وضكيي و ةكوقف ه ياهو كتككليؤط فاكخل كاف  بهمككلصففةكوش

وهددذخككأل ددر مككلبقوفيفددةككليشدد  كإلفهدد كيخ لفددةكبي يدد كألهدد كفككليددذا كتككلواك فددةككلصدد    كتدد ك

يددو كيوكصددف تكتدد وضككلي كقرددةككلي ددبي  كك1777قشددتكك9كلصدد    كتدد كك117كليددذا  ك(كليوعددوعك

 .)وصه كته 

ر لش رةكللبليفذ،كصوكإل   ككلشظ كت كيشهافةككلب  فسككةل كا صي كك بثي  ككلشب ئجكلبيقفقككلبغذفةكك

كبي فس كصو ككلبقوفم، كصال كاي ف تكوص  لفم كصلط  كتق  ككلهافلة ككلشب ئج كرهذخ كش    كككآلر   كي وت ت 

ك:لأل ر مككلب لفة

 ك.كلشظ  ككل لرفةكأله كفككليذا كتككل  يفةككلوك   كت ككليوعوع

 فةكلهذخككأله كفككلطيويةككلب كب قمكت كبيقفقه ل مكك با رةككلابمككلي   فةككلي ل. 

 :حــاتاقترا

   ك.ع و  كصخذككليليظ تكوكوقب كي تككل  لفةكر فاككولبر

ك.بظ ت كاهو ككإل ك  ككلب روفةكت كبوتف ككلو  ئ كوكلظ وفككلي شةكللي  س -1

ل  كقفدد مككليددؤط كردد و خككأل   دد كتدد ككلبدد طف كوكلب افدداكللدد ككليي   دد تككليف كشفددةكلي دد ك -2

 .كلي  سكلل ككلبغلمكلل كاثف كياككل وكئق

 .كولباكمكريشهافةككلب  فسككليقب يةكت ككلوث ئقككلب روفة،كورإ ش  كتككليؤط فا -3

 .تكل قةكت كصف قةككأل ئلةكوإش ككككلبليفذكت ككل  س،كوك بخلبكخلص تكوك بشب ا  -4

 .إش ككككلي   فاكوكليفبشفاكت ككلب لففككلي     -5

 .وكل تةكياككلي  ي ،كوصخذكذلككر فاككولبر  كياكط فكلااككلب لففككلاف   كت ككليصب -6

كلبفاف ككلاف كت كي  فف ككلبواف ،كوبي ف كلبرةككلشا ح،كألاكشب ئجككل شةككلب   ةكخل ككل و  ك -7

صتددد اتكي طفددد تكإفا رفدددةكاإبيددد مككليقددد  كتكوبي دددفسكك1776ك–ك1777كلث لثدددةكيددداك دددشةك

 . فسكوكلبقوفمكوإل   ككلشظ كت كيشهافةككلب  فسكأل  بذ كرع و  كبغفف كص  لفمككلب 

ري د وتكيب شفدةكلدمكف دبطف وككك1776–ك1777إاككلبليفذككلذفاككشبقلدوككإلد ككلثد شوصكخدل ك دشةك

خف كش ه ككككككككلل كك1779ي  ف  ككل  ك ةكر لث شوصكت كا ككلش مكوكلي بوف ت،ككوشب ئجك و  كتر كف ك

ك.ذلك
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وي ك كتقكبشففذه كاد اكبي ف د كتقدطكك22/12/1777لص    كت ككك139إاكيذا  ككل لمككلب روصك

ك:كلشب ئجككلي او كلأل ر مككلب لفةشظ ككل   كلوكئقكذكبفةكويوعولفة،كلذلككته كلمكبيققك

 .ل مكبي ف ك وكئاكيعروطةكلبي ف ككلفئةككلي بفف   -

 :كل لمككلب روصكفصط مكر وكئقكيشه اث  كصل ك ككلبليفذككل كقرفاكت ك -

ك. تككل  ك فةكر ليؤ   تقلةككلق ل -

 .ص ورةككلبوتفقكرفاكيصةككأل ب ذكوكلبليفذككليثق كر ليوك ككل  ك فةكطو ككأل روع -

 .  لةكص رولف ك24وكك21صقلمكص  بذ ككلب رفةككإل ليفةكف  سكي كرفاك -

ك. ااتكلل ككليوك ككأل   فة،كويوقفه كياكي   ككلب رفةككإل ليفةكا اكق يع ك139إاككليذا  ك

ك:1779شي ذجكياكشب ئجك و  كتر كف ك:كخ ي  

ك1779 ك و  كتر كفد كر لق ك  ككألولفةكلشب ئجككل شةككألول كث شوصكاذعكيشب ككرشف رةك ط تكخلككككككككك

ك:فبععكي كفل 

ك.بليفذكك5292صاكل  ككلبليفذككلي ع فاكت ككويبي اك -1

 .%6رش رةكك323:كتي كتوقكل  همكك12كلي صلواكلل كي   كي كرفاك -2

 .%ك17,48رش رةكك999ل  همكك12وكك12واكلل كي   كي كرفاككلي صل -3

 .16,02%رش رةكك914:كل  همكك7كلي صلواكلل كي   ك -4

 .60,13 %رش رةكك3255:كصوكصق كل  همكك7كلي صلواكلل كي   ك -5

إاكهذخككلشب ئجكلمكبااكيف ائةكللايفة،كألاكهؤو ككشبقلوككخدل ككلد و  ككلث لثدةكيداككل دشةككل  ك دفةككككككككك

ك.12ر ق كياكك67-1777

بلددككإذاكيايولددةكيدداكوقفدد تكي ولددتكيدداكخللهدد ككإلطللددةكللدد ككليي   ددةككليف كشفددةكر ل ددلكككككككككككككك

كلث ش كص   د ،كييد ووكإرد كاككل وكئدقكويقب يد كيلدوو،كش ادوكيداكهللاكايف د كصاكببظد ت كاهدو ككلاهد تك

.كككككككككككك«كليلادددمكو  دددول كوكليؤيشدددواوقددد ككليلدددوككت دددف ىكهللاك».ككلي شفدددةكألخدددذه كق فرددد كر دددفاككولبرددد  

ك.كص قكهللاككل ظفم

ك

 

 

 

 

 

 

ك



 54 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

 المصطلح في مقررات السلك الثاني
 أساسي بمادة التربية اإلسالمية

 

 حليماألستاذ سعيد 

 رئيس شعبة  الدراسات اإلسالمية

 -فاس –بالمدرسة العليا لألساتذة  
ك

ك؟  ف كر ليصطلعكت ككل شوكاككليذاوي ذككش

ا كلفظكفبرفاكيداكقد كئاكك دب ي ل كصشد كصبد كرد ك:ك"ككلروشفخ كليصطلعكاي كفقو ككل ابو ككلش ه ك

ك.1"لغوصكخ بم،كلف ر كر كلاكي ش كي كت كيا  كياككليا  ككللغوصككل  

كبف قككلقومكلل كوعةككلش  ،كوقف كإخ كجككلش  كلاك:ك"لش كصر ككلرق  ككلافوصكت كالف ب وهوكك

ك.2"ي ش كآخ كلرف اككلي ك ككلي ش ككللغوصكإل 

وياكثمكا شتك  ك ةككليصطلي تكياكصوامككلوكار تكوص رقه كوصا ه كلل كاد كر يد كتد كصصك"

للفهد كبد  فخكووكيق  شدة،كووكيادمكلد مكووكيوكاشدة،كك-ووكفشرغ كصاكفقد مـكتاكياكتشواككلب ك ،كوكفق مك

ك.3"مككل لفمكوكلب  فخككل لفمألشه ككلخطو ككألول كللفهمككل لفمككلذصكللف كفشرش ككلبقوف

   دفةكري يلددةكوتفيد كفلد كشيدد ذجكلل بر اد تككلبدد كطر دتككلب  يدد كيدةككليصددطلعكتد ككلابددمككلي

ك:كل لكككلث ش كص    

 :ة بين ما هو لغوي وما هو اصطالحيعدم التمييز في الكلمات المشروح -2

                                                 
1
 .16ص . مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ  – 

2
 .127ص  – 

3
 .13ص . مصطلحات نقدية – 
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ك:4ا  كت كيق  ككل شةككلب   ة.كور ليث  كفبععككليق  

ك.ل  كةبل ك يلفةكك بط لتكوكلوات،كا شتكب اشه كقرفل:كي ه كيقفوك:ككأليق ف

ك5.ل تكر و كي   كتبشا وككشروب :كر ل كياككل   

ك.بخ اواكياكط لةكهللاكب  ل :كبف قوا

ك:ياككلبليفذكصاكف كل كت ككليصطلعإاككلوكقةككلب روصكفيبمكلل كياك كمككلب لففكل فشةك

لي ددد ،كألاكصصكيصدددطلعكقرددد كصاكف دددبق كتددد كي لبددد كصاكفادددواككلرددد  كيددداككلي شددد ككللغدددوصككك-2

وهذككصي كوكععكلياكب  ي ك.ككوصطليفةكفاواكل كي ش كلغوصكل م،كل   كي كب اةكصصول كلي  اكي فة

"ككلبهذفم"و"ككلصي ح"و"كر لايه  "للارف صكي و ككك’كلب ج‘إل كك’كل فا’يةككلي  امككل  رفةككشطلق كياكو

ك".كلل  ا"و"ككلق يوس"و

ك: كتكلل كقميثلكإل كاليةكيقفكت ككليف تلششظ ك

ك.ايةككليقفكصصككل ي ككلي ئ ،كوصيقوقفكي  "كإذكصشذ كقوي كر أليق ف:ك"ق  كب  ل 

لفد كك بق كهذكككلفهمكلش ككليبلق ،كششبق كر كإل كش حككلاليةكت ككل ف قكيب كوكبلبرسككأليدو كلككإذكككككككك

ك.ي كوكبيبي تفيي ككلاليةكت كقف ككل ف قك

قد كيد كاشدتكرد ل كيداك"كإلر كعكإشش  كصش ةكرلككيبذك كوكقبف  ،كقول كب د ل ك:كر ع:ك ككل كقموق 

كك6.وقف كير ل كتفي كصقول .كقف كي ش خ،كير ل كلمكفبق يش ك  و "ككل   

تد ككرفاككلي ش ككللغوصكوكوصدطلي ،كيبد كب رد كصاكفاواككلوقوفكوكلب افاكلل ككل لقةك-1  كككككككك

ك.ل رطكرفاككلي  ش ،كوي كفشش كلاكذلككياكتهمكو ر كلبليفذكيه   كك

تخصيص مواضع لشروح الكلمات، ثم العودة في مواضع أخةرى متفرقةة، إمةا لشةرح نفةس  -1

 .الكلمات بمعان أخرى، أو الوقوف على كلمات جديدة

إاككلش وحككليبشولةكللاليةككلوكي  كت كيوكعدةكيخبلفدةكيداكشد ش كصاك:كوق كف قمكي قمكتفقو ك

إاكي كلدد  كيدد  ككليخ طددمك:كصافددمكقدد ئل.ك ككلفادد صكوكليفدد هفي يدد ك كككلبليفددذ،كوفو ددةكيدداكيا لددكفغشدد 

تدإذككبقد  كذلدك،ك.كع و  كوكيش ويةكلشه كر لش رةكلليؤلف،كألش كفابدمكوفؤلدفكلرخد ،كووكفؤلدفكلشف د 

بويف كت ككلي  ش ،كتإاك اككلبليفذكت كصق  مككل لكككلث ش كص    كوق  كب ككل قلفةكف بوار اكي  كي ككياككل

ك.كيب كفاواككلفهمكتهي كصيفي كوش يل

ك: ةكص    ،كلش ي كل فككل ر كق ئلياكيق  ككلب  ك96كلصفيةك:كخذكيثلك

ك".ياك ر ككلش  كف روكإذكككا ك كوشي .كككل ر كا كاف   كلل ك صسككلي  كف ت ه ككلي فاكإل ككل كئا"ك

ك:لفقو ك71ثمكل  كت ككلصفيةك

ك."اف   كر واكلوضكف خذه ككل كئاكياككلي فاكا :ك"وت ككوصطلح

                                                 
4
 9: ص  – 

5
 7: ص  – 

6
 .بدع/ مفرد – 
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كلثد ش ،كقد  كوتد ككليوعدوعك.كهدوككلب  فدفككللغدوصت ككلب  ففككألو ،كآخ كيد كيقد كصاكفقد م،كو

،كته كففهمكيش كصاككلب  ففككألو كوكف خ كتفي ككصطلعكللفد كتقهد  كصهد كهدذكككلشد اك؟ك)وت ككوصطلح(

ك:وهذككفي كرش كإل .كياكقرف ككليشولمكف تكرا ف كر كهوك؟كصظش كي اك ككلب  ففككلث ش كلل ككألو كثم

 :عدم الدقة في التعريفات -6

وذلككش بجكت كشظ صكلاكلد مككل ادوعكإلد ككليصد   ككلي برد  كتد ككلرد م،كصوكإلد كلد مككخبفد  ك

ك.كأل قكوكألصلعكري مككليق م

ك:كإلظه  كرقول ك41لب   ةكص    كبكل فككليؤلفكت كاب مككل شةكك

ك".رف ا،كوكصطلي كتص ككلي فككألو كلاككلث ش كياكقف ك اتكرفشهي لغةكهوككل"

ك.وهوكب  ففكش قبكإذككق  ش خكري كهوكي  وفكلش كصه ككلباوف 

إخدد كجككليدد فككل دد اتكيدداكيخ ادد كيدداكقفدد كقشددة،كووكوقددف،كووك ددات،كووكهددوك:ك"كإلظهدد  

ك.هـك–غكك-عك-خك-حك- :ككككلي فكقر كصي كي وفككليلقكوه ،كإذككوقةكهذ7"بش ف ك

كإل ق مكلغةكهوككإل خ  ،كوكصدطلي كإ خد  كيد فك د ااكتد ك:ك"ثمكل فككليؤلفككإل ق مكرقول 

ك.9"يبي ككيب كفصف ككي ت كوكي ككيش  ك

ك.وكي كت ككللغة،كوآخ كت ككوصطلح:كههش كشقص ا

ك"ك:يق ففسككللغة"ت كاب ر كك)هـك375(ق  ككراكت  سك

.كخ ك خو كشد  كتد كيد خ كيد ياكر مككأللوكا،كوكآلكصي هي :ك قمككل ك كوكلغفاكوكليفمكصصلا"

قدولهمكص قيدتككللاد مك:كوكألص ككآلخ .كا كلواك  ئ ككلا  صاكفخ لفكلواككلو:ككل قيةكت ككلخف :كت ألو 

ك.7"ويش ككإل ق مكت ككلي وف.كت كتمككلف س،كإذككص خلب كتف 

ك"ك: آاكإلبق اكت كللومككلق"ت كاب ر ككلقفمكك)هـك711(ق  ككإلي مككل فوط ك

وفشق مكإل كارف كوصغف ،كت لارف كي كا اكصو ك.كهوككللفظكري تفاكي ت كا لث ش كيش  ك:ككإل ق م"ك

ك.12"وصي ككإل ق مككلصغف كتهوكي كا اككلي فككألو كتف ك  اش ك.ككلي تفاكتف كيبي ا 

كيةكصا"كإ خ  كي فك  اا"ت ليليظكصاككليؤلفككشب طكقف ككلفسك كخلكت ككلب  ففكوهوكقول ك

ك.كإل ق مكفشي كهذككوقف خكياككليبي ك

ومن . مما هو معروف عن الخاص والعام أن الزيادة في المبنى ينتج عنها زيادة في المعنى -2

 .ثم فإن الوقوف على المصطلحات المركبة ينبغي أن يراعي آحاد التركيب وعناصره

وبوثدقككلصدلتكردفاكآصد  ك فشفدةكب د فككإلش د اكر رد ،ك:ك""كل قف  ككلصيفية"ا  كت كب  ففك

ك11".كلي ليفا،كوب رطكرفاككلش سكت كا كاي اكويا اك

                                                 
7
 .127: ص . المحجة في تجويد القرآن لألستاذ محمد اإلبراهيمي  – 

8
 .41ص . ر السنة التاسعة أساسيمقر  – 

9
 .دغم/ مفرد  – 

10
 .267-1/263اإلتقان   - 

11
 .127: ص . مقرر السنة التاسعة أساسي – 
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ك.؟ته كيوصوتةكروصفكفيفاه كلاكقف ه يطلق ،كصمكل "ككل قف  "ته كل فككليؤلفك

ك.كليقفقةكصش كلمكففلعكوكت ككألول كووكت ككلث شفة

ئابد كوابرد كو  دل كإاككإلفيد اكرد هللكويل:ك"ل د ر ةكذاد كياوشد تككل قفد  كقد ئلكل شةككوت كيق  ك

،كتا  تككل قف  كت كهدذكككليوعدةك12"وكلفومككآلخ ،كوكلق  كخف خكوش خكهوككل قف  ككلب كصشا كهللاكره كابر 

ك.يق وشةكر لش ف ة

 :ات بما هو في حاجة إلى شرح وبيانشرح المصطلح -7

 كتيد كهدوكي لددومكصاكشد حككليصددطلي تكفشرغد كصاكفادواكراليدد تكتد كيبشدد و ككليبلقد ،كوإوكصدد 

كليد  ،ك:كخدذكيدثلكيصدطلي ت.كحككليد  كر ليد  كلش حكت كي اةكهوككآلخ كإل كرف ا،كتشاواكاياك كمكش 

ك.كوكلبيقفق،كوكلب وف 

ارد  ككإلبقد اكتد كللدومك"شق ككليؤلفكت كيق  ككل شةككلث يشةكش وحكهذخككليصطلي تكيداكابد مك

ك. واكبص فكصوكبرف اك13"كلق آا

 ،كوبخفففهدد كر لقصدد كوكلب ددافا،كوكوخددبلس،كوكلردد  ،كوهددوكإ  كجككلقدد ك  كو دد لبه:ككليدد  *ك

ك...وكإل ق مككلارف ك

ك.ت لقص كوكلب افاكوكوخبلسكوكلر  كوكإل ق مككلارف كاله كيصطلي تكبيب جكإل كرف ا

وهددوكب  فدفكوكففهيشدد ككلبليفددذكإوك.كوهددوككلبو دطكرددفاككليقد يفاكيدداككلبيقفددقكوكليد  :ككلبد وف *ك

ك.ر لبطرفق

ك.ابمككلثلثةكاثف  وكأليثلةكت ككل

 :فة في شرح بعض المصطلحات الشرعيةاالعتماد على بعض المذاهب الضعي -3

وهد كلشد واك ا دةكبدؤ ىكر د كصدل ك:ك"ب  فدفكصدل ككلبد كوفع:كا  كت كيق  ككل شةككل  ر ة

ك".كل ش  كت كشه ك يع اك ا بفا،ك ا بفاككف لمككليصل كر  هي كثمكفصل ككلشفةكوكلوب 

ك:هفالخط كهش كياكواك

افدفك:كيياكصشد ك د  كل ئشدةك عد كهللاكلشهد لداكصرد ك دليةكرداكلرد ككلد .كل  ككل ا  ت:ككألو 

ي كا اكفاف كت ك يع اكووكتد كقفد خك:ك؟كتق لتكصل كهللاكللف كو لمكت ك يع اا شتكصل ك  و كهللا

ك.صخ ا ككلرخ  صكت كا يةكياكاب مكصل ككلب كوفع.كلل كإي ىكلش  ك ا ة

.كصدل كلشد كي لدككيداكط فدقكفافد كرداكخصدففةكلداككل د ئمكرداكفافد ليذاو كصوكلوكقةكصاككل   كك

ك.ولااكإذككثرتككألصعكتلكفص  كإل كي ك وش كإوكليليظكخ ب

بقفف كصل ككلب كوفعكر يع ا،كوه كت ككليقفقةكا ئا كتف كوت كقف خكياككلشهو ،كوهدوك:ككلث ش 

ك.ي كف  فكر لوب ككلشروص

                                                 
12

 .، جاءت العقيدة في هذا الموضع مقرونة بالشريعة77: مقرر السنة السابعة، ص   – 
13

 .39-37: ص . للسيد محمد بين السيد علوي المالكي  – 



 58 

تدإاكاد اكووكرد ،كتدلك:ك ليدذهمكتد كهدذكككليوعدةكصولد ،كصقدو روق كفب قرش كيب قمكرد اككولبداكمك

خصوص كإذككا شتكياككلصيةكري كهوكي  وفكلداكثد ش كفيشةكياكذا ككلواوخككلصيفيةكللي  لة،كش  ك

ك.اب مكر  كاب مكهللاكب  ل 

ك:ككآلب وكر كت ككألخف كصاكصذف كهذخككليليظ تككلف لفةكريليظ تكل يةكصوااه كت ك

ك.يصطلي تككلوكي  كت ككلابمككلثلثةبويف كش وحككل -1

 .كولبي  كت كش حكر ضككليصطلي تككلفقهفةكلل ككألصعكوكألوثق -2

 .ش حككليصطلي تكري كفبيش كوق  كتككلبليفذكت ككلي بوف تككلثلثة -3

كل رطكت ككلي  ش ككليق يةكرفاكيد كهدوكلغدوصكويد كهدوككصدطلي ،كيدةككلب افداكللد كللقدةك -4

فع  خ،كيب كفيااككلبليفذكيداككوطدلعكللد كصاثد كيد كفياداكككليصطلعكرغف خكيي كف ك ت كصو

ك.ياككلالي تكيةكي كل  كي  ككليخ طمكياكيف ككلاث  كوكلقلة
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 معطيات منهجية التأليف الحالية
 وتقديم مقترحات بديلة            

 

 األستاذ الشريف العسري

 .نيابة العرائشالعياشي مفتش ب

 
إاكصهيفةككلاب مككلي    كوكباياكتقطكت كاوش كول  كللي  تة،كووكوك دطةكردفاككليدب لمكوابدمك

كلب ك ،كووكي وشةكليايولةكياككلي   فكوكليه  كتككلب كوكر كلليب لمكصاكفلمكره كوفخر ه ،كووكا ك ةك

اش كتوقكا كهذككف بر ككلاب مككلي    كبخبا ككلي لوي تكوبعرطه كلب ه ككل و  كإلفه كوكلبيااكيشه ،كول

إاك"كتدإذككاد اكفقد  ك.كلشوكش كلل كي بوىككلشعجككلفا صكلا كياكفشبغ كر ك وك كا اكيؤلف كصوكي دب يل

ك".إاككلاب مكفظه كي بوىككلشعجككلذصكوص كإلف كهذكككلفا :تإشش كصقو ك"كللغةكبيظه ككلفا ك
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طككهبي مكياكط فككأليةكاي د  ،كتإشد كردلكشدككولي كا اككلاب مككلي    كللب رفةككإل ليفةكيي

وياكهش كبد ب ككألهيفدةككلارد ىكللبفافد ككلاد  كوكلي دبي ك.ك ف اسككلي بوىككلفا صكوكلي  ت كلهذخككألية

ي طفد تك"كت كيشهافةكب لفف ،كوصش كلي ككخب تككلي ف كت ككلييو ككلث ل ككليقب حكلهذخككلش و ككلي شواكمك

كشطلق كياك ص كإفا رف تكو لرف تككليشهافةككليبرش  كت ك"ك فمكيقب ي تكر فلةكيشهافةككلب لففككلي لفةكوبق

كلاب مككلي    ككلي ل ،كاشتكلل كفقفاكر اككلي كخلة،كيهي كرذ كتفهد كيداكاهد ،ك دوفكوكبشدف ككلغلفد ،ك

  كولااكي كصبوخ خكهوكصاكبفبعكش تذ كصخ ىكفيااكصاكشط كيشه كلل كر كئ كق كبفف كت كصف قةكيشهافةكا فد

ك.لب لففككلاب مككلي    كللي   

ك:ولاكصبوقفكاثف ككلش كإفا رف تكو لرف تكيشهافةككلب لففككلي لفةكل   كص ر مك

إاكا ككلي كخلتككلب ك رقبش كبش ولتكهذكككلا شمكوصت عتكتف ،كلذلككت وفكلاكصلو كإلد ك -1

ك.ي ك رقكإث  ب 

ذلددككصاكهددذكككلابدد مكادد  ككلظ تفددةككلايشفددةككلبدد ك كقددتكبدد لففككلابدد مككلي   دد ككليدد ل ،ك -2

 .ك با رةكلألخذكر لب لفمككأل    كوهوكلهذككوكفؤ سكلي يلةكي فشة

وليدد كادد اككليدد  كيدد  كب  ددفس،كتإشدد كوكفشبظدد كصاكباددواكهددذخككليشهافددةكا يلددةكووكشدد يلة،كردد ك

 بشيصدد كإفا رفبهدد كتدد ككو ددبئش سكرددر ضككلقعدد ف ككأل   ددفةكتدد كللددومككلب رفددة،كوتدد كيفدد كاك

ك.كصفةكخ صةكل ف كابفككر

قف مكإط  كي ا  كفيااككلبيد  خكتد كبقدوفمكهدذخككليشهافدة،كتهد كذكتكإفا رفد تكصوك دلرف تكك-3

كر لش رةكلي ذك؟

ك.تإذككا اككألي كفب لقكر ليشهافةككل  رقةكلليشهافةككلي لفةكتإاكهش ككشقلةكإفا رفةكيليو ة

كوإذككا اككإلط  ككلي ا  كياكخ  جككلي   ،كتي كهوكهذكككإلط  ؟

كل مككوت  كصو كك بفف ئه  كوي ى كلليشهافة ككل كخلفة ككل  ك ة كبرق  ككلي ا  ، ككإلط   كهذك قفرة

ك.ك بفف ئه كلليوكصف تككليطلورةكت كب لففكاب مكي ،كقعفةكتفه كشظ 

لهذخككأل ر مكوقف ه كقفاتكلل كإفا رف تكو لرف تكيشهافدةككلبد لففكو اداتكللد ككلبفافد كتد ك

تككل د يلفاكتد كياد  ككلب رفدةككإل دليفةكتد ككلبيد ف كوكلبا فد ،ككلري كلاكر كئ كباواكيش  درةكلطيويد 

ك.ويش ايةكوخصوصف تككلي   كذكبه 

ك:وق كوع تكت ككلبر  ص،كوصش كصتا كت كيشهافةكر فلة،كي كفل 

ك1 ككلي  ت كوكلبطو كـ ككلبفا  كلص  كراوش  كفبيفا كب ف كلص ك كت إلش  شفة ككلذصكش فش ، ككل ص  طرف ة

ككلبفا ككلي  ت .كخففكلباشولوا ككليب   عكوكلي ا ك شةكفص  كي كرفاكيلفوشفاكإل ك:كوايث  كلل كهذك

إل كك4ري كا ف كفويف ككوق كرةكك12222إل كك5522خي ةكيلففاكري كت ككل لومككل قفقة،كصصكي كف    ك

ك.ريو كت ككل قفقةك12

ك.كوت ككلا شمككلباشولوا كصو  كيث وكياكيا  كوكي كهوكيا  ككلي لويف ت
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يلفد  كك8,6ا اكصو كاه اكايرفوب كصللاكلاككخب كل كريامككلق لة،كوا شتكط قب كآشدذكككك1761ت ك شةك

ليلفةكت ككلث شفة،كصي كت ككل شوكتككألخف  كتق كبقلبكيامككلايرفوب كإل كيق ك كيامكيقفردةككلفد ،كوط قبد ك

لب ددف ككور ددرمكهدذكككلبقد مكصصدريتكر دضككليابي د تكب دب  .كيلفد  كليلفدةكتد ككلث شفدةك22ك بف دتكإلد ك

ك.لص كي كر  ككلبصشفةككلذصك باواكتف ككليف  كرشا كيغ ف كلي كهوكيب   فكللف 

ي كك ببرةككل وليةكياككشفب حكوبفبعكص ىكإل كيه ايةككإلش  اكت ككلصيفم،كيف كصعيتكهوفبد كيهد   كك-2

ك.فاواكإذككلمكفقمكربيصفاكهذخككلهوفةكريش لةكت  لةكبرق كللف كاي كا اكواي كهوكا ئاكواي كف ف كصا

ت ل وليةكصصريتكبف  ككا  ت ،كوكفيااكيوكاهب كر ل ر يةكع خ،كولاداكرد لبلؤمكوكلبافدفككلدذاففاككللدذفاك

ك.رهي كفبيااككإلش  اكياك اومكصهو كهذكككليص اككلا يع

وص ىكصاككلب رفةككإل ليفةكيؤهلةكصاث كياكقف ه كلٌنرق  كلل كهوفةككإلش  اككلي لم،كوبيصفش كع كهدذكك

ك.لا  ف،كش فطةكصاكبطو كر كياه كوص  لفره كوي كفبل مكوطرف ةككل ص كلبف  كك

ي كآلتكإلف كصط كفككل يلفةككلب لفيفةكت كي   ككلب رفةككإل ليفةكت عتكللفد كقوكلدمكي فشدةكيد تكيداكك-3

ت  لفب كوإر كل كوكابه  خ،كوكشييتكلذلككشخصدفب ،ككت صدرعكياد  كآلدةكف دف كوتدقكيد كخطدطككلدـ ،كوادذكك

ولفتكهذكككلبشيفطكا  كيش اي كويشهافةكا كياواكياكياوش تككلي   ،كر ككل اسكإذك.كش رةكللبليفذكألي كر ل

تيشهافدةككلقد آاككلاد فمكهد كيشهافدةككل دف  كهد كيشهافدةك.كش ىكصاكيشهافدةكوكيد  كصلر دتكاد ككلياوشد ت

ك.وهذككإذككا اكوكفقر كيشطقف كت ي ىكصاكوكفقر ك ف كابفاف .ككألخلق،كإلخ

شع فكإلد كهدذككق كردةكهدذخككليشهافدةكلداككليد   ،كوكشفصد له كلداككلوعدةككإلر دبيولوا كلاد كصي كيفاكف

ياواكياكياوش به ،كوكشبي ئه كليشظويةكط قكرف كقوافةكلف كللفه ككلايا،كتإاككألي كفصرعكصاثد كيد ل  ك

ك.للقلق

بدد مككلي   دد ك،كوصصكيشهافددةك ددبقب حكلبدد لففككلا21ذلددككصششدد كللدد كصرددوكمككلقدد اك:ككلظ تفددةككلايشفددةك-4

ك.ففب ضكصاكب ي كلل ككألق كلي  ككشبه  كلش خككألو 

لذلككفشرغ كصاكب بش  كهذخككليشهافةكي ك فاواكللف كهذكككلق اكيداك د لةكتد ككلبطدو كوكلبغفد كتد كاد ك

يا  كياكيا وتككليف  ،كوخ صةكت كيا وتككلي  تةكوآلف تككاب  ره ،كوتد كياد  ككليهد  كتكوط فقدةك

ك.وت كيا  كباواككوبا ه تكو  لةكبيوله ككبق ئه كوإشا اه ،

كل قرةكت ككلايةكت كآاكوكي كرفاكإفا رف تككلي   ةكتد ككألخدذكرفف كقوافدةككألهد كفكوردفاككلي   دةكك-5

ك.كلرشفوفةكت ككألخذكر فش يف تكرش  ككلي  تة

ذلدككي ولدتككويدة.كلا كهذخككولبر  كتكبر وكيغ ي  كككقب كحكيشهافةكر فلةكييفوتةكر لصد ور تكككككككككك

صاكصقب حكي وعكيشهافةكفبطلةكإل كيلي ةكقع ف ككل ص ،كوكولبف تكإل كي كفاخ كر ككليابيةكياكص وكتك

وص تتك و خكإل كيهيب ككأل  س،كصوكوه كيهيةككإلر كعكوكورباد  ك وبقشف تكوآوتكيلتكيي ككإلش  ا،

ك.وكوخب كع
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كلب لفيفةككلب ليفةكيداككلبشيدفطكوكلشيطفدةكلهذككا  ككليش وعك  لف كإل كبي ف كا كصط كفككل يلفةك

وكواب ك كوبق فمككلييشط ت،كوإب يةككلف صةكصي يهمكللب رف كلاكذوكبهدمكوإطدلقكلشد اكقد  كبهمككلخلقدةك

ت ككلري كوكلبفاف كياكصا كإل   كرش  ككلي  تةكوبيففشه كوكبخ ذهد كيشطلقد كلنعد تةكوكإلقشد  ،كه  تد كإلد ك

 كئدد  كتد ككألخددذكر يد  ككأل د لفمككليبطددو  كلبقد فمككليقدد سككلدذصكيردد خكهللاككا د كيد   ككلب رفددةككإل دليفة

رش فكبق في ،كوبا ل كريقكيشد لكوعد  كفرد  كظليدةككلا هلفدةككلي  صد  ،كوف د همكتد كرشد  ككلشخصدفةك

وتد ك.ككإل ليفةككلي با كرهوفبه ،ككليبفبيةكلل ككليش وعككليع  صككليابي د ككلدذصكفد لوكإلفد ككإل دلم

ك.فقكللذكتكوإ    كلليابيةكوإ ع  كلليقك ري ش كوب  ل هذككبيق

ص ر دةكوثد ئقكلاد ك  س،ك:كفبرلو كيش وعككليشهافةككليقب يةكت كبق فمككليق  كللد كشدا كوثد ئق

وادد كوثفقددةكبخصددبكلف دد ك فدد كابفا كي ددفا،كوببوادد كص   دد كإلدد كطدد فكيدداكصطدد كفككل يلفددةككلب لفيفددةك

ك.كلب ليفة

فقدةككل ف كابفافدةكيوعدولةكص   د كلأل دب ذ،كألشهد كيبعديشةكليفد هفمكت لوثفقةككألول ككلبد كهد ككلوث

ك.وصت   ك ف كابفافةكوإا ك كتكرف كقوافةكفبوقفكللفه ككأل ب ذكص    

صي ككلوثفقةككلث شفةككلب كه كوثفقةككلييبوىكته كيواهةكلأل دب ذكوللبليفدذكللد ككل دوك ،كاد كوكيد ك

ك.ككلب لفيفةككلب ليفةف بغله كرق  كي اب كوري مكبيوع  كت ككل يلفةك

وكلوثفقب اككلث لثةكوكل كر ةك قمكصشهي كي  ب اكياكصا ككلبليفذ،كإوكصاككأل ب ذكيط لمكر اكف   هي ك

تايفةككل يلف تككل ف كابفافدةككلير يادةكتفهيد كوكفياشهد كصاك.كيي   كو بثي  كييبوف به كةوفبخذكك ب كبفاف

 كعككأل ب ذ،كشقب حكصاكفبول كرقطكت كشيطفةكا ف  كبي كياكإويب كوكش .كبؤب كصاله كإوكرإش كت كوبوافه 

كليش  درةكلوعد  ككلخد بكيداكيفد كي دبوكخككةا كص ب ذكب افاكاد كوثفقدةكر ألت د  كوكل يلفد تككل ف كابفافد

كلثق ت كوكلرف كقوا ،كوشوعكثق تب ،كوي بوىكيب ليفد ،كوصوعد لهمككوابي لفدةكوكوقبصد  فة،كوكلظد وفك

ذكككلو د ئ كوكأل وكتككليبدوت  كل فد ،كصوكصاكفافدفكيد كبعديشب كاد كوثفقدةكي دمكهدذخككلب ككف ي كتفه ،كوا

ك.كلي طف ت

 الوثيقة الديداكتيكية: الوثيقة األولى
ك:ببعياكهذخككلوثفقةكي كفل 

كيوعوعككل  سك -1

 كأله كفككل  ية -2

كلا شدمك:ككأله كفككإلا كئفةككلي ك كبيققه كت ككليب ليفا،كوكلب كبغط كا كاوكشمككلشخصدفة -3

بيددد  كهدددذخككألهددد كفكر قدددةكوب تدددقك.ككلي  تددد كوكلا شدددمككل دددفاوي ا كوكلا شدددمككلواددد كش 

 .ر لش وطككللايةكلبيققه 
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كلوع ف تككلب لفيفةككلب ليفةككليلئيةكلبيققه كيف كب ب  ضكا ككلوع ف تككليياشةكلبيقدقك -4

 :كأله كفككليقب يةكيث 

 وع فةككلب لمككلش شطككلق ئمكلل كآلف تككلباففككلف  ص. 

 فةككلب لمككلش شطككلق ئمكلل كآلف تككلباففككلاي ل وع . 

 كوع فةككلب لمككلش شطككلق ئمكلل كآلف تكبيلف ككلوث ئق. 

 وع فةككلب لمككلش شطككلق ئمكلل ككلي سكوكلبا فم. 

 وع فةككلب لمككلش شطككلق ئمكلل ككو بق ك كصوككلقف س. 

  وع فةككلب لمككلق ئمكلل ككليوك. 

 ل ككلبلقفاكوكإللق  وع فةككلب لمككلق ئمكل. 

وبب ككلأل ب ذكي فةككألخذكر صكياكهذخككلوع ف تكف كه كيش  رةكلدـ كوليب ليفد كوللظد وفككلبد ك

ك.ف  سكتفه 

يف كب   كا ككلو  ئ ككلييااكك دبخ كيه كتد كهدذكككليوعدوعككربد ك كيداك:ككلو  ئ ككلب لفيفةك-5

وشبد كك.كت  كرو د ئ كوكلي لويفد كللوحكوكلطر شدف ،كويد و ككر لو د ئ ككل دي فةككلرصد فة،كوكشبهد

لأل ددب ذكي فددةككخبفدد  كيدد كفبش  ددمكي دد كويددةكيب ليفدد ،كويدد كف دده ككليصددو كللفدد كر لش ددرةكلدد ك

ك.وك ب ي ل 

 وثيقة المحتوى: الوثيقة الثانية
ك:ياكييبوف به 

فيرذكصاكفق مكيوعوعككل  سكت كإشا لفةكببطلدمكيق  ردةكي فشدة،كبادواكهدذخك:كإشا لفةككليوعوع

ويداككألتعد كصاكبصد غكهدذخككإلشدا لفةككر  دلومككو دبفه مك.ك كيوعوعككلد  سكليق  رةكه

ك.ور  ئلةك قفقةكووافا 

 .إعالن عنوان الدرس

كلشصددوبككلبدد كفيادداككوشددبغ  كللفهدد كتدد ككلدد  س،ك ددوك كيشهدد كشصددوبككلابدد مكوكل ددشةكصوكك-3

.ككلشصوبككلوع فة،كو وك كيشه كصفع كشصدوبككوشطدلقكصوكشصدوبككلد لمكوكو بشده  

ت أل ب ذكهوككلذصكفخب  كصصكهذخككلشصوبكفيااكصاكف بغ كللفه كايشطلق ت،كوصفهد كف دب يل ك

ك.وا كشبكور كصاكفوثقكبوثفق كا يل.كلل ب و كوكل لم

ك.كلشقطككل ئف فةكلليوعوعكوكلب كفيااكصاكببخذكا ش ص كلل  سك-4ك

ور ردد  كتككوف بي دداكصاكفصدد غككلبيلفدد كر  ددلومك ددلس.كبيلفدد ككليوعددوعكوتددقكهددذخككلددشقط -5

وافا ،كوصاكف لمكرشصوبككو بشه  ،كوصاكفاواكي بوتف كلش وطككلشبككلا ي كياكر كلةك

ك.كو بهل كووا هةككلبيلف كوإقش عكر لب افعكوي اككلخ بية
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وفب امكلا ككألللمك وك كيشه ككلوك   كت ككلشصوبك:كب كامككألللمككلوك   كت ككليوعوع -6

 .صوكت ككلبيلف 

تف كببمكيق  رةككليصطلي تككل ليفةكوكللغوفدةككلبد كفبوقدفكللفهد كتد كتهدمكو:ككلق يوسككليفب ح -7

 .كلشصوب

وتف كب ب  ضكا ككلي كادةككلبد ككلبيد كللفهد كتد كيق  ردةككليوعدوع،كيبد ك:ك لف ككلي كاة -9

ك.فبيااككلي  سكوكلبليفذكياككل اوعكإلفه 

 وثيقة أنشطة التفتح: الوثيقة الثالثة
ك:كابفافةككلب لفةبعياكهذخككلوثفقةككألت   ككل ف 

فيااكصاكبق مكهذخككألششطةكت كشا كص ئلةكيبشولة،كصوكر صكص لومكيياداكآخد ك:كصششطةككلفهم -1

ك.ف ااكتهمككليب ليفاكليوعوعككل  س

وبقبدد حكتفهدد كيايولددةكيدداككألششددطةككلبدد كبدد لوكإلدد كك ددب ي  ككلفادد كتدد ك:كصششددطةككلبفافدد  -2

 ...لل كشا كل مكتا فة،ككلخكيوعوعككل  س،كق كباواكهذخككألششطةكلل كشا كص ئلةكصو

وتفهددد كبقبددد حكيايولدددةكيددداككلبددد  فر تككلي ددد  كلهدددذخككلغ فدددة،ك:كصششدددطةككليفدددظكوكو دددب ا ع -3

وكلير يادةكللدد كاهدد اككلي لويفد ت،كوكلبدد كهدد كلرد   كلدداكبيفددفظكابد مكهللاكو ددشةك  ددول ك

 .صل كهللاكللف كو لياكوبقشف تكو بذا  ككلي   فككإل ليفةكت كشب ككليا وت

وتدد كهدذخككألششددطةكفقبدد حكللد ككليب ليددفاككلريدد كتد ككليوعددوعكيدداكاوكفدد ك:ككلريدد كصششدطة -4

صخ ىكلمكفبمككلبط قكإلفه كت ككل  س،كصوككلري ككتد كر دضكاائفد تككلد  سككلبد كلدمكبدوفك

يقه كت ككليصةكور لب ل ككلري كت كا كي كفغش ككليوعوعكصوكفايلد كصوكفصديي كصوكفواهد ك

 .واهةكصخ ى

ببد ككبيدتكهدذخككلفقد  كرف عد تكلفثردتكللفهد ككليب ليدواكشبد ئجك:كقشد  صششطةككو دبثي  كوكإل -5

ايد كفبد كك.كصري ثهمكلل كصاكبوعةكلهذخككلرف ع تكلش وفاكيش  رةكلي كطلمكيشهمككلري كتفد 

 .لهمكرف ضكخ بكإلقش  ككليوعوعكري كف واكصش كلمكفبمككلبط قكإلف 

وكليعددد   ككل  رفدددةكوكلبددد  فخككوهشددد كببفدددبعكش تدددذ كللددد ككلثق تدددةككإل دددليفة:كصششدددطةككلبفدددبعك -6

اي كبفدبعكش تدذ كصخد ىك.ككإل لي ،كواذككإ ه ي تككلفا ككإل لي كت كإقش  ككلب ك ككإلش  ش 

لل كقع ف ككل ص كياكخل ككيب ك ككليوعوعككلي  وسكت ككلوكقةكوي ىكي  هيب كتد كيد ك

 :وياككألششطةككلب كفوص كره كت كهذككككككلييو .كر ضككليش ا ككلفويفة

ك.إيا شفةكبش و ككليوعوعكر لبقشف تككلي فثةي ىك -

 .ي ىكإيا شفةكبيوف ككليوعوعكإل كيي   ةكفويفة -
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يف كبب ككللبليفذكت كقد تكللب لفدقكللد ككليوعدوعكوب داف ككشطر لد بهمك:كصششطةكشخصفة -7

ك.يول 

 وثيقة أنشطة التقويم والدعم: الوثيقة الرابعة
ك:هذخككلوثفقةك ببعياكييو فا

 .لأنشطة التقويم وتشم -1

 ص ئلةككلبقوفمككلشفوص. 

  رش  كص وكتكللبقوفمككلاب ر. 

  بقشف تكللبقوفمككل لي. 

ك.وا كهذخككألششطةكببشوعكياكيوعوعكإل كآخ 

 :أنشطة الدعم، وتشمل -2

 صششطةكلل لمككليش يج. 

  صششطةكلل لمككليؤ   ب 

 صششطةكلل لمككليوكاص. 

ك.لا ك  سكةكرا كياواكويش  موتقكيشهافةكخ صتر لش رةكألششطةككل لمككليش يجكببمكليلف ب ك

ور لش ددرةكألششددطةككلدد لمككليؤ  دد ب كباددواكربوافدد ككليب ليددفاكإلدد كبيوفدد كيوعددوعككلدد  سكإلدد ك

ل ضكصوكيي ع  كبر يجكت كصششدطةككليؤ  دة،كصوكإلد كيق لدةكصوكتبدوىكبششد كتد كيالدةككلق دمكصوكيالدةك

ك.كليؤ  ة

 افداكي د  تهمكيدو ككلد  سكروك دطةكصي كر لش رةكألششطةككل لمككليوكاصكتفوا ككليب ليواكإلد كب

إا ك كلق  كتكيةككليخبصفاكت كييفطهم،كصوكر و بف   كياكخ ي تككليابر تككل  يدةكوكألششدطةككليوكافدةك

ك.ت كييفطككليب لم
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 مقترحات لتحقيق البعد التربوي             

 المدرسي لمادة التربية اإلسالميةفي مضمون الكتاب 

 عبد السالم األحمر األستاذ

 مفتش بأكاديمية القنيطرة

 دواعي العرض: 
ويمكن إرجاعها إلى داعيين اثنين، أولهما جعل مضمون الكتاب المدرسي مضمونا  

تربويا حقيقة ال ادعاء، وثانيهما اعتبار الكتاب المدرسي سببا مباشرا في تدني المستوى 

 .الدراسي

 :ا تربوياجعل مضمون الكتاب المدرسي مضمون  –أوال  

كك:وف بش كهذكككليطلمكإل كيليظ تكثل 

اواكق ف تككإل لمككأل د سكهد كب رفدةككإلش د اكب رفدةكليفقدةكويبوكاشدة،كول د كك دمككليد   ك -1

كلددذصكهددوككلب رفددةككإل ددليفةكفدد تةكرقددو كإلدد كك بيعدد  كيدد كفابشدداكتفدد كيدداك ووتكيويفددةك

لابد مككلي   د كصاثد كيداكصصككككوإش  كتكيواهةكإل ككل يد كللد كبيقفدقككلر د ككلب ردوصكتد كك

ك.ر  كآخ 

قلرةككوبا خككل لي كوكلي  تةككلبخصصفةكت كييبوىككلاب مككلي    ككلي ل كوكل  رقكلل ك -2

 .ي  مككلصش ةككلب روفةكشها كوتش كوق ف ت
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كلبردد  ككلظدد وفككلخ صددةكريدد   ككلب رفددةككإل ددليفة،كوك ددفي كقلددةكيصصدده ككلبدد كبفدد ضك -3

كلاففككلق    كوي ه كلل كيوكاشةككلشقبككلي صد كتد ككلياد  كككلي كهشةكلل كإيا مكيشهافة

 .كلايش ككليب ح

 :اعتبار الكتاب المدرسي سببا مباشرا في تدني المستوى الدراسي  –ثانيا  

كر اك ككولبق   كلاا ككلشفس، كري كطوف  كإل  كفيب ج كخفف  كي اك  كر عه  كفاوا كق  ككلب ش  ص ر م

كلاب مككلي    كإل كوكقةككلر كيجككلب كياكصر اك ي به ككككي ككلو  ئ ككلب لفيفةككليوظفة،كولل ك ص ه ك

ك:فل 

اث  ككليوك كوطو ككليق  كتكييد كفغد وكل ئقد كلداككلفهدمكوكو دبف  مكوكلب افداكوقف هد كيداكك-1

ك.كل يلف تككلذهشفةككلع و فةكللب لم

رشفبهد ،ككوفاف كياكي  كهذكككلخل كبش ث كيوعول تككل  وسكوبفاككويد كبه كوكش د كمككلش دقفةكتد 

تا كياواكفش  ككلدذصكقرلد ،ك.كيي كوكف  ل كلل ك رطكويقه كر  رقه ،كووكتهمكاائف به كت كعو كالف به 

ك.وفهواككل  ىككل كرطةكرفاكي لوي ب كإل كصاكفعي كتا ككليب لمكشر كخ  كياكا كصث كصوكخر كلش 

قد  كتكصللد كي بوىككلاب مككلي    كلغةكوي  تدة،كتد لاثف كيداكشصدوبكخوطدمكرهد كذووكك-2

وصصي مكي   فكصو ةكولمكفبوا كره كصصي ره كإلد كتئدةككلصدغ  كوكليد كهقفا،كصوكصاكيد كقد ك ولد كتد ك

ك.خط مكهؤو كفخبلفككلفومكلي كا اكللف كر أليس،كصصكقر كق واكل ف  

تلمكفراكيعيوش كلل ككلبر  ككألولوف تك.كل مككليل يةكرفاككلاب مككلي    كوي ا تككليب لمك-3

وكلوا كشفةكوكل لوافةككألاث كإلي ي كل ىككلفئةككل ي فةككلي به تة،كوإشيد كيشد تكتفد ككلي لويد تكككلي  تفة

و صتككليوكعفةكت كقف مكصفةكيق  شةكبصو فةكللي ا تككليقفقفةكربي فكككل قردةكوكلشدوقكإلد ككلبلقد ك

ك.وكلبيصف 

 و كهدذخككلاوكشدمكع فكككلي بوىككلب روصكوكلفش كت ككلابد مككلي   د كشبفادةككلبقلفد كيداكك-4ك

ك.ت كبيبفاكللقةككلبليفذكر لاب مككلي    كوبف ف كب  يل كي  

تلكبا ككلبليفذكيش و ككإلف كووكيول  كريط ل ب ،كوإشي كف ب يل كبيدتكعدغطككألوكيد ككلفوقفدةكيداك

 ك كككلي   فاكوكآلر  كريف كفظ ككلشظ كتف كيي و ككر إلا رةكلاكص ئلةككإلل ك ككلقرل كصوكر لي كا دةكك دب 

لف وضككلي كقرةككلي بي  ككصوككويبي ش تككل و فة،كووكشد  كو ك كذلدككفيفداخكللد ككل دم كرد كوكلشهد ك

ك.ياكي فش 

ك:بلككر ضكشي ذجككوخبلوتككأل   فةكت ككلاب مككلي    ،كوهذخكيقب ي تكلبا واه 

ك.خطوكتكلرش  كر كيجككلي   ك–كليقب حككألو ك

ك: كوه وفيااكيص ه كت كص رةكخطوكتكيبيفاك
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االنطالق من الغايةات الكبةرى اإلسةالمية والتةي تنةدرج تحتهةا مختلةف المقاصةد  -2

 :الفرعية واألهداف اإلجرائية، وتلك الغايات هي

 ك.ب  فخككل قف  ككإل ليفةككلصيفية

 يي   ةككل ر  كتككليف وعةكوكلي شوشة. 

 كإلشص فكر ألخلقككلا فيةكوكلي  يلةككلي شة. 

 ت ككأل ضكوكاب  مككلق   كلل ككلقفد مكر لر ئهد ككليب د   كتد ككلول كر ي شةككو بخلفك

ك. ي مككليف  

تا كاائفةكت ككلب رفةككإل ليفةكالفلةكصوك قفقةكوكبخ جكلاك كئ  كق فةكياكهذخككلغ ف تككلالفةك

ك.كككوكل  ية

      :تحديد حاجات النشء التربوية -1

تدد كبوافدد ككلردد كيجكك–رفددةككإل ددليفةكر دد كب ددطف ككلغ فدد تككلاردد ىكللب ك–وهددذخككلخطددو كي  دديةك

لللبي مكرشف ف تككليب ليفاكوعي اكبا ورهمكي ه ،كت كصتدقككإيد ك ككلبد ثف كتككلعد و فةككتد كاف شد بهمك

كلغعة،كوك بثي  كقد  كبهمككلذهشفدةكتد ككلب افداكللد كيد كفدشف همكتد كليلفدةككلبششدئةكولرد كيد كه ككلايشد ك

ك.كليي و 

فوككلابد مككلي   د كك بيعد  كي اد تككأليد ك ككلب روفدةكتد كتياككلشططككلرفاكصاكفبا ه كيؤل

يا وبهدد ككلي  تفددةكوكلوا كشفددةكوكل ددلوافة،كوب ددوفبه كري ا بهدد ككلردد لغفا،كصوككو ددبش  كتدد كبي فدد ه كإلدد ك

ك.بصو كتكوكهيةكصوككشطر ل تك  ذاةكوكببييبكرط قككلري ككلي فثة

ك:ر  فاككثشفاوفيااككلش وعكت كليلفةك ص كي ا تككلش  ككليليةكر لب

ر لبر  كي كفيب اواكإل كي  تبد كويي   دب كتد ككلي يلدةككل ي فدةككلبد كفاب اوشهد ،كوفي دواك*ك

ك.وط به كوبي ف به كت كشفو هم

ور لبر  كيد ك دفط لرواكرد كتد ككلي دبقر كيداكافد  كتكويهد  كتكويد كفلدامكصاكفبصدفوككرد كيداك*ك

ك.خص  كوياكف كييف  

مكصاكبشرةكرط قكب روفةكييايةكوكك با  كتفه كووكخرط،كتلا كي يلةكلي فةكي ا به ككلب كفا

وفايددةكتفهدد كرددفاكخصوصددف تككلي يلددةكويبطلردد تككلب هفدد كوكإللدد ك كلليفدد  ككل يلفددة،كيددةكي كلدد  كيفددظك

ك.كلبوكااكرفاككلي ا تككل قلفةكوكلشف فةكوكل لوافة

 :ترجمة الحاجات إلى أهداف -6

و با اكإل كي ا تكق ئيدةكبا شدمكبي يد ككليقصد كإاكككأله كفككلب كبص غكصف قةكإشش ئفةك واكك

ياككلبي  ه كياكيا  ككلب رفة،كوبخ كإخلوكر  اككرش وطككشبه اه كوبوظففه كللد كشيدوكفخد جككلفصد ك

ك.كلب روصكياككلبف كوكله  كوكل طيفة
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وهاددذككفصددرعككل ددؤك ككلددذصكفطدد حكشف دد كرصدد  ككلبيدد  كرف كقوافددةككألهدد كفكتدد كبدد لففككلابدد مك

كلل كصصكص  سكبمكبي ف ه كوكخبف  كي كص حكر كيشه ؟:ككلي    كهو

 :اختيار المضامين المحققة لتلك األهداف -2

إاكا كيعيواكف  جكت ككلاب مككلي   د كللد كص د سكقفد كص د سكبيقفدقكصهد كفكي دبش  كإلد ك

هشد كي ا تكيشبق  كر ش فةكولليفة،كإوكواد اكلرئد كثقدفلكللد ككليدب لم،كو ريد كص دهمكتد كإ ر اد كوإ هد قكذ

ك.وص ت كلاككلي   كصوكإع  فككهبي ي كره 

   اختيار المضمون الوظيفي  –المقترح الثاني: 
ك.وفقومكهذكككوخبف  كلل كي وق ت،كوفشيص كت كيا وتكي فشة،كول كيقبعف تكرف كقوافة

 :المسوغات -2

ببيفاككلي  تةككإل ليفةكرط ر ه ككل يل ككلوكعع،كوق كا اكلليد  ككل دلفكفا هدواككلخدوضكتد ك

وت كيا  ككل لومكت قوككرفاككل لمككلش تةككلوكامكطلر كوكل لمكقف ككلش تةككلوكامك.كمكوكفشرش كللف كلي ال

ك.ب ا 

وكل  كت كليلفةككلي  تةككإل ليفةكفاياكت كك بر طه كاله كر أللي  ككلبالفففةككلبفصدفلفةككلشد ف  ك

ك. تكوبص  كر  كي ا تككلش سككليخبلفةكوبيقفقكيص ليهمكصت ك ككواي ل

وياكثمكا شتككلي   فككلييب جكإلفه كق رلةكاله كل  اةكي فشةكياككليي   دةككآلشفدةكصوككلي دبقرلفة،ك

 وك كا شتكيباهةكإل كرش  ككل قف  كوكلبصو كتككل  يةكلاككلاواكوكلا ئش ت،كصوككخبصتكريف كاككل ر  كتك

ك.كوكألخلقكوكلي  يلتكوكلب  فمكلل كيخبلفككلي فكوكلصش ل تكوكلبقشف ت

إاككلي  تةككلق رلةكللبوظففككليبا  كت ككليف  كباب مكطرف بهد ككلب روفدةكيداكهدذكككلا شدمكوبغد وك

اا ككياككل لوكككل  مكللشخب،كر كوبصف كر ليي   ةك ك خةكت ككلول ،كيؤث  كت ككلدشفس،كت للدةكتد ك

ك.بافففككليليعككل  يةكللذكت

 :مجاالت المعرفة الوظيفية -1

ي  وفةكبي ي كليا وتككلي  تةككلب روفةككلب كفلدامكصاكببشدا كيشهد ككإاكيا وتككلي  تةككلوظفففة

ك.ي   ككلر كيجككلب روفةكت كي كي ككلب لفمكاله ،كوذلكككش ا ي كيةككلط رةككلشيول كللب رفةككإل ليفة

وفر وكصاكصش مككلي د  فككلوظفففدةكللدش  كتد ككلي يلدةككإلل ك فدةكهد كيد كاد اكيب لقد كرياد وتك

ك.كتكوكألخلقكوكلي  يلتكويا  ككلق و كوكليث ككأللل كل قف  كوكل ر  

ويد ه ككلبد كبخفد كصدفةككلوظفففدةكك–ياكردفاككلياد وتككألخد ىككليدذاو  كك–وق كب بر ككل قف  ك

تفه ،كألشه كقش لةكقلرفةكر طشفة،كلاشهد كتد ككليقفقدةكصو دةكيداكذلدككوصاثد ككلبصد ق كر ألليد  ككلر شفدةككلظد ه  ك

ك.اكر ش كي كوق كت ككلقلمكوشطقكر ككلل  اكوص ق ككل ي فشه كلذلككب  ففككإلفي 
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تا ككأللي  ككلبالفففةكيي اه ككل قف  ،كته كباف كوبقوىكصوكبشقبكوبع فكبر  كليد كفادواكللفد ك

ك.ي  ككإلفي اكياككلشي  كوكل  وخ

اي كصاككلق و ككلص ليةكوكليث ككألللد كفافد كاكتد ككقبشد عككلدشفسكر  بقد  ،كوف ت د اكقد  به كللد ك

ليردد    كإلدد كصدد لعككألليدد  ،كوفدد ت  اكرهدد ك ت دد كإلدد ككليش ت ددةكتدد ككليادد  مكوكألت دد  ككلييفدد  ،كتعددلكلدداكك

اوشهي كفيثلاك كئي كي  فف كث ربةكللبقوفمككلذكب كوي كفبص كر كياكيي  رةكوبغفف كلي كت ككلشفسكيبد كب ديوك

اكيد تاككلهد كللد ككلد وكمكليلايدةكإل كي بوىككليث ككأللل ،كصوكباواكيش كق مكقو فاكصوكص ش ،كورذلككفاو

ك.كلصلحكوشهجك رفل 

 :مقتضيات وظيفية المضمون -6

كإخع عك كلذلك كبر   كفبيبم ككلر كيج، كلرش   ككلوظفف  ككليعيوا ككخبف   كلل  ككل ام كفش ق  لش ي 

كياكيا له ك كشقله  ككلي  تفة ككليع يفا كية ككلب كببوخ كت كب  يله  ككلب روفة ككل  وسكلليشهافة يوكعفة

خ كللمكيي  كريا ل كويشهافب كوصه كت ،كإل ككليا  ككلب روصككلذصكفقبع كإا ك كب  فلتككألصل ك ك

ك.لل كبلكككلي طف تككلي  تفةكلبيوف ككبا هه كإل كخ يةككأله كفككلب روفةككليش  رة

اي كبا  ككإلش   كت كهذكككلص  كإل ككخبف  ككليعيواككلوظفف ك ص د كفغشد كاثفد ككلداكليلفد تك

ا كصوكفا له كر فهفةكويبف   كببو  كريخبلفككل لومككإل ليفةكت كبذلف كص ور به كوعرطككلشق ككل ف كابف

ك.ي   كبه 

ك-وق كفاواكبي فد كيوعدول تكي فشدةكخد  جكإطد  ككل لدومككإل دليفةكك دب كبفافةكب روفدةكيوتقدةك

وعدي شةكك-كلابد مكوكل دشة،:كف برطكياكخلله ككليب لمكربوافهد تككلشد عككليادفمكتد كيصد  ف ككأل   دففا

قوفةكلل كبيقفقكصه كفككلب رفةككإل ليفةككلوثفقةككلصدلةكر لي اد تككلفا فدةكوكلشف دفةكوكل دلوافةكتد كاد ك

ك.ي يلةكر فشه 

وفشه كلهذكككوخبف  كبشا ككلق آاككلا فمكلل كي ىككلر ثةككلييي فةكري مكي ا تككلفئدةككليؤيشدةك

 كصاكهللاكصدل كهللاكللفد كو دلمكاد اكفقد مككلرفد اكايد ك  دو.إل ككلبفق كت ككل فاكوكليف  كر كتد كوكقدةكيبغفد 

ك.وقتككلي اةكإلف كوكقر كذلككووكر  خ

   مراعاة المرحلة العمرية –المقترح الثالث: 
تادد كي يلددةكلي فددةكلدد ىككلطفدد كببيفدداكرق رلفبهدد كويبغف كبهدد كوقدد  كبه كللدد كي ددبوىككإل  ككك

وعدةكيفد  كتككلرد كيجكايد كف دخ ه كتد ككوكل  طفةكوكلا م،كفاواكلل ككلف ل ككلب روصكصاكف خ ه كتد 

ك:وتفي كفل كبوعفعكذلك.كليلف تككلب لفمكوكلب لمكاله 

 :النمو اإلدراكي -2

إاكبا ه ككلشيوككإل  كا كللفئةككلي به تةكر صكر ش يجكفولد كلد فه كشفدو ككيشد كولد مككلباد ومكيدةك

ك.و ري كلا ف وهوكي كفا  كصث خككلب روصكت كشفوسككلبليفذكع فف كصوكيش  ي ك.كييبوف ب 
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ي ثوكككلشد سكريد كف  تدوا،كصبيردواكصاك"وق كق  كهذخككليقفقةككلب روفةكلل ك ع كهللاكلش كرقول ك

ت لخطد مككلهد  فكإلد كبغففد ككلدشفسكوإصدليه كفشدب طكتفد كصاكف كلد كصيوكلهد ك.ك1".فاذمكهللاكو  ول ك؟

ك.2" فذا كياكفخش ككتذا ككإاكشف تككلذا "ق  كب  ل ك.كواففف تككلب ثف كللفه ك وك ب  ك كبه

.كويي كفلامكصخذخكر فاككولبر  ،ككإليا شف تككللغوفةككليبوت  كل ىككليب لمكعي ش كلبيقفقككلبوكص 

تلغةككلاب مككلي    كي كلمكبباففكيةكق  كتككلفهمكوكو بف  مكلشد ككليبلقد كبصدرعكل ئقد كارفد ككويا رد ك

ك.رفش كورفاكيعيوش 

بددو  كايدد كهدد ك واكبصدد فكوبشددفةكر لشدد وحككلا تفددة،ككتر  ددبثش  كلغددةككلشصددوبككلشدد لفةككلبدد 

وبوعةكت ككل ف ق تككلي  ل  كلل ككلفهم،كوكر كصاكفشا كرب د رف ككلابد مككلي   د كوصدفغةككللغوفدةكإلد ك

ك.ي بوىكإ  ككككلبليفذككليوا كإلفهم،كيب كفاواكذلككي تاككلهمكلل ككلب لمككلذكب 

 :النمو العاطفي -1

بليفذكياككلبغفف كتككلبد كوكرد كصاكب بيعد كصثشد  ككلبد لففككلي   د ،كف بر ككلشيوككل  طف كل ىككل

ك.لي كلل  طفةكياك و كت ك  مككوبا ه تكوشش  ككألذوكقكوباوفاككليفووت

تبوظففككلا شمككل  طف كت كبي ف ككليوكقفكورش  ككلبصو كتكوبثرفدتككلخصد  ككلييفد  كفاد كلد ك

 كارلدتكللفد كيداككلفطد  ككل دوفةككليشاذردةكإلد كيدمكيا وكوك   كت كشفسككلطف كصوككلشد مكيداكخدل كيد

كليقكوكلفعفلةكوكلخف ،كورغضككلر ط كوكل ذفلةكوكلش ،كوي كشش تكللف كتد كاشدفككأل د  كيداككألوكصد ك

كل ييفةكوكل لق تككل  ئلفةككلب كق لر كي كباواكيشر  ك كتق كلقفمك تف ةكيث ككلبعيفةكوكلصد قكوكإلخدلبك

ك.وكلوت  

 كفب فاكلل ككلاب مككلي    كك بثي  خكت ككخبف  ككلييبوىكوباففف كت ككباد خكإاككل صف ككل  طف

بيقفددقكصهدد كفككلب رفددةككإل ددليفةككل كيفددةكإلدد كب افدداككوشبيدد  كلأليددةكوكلددوطاكوبشيفددةككلدد وحككلاي لفددةك

كوكألخلقككوابي لفةكيث ككألخو كوكلب د واكوكلبا تد كوكلبش صدعكوكلد ت عكلداككلهوفدةككل فشفدةكوكليعد  فة

ك.للرل 

 :النمو الجسمي -6

كفبا  ك كصو ك وكتة كي   كوبا  كت ككل ق كوق  كب ، كلشيو كفاواكيص ير  ككلا م كشيو كصا ككلي لوم يا

شش طه ،كتبيسككلي اةكإل كعرطه كوبهذفره كياككلش يفةككلب روفة،كوذلككرب  فسككلشظ  كإل ككلغ كئاكلل ك

ك.ق ل  كياكصخلقككل فةكوكلفعفلةكوكلب  ي 

 روصكليفوفةككلر اكوي كف  ت كياكبغف كتكيثفثةكويبوكلفدةكفقبعد كإياد مككل لقدةكإاككولبر  ككلب

رفاككليوعول تككليق   كوكلبيووتككلففافولوافةكوكلشف فةككلب كبطرةكصطوك ككلي كي ككل ي فة،ككتبافمك

                                                 
1
 .تاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهمواك: البخاري   – 

2
 .)12 -7(سورة األعلى اآليتان  – 
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لدداككلب دد ؤوتككلبدد كبف اهدد كوبيلدد ككلقعدد ف ككلبدد كبط يهدد كوببشدد قمكيددةكيخبلددفككيبف ا بهدد كتدد ككب دد قك

ك.كش ا مكب يفاو

   ربط المضمون بالواقع –المقترح الرابع 
إاكللوكقةكب ثف ككر  اككت كليلف تككلب لمكوكلبششئةكل ىككلصغ  كصطف وكوف ت فا،كتهوكفشدا ككل قد ك

وكلوا كاكوكل لوككلل كشيوكفش  ر كوفش امكي  كريف كفا  كفاواكيي وكبلقدفاكي لويدةكصوكإا د مكلد   ك

ك.عكرير صكري ا كلاكب خ ككلوكقةكرإفي  كب كوبواه ب ككلغ لرةصوكبغفف ك لوككصوككإلقش 

وياكثمكفلامك رطكيعيواككل  وسكروكقةككلبليفذكبيقفق كلبا ورد كي هد كوعدي ش كلب ثف هد ككل يفدقك

ك.ت كذكب 

ك.كوكقةكشف  كووكقةكرفئ كوكابي ل :كوكلوكقةككليبي  كلش كهش كوكق  اكيبيفاكا

 : لنفسيةربط الدروس بانشغاالت المتعلم ا-1

شوعكيب لقكر لييفاكتككل  يةكللي يلةككل ي فةكوه ككلب كبهدمك:ككوششغ وتككلشف فةكلليب لمكشول ا

صيدد ككلشددوعككلثدد ش كتفب لددقكر وششددغ وتككلظ تفددةكوكلط  ئددةكوكلبدد كفبدد ككصيدد ك.كيؤلددفككلابدد مككلي   دد 

ك.ك بيع  ه كلأل ب ذكلش كإلق  ككل  س

ك:بش ي ككليف كإل ككلب فا -1-1

تيةككرب ك كي يلةككلي كهقةكفا ك كإقر  ككلطف كلل ك.كةكبؤا ه ككل  ك  تككلشف فةككلي فثةوهذخكيقفق

يي   ددةككلشدد  ئ ككل فشفددةكوكلبطلددةكإلدد كلدد لمكيثدد ل كب ددو كتفدد ككلفعددفلةكوكليددقكوكل  كلددة،كوباثدد ك

ب  ؤوب كذكتككليشي ككلفل ف كوكلب كب خذكصيف ش كصو  ككشبق  ككلوكقةككلي ف كوكويبا جكعد كيد ك

ك.ف جكر كياكيخ اصكويف   كبص مكي كفشطوصكت كشف  كياكر ك  كوطه 

تهددذخككلخ صددفةكبفدد ضكتدد ككلبدد لففككشبهدد جكشهددجككليددوك كوكلب لفدد كوكو ددب و كوإظهدد  ككلياددمك

ك.كلبش ف فةكوكليق ص ككلب روفةكلل قف  كوكل ر  كتكوكلي  يلتكوكألخلقكور ق ككلبش ف  ت

 :االعتداد بالنفس وإثبات الذات -2-1

طف كيةكرداوغككل ليد تككألولد كللرلدوغكفد ىكشف د كقد ككشخد طكتد ك دلكككلارد  كوصاكللفد كصاكت ل

وكلب  يد ككلب ردوصككلش عدجكيدةكهدذخك.كفي  سكك بقللفب ككلفا فةكوكلثق تفةكلداككلوكلد فاكوكليد رفا

كلخ صفةككلث شفةكلل كي بوىككلب لففككلي    كفقبع كبي فسككلبليفذكوكل ي كلل كرلو  كشداوعك

فةكل ف كياكخل كإب يةكإيا شف تكوكت  كللب لمككلذكب ،كوإر ك ككلد صص،كوكليش قشدة،كوكو دبشب ج،ككلذكب

ك.وكولب كض

 :ربط الدروس بانشغاالت البيئة االجتماعية -2

ك:وهش كصفع كفلامككلبيففاكرفاكشولفاكياكهذخككوششغ وت
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 يابيدة،كوكلبد كب دبي ككلشوعككلذصكل كللقةكر وهبي ي تككلش قلةكلل صصككل د مكوصاهدا ككل

يقردد كيدداككلايدد اكطوفلددة،كتهددذخككوششددغ وتكبدد خ كتدد ككلبردد  كيددؤلف ككلابددمككلي   ددفةك

كلخ صةكر لي   كوباواكب رئةككلش  كليوكاهبهد كوكبخد ذكيوكقدفكإفا رفدةكيشهد كهد ت كل يد ك

ك.ياكصه كفككلب رفةككإل ليفة

 ف ،كتهدوكيداككخبصد بكوكلشوعككلذصكلف تكل كصفةككو بي ك كوإشي كفي  كتا  كثمكفخب

 .كلي  سككلذصكفري كلاكط فقةكلبوظفف كت ك    ك كخ ككلفص 

ك:وتفي كفخبككلشوعككألو ،كفيااككلب افاكتف كلل كشيوذافاككثشفا

ي كفب لقكر لقع ف ككلار ىكيث ككويدبل ككلصدهفوش كللقد سكي د ىككل  دو كصدل كهللاكك-1-2ك

 رد كوكإل دلي ،كويثد ككلبيد ف تككلبد كبوكاد ككأليدةكللف كو لمكوث ل ككلي يفا،كوألااك كياككلوطاككل 

ت كشب ككليا وتككل ف  فةكوكوقبص  فةكوكوابي لفةكللخ وجكياك كئ  كككلبخلفككلش ي كوكلبر فةككل يف  ك

ك.للغف كوك بئش فككل ط  ككليع  صكت كا ككليف  فا

رددد فشه ككت لددد ككلابددد مككلي   ددد كصاكفباددد كيعددديوش كلن ددده مكتددد كإلددد   ككلثقدددةكلألافددد  كك

ويقوي به ،كوف  ته كلل كي كفبدوت كلد ىككأليدةكيداكإيا شفد تككلشهدوضكويوكصدلةككإلشبد جككليعد  صكيداك

ك.ا ف 

يدد كفبصدد كرددر ضككآلتدد تككل ددلوافةككلي بشدد فةكتدد ككليابيددةكيثدد كظدد ه  كشدد مككلخيدد كك-2-2

ي دد سكوب دد ط ككليخدد  كتكوكشبشدد  ككلدد ل   كوكلقيدد  كوكش دد كمككلعدديف كوطغفدد اككألش شفددةكوخفددوتككإل

ك.ر لاي لة،كوق كذلككياككوشي كت تككلفا فةكوكلخلقفةككل  ئ  

وهددذكك واكإقفدد  ككلبطدد قكإلدد كر ددضككليوكعددفةككللصددفقةكر ل ددلوكككلفددوي كلألتدد ك كيثدد ككل ش فددةك

رشظ تددةككألردد كاكوكلثفدد مكوكليشدد ا كوكلشددوك عكوكألاقددةكوكلي   ددة،كوكلبولفددةكر عدد ك ككلدد خ اكوكلبلددو ك

بشظددفمككل يدد كوكليفدد ظكللدد ككلوقددت،كوكيبدد كمككلييبلادد تككلاي لفددة،كوبددوقف ككلاردد  كوكوهبيدد مكر لشظدد م،كو

ك...وإل شةكصصي مككل واكوكإلل ق تك

ت  بر طككليق  كتكرهذخككليوكعفةككلوكق فةكوصيث له كفبفعكلليدب لمكصاكفب رد كريد كف   د كتد ككلق دمك

ك.ييفط ألش كفي    كتو ككل لمكر كوف ىكصث خككإلفا ر كت كتا خكو لوا كو

 :تقوية العالقة بين الكتاب المدرسي والمتعلم –المقترح الخامس  

 :بناء منهجه على أساس التعلم الذاتي وذلك بمراعاة ما يلي -2
بر فطكلغب كيب كفيااكتهمكيعيوش ك واكلش  كارف ،كوفب ب كذلككر  ب ي  ككلصدفغكك -1-1

،كور لبيد  ككلشد وحكوكل ر  كتككليش  رةكللي بوىككلب لفي كللفئدةككلي دبه تةكيداكاهدة

ك.كلوكعيةكللشصوبككلي  اةكياكاهةكصخ ى
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.ككلب  جكياككلاائ كإل ككلال كويداككلخد بكإلد ككل د مكيد كلدمكبد اعكصهيفدةككوباد خ -1-2

كلي  اسكت كل ضكيوعوعكرذكب ،كوكلب  جكياككلر فطكإلد ككلي ادمكويداككل ده ك

لا فد ،كإل ككلص م،كوذلككيبد كفياداكلليدب لمكصاكف دب فاكر لياب دمكتد كبيصدف كك

وف ب ش كر لي لومكت كإ  كككي بغلق تككلياهو ك واككوعط ك كإل كي د ل  كيداك

 .قف خ

كلبي  كط فقةككليوك كوكوشطلقكياكإشا وتكب يةكصوكاائفة،كبثف ككلشق  كولوكت ك -1-3

 .ي و كصولوفة،كوب فاكلل كرلو  كيوكقفكي بقلةكش رف ،كوير   كربر ف كتكيقرولة

و كليخبلفككليع يفاكاذكرةكويشوقة،كوشقصد كهشد كيخبلدفكا  كط فقةككل  ضكوكلبش ك-2

كل يلف تككلب كببص كرإخ كجككلاب مكت كصو  كبيفداكللد كبصدفي كوكوششد ك كلييبوف بد ،ك

ك:وياكذلك

بوظفددفككلب  ددفي تكوكلادد كو ككإليصدد ئفةكوكلخدد كئطكوكليرف شدد تكوادد ككل  ددوي تكك-2-1

ك.كليوعيةكلليع يفا

كككلشددوعكيدداككلي لويدد تكلخ واهدد كلدداككلددشيطككل دد ئ كتدد كت لبليفددذكرطر دد كيفدد  كليط ل ددةكهددذ

ك.كلاب رةككلشث فة،كولوعوحكي طف به كو  لةكللوقه كر لذهاكوكخباكشه كت ككلذكا  

اي كصشه كبفبعككل  سكلل كي   فكصخ ىكيوصولةكر لوكقةكت كصر   خككلث رثةكوكليبغف  ،كيي ك

ك.وصكلل ككل وك ف تةكي بوىكيفوفةككل  وسكوف يقكط ر ه ككلشف  كوكلب ر

بوظففككلخطوطكوكأللوكاكوكشبقد  ككلصدو كييد كفخفدفكيداكثقد ككلب رفد كتككإلششد ئفةكك-2-2

وف  همكت كإفا  كيب ةككلق ك  كتعلكلاكاوشه كبثف ككلشقد  كوب  د كلشد اككلخفد  كوبف د ك

ك.ليلفةككو ب ا عكوكلبذا 

لي ادم،كف دلمككليبقد مكبشظفمككلييبوىكربق في كإل كلش وفاكيب  اةكياككلر فطكإلد ككك-2-3

يشهدد كإلدد ككلليددق،كوببش  ددقككألتادد  ك كخدد ككلفقدد كت،كوببي  ددكككلفقدد كتك كخدد ككلييدد و ،ك

وببا ي ككليي و كلرش  كيعيواككل  س،كوبب كرطككل  وسكتفي كرفشهد كلبشدا كيقد  كك دشوف ك

ك.يب لف كي صوص ،كوبب رةكيق  كتك شوكتككلي يلةككإلل ك فةكلبيث كيشظويةكا يلة
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 نحو تصور جديد لبناء مقررات التربية اإلسالمية

ك

 األستاذ خالد الصمدي

 رئيس شعبة الدراسات اإلسالمية

 تطوان -بالمدرسة العليا لألساتذة 

 :اإلشكاليات –أوال 

 رفةككإل دليفةكتد ككلب لدفمككأل   د كوكلثد شوصكفي   دواكشولد كلاكشر لغكإذككقلش كصاكص  بذ كي   ككلب

ياككل لي شفةكوهمكف   واككلي   كر لشا ككلذصكبوا كللف ككلفومكت كيق  كبه كويصصه كوط قكب  ف ه ،ك

يداككخبصد بكص دب ذك(ريف كصعي ككإلشا  كتد كشظ يشد ككلب لفيد كهدوكهدذكككلفصد ككلخطفد كردفاككلب رفدةك

ك.ب لفمكياككخبص بكر ق كص  بذ ككليوك ككألخ ىوكلك(كلب رفةككإل ليفة

ولئاكا اكهذكككإلشا  كق كبيتكيش قشدب كتد كقفد كيد كشد و كولقد  كلليد ،كتدإاككليلدو ككلبد كا شدتك

ك:بقب حكلفككهذكككللغاكا شتكببييو كت ككلغ لمكتفي كفل 

صوكك(لشد لفةكل لومكك(كل لو كإل كع و  كإل   ككلشظ كت كب يفةككلي   ،كوهش كوا ش كياكفقب حكك-

 .(كل لومككإلش  شفة)صوكك(كلفا ككإل لي )

كل لو كإل ككلبي  كشظ فةككلوي  كوكلف وع،كوذلدككرإعدف  ككلطد رةككإل دلي كللد كرد ق ككليدوك كك-

كألخ ىكيب كوكببش قضكيةكي كف  سكت كي   ككلب رفةككإل ليفة،كوببا ي كي ه كت كبق ط  تكلليفةكبخ مك

ك.وكباوفاككليوكطاككلص لعكرش  كلل ككلبصو ككإل لي كللف  كوكليابيةكله فككأل ي كياككلب لمكوه

ولشدد كوعددةكهددذفاككوقبدد كيفاكللدد كييددكككلوكقددة،كشادد كصاككل ددف كتدد كصيدد ككوبادد هفاكصيدد كقفدد ك

ك:يبف  كشظ ف كوليلف ،كوبفصف كذلككي كفل 
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و فلةكياككإاككلب رفةككإل ليفةكه كقف ككل لومككإل ليفة،كتهذخككألخف  كباوفاكشظ صكفشا  -1

شدد  وككصوكلددمكك–و دد ئ كبيقفددقككلب رفددةككإل ددليفة،كور لبدد ل كتددإاككلددذفاكفقب يددواكهددذكككليدد ك

فه رواكإل ككألي م،كوذلككريص ككإلشدا  كتد ككليصدطلعكلدوضكصاكفريثدوككليد كك–فش  وكك

وهذككصي كفيب جكإل كشظ كليفقكواهد ك.كفيققككلب رفةككإل ليفةكت لكت ككليق  كتككل  ك فة

ك.اثفف

ي ككوقب كحككلث ش كتفشا كق فةكر ف  ككلي ىكفيب جكبيقفقه كإلد ك دليةكلقلفدةككليد  سكيهيد كص -2

ا اكباوفش ،كوذلككلاكط فقكإقش ل كربصو كيع  صكللاواكوكليف  كيب كفش اسكذلككللد ك

وي   دوكيد   ككلب رفدةككإل دليفةك.كب  ف  كلي  ب كوبافففكيق  كبه كيةكهذكككلر د ككليعد  ص

ويبد كإاك.كلذفاكفييلواك   لةككلبغفف ،كتلكفيااكصاكشييلهمكيد كوكفطفقدوااا كياكهؤو كك

ا اكهذكككليش وعكق رلكللبيقفدقكتدإاكذلدككوكفبد ب كإوكرقفدا كايشفدةكارفد  كوكفشبظد كبد  فسك

ي   ككلب رفةككإل ليفةكي وثه كيب كف بفف كياكثي  هد كإذكصاكص وكتككلبد كتةككليعد  صكبف د ك

 .ككولشف ت له كت ككليبلق كق و

شقطدةكادد ايفاكصاكإخوكششدد كيداكص دد بذ ككليدد   كوكلرد يثفاكتفهدد كي ددشتكشفد بهمكوصددفتكقلددورهمكوهددمك

فق يواكلألاف  كياكصرش ئشد كلصد   كاهدو همكتد كصدف قةكيقد  كتكيد   ككلب رفدةككإل دليفة،كواشد كوشيداك

يدفاكيداككلد ه كبغفد ككش ي كر لب لفمككلث شوصكشطيةكت كصاكشيلمكربغفف كيق  كتككلي   كر  كصاكيع كللفه 

تفه كشا ككلاب مككلي    كوب  فخكطر  ك واكصاكفيسكذلككاوه خكولرد ،كوذلدككررد ف كفادواكصقد مكإلد ك

لااكقصةكياككلي ك  كخشقتكتفش كهذكككلطيوح،كإذكصاكبقوفيد كر دفط ك.كطرف ةككلي   كوي كب  ي كياكصه كف

   كيفوفبهد ،كور دطتكللد كصتاد  كلليق  كتككلا ف  كفاشفكريقكور واكي ك كلاكص يةكخطفتكياككليد

تهد كقد  ككليد   ك.ككل  يلفاكت كب  ف ه كرظل كياككلفـ سكر  كطو ككشبظ  ك كمكي كفق مكياكلش ك شوكت

كصاكب ف كبا رةكي  كصخ ىكيةككليق  كتككل  ك فةكف لمكهللاكي كه ؟

 كا مكي  بش كإاكق ك  كيب شفةكلافففةكصف قةككليق  كتككلا ف  كفعةكصف فش كلل كثغ كتكخطف  كت

ك:شايله كتفي كفل 

اثفدد ككيدد كاشدد كشط لددمكتدد كبقدد  ف ككلشدد وكتكوكليادد لسككلب لفيفددةكرعدد و  كإلدد   ككلشظدد كتدد كك-1

يقدد  كتككليدد   ك واكصاكباددواكهشدد ككيشدد  فةكليدد كيقب يددةكيصددوقةكر  ددلومكلليدد كوتددقكقوكلدد كرشدد  ك

لددمكوادد ش ككل دد يةكت  قددةكيدداكصصككليشدد هجككلب لفيفددة،كيبدد كإذككقدد  تككلددواك  ككلوصددفةككوبادد خكلهددذكككلط

يش وع،كت شبغلتكت قككلري كبيتكعغطككلاياكوت كقف مكبصو كوكععكإلشا اكيق  كتكيع كتفه ك

ك.ي كهوكي  ت كت ككل لومككإل ليفة،كوق مكلشه كك بيع  كصه كفككلب رفةككإل ليفة

يد كف برد كعد و ف كإاكت قككل ي ككلب ككشبغلتكت كإشا اككليق  كتككلا ف  كلمكبابي كرشفبهد كرك-2

إلشا اكيق  كتك  ك فةكياكبخصص ت،كإذكعديتكتقدطكرد يثفاكيبخصصدفاكتد ككل لدومككإل دليفةكذوصك



 78 

خر  كبا فرفةكت كط قككلب  فس،كت كيفاكق مكيبخصصواكتد كرشد  ككليشد هج،كيبخصصدواكتد كللدومك

ك.كلب رفة،كيبخصصواكت كط قككلب  فسكوكلو  ئ ككلب لفيفة

ولددذلكك.كيدد كادد اكهددوككلابدد مككلي   دد كوييبددوكخ،كولددفسككليبلقدد إاكييددو ككهبيدد مكتدد قككل ك-3

يع تككلي   ككل ليفةكوق رتككلي   ككلب لفيفةككلب كببطلمكر لع و  كي كل  كطرف فةككلفئةككلي دبه تةكتد ك

صشوكعككلشش طككلب لفي ككليطلومكإشا اخكياكط فككلبليفذ،كوط قككلب  فسككلاففلةكربيقفقككأله كفككلب ك

وهدذخكقعد ف ك.ككل  ك د ،كوكلو د ئ ككلب لفيفدةككليش  درةكللبشففدذ،كثدمكط كئدقككلبقدوفمككليلئيدةك  يتكلليشهج

ك.ي ارةكوكبشفككت كرش  كصصكيشهجك  ك  

إاكهددذخككلثغدد كتككشباددتكلليدد   كيقدد  ككظهدد تكصدد ور تككلبافددفكي دد كيدداكصو كخطددو كوا لددتك

ولفةكتفي كفل كييد كقد كفادواككككيوعدةككلي   فاكوكلبليفذكت كوعةكوكفي  واكللف ،كوبالتككلشب ئجككأل

ك:إاي ع

بع لفتكي  شد  ككلطلردةكوكأل د بذ كيدةككلداياككليخصدبكلليد   كيداكصاد كبشففدذكييبدوىكهدذككك-2

ك.كليق  كصاث كيي كا شتكي  ش بهمكيةككليق  كتككل  رقةكشظ ككلاث تةككلي لوي تكوكليي و كوكلبف ف  ت

كك يواهد كيبد كف ده كللد ككليبلقد كيب ر دةكص ورةككلب  ي كيدةككليفد هفمكوكليصدطلي تكوتدك-1

ك.كلي لوي تكورش  ه كرش  ك لفي 

قب كق   ككلبليفذكلل ككلري كوكإلر كعكوكلبيلفد كوكلب لفد كوكو باشد فكوكليق  شدةكلداكط فدقكك-3

ك.باوف خكري كفلامكوفاف كياككلي لوي تكيو ككليوعوع

لوا كشفةككلب كب ااكللفه ككلي   كر  كييبوىككليق  كتكلاكبيقفقكصصكياككأله كفككل لوافةككك-2

ت كهذخككلي يلة،كر كوقف مكبيقفقكصه كفكي  تفةكصفع كشظ ككللب كامككله ئ كياككلي لويد تككلبد كفخدبلطك

ك.تفه ككليهمكر ألهم

وا ش كصشف ش كصي مكيق  كلل لومككإل ليفة،كوه كلل كا كي  كبرق كإط  ككشظ ف كوكف ق كإل كك-7

ايد ك)وي لومكصاكص قككلييبدوىك.كوكف طف كت يةكصار كليي   ةكصششطةكب ليفةخلقكبف ل كل ىككلبليفذ،كو

وهدذككصيد ك)ص قككلي   فكر ليقد ففسككل ليفدةككلريبدةك:كفشطلقكياكصي فاك(ف ر كلاكذلككإخوكشش ككليش  قة

،كوق رلفةكهذخككلي   فكللبطرفقكلل كيا وتكوك  ةكويوكقدفكيبشولدةكتد ك(بوت كت كيق  ش كإل كي كارف 

ك.كليب لم،كوهذككهوككلذصكق مكر أل  سكياككليق  كتككلي لفةك لوك

لل كا كي  ،كإاكهذكككلشوعكياككلق ك  كلفسكا فد ك،كتيثد كهدذخككلي طفد تكوكلي لويد تكقد كبواد ك

إوكصاككل لر كتد كيوكقفشد ككل د رقةكصاكشقدفك.كت كصر طكبق ف كياكبق  ف ككليا لسككلب لفيفةككلخ صةكر لي   

 د كظهدو ككلبا ردةك واكصاكشفاد كتد كطرف دةكيد كفشرغد كصاكفبخدذكيداكيوكقدفكليلفدةكلش ك ص ككل لرف تكر

ب  ل ش كلل ككلبفاف كت ككلر ف كياككآلاكلاكط فقكصف قةكيش  فةكيقب يةكبشااه كت قكريد كيخبصدةك

ف يقكتفه ككلشق  ،كيب كإذككي كصبفيتككلف صةكلرش  ككليق  كتكياكا ف كا اككلر ف كق كشعجكوصخدذككلوقدتك

ياككليش قشةكوكلبقوفمكوتقكقوكل كويش هجككلريد ككل ليد ككل صدفا،كألاككأليد كفب لدقكر ي شدةكب رفدةكككلا ت 
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كألاف  كب رفةكإ ليفة،كووكفب لقكربلرفةك قرةكظ تفةكألق  مككلبخطفطكوكلر ياةكر لواك  ككلوصفةكرإشا اك

ك.وثق كييولبه كيق  كتكت ك قفكايش كقف   كوكف بوت كش وطكويبطلر تككل يلفةكر قمكا  يبه 

إاكهذخككلهوكاسكه ككلب ك ت تكرش رةككل  ك  تككإل ليفةكر لي   ةككل لف كلأل  بذ كربطوكاكإل ك

كلبفاف كت كإشش  كيايولةكريد كفادواكهد ته ككقبد كحكيشد وعكوخطدةكليد كإللد   كرشد  كيقد  كتككليد   ك

 كيدداكييبددوىك  ك دد كللدد كص ددسكلليفددةكب كلدد كيخبلددفككليبطلردد تككلبدد كفف عدده كإشادد اكيشهدد جكب لفيدد

يايولدةككلريد كتد ككلب رفدةك"وط قكب  فسكوو  ئ كب لفيفةكوصششطةكب لفيفةكب ليفةكوقف ه كبيدتكك دمك

وش باكوشياكششبغ كت كصدف قةككليشد وعكصاكشقد مكللقد  ئككلاد فمكبصدو ش كللرد ف ك".ككإل ليفةككلبطرفقفة

ك:لل كييو فاك ئف ففاك

كق  ك  ك  كت كي   ككلب رفةككإل ليفةكككص   ف تكوخطوكتكع و فةكت كافففةكإشا اكي -1

ك.(خطةكلي (

ك.(كليش وعك(ييبوف تكهذكككليشهجككل  ك  ككليقب حكر ه كت كويي و خك -2

 أساسيات وخطوات ضرورية إلنجاز مقرر دراسي

 (خـطة عمـل(

و د ذف كهدذخككلو قدةكر فشد تك.كإاكي اةككلب لففكت كافففةكرش  ككليشد هجككل  ك دفةكوكباد  كبيصد 

لياكص ك ككلبفصف كت ككلبواه تكوكوبا هد تكوكليد ك سكوقف هد ،كإوكصاكارد  كيد كبوصدلش كإلفد كيداكيشه ك

خل كق ك كتكيب    كت ككليوعوعكخلصتكرش كإل كصاكصصكبفاف كت كرش  كيق  ك  ك د كتد كيد   ككلب رفدةك

ك:كإل ليفةكفشرش كلل ككلخطوكتككلب لفة

I- من حيث بنية المقرر: 

  كبشطلقكياكتل فةكب روفدةكوكعديةكويداكي ادةككليابيدةكوطرف دةككلفئدةكصف قةكصه كفكيي ك-صك

كلي به تة،كوصقص كر ل قةكوكلوعوحكلرد  كتكبصدفككلبغففد ككل دلوا ككلدذصكفبوقدةكي وثد كتد ك

شخصفةككليب لمكر  ك  ك ب ككليشهجكوي و خكرخر كب كيب كف ده كبقوفيهد ،كوذلدككوتدقكبصدو ك

ك. وكععكليفهومككلب رفةككإل ليفةككلبطرفق

انطالقا من هذه األهداف يتم اقتراح هيكلة للمقرر تتضمن المكونات الرئيسية ويراع  فيها الترابط  -ب 

 .والمناسبة لألهداف واستحضار واقع المادة وخاصة وعاءها الزمني

بي ف ككألتا  ككل ئف فةكلا كياوا،كوه ككلبد ك بصدرعكتفيد كر د كلشد وفاكلد  وسككليقد  ،كك-جكك

ك.ل كصاث ه كصهيفةكوص ق كو ولةكلل ككليقصو وذلككر لب افاكل

ايةككلي   ككل ليفةككليب لقةكرهذخككألتا  ككأل   فةككليبفقكللفهد كوعدرطه كيداكيفد ككليصد   كك- 

ك.وكلي كاة

ك.صف قةكهذخككلي   ككل ليفةكصف قةكب لفيفةكريف كب ط كلليب لمكت ص كصار كللبف ل كي ه ك-هـك
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II- من حيث لجنة التأليف: 

ليشدد كييدد ك ددرقكصاككخبفدد  كييبددوىككليقدد  كتككل  ك ددفةكفيبدد جكإلدد كبي فدد كصهدد كفكوي كلدد  كإذككل

طرف ةككلفئةككلي به تةكوكلري كلاككلي   ككل ليفةكوصدف قبه كصدف قةكب ليفدة،كتدإاكاد كهدذككفبطلدمكت فدقك

 :لي كببا ي كتف ككلبخصص تكوشبصو كصاكهذكككلف فقكفشرغ كصاكفباواكيا

ك.كإل ليفةكوكللغةككل  رفةكللي  كيبخصصفاكت ككل لوم -1

 .يخبصفاكت كط قكويش هجككلب  فس -2

 .يخبصفاكت ككلب رفةكوللمككلشفس -3

 .يخبصفاكت كرش  ككليش هجكوكليق  كتككل  ك فة -4

 .يخبصفاكت ككلو  ئطككلب ليفةكوبوظففه كت ككلب  فس -5

 .يخبصفاكت ككلبقوفمككلب روصكوبيلف ككلي طف ت -6

خصصدده كتدد كإطدد  كبادد يل كريفدد كباددواكيهيددةكوبيدد  ككليهدد مككليوالددةكلادد كاهددةكري ددمكب

كليخبصفاكت ككل لومككإل ليفةكوكللغةككل  رفةكبيقفدقككليد   ككل ليفدةكوبوثفدقكيصد   ه كولغبهد ،كوفبالدفك

كليخبصواكت كط قككلب  فسكرصف قةككلي   ككل ليفةكرط فقةكب لفيفةكب ليفة،كوف امككليخبصواكت كرش  ك

 ددقكب افردد كف كلدد كطرف ددةككلفئددةككلي ددبه تةكوتددقكيدد كبف عدد كقوكلدد ككليشدد هجكهددذخككليدد   ككلب لفيفددةكتدد كش

وص   ف تكرش  ككليشد هجككل  ك دفةكوللدومككلب رفدة،كوف ادفككليخبصدواكتد ككلو د ئطككلب لفيفدةكللد كخلدقك

ي افدةكوبششدفطكتدد ككليقد  ككل  ك د كوذلددككرخلدقكيوكقدفكب ليفددةكببطلدمكإشاد اكوبوظفددفكهدذخككلو دد ئطك

سكيبي كوايد ،كيدةكإشاد اكيق ئدمكب ليفدةكيش  درةكلليد   ككلب لفيفدةككليقد   ،كوفا  كصي كواو ه كت ككل  

وباواكا كهذخككليه مكي روقةكربقوفمكبشخفص كوخ ع ةكلي كي كايشفةكيي   كلبقدوفمكي يلد ،كوهدوكيد ك

ك.فعطلةكر كت فقككليخبصفاكت ككلبقوفمككلب روصكوبيلف ككلي طف ت

يعكي  كإلد كصاكششاداكبا ردةكببدوت كلهد كتد بكوهاذككشعياككلبا ي كت كت فقككل ي كرشا كشط

ك.كلشا ح،كوثق كتفه كش رةككلخط كريف كف ه كب ك اه كر  ككلبقوفمككلي يل كلبطرفقككليق  ككل  ك  

III- من حيث استثمار المعطيات المتوفرة: 

وكشبصو كإشا اكيقد  كيد ك واكبقدوفمكلليد كللبا ردةككل د رقة،كولدذلككشد ىكصاكصو كت فدقكيخدببكفيهد ك

وهددوكيدد ك دديفش خكردد لبقوفمك.كليشدد وعكوعددةكبصددو خككل دد مكهددوكت فددقككلبقددوفمككلب رددوصكوبيلفدد ككلي طفدد تل

ك:كلبشخفص ،كوذلككياكخل كك بثي  كي كفل 

ك.بق  ف ككليا لسككلب لفيفة -1

 .صلي  ككليش ظ كتكوكلش وكتككلييلفةكوكلاهوفةكوكلوطشفة -2

 .ك بي  كتكلليفةكيواهةكلأل ب ذكوصخ ىكللبليفذ -3
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.كه كصمككلي كي كألاكوعةككلبصو كهوكصص مكيد كتد ككليشد وعك-ل ي صك–كلي يلةكوإاكهذخك

ووكشذا كصشش ك ي ش كيش  ف كفش  صكريش وعكيبا ي كصاكهليوككليش قشب كتش قشش ،كإذككل  يةكخ لفةكصوكبا  كياك

ةكيشدد  فةكلليفددةكيبا يلددةكبشددبغ كتفهدد كتدد قكريدد كوتددقككلشدد وطككلبدد كذا شدد ،ككللهددمكيدد كفردد قكرددفاككلففشدد

وكألخ ىكياكشظ ف كهش كوهش ككبا لش كشيسكصاكشرضككإلي د سكروكقدةككليد   ،كوكلطيدوحكإلد ككل تدةكيداك

ي بوكه كواك كق ئي كوإاكا شتكيث كهذخككوقب كي تكبيشد كللد كك دبيف  كوبيبد جكإلد كصاكفبرش هد ككلقدوصك

ك.كأليفاكياكص  بذ ككلي   كويؤط فه 

IV- مرحلة ما بعد إنجاز المقرر الدراسي: 

تلدوكشد  كهللاككشدا ككلابد مك ت دةكوكيد  كألاككلب هفد ككلب ردوصك.كياك شاكهللاكت كخلق ك دشةككلبد  ج 

لبلق ككلب  لفمككإللهفةكلمكفااكر  كق كبيااكياككلشد س،كوإذككا شدتكهدذخككلق لد  ككلب روفدةككل كئ دةكقد كيايدتك

هدذككبطرفقد كبد  فاف ك.كوكلشقصد اكشاو كاب مكإله ،كتي كر لامكربا رةكرش فةكق رلدةكللشقد كوكلبيلفد كوكلافد   

للبا رة؟كش بيع كهذككوشياكش ىكت كقوكل كرش  ككليش هجككل  ك فةكوبطرفقه كبوافهد تكلد  كتد كي يلدةك

شا كصصوله كتفي كذا ش كياكصصو كتا شد ككإل دلي ،كوشبيثد كص   دف تكهدذخككلي يلدةكتد ك.كي كر  ككلب لفف

ك:كلشقطككلب لفة

لي كي بق كياكصاد كقد ك  كث شفدةكهد ته ككلي كا دةكوكلبثردتكب لفمككليق  ككليشااكإل كت فقك -1

ك.ياكيخبلفككلاوكشمككلب ك رقكصاكتصلش ه 

 .وت كصا كيي  ك(صا  فيفةكوكي  (بطرفقككليق  ككل  ك  كلل كلفشةكب لفيفةك -2

بقددوفمككلبا رددةكوكابيدد عكت فددقككلبدد لففكللدد كعددو كشبدد ئجككلبقددوفمكيدداكصادد كإلدد   ككلشظدد ك -3

 .وك باي  ككلشق ئب

فمكك ب ي  ككليق  ككل  ك  كبيتككإلش كفككل قفقكللاشةككلب لفف،كوذلدككروعدةكر شد يجكب ي -4

للق  كتكب روفةكبوعفيفة،كووعةكخطةكلي كلبقوفمكي يل كيبب رةكللبا رةكب بثي كشب ئاد ك

 .ت كصصكإصلحكي بقم

ةككلبش فقكيةككلاهد تككإل ك فدةكتد كصدف قةككلبوافهد تككلب روفدةكوكلبشظفيفدةككإل ك فدةككلاففلد -5

 .رإشا حككلبا رة

هذخكايلةكصتا  كق رلةكللي ك  ةكب دبي كي  بهد كيداكي  تدةكق فردةكروكقدةككليد   كوإشدا وبه ،كويداك

ق ك كتكبايةكرفاككألصف كوكلي ف كيي كابر ككليابهد واكتد كهدذكككلياد  ،كصعد ه كردفاكصفد فامكتد كشدا ك

ك.الةكيق  ككلي   خطةكلي كلل كصاكصشبق كر  ه كإل كبوعفعكيش ولش ككليفبوحكإلل   كهف

 مقترح مشروع إلعادة بناء مقررات التربية اإلسالمية

 (المشروع(
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وكصخففامكصشش كت كت فقككلري كوبيتكعو ككليشد وعكليلفد كيايبشد كايلدةكي طفد تكبيثلدتكتفيد ك

ك:فل 

كلدذصكتد ضكللفهد كق د ككريفد كف الهد كك(كل لي ش (اففكفياشش كصاكش تةكلاككلي   كهذكككلي   ك*كك

ك.كلفئةككلي به تةككوقبص  فةكوكوابي لفةكوكل ف  فةكوكإللليفةكوقف ه كلاكهيوم

ويق  كبهد ككلبد كبيفد كإلد كيد كهدوكك(كلب رفدةككإل دليفة(اففكفياشش كصاكشد رطكردفاكب ديفةككليد   ك*ككككككككك

ي  ت كييضكألششد كيقبش دواكرد اككلب رفدةككإل دليفةكهد فكولف دتكيد   كب ليفدة،كوصاككخباكلهد كتد كيد   ك

ك. ليفةكعياككليوك كظلمكله كوبقصف كت كيقه ب

ي كهوككلي ككأل ش كياككلي   فككل ليفةكوكلب روفةككإل ليفةككلب كفيااكصاكبؤط كبفاف ككلبليفدذك*كك

ك.و لوا كقر كيغ    ككلب لفمككلث شوصكإل ككلا ي  

ص صده كق د ككصط كتد كبقبطدةكيداككخب(ككلب رفدةككإل دليفة(اففكفياشش كصاكشد  كإلد ككليد   ككألمك*كك

تيشدذككلقد فمككقبطدةكيداككخبصد بككليد   كيد   ككلفاد ككإل دلي ك.كلبد  سكيداكطد فككخبص صد تكصخد ى

 :وياكصيثلةكذلك.كوصعففكإل كبخصبككلفل فة،كوكلفومكشفق كصط كت كصخ ى

ك

 

 

ك

ك

ك

كوششبظ كصاكبقبطةكصط كفكصخ ىكإذككلمكشق مكت كي  بش كيش  فةكو بف  مكهذخككليفد هفمكوب  ف ده 

ك.ياكي ا فةكإ ليفةكيشفبيةكلل ككلبخصص تككألخ ى

إاكهذخككلهوكاسككلب كيايبش كا لبش كشفا كوشصوغكيش ولش ككلذصكتا ش كتفد كوصدغش خكيب  ديفاك

ك:كأله كفككآلبفة

كل رطكرفاكييبوىككلي   كوكلوكقةككلفدوي كللفئدةككلي دبه تة،كوذلدككرإ يد جككلقعد ف ككوقبصد  فةكك-1

وكإللليفةككلب كف  فشه ككلبليفذكفويف ،كوق ك به كلل كعو ككإل لمكياكصا كبيقفقككوكوابي لفةكوكلثق تفة

ك.صه كفكوا كشفةكو لوافةكشبوخ ه كياكب  فسككلي   

باوف ككلبليفذكر لي   فكوكلبصو كتككإل ليفةككليب لقةكرد لاواكوكليفد  ككل يلفدةكرشدا كفؤهلد كك-2

ك:لبوظففه كت كصصكبخصبكبوا كإلف ،كيث  كذلك

ك.إاكبوا كإل كالفةككل لومكفاواكق ك  سككليف هفمككإل ليفةكت ككلب رفةككلرفئفةك

ك.إاكبوا كإل كالفةككلطمكفاواكق ك  سككليف هفمككإل ليفةكر لب رفةككلصيفةكوكلوق ئفةك

ك.إاكبوا كإل كالفةككليقوقكفاواكق ك  سككليف هفمككإل ليفةكر لب رفةككليقوقفةكوكوقبص  فةك

التربية السكانية  والتربية 

 البيئية  والتربية الوطنية

 

 التاريخ والجغرافية

ريع جادة لضمها توجد مشا حقوف اإلنسان

 إل  مقرر الفلسفة
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إل كالفةككآل كمكوكل لومككإلش  شفةكفاواكق ك  سككليف هفمككإل ليفةكر لب رفةككل ليفةكإاكبوا كك

ك.وكلثق تفةكوكلب رفةككوابي لفةكوكأل  فة

إاكبواددد كإلددد كي  هددد ككلفشدددواكوكآلثددد  كفادددواكقددد ك  سككليفددد هفمككإل دددليفةكر لب رفدددةككلفشفدددةكك

ك.وكلاي لفة

ق ك  سككليف هفمككإل دليفةكر لب رفدةككإللليفدةككإاكبوا كإل كي  ه ككلصي تةكوكإلللمكفاواك

ك.وكلبوكصلفة

ككل ق ئ فةكوكلب ر فةك وفشب ككا ككلطلرةكريخبلفككخبص ص بهمكت كصخذهمكريظكوكت كياككلب رفة

ك.كوي كوكر كيش كياكير ي ككل لومككلش لفة

ة،كرفئفدددة،ك دددا شف)بياششدد كيددداكك دددبف  مككليفددد هفمكوكلياددد وتككلب روفددةككليقبط دددةكيددداككليددد   كك-3

ك.وك ب ا له كإل كيعشه ككلطرف  ككلذصكهوككلب رفةككإل ليفةكريفهويه ككلوك ةك(…يقوقفة

ك:كشطلق كياكهذخككأله كف،ككقب يش كبصو ككلياوش تككلي   كهوكا لب ل 

 بوعفعكيي و ككليش وع. 

 ك.بوعفعكخطةككل ي كريايولةككلري كوكآلت قككلي  ويةكلليش وع

 افها التنمويةالتربية اإلسالمية وأهد
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 التربية العقائدية والتعبدية

ك

ك

ك

ك

 

 األلوهية            الكونيات        الغيبيات         الطهارة          العبادات          آثارها 

 النفسية والتربوية  الخمس فقها                                                                                

 

 تربية العلمية والثقافيةال

ك

ك

ك

 أساسيات في العلوم               الفكر اإلسالمي                مناهج البحث         

 الشرعية                         واإلنساني                          

 التربية الحقوقية

ك

ك

ك

 االنسان                     وسائل حمايتها حـقوق هللا                        حقوق            

 (الحدود والتعازير)                 (الضروريات الخمس(                                                     

 

 التربية االجتماعية واألسرية

ك

ك

ك

 نظام العالقات العامة  نظام األسرة في اإلسالم                  عالقة الجوار                   

ك
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 التربية االقتصادية والمالية

ك

ك

ك

 مفهوم المال في اإلسالم        الطرق المشروعة لكسب               الطرق غير المشروعة    

 المال                           لكسب المال                      (نظرية االستخالف (

 

 التربية الوقائية والصحية

ك

ك

ك

مةةنهج اإلسةةالم فةةي بنةةاء                بنةةاء الصةةحة البدنيةةة              ضةةوابط ممارسةةة الطةةب فةةي           

 (آداب الطبيب(الصحة النفسية والروحية                                                      اإلسالم 

 

 التربية البيئية

ك

ك

ك

 ترشيد استخدام الموارد         عناية اإلسالم بالمحيط            فلسفة النظام البيئي         

 اإلسالم                            الطبيعة                             البيئي            

 (النظام –الطهارة  –النظافة )      (المادية –الحيوانية  –النباتية )      (نظرية تسخير الكون(  
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 تربية اإلعالمية والتواصليةال

ك

ك

ك

حفظ حواس التواصل             أساليب التواصل مع               وسائل التواصل    

 والضوابط

 األخالقية للتعامل معها                  (الحكمة)المحيط            (الفؤاد –البصر  –السمع (

 

 التربية الفنية والجمالية

ك

ك

 

 فن الخطابة                             فة الفن والجمال في         التراث الفني الماديفلس        

                  (األدب –الشعر (اإلسالم                             وخصائصه                                          

 المخطوطات ـ  العمارة ـ)النظر في الكون والتأمل           )        

 ....(في إتقان الصنعة         أدوات ـ نقود ـنقوش ـ  رسوم              
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 نحو منهجية جديدة لتأليف مكون السيرة النبوية

 بالسلك الثاني من التعليم األساسي

 األستاذ محمد بنزينب 

 مفتش منسق جهوي لمادة

 أكاديمية فاس –التربية اإلسالمية 

 :ول هذا العرض النقط التاليةيتنا

ك.ياواككل ف  ككلشروفةكت ككلب لفمككأل    ك -

 .يق  ككل ف  كت ككل لكككلث ش كص    ك -

 .يشهافةككلب لففككليبر ةكت كياواككل ف  ك -

ك.كليشهافةككليقب يةكت كب لففكياواككل ف  ك -

 :تقديـم

ك1795اد  كتفهد كيشدذك دشةكا اككلي يو كصاكفاواكلوثفقةكإصلحككلب لفمككلب كش عكت كبطرفدقكيد ك

وت كهدذكككليو دمككل  ك د كر لدذكتكك–شب ئجكإفا رفةكلل ككل يلفةككلب روفةكرصفةكل ية،كوا اكياككليش  مك

لل ككلبر  كصاككلفوجككألو كياككلبليفذككلدذفاكك–ولوكلل كي بوىككلامكك–صاكبقومكشب ئجكهذكككإلصلحكك–

ك.ي     وكككليشه جككلا ف كق ككلبيقوككر لب لفمككلا 

ولادداكادد ككليؤشدد كتكبؤادد كصاككإلصددلحكلددمكفيقددقكصه كتدد ،كويدد   ككلب رفددةككإل ددليفةكللدد ك صسك

و  قبص كت كهدذكك.ككليوك ككلب كلمكفشصفه ككلشظ مككلب روصكإل ككآلا،كويش اله كي  وتةكوكبيب جكإل كرف ا

ك.كل  ضكلل كإر ك ككل صصكت ككلا شمككليشها كلياواككل ف  ككلذكبفة

 :السيرة النبوية في التعليم األساسي مكون –أوال 
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آث تكصاكصبش و كرب افاكش ف كياواككل ف  كت ككلب لمككأل    كر لاف كلبابي كصو  ككلياواكك

ك5وك4وك3وك1ت ل كي بوىكيف  كتككلر ش يجكهش ككقف مكا ي كلل ف  ككلشروفةكتد ككل دشوكتك.كت ككألذه ا

 مكهذكككلغف مكتد ككليشهد جككل  ك د كيدةككل لدمكصاككل دشةكر ل لكككألو كياككلب لفمككأل    ،كولمكبر  كص ر

ك.كلث شفةكله كيق  كياثفكفلخبكيف  ككل  و كصل كهللاكللف كو لمكياكوو ب كإل كوت ب 

بشطلددقكيدداككلشصددوبك(ك   دد ك15(وللدد كي ددبوىككليشهافددةكشادد كصاككلدد  وسككليقدد   كتدد ككل ددشةككلث شفددةك

ك.لكككلث ش كياككلب لفمككأل    كلق آشفةكرخلفكي كا  كت ك  وسككل ف  كر ل 

 :مقرر السيرة في السلك الثاني من التعليم األساسي –ثانيا 

فشرش كهذكككليق  كص    كلل ك  وسككل دشةككل    دة،كوكلاد و ككلبد ل كفوعدعكيفد  كتككلر شد يجك

ك:ت ككل شوكتككأل رة

عدد 

 الدروس

 السنة التاسعة السنة الثامنة السنة السابعة السنة السادسة

وو  ككل  ددددددددددددددددو ك 2

كو ع ل 

كقاو كر  ككإل  ك كوكلي  كجككخبل ككل  و 

ا يددددد كتددددد ك دددددرف ك 1

ككل اق

كتبعكياةكرف ةككل قرةككل لو كإل كهللا

كياةككلو كعككلها  كإل ككلي فشةككلها  كإل ككليرشةكإل   كرش  ككلا رة 6

2 

 

ص ددددددددسككليابيددددددددةك .............. ...........

ككلا ف 

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

ك

يي كفليظكلل كهذكككلرش  كتاوآتكاثف  كلمكب ي كلاشةككلب لففكلل ككلبقلدفبكيشهد كللد ككألقد ،كو

ك.يث ككليص  ككوقبص  صكول ضككإل لمكلل ككلقر ئ 

 :منهجية التأليف في مكون السيرة –ثالثا 

 كتد ككلب ككخب  به كلاشةكإل ك كابمككلب رفةككإل ليفةكر ل لكككلث ش كص   كلب لففكك إاكيشهافة

ياواككل ف  ككلشروفةكب بي كلل ككلشصوبكوي ه ،كشبكوكي كت كا ك  سكفشبغ كللف ككلي  سكوكلبليفذك

وفبيفداكابد مككل دشةككلث يشدةك.كي  ،كف ااكرر ضككلشد وحكوكلب  فدفكردر ضككأللدلمكوفخدبمكر  دئلةكل يدة

لي دبوف تككلدثل ،كايد كصي ككلري كوكو بثي  كتق كا  ككت كشه فدةككليادواكر .كوي خكرإع تةكلشص كإت  كت

صاككلو  ئ ككلب لفيفةكوإاكا شتكيبوت  كت كصقلدمككلد  وسكإوكصشهد كبفبقد كإلد ككلا ذرفدةكوكلبشدوفقكلاوشهد ك

ك.ق فيةكور هبة
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وفر وكصاكصار كلقرةكب ب ضكإشا اككلي  سكه كافففةككلب  ي كيةكهذكككلشبككليا  ،كصفقدفكلشد ك

يشطلقد كك– قدمكطولد ك–صمكف بر ككلشبكك!ككلي  وسكي و خكوي  شف ؟كوت ككذلككقصو كوكععكلليوعوع

كلبق فمكل ضكش ي كلاككليوعوعك وك كلل كي بوىكهفا ككل  سكصوكلل كي بوىككلبيلف كوكو ب و ؟

وهذكككوخبف  ككلث ش كفش  مكبق فر كل ىككلي   فاكألاكيشهافدةكبد  فسكيادواككل دف  ككلدوك   كتد ك

اد خككألو كيدفاكتصدلتكيد كفقد مكتد ككليصدبفاكللد ككلشدا كباد سككوبك1772ابمككألف مككلب روفدةكل دشةك

ك:كلب ل 

كليصةك
 كألول 

ل ضكككلبيهف كبقوفمكقرل 

ككلشب

إع   ك

ككلشب

كليعيواك

ككل  م

كلب لفمك

ككلقرل 

كليصةك
 كلث شفة

إل   كق ك  ككبقوفمكقرل 

ككلشب

كي  لاةككلشب

+كبيلف ك+كبق فمك(

ك(ك بشب ج

كلب لفمكككلبقوفم

ككلقرل 

ك

هافب ككلب لففكوكلب  فسكي  كوكبيقق اككأله كفككلي او كليادواككل دف  ككلشروفدةكوكلوكععكصاكيش

ك.ر رمكقصو ككلشبكلاكك بف  مككليع يفاككليطلورةكوكل ر ككلي بخلصةكياكا ك  س

كلب  فسكشصوبككليط ل ةك كيخبالة ككلب لففكلفسكإوكصو   كلاشة ككلذصك   تكللف  إاككوبا خ

ب  فسككلشصوبككأل رفةكت كصو به ككلر فطة،كوكلف قكارف كا ككرفاككوكو بثي  ككلب ككقبر تكصصلكيا

كلشبككأل ر كفيبي كل  كق ك كتكوكلشبككلش ل ككلذصكوكفيااكص ت كلاكي ش خككألصل كإوكرق فشةكصوك

ك. لف 

ك22شاد كشصد كيؤلفد كيداك(كإل  ك كوكلي  كج(تلوكصخذش كيثلككل  سككألو كت كيق  ككل شةككلث يشةك

،كوهوككلشبككلويف كياككليد ف ككلشردوصكفبلدوخكير شد  ك(يخبص كياكصيفعككلرخ  ص)   ك ط ككوثقكر ر

ك.كلش حككللغوصكوكوصطلي كثمككلب  ففكر ألللمكت أل ئلة،كوره كفشبه ككل  س

وصو كي كفليظك.كق مكب  ففكللي اا كيةكصهمكي ااكتككل  و كللف ككل لمك(إت  كت(وت كيليقك

لدمكف دبولمكصهدمكصيد ك ككلي ادا كايد كاي بهد كر دضكابدمككل دف  ،كايد كلل كهذكككل  سكهدوكصاككلدشبك

وفليظكصخف كككإلل كضكلداكذاد ك.كفليظكقف مكب مكللظ وفككلب كبيتكتفه كي اا ككإل  ك كوكلي  كج

وكلغ ئدمكتد كهدذكك.ك(يوقفكصر كرا كيدثل)آث  كهذخككلي اا كوشب ئاه كت كيابيةكصه ككإلفي اكوصه ككلاف ك

ك.إث   كلوا كاككليب لمكر بخ ذكيوكقفك لوافةكي ليةكر ل لف ككلش ل ككل  سكهوككألاث 

ك:وقر كل ضككليشهافةككلر فلة،كصو كصاكصق مكيليظ تكثل 

ع و  كبق فمككلشبككألقوىكياةكتد كيوعدول كللد كقفد خكلشد ككلبد لففك دوك كاد اككلدشبكك-1

كليد ف كللد كيد ك وكخككص   ف كصوكك بشه  ف ،كوللف كتفق مككلشبككلق آش كلل ككلي ف ،كوفقد م
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يؤ خوككل ف  ككلشروفة،كتف كي اا ككإل  ك كيثلكفشرغ كصاكفاواككلشبككأل   د كهدوكيطلدةك

ك. و  ككإل  ك 

كلي بكلل ككوخبف  ككلاف كللو  ئ ككلب لفيفةكووع ه كت ككليا اككليش  مكياككل  سكيب كك-2

 .بؤ صكوظففبه ككلب روفةككليطلورة

خلصددةكيدداكصيدد ك ككل ددف  كرهدد فككلب  دد كوكوقبدد ك كصوككلدد تضكعدد و  كإردد كاككل ردد ككلي بك-3

ك.كوكإلر  

 :المنهجية المقترحة في تأليف مكون السيرة –رابعا 

فشطلقكهذكككوقب كحكياكخلففةكب روفةكب ىكصاكليلفةككلب لمكفشرغ كصاكبشيدوكرشدا كطرف د كيدةكشيدوككككككككك

يداكاهدة،كوكاب د مككتشيدوككلي د  فكوكليهد  ككلبليفذ،كت ليق  كتككل  ك فةكفشرغد كصاكبرشد كللد كص د سك

وكليشهافةكياكصهمككآللف تككلب كفي اككلب افاكللفه كت كليلفةككلب لم،كيفد ك.كآلف تككلب لمكياكاهةكصخ ى

ك.صاكشا حكليلفةككلب  فسكي برطكصش ككو بر طكريشهافةككلب لفف

كككلث ش كياككلب لفمككأل    كوإذككا شتككلهو كر ف  كا ككرفاكيشهافب كب لففكياواككل ف  كت ككل لك

وكلب لفمككلث شوص،كتإاككليشهافةككليقب يةكبي و كبق فمكهدذخككلهدو كلفدبمككوشد ي جككل د فةكلليب ليدفاككلدذفاك

ك. فشبقلواكإل ككلي يلةككلث شوفة

ك:وهذخكي  لمككليشهافةككليقب ية

ك.بص ف كياواككل ف  كت كا كي بوىكر ه كت ككلشولفةكت كصفغكي اا كووكعية -1

 .ي ف كصه كفككل  سككل  يةكر قةكوصي شةب -2

ب ايددةكهددذخككألهدد كفكإلدد كييدد و كفصدد  كادد كييددو كيشهدد كرددشبكصوكصاثدد كيدداككلقدد آاكصوك -3

 .كلي ف ،كياكابمككلي بي  كلش ككل لي  

 .بوثفقككلشصوبكوبي ف ك ولبه ككللغوفةكوكوصطليفةكيةكك بخلبككليع يفا -4

ليصدد   كوكلي كاددةككلي بيدد  كتدد كلدد ضكييبددوىكادد كييددو كر  ددلومك دده ككلبيدد  ككللدد كك -5

 .كل  سكيةكإيا شفةكبوظففككلقصةكوك بخلبككل ر كوكل ظ ت

 .خبمكا كييو كربقوفمكي يل كف به فككخبر  كيصفلةككليب لم -6

لل دشبفاككل د ر ةكوكلث يشدة،كوإلغ ؤهد كتد كك-ر د ككلبقدوفمككإلايد ل ك–وعةكخلص تكي ادا ك -7

 .ب لفمككلث شوصكل شةككلب   ةكره فكبهفئككليب ليفاكليق  ككل

كخبف  كشصوبكلليط ل ةكوكو بثي  كبخبمكره ك  وسككلياواكتد كاد كي دبوىك  ك د كيدةك -9

 .بذففله كر ششطةككلب لم

ك.كل ش فةكر لصو كوكلخ كئطكوكل  ومكياكصا كب  فةكوبف ف كليلفب ككلب لفمكوكلب لم -7
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 من أجل تصور منهجي تربوي لتوظيف التراث

 درسياإلسالمي في الكتاب الم

 األستاذ محمد كيزي                               

 مفتش التعليم الثانوي                               

 مادة اللغة العربية بنيابة فاس المدينة                           
 طريقة التناول وسبب االختيار: مقدمة: أوال

كلب ك كك–كلبصو ككليشها ك:ك كص   فة،كصوكوه فبيث ككلرش  ككلب افر كلليوعوعكت كثلثةكلش صك

ك.كلاب مككلي    ك–كإل لي ك

وياكخدل كهدذخك".ككلب ك ككإل لي "وفبععكياكذلككصاككلخوكبككلب كببو طككلرشفةككلب افرفةكببيث كت ك

ك:بلكككألهيفةكببال كلل ككلخصوبكت .ككلرشفةككلب افرفة،كببععكلش كصهيفةككليوعوع

  فبوت كلل كذخ ئ كواشواكلليفةك فشفةكص رفةكلغوفةكصار كيداكصاكفابفد ككاواككلب ك ككإل لي

 .رخاشه كصوكل عه كت ككليب يفككألث فة

 بوظففكهذكككلب ك كت كيخبلفككل  ك  تكوكفاك كت كصيسككلي اةكإلد كب  يد كرد ص كوشافد ك

 .ويوعول كفيفطككللث مكلاكهذخككلاشوا،كوفاشفككلقفيةككليقفقفةككلب كبغي كهذكككلب ك 

  ي اةككل  ك  تككلب روفةككلي  ةكلل بف   كياكهذكككلب ك. 

 ي ادددةككليبلقددد كإلددد كهدددذكككلبددد ك ك دددوك كتددد كطدددو كبششدددئب ككلب روفدددةكوكوابي لفدددةككألولددد ككككككككككك

 .،كصوكلش كرلوق ك اككل ش ككلفا صكوكلثق ت (ش ويةكصظف  خ(

 ص دد لفمكويشهافدد تكاددواككلابدد مككلي   دد كيدداككلقشددوكتككأل   ددفةككلبدد كبيبدد جكإلدد كبيهفدد ك

 .كلب  ي كيةككلب ك ككإل لي 
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وفيااكإاي  كهذخككأل ر مك.كول  كي كذا كت كش اكصهيفةككليوعوعكف بر كا تف كل رمككخبف  خ

ك:كلب كيذتكرش كإل كهذكككوخبف  كت 

  وفشطلدقكيداكقش لد تكخ صدةكيب  دخة،كب يد كإلد ك ردطكا دو ككلبف لد كردفاك:ككل رمككلدذكب

 .وكتكهذكككلب ك كلف  كوكلاي لةكلر كقش

  وفبيث كت ككلخل كوكلخاد ككللدذفاكفابشفد اكب  يد كيخبلدفككل  ك د تكيدةك:ككل رمككليوعول

هذكككلب ك ،ككلشد  ككلدذصكفقلدبكيداكصدو ب كتد كلدفاككليبلقد ككل كشد ،كش هفدككلداككليدب لمك

 .وكلي  سكور ق ككلش كئعككلب روفة

،كوهدوككلدذصك"كل درمككلدوظفف "كوفيااكصاكشعففكإل كهذفاككل ررفاك رر كآخ كشصطلعكللفد كمك

ف برطكير ش  كر ليشهاف تكوص  لفمكوصششطةككلب  ي كيةكهذكككلب ك ،كوافففدةك رطد كوإ ي اد كتد كيخبلدفك

ك.(1كلخط طةك قمك(كليا وتكوكليي و ككلب كياكرفشه ككلاب مككلي    ك

 2الخطاطـــــــــة رقـــــــم 

 سبب االختيار

ك

ك

 

ك

ك

ك

 

ك

ك

ك

كبوكص ككككككك

ك

ك

ك

تد ككلي د يةككألولد ككلبد كفشديله كهدذككك–ياكخل كي كذا ،كش بطفةككلقو كرد اكط فقدةككلبشد و ك بقبصد ك

لل كط حككليوعوعكياكخدل كقشوكبد ككل ئف دفةككلدثل ،ككلبد كبيدتككإلشد   كإلفهد كتد ككلرشفدةكك–كل  ضك

عدديوا،كايدد ك ددششه كهددذكككل دد ضككلب افرفددة،كو ددف ااكهددذكككلطدد حكرخط طدد تكبوعددفيفةكبخبددا ككلي

 موضوعي وظيفي ذاتي

ندوة (مرتبط بالنشاط  هم معرفي

 )...يوم  –

وضعيات التلقي 

 الحالية

مرتبط بمحور  قناعة تربوية

 )...مقترحات (

 متعلم مدرس

يشارك في  ذاتي

 عرض أرضية

انعكاسات 

 متبانية

 جماعي
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ر قب كي تكبخبدا ككليوكصدف تككأل   دفةكوكلعد و فةكللبوكصد ككليشهاد كيدةككلبد ك كيداكخدل ككلابد مك

ك.كلي    ككشطلق كياكواهةكشظ كيبوكع ة

 :بعض خصوصياته ووظائفه التربوية: التراث اإلسالمي: ثانيا

القةرآن الكةريم هةو الحبةل لقكيشهد كصاكت ككلر  ،كيداككلي دلي تككلبد كفادمككلب افد كللفهد كوكوشطدك

تدلكفياداككليد ف كلداكصصكبد ك كإ ددلي ك. المتةين والمعقةل المتةين والحةافظ األمةين لكةل تةراث إسةالمي

ورفع كهذكككلاب مككلخ ل ،كك دبي ككلبد ك ككإل دلي كوادو خكوافشوشبد كوقفيبد ك.كري ا كلاككلق آاككل ظفم

إلد كيخ طردةكيبلدقك1"ي كت طش كت ككلابد مكيداكشد  "كلشيول ككوهفيشب ،كألاككلق آاككلا فمككبا كت كرش ئ 

ورفع ككلق آاكبطو كتاد ككإلش د اككلي دلم،كوبطدو ك دلوا ،ك.كوكي كي به فكر لخط م،كصوكوهوككإلش  ا

ك.(2كلخط طةك قمك)وياكخلو ككلق آاككلا فمكك بي ككلب ك ككإل لي كك بي ك خكوصيو خكوشيوخ 

 1الخطاطـــــة رقـــــــــم 

 

ككلب ك ككإل لي 

ك

ككلب ك ككلرش صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلق آاككلا فم

كك بي ك ك-خلو ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

وإذككا شتكر ضككليغ لط تككليغ عةكي ولتكصاكبشد  كيداكهدذكككلبد ك ،كصوكصاكبيدو كرفشد كوردفاك

إيد كشبفادةكبصدو ك:كليبلقد ككلي دلمكيداكهوفبد ،كتدإاكهدذخككليغ لطد تكاد  تكليبلق ،كر كي ولتكصاكباد  كك

ق ص كويقص كللب ك ككإل لي ،كصوكشبفاةكبوا كيبيفاكف ي كإل ك سككل ديومككلبد كب يد كللد كبشدافكك

كليبلقدد كتدد كقفيددةككلبدد ك ككإل ددلي ،كوش بدد كردد لايو كوكلبيادد ،كصوكإعددف  كش ددوتكر كقددةكبابفدد كروصددفك

ك.(3كلخط طةك قمك)ك!كل ككلوكاهةككلايفلةخ  ا كفهف ككلب كمكل

 

 

                                                 
1
 .من سورة األنعام 37اآلية  – 

 مغير متغير

 مطور متطور

 معلم متعلم

 عطاء أخـذ
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 6الخطاطــــــــة رقـــــــم 

ك

ك

ك

ك

ك توفككككككككككككككككككككككككككككككككيابر تككككككككككككككككككككككككك

ك

ك

كب فككككككككككككككككككككككككككككككككككإه شةككككككككككككككككككككككككك

ك

ك

أعوأجاإإ ارأعنإإترل ناإإترء إليإإ فر علاإإ رفإإترناإإغرأعانأإإإ ارأعي ن إإ  رفا  إإ رفإإا أردنا إإ ردير الإإارأعنإإنأ ر إإير
ر.إ إنشفرييردواروها رديرييرخصوصل ارووظ ئفرأعننأثرأإإاليت

 د هرلجيإ رءإليرأعناإناروأقإإناالارأعإ أنللي روءإليرأق انإ ررأعل إ نئر اإثرإإ ئنرأعيا فإ ارأعنإتر

عجعإإإإارأعل إإإإ نأارأيخإإإإنورنن لإإإإفرونناإإإإويررنوأجاإإإإه ر  رلي إإإإيرنللإإإإليرهإإإإ أرأعنإإإإنأثرفإإإإتر إإإإارو إإإإارولإإإإلي

 .ءخصوصل نه

 د هرلجي رءليرأعصنأي رفترأعيل فظ ر اثرأع أاروأعاول  روءليرأعينو  رفتريخ طءإ رأخخإنلير

 .ويل وننام روء عن عترفايره أرأعننأثريؤينرينأين رينإاريإناءا

 رنلإ فظر اإثر  إإ  ل رد هر ورنإ ع رننءول ر  عيل  رننيلإ رء عءعإارأعخااإترفإترءإثر  وأناإ  ري اإ 

أإ إإإ ي روءءعإإارنولإإترويإإ ائرلجعااإإ رننإإ وترأيشإإل ف روننعشإإترأعخلإإنروأعجيإإ ا روءءعإإاريعنفإإترشإإيوعت ر

ر.)4أعخط ط رن مر(لنج و رأعيا ف رأقإناال ل ر عثرأعيا ف رأعينطونةروأعيوأ ء ر

 

 

 

 

 مغالطات معرقلة

اإلبداع حكر عل   القديم والجديد الماضي والحاضر

 الحاضر

ككلفص كوكلقطف ة

 

 تحجير التطور
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 2الخطاطــــــة رقـــــــــــم 

ك

ك

 

ككالتراث االسالمي

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ورذلك،كتإاكهذخككلخصوصف تكوكلوظ ئفكياكش شه كصاكبا  كياككلب ك ككإل لي كقش  ك  يفةك

ك.لنر كعكوكلبوظففككليشها كليخبلفككلبلقف تككلرش فة

 :الكتاب المدرسي وحاجته إل  منهجية تربوية فعالة" ثالثا 

لب رددوصككأل دد سكلادد كشظدد مكصوكبوادد كفبغفدد ككلبطددو كوكلبغفدد كإاككلابدد مككلي   دد كهددوككليبددشفسككك

وكلبغفف ككإلفا رففا،كألش ككلقش  ككلبوكصلفةكرفاككلي  سكوكليب لم،كوألشد ككلو دفلةككلويفد  كلد لمككلياب در تك

وكليفدد ظكللدد ككليق  دد ت،كإشدد كر لبدد ل ككش ادد سكطرف دد كليدد كفاددمكصاكفيقددقكلليددب لمكهوفبدد كوشخصددفب ك

ك.(5كلخط طةك قمك)

ك

ك

ك

ك

ك

 

 خصوصيات

 

 وظائف

االستقالل 

 والتفرد

 

 خلقية

 

 االستقبال

 )التأثر(

 

 الصرامة

 

 معرفية

 

 روحية

 

 االنفتاح

 والتكيف

 

 يةتعليم

 

 اإلرسال

 

 المرونة

 

 إبداعية

 

 جمالية

 

 يتضمن رسالة تربوية

 

 قناة اإلبداع والتوظيف المنهجي
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 7الخطاطـــــــة رقــــــــم 

 أهمية الكتاب المدرسي ودوره التربوي 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

لددذلك،كفيادداككخبدداك ك  دد لةككلابدد مككلي   دد كتدد كاوشدد كقشدد  كي ا فددة،ك ددوك كر لش ددرةكلليددب لمك

ك(وط قككلب  فسكياكاهةكث شفةكوكلي  س،كصوكر لش رةكلليوكعفةكوكليي و ككل  ك فةكياكاهة،كويشهاف ت

ك.)6كلخط طةك قمك

 

 

 

 رافـــد معرفــي

 

 المدرس

 

 المتعلم

 رافــد منهجــي

 محدد لألهداف

 معين على الدعم والتغذية الراجعة

 يربط المنهاج بالمقرر الدراسي

 ثقافية وفلسفية وتقنيةتتداخل فيه عوامل نفسية ودينية و
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 3الخطاطـــة رقـــــــم 

 

ك

ك

ك

ك

ك

 

 

 

وياكا كذلككفبععكصاككلاب مككلي    كهوك  و ككلي  فف ككلب روفةكوكلبصو كتككليشهافةككلب ك

اي ك.كفبف ل كي ه وكبقبص كلل ككليع يفاكتقط،كولااكب ي كلل كصق كهذخككليع يفاكلففهيه ككليبلق كو

صاككليع يفاكوي ه كوكباف كلهدذكككلبف لد ،كوإشيد كفشعد فكإلد كذلدككشدا كوشدوعككلدو قكوط فقدةككلد قاك

ك.وكلصو كوكلوث ئقكوكللوي تككلي اا 

ك:وفيااككخباك كص سكوي  فف كبوظففككلب ك ككإل لي كت ككلاب مككلي    كت ككلا و ككلب ل 

 مدرسيتوظيفها في الكتاب ال أس س  معيارية

كشبقددد  ككليعددد يفاكوتدددقكي ددد فف كييددد   كويشظيدددةك

ك.ب ااكلل ككللغةككل  رفةكوكل فاككإل لي 

.كبواف ه كصتقف كوليو ف كرشا كفبش  مكيةككليبلقد 
كألش دد قككللغوفددةكبخدد مككل  دد لةككلب روفددةكللبدد ك ك

 .كإل لي 

شددا ككلابدد مكوكفشفصدد كلدداكيعدديوش ،كوصششددطب ك

 .به كر ليبلق كلبقوفيفةكوكلباوفشفةكت كللق

شصوبك/ككلصو كوكللوي ت/كإلخ كجككلطر ل 
كللغةكوص لومك/كوشطلقكوشصوبككل لم

 .كلا كو /ص  لفمككلقف س/كل  ض

كليددد   ككلب كثفدددةكبش دددامكيدددةككليشهافدددةككلب لفيفدددةك

 .وب برطكر لوكقة

ك.بف ل ككليب لمكي ه كلاكط فقككليشهج
ك–صت كحك(.كيي ولةكبوظففه كت ككلي وتككولبف  فة

 )...يش ا كك–صب كحك

ك

كليددد   ككلب كثفدددةكبس ددد ضكر دددي به ككألصدددلفةككلبددد ك

 .ب اسكهوفبه ككلب  فخفةكوكليع  فة

كلدد رطككليعدد  ص،ككلبوثفددق،ككليق  شددة،كك بيعدد  ك
كليددددددددددددددددددددددددددددددددد وتكوكلشخصدددددددددددددددددددددددددددددددددف ت،ك

 ب ث /كشا كمكوكق  /كشف   /بشوفق/بيث 
 

كلي   ككلب كثفةكب برطكر ليب لمكك بر ط كيقفقفد كفقدومك

 .فةكوكلبق ف كوكليو  ككلص  قةلل ككألل

   ككلخددوفكوكلشددككو ددو ككلشفددة،كيط لرددةككليددب لمك
ربشددددخفبكص وك كيوقففددددةكرقصدددد ككلشقدددد كوكلبقددددوفمك

ك.وكلبذوق

 المتعلم

 الموضوع الكتاب المدرسي المنهجية

 

 المــــدرس

 رسالة ومسؤولية الكتاب المدرسي
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بشوفدةكص دئلةككليدوك ،ككلباثفدفكيداككأليثلدة،كب رفدةك .ي كل  ككلوع ف تككلب روفةكلليبلق 

 .كليوكسكثمككو بق  ككلب  فا كرول ككليب لم

 .السمع، البصر، النطق: الحسية ... كتككلي فةكوكل لوافةكب رفةككليه 

كلبيلفددددددد ،ككلب افدددددددم،ككو دددددددبق ك ،ك:ككلب روفدددددددة

ك...كو بشر ط

 ....كلري ،ككوابش ف،ككلب  ق ك:ككل لوافة

 

مواصسسفات ضسسرورية وأساسسية للتواصسسل المنهجسسي مسسع التسراخ اإلسسسالمي مسسن خسسالل  –رابعسا 

 .الكتاب المدرسي
كك

ك كذا ، كي  كخل  ككلاب مكيا كية ككليشها  كللبف ل  كص عفة ككلبر  ه  كفياا كيوكصف ت شقب ح

ك:كلي    كت كب  يل كيةككلب ك ككإل لي ،كوت كبوظفف ككلرش  كلهذكككلب  ي 

ت لبوكصد ك.كإاككلاب مككلي    كفادمكصاكفادواكيشطلدقكبوكصد كيدةككليدب لمكر لف د كوكرد لقو كك

كوابي لفدةكوكوقبصد  فة،كوف كلد كرفئبد كوو دط ،ككر لف  كفا ل كف كل كخصوصف تككليب لمكووعد ف ب 

وف رطكا كذلككر ل ص كور لفع  ككلاي ش كوكليا ش ،كور لش وطككأل   دفةكللهوفدةككإل دليفةككلبد كبيفدظك

لليب لمكواو خككليع  صكوكلب  فخ ،كوبيققكل كيا شب ككللئقةكت كا كو طكفوكاه ،كيهي كبااككليف  ق تك

ك.كلب كفصط مكره 

لاب مككلي    كصاكفاواكياككلبشوعكوكلشيولفةكريفد كفيقدقكلليدب لمككلبيفداكوكولبداكاكور كلكك

،ككصوكيداكيفد كطرف دةككلد قاكصوك(وكاهدةكص   دفةكوعد و فة(كليطلورفا،ك وك كيداكيفد كشدا ككلغدلفك

ك.كللوي تكوكلصو كوكلخط ط تكوكلفه  سكوكليليق تككلب كفامكصاكفبعيشه 

صاكفرق كر فد ككلداكاد ككلياكفد كتكوكليعد  ر تككلبا  فدةككلبد كلذلك،كتإاككلاب مككلي    كفامكك

ببدد ا كر ه كتدد كوقفيدد ،كوصاكبخصددبكلدد كيدداككإليا شفدد تككلي  فددةكوكلفشفددةكوكلاي لفددةكيدد كفعددياكلدد كاو بدد ك

ك.وبيفاخ

 فامكصاكف ر ككلاب مككلي    كت ككليبلق كيلا تككليدوك ككليدشظم،كوكلشقد ككلرشد  ،كوكليشد ظ  ك

كلل ككيب كمككل صصككآلخ ،كولل كيخ طرةككآلخ فاكر  مكوي اكككلا   ،كيب كفب و 

ك.كإلصغ  كوكو بف   كياككلغف ،ك واككصط كمكلشففكصوكبهو كصوكك ب لم

صوكفابفدد ككلابدد مككلي   دد كر لشددياككلي  تدد كوكلفادد ص،كردد كفب دد كخكإلدد ككلشددياككل ويدد ك ك

افاخ،كيبذوق كلألشف  ككلب كبيدفطكرد ،كيفد وكوكلوا كش ،كري كفا  ككليب لمكيي تظ كلل كه وئ كوكباكش كوب 

إل ككلييرةكوكلوئ مكويمككلخف كوكلب  واككلص  قكيةكقف خ،كياكقف كيمكللرباكاككليشف  ،كو واكصش شفةك

ك.صوكل وكشفة
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ك–لل ككلخصوبككك-ياكصا كذلككفيااكصاكفبعياككلاب مككلي    كلي   ككلب رفةككإل ليفة ك

 آشدد ،كوص ددر مككلشدداو ،كوصخددلقككلصددي رةكوكل ليدد  ،كوصخددلقككلش دد  ككلقصددبككلق:كياوشدد تكا فدد  كيثدد 

ك...كل  لي ت،كو ف ككل ا  ك

  فامكصاكفاواككلاب مككلي    كو فلةكيفةكياكو  ئ ككلب رفةككلذكبفةكوكل لمككليش يجكوكلبغذفةك

يبد كفشد يجكككل كا ةككلب كبي ككليب لمكلل ككلري كوكليوك ككلا  فا،كياكقف كب شففكصوكيشقةكصوكبالف،

ك(7كلخط طةك قم)كش ي ا كليلف كت ككليش خككلق آش ككل ر ش ك
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 مواصفات ضرورية للتواصل المنهجي                         
 مع التراث اإلسالمي من خالل الكتاب المدرسي  كككككك5الخطاطـــة رقـــم كككككك
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 الكتاب منطلق للتواصل بالقوة أو بالفعل

 اللوحات/الفهارس/الخطاطات/الطبع/الغالف: التنوع والشمولية

 الجاذبية الضرورية

 المعلومات التوثيق الدقيق والتعليق وتمحيص

 إصدار جرد أو ملحقات استدراكية

 المناظرة المنظمة

 تربية المتلقي على احترام الرأي اآلخر

 الشحن الروحي بدل الشحن المعرفي

 إدراج مكونات أخرى يتفاعل معها المتعلم روحيا
  ف ككل ا  ك-صخلقككلصي رةكوكل لي  ك-كلقصبككلق آش ك-ص ر مككلشاو 

التكثيف من تمارين الدعم المندمج الذي يأخذ ظروف المراهق بعين 

 إ ي جكت ككليش خككلق آش ك–با لففكقف كي هقةكك–يوك كا  ك: االعتبار 

 الحد من الطابع التجاري الذي يأتي على حساب التربوي واألخالقي
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