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 املقدمة
 

 مقدمة:
والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه   احلمد هلل رب العاملني

 ومن وااله
 أما بعد:

حيتاج أبناؤان وبناتنا من طلبة الدراسات اإلسالمية والقرآن الكرمي إىل مرجع  
مادة القرآن الكرمي وعلومه ومادة الرتبية اإلسالمية  جامع يف تدريس 

ختطيطا   هبفروعها املتعددة، يتعرفون من خالله على مفهوم التدريس وعمليات
وتنفيذا وتقوميا، ويتعرفون كذلك على طرائق التدريس العامة واخلاصة،  
يستفيدون منه يف إعداد دروسهم يف حاضر دراستهم يف الرتبية العملية، ويف 

 قبل عملهم بعد خترجهم واخنراطهم يف ميدان العمل.مست
  ، يعاجل هذا املوضوع على املستوى النظري والتطبيقيلهذا الكتاب  وقد جاء

على املستوى النظري فقد اشتمل الكتاب على مخس وحدات دراسية،  ف
حتدثت الوحدة الدراسية األوىل عن التدريس وما يتعلق به من مفاهيم  

التدريس وطريقة التدريس واألسس العامة للتدريس، كما حتدثت  كأسلوب 
الوحدة الدراسية الثانية عن طرق التدريس العامة وخطوات كل طريقة 

 ومميزاهتا وعيوهبا. 
وبينت الوحدة الدراسية الثالثة عمليات التدريس الثالث وهي التخطيط  

 والتنفيذ والتقومي. 



 

 

 
 

 املقدمة
ق تدريس القرآن الكرمي وعلومه،  كما تضمنت الوحدة الدراسية الرابعة طر 

 بينما تناولت الوحدة الدراسية اخلامسة طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية. 
  دروسا منوذجية، لكل فرع من فروع  وعلى املستوى التطبيقي فقد قدمنا

القرآن الكرمي والرتبية اإلسالمية لكي تكتمل الفائدة العلمية لدى الطالب  
 لمادة. وترتسخ األطر النظرية ل

كما ميزان هذه الطبعة إبرفاق كتاب دليل الطالب وفيه جييب عن كل 
 األنشطة العملية يف كل وحدة دراسية. 

وهللا نسأل أن ينفع هبذا العمل مجيع طالب وطالبات الدراسات اإلسالمية  
 والقرآن الكرمي، وأن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي. 

م، وصلى هللا على سيدان حممد وآله  ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلي
 وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

 
 املؤلفان  
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 . التدريس مفهوم يعرف  (1
 طريقة التدريس،  أسلوب )  ابلتدريس املتعلقة املفاهيم يبني (2

 ( التدريس مدخل التدريس، اسرتاتيجية  التدريس،
 .والتعليم التعلم بني يفرق (3
 التدريس يف املعلم لنجاح األساسية يعدد املبادئ (4
 كنظام وكعملية اتصال.  التدريس مفهوم يبني (5
 التدريس طريقة مفهوم تطور يشرح (6
 التدريس  طريقة  أمهية يوضح (7
 التدريس  طرق  يصنف (8
 اجليدة  التدريس طريقة مواصفات  يعدد (9

 املنهج  مبكوانت  التدريس عالقة يبني  (10
 للتدريس العامة األسس يذكر (11
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ساألسس العامة للتدريساألسس العامة للتدري

 
 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القراءات اإلثرائية: 
 طبيعة املفهوم، القاهرة: عامل الكتب م(، التدريس رؤية يف 2004حسن حسني زيتون)-1
(، اسرتاتيجيات التدريس، إعداد خنبة من أعضاء هيئة  تحممود كامل الناقة وآخرون)د. -2

 التدريس بقسم املناهج، كلية الرتبية: جامعة عني مشس 
م(، اسرتاتيجيات التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العريب،  2008حسن شحاته)-3
 القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 1ط



 

 

 التدريس وما يتعلق به( )  وىل األ الوحدة

4 

 التدريس وبعض املصطلحات املتعلقة به
 
 

 هناك عدد من املصطلحات تتعلق ابلتدريس، لعل من أمهها ما أييت:  
 :  ـ التدريس  1

عملية علمية تفاعلية إنسانية منظمة تتم بني طرفني  يعرف التدريس أبنه: 
موقف تدريسي حمدد يف زمن حمدد لتحقيق أهداف حمددة يف ضمن 

 صياغة الشخصية وأعماهلا املستقبلية.
 
 

 على النحو التايل:التدريس وميكن تفصيل القول لتعريف 
تضمن ثالث مهارات رئيسية هي: التخطيط، التنفيذ،  تعملية  التدريس ✓

 مستقل إن شاء هللا. التقومي. وسنتناوهلا يف فصل 
،  واملبادئ " تقوم على جمموعة من النظرايت، علميةوكونه عملية " ✓

واألسس، وتستخدم جمموعة من املصطلحات العلمية ذات املعاين 
 . (1) احملددة، واإلجرائية"

 
: املصطلحات الرئيسية للتدريس، اسرتاتيجيات التدريس، إعداد  )د.ت(  حممود كامل الناقة  (1)

 . 5خنبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج، بكلية الرتبية، جامعة عني مشس، ص 

 يف دليل الطالب (1نشاط )

 يف دليل الطالب (2نشاط )
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تقوم على التفاعل بني املعلم واملتعلم " تفاعليةووصفه أبنه عملية "  ✓
 واخلربات التعليمية املستهدفة  

" أن اإلنسان معلما ومتعلما أداة التدريس وغايتها معا،  إنسانيةعىن "وم ✓
وهذا أتكيد على اجلانب اإلنساين والعاطفي املبين على عالقات احلب 

 والرتابط، ابعتبار أبوة العلم ال تقل أمهية وأثرا عن أبوة الدم. 
" يفيد أنه عملية خمططة، ال تقبل منظمةوكون التدريس عملية " ✓

ة، واملزاجية، بل تسعى حنو أهداف حمددة، وفق خطوات  العشوائي
حمددة، هذا من انحية، ومن انحية أخرى فهي عملية هلا نظامها،  
وخطواهتا، ومناذجها اليت يستفاد منها يف اإلعداد للتدريس، ويف تنفيذه  

 وتقوميه.
" ميثل املعلم طرفها األول، واملتعلم طرفها الثاين، تتم بني طرفني  " ✓

 . هما خصائصه، وواجباته، وأدوارهولكل من
يف   يف زمن حمدد ، ضمن موقف تدريسي؛ لتحقيق أهداف حمددة" ✓

" أتكيد على أمهية النظر إىل  وأعماهلا املستقبلية ،صياغة الشخصية
أي موقف تدريسي "على حنو كلي، على اعتبار أنه يضم عوامل 
عديدة، هي: املعلم، والتالميذ، واألهداف اليت يرجى حتقيقها من هذا 
التدريس، كما يضم املادة الدراسية، والزمن املتاح، واملكان املخصص  
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لوسائل  للتدريس، وما يستخدمه املعلم من طرق التدريس، وا
 . (1) التعليمية"

يف إطار احلفاظ  صياغة الشخصيةوأييت التأكيد على دور التدريس يف 
على اهلوية، وما ميثله ذلك من هدف عام، يشمل العملية الرتبوية التعليمية  

، يقوم كل عنصر من عناصر الرتبية، ومكوانهتا، ابلقيام بواجبه جتاه   برمتها
 صه، وقدر طاقته، وإمكانياته.  حتقيق ذلك اهلدف كل يف جمال ختص

ويتوجب هنا العمل على تنمية الشخصية جبوانبها املختلفة، وليس تنمية  
العقل فقط، وهذا يؤكد أمهية البناء الشامل واملتكامل لشخصية املتعلم، وأن 
ال يقتصر التدريس على التنمية الفكرية، ويهمل الوجدان والعاطفة،  

 . (2) واملهارات العملية
بنوعية الشخصية املطلوب  صياغة الشخصيةحية أخرى تتعلق ومن ان

التوصل إليها من الرتبية والتعليم كذلك، ألن نوع الشخصية املنتجة، ميثل  

 
اسرتاتيجيات التدريس، إعداد خنبة من أعضاء هيئة التدريس   )د.ت(، جمدي رجب إمساعيل  (1)

 . 18بقسم املناهج، بكلية الرتبية، جامعة عني مشس، ص 

م(، التعليم للحياة وليس لالمتحاانت، اجلمعية املصرية للمناهج  2003حسن شحاتة)  (2)
  22-21ملعاصرة وطرق التدريس، املؤمتر العلمي اخلامس عشر )مناهج التعليم واإلعداد للحياة ا

 . 66يوليو( اجمللد األول،  ص
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املستقبل، فاملطلوب من الرتبية والقائمني عليها صياغة الشخصية املبدعة  
 . (1)املنتجة، فذلك هو هدف الرتبية األول

ذات، واإلسهام يف خدمة اجملتمع، وتقدمي  وتتعلق فرص العمل، وحتقيق ال
لشخصية املتعلم، فمن حيسن ابألعمال املستقبلية النفع للنفس وللغري 

ـر يف اإلعداد  اإلعداد للمستقبل، يتمكن من العيش فيه، ومن يقص ِّ
 . (2) للمستقبل، تفرض عليه مشاريع الغري وتصوراهتم

كذلك بسوق العمل، وبفرص اإلسهام يف التنمية    األعمال املستقبليةوتتعلق 
الشاملة، ورفع كفاءة خمرجات التعليم مبا يتالءم مع معطيات العصر ومتطلباته، 

 ولتغطي هذه املخرجات االحتياجات القائمة واملستقبلية للتنمية.  
 ـ أسلوب التدريس: 2

ه  األسلوب يف اللغة: الطريق، يقال: سلكت أسلوب فالن يف كذا: طريقت
 .  (3) ومذهبه. وطريقة الكاتب يف كتابته. 

 
(، برانمج قائم على مهارات التدريس اإلبداعي وأثره يف  2003بدرية حممد حممد حسانني)  (1)

تنمية هذه املهارات لدى معلمي العلوم مبراحل التعليم العام مبحافظة سوهاج، اجلمعية املصرية  
 . 17، إبريل، ص 84ق التدريس،  العدد  للمناهج وطرق التدريس، دراسات يف املناهج وطر 

، السنة  28م(، التعليم كقوة منتجة للقوة، الرتبية املعاصرة، العدد 1993اندية مجال الدين)  (2)
 . 181العاشرة، سبتمرب، ص

،  بريوت، أمواج للطباعة والنشر  2م(: املعجم الوسيط، ط1987إبراهيم أنيس وآخرون)  (3)
 . 441والتوزيع، ص 
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متيز صاحبه عن غريه، ويتميز به عن   ذياملسلك الهو وإذًا فاألسلوب 
نسب إليه، مث هو بعُد حبسب ما أضيف إليه، فإن  ي ، و ه سواه، حىت يعرف ب

أضيف إىل األدب مسي أسلواب أدبيا، وإن أضيف إىل الرتبية مسي أسلواب  
لتدريس مسي أسلواب تدريسيا. وهو يرتبط بشخصية  تربواي، وإن أضيف إىل ا

املعلم وتطويعه لطريقة التدريس، فكلنا نستخدم طريقة اإللقاء لكن لكل 
 واحد أسلوبه يف ذلك. 

 
 

 :  ـ طريقة التدريس 3
عرف  طريقة التدريس أبهنا: جمموعة من إجراءات التدريس املختارة سلفا  ت

املعلم، واليت خيطط الستخدامها عند تنفيذ التدريس، مبا حيقق من قبل 
 ( 1)  األهداف املرجوة، أبقصى فاعلية ممكنة، ويف ضوء اإلمكاانت املتاحة.

 
 
 
 
 التدريس:  اسرتاتيجيةـ  4

 
م( تصميم التدريس رؤية منظومية، الكتاب الثاين، اجمللد األول،  1999حسن حسني زيتون)  (1)

 . 281القاهرة، عامل الكتب، ص 

 يف دليل الطالب (3نشاط )

 يف دليل الطالب (4نشاط )
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تعرف اسرتاتيجية التدريس أبهنا: "جمموعة من اخلطوات واملمارسات اليت  
يتبعها املعلم داخل الفصل؛ حبيث تساعده على حتقيق أهداف املقرر أو  
املوضوع، وتشمل على عدة عناصر من بينها: تنظيم الدرس، والتمهيد له  

التالميذ، وحتديد األنشطة التعليمية، وحتديد املوقف املخصص   إباثرة دافعية
اليت هلا، ونوع التفاعل الذي ميكن أن حيدث داخل الفصل، والطريقة 

 . (1) سيتبعها املعلم أثناء التدريس، وأساليب التقومي اليت ستتبع"
 
 ـ التعلم:   5

يعرف التعلم أبنه: "تغرٌي يف األداء أو تعديل يف السلوك اثبت نسبيا، ينتج  
عن اخلربة، واملران، وال يعزى إىل احلاالت اجلسمية املؤقتة، كتلك اليت 

. "ويف الواقع فإن أبسط  (2) حيدثها املرض، أو التعب، أو العقاقري الطبية"
تعريف له هو: إن التعلم هو ما يبقى يف الذهن، أو يؤثر يف األداء، بعد 

. ويعر ف التعلم أبنه: "تغري شبه دائم  (3) زوال املوقف التعليمي بوقت طويل"

 
م( فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي  2003حممد لطفي جاد)(1)

  22لة القراءة واملعرفة، العدد لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، جم
 . 21مايو، ص

ونظرايت التعليم، القاهرة: دار النهضة   سيكولوجية التعلم)د.ت(، جابر عبد احلميد جابر  (2)
 . 6، ص العربية

م(، املدخل يف إعداد املناهج الدراسية، الرايض: دار املريخ  1988) وليد عبد اللطيف هوانة   (3)
 . 292ص للنشر،

 يف دليل الطالب (5نشاط )
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. ويقع التعلم (1) واملمارسة، والتدريب"يف أداء املتعلم نتيجة ظروف اخلربة، 
، وهلذا  (2) يف القلب من العملية التعليمة، وهو لب العملية الرتبوية كلها

. ويهتم علماء النفس ابلتعلم (3)فالتعلم هو النقطة البؤرية للمعلم ولتدريسه
ودراسته لسببني أساسيني، السبب األول: أن التعلم مركز القلب من كل 

سيكولوجية. والسبب الثاين: أن معظم السلوك البشري انتج عن  نظرية 
 .  (4)التعلم

 ـ التعليم:   6
يعرف التعليم أبنه: طرق عديدة يستخدمها املدرس لتقدمي املادة العلمية  
للتالميذ بقالب مالئم الستعداداهتم وحاجاهتم واهتماماهتم. وتتضمن عملية  

ة العلمية نظراي وعلميا، وكل الوسائل  التعليم كل املصادر الالزمة لشرح املاد
 . (5)التقنية املساعدة على ذلك 

 
 املبادئ األساسية لنجاح املعلم يف التدريس:  -7

 
 . 237ص م(، مدخل إىل الرتبية، عمان: دار الفكر، 2000)  سامي سلطي عريفج  (1)

 . 299م(، علم النفس الرتبوي، القاهرة مكتبة النهضة املصرية،ص1972أمحد زكي صاحل) (2)

 60دار النهضة العربية،ص: املدخل لعلم نفس التعلم، القاهرة)د.ت(،مد عبدالقادر عبدالغفارحم (3)

 . 131، دار العلم للماليني، ص 5(: التعلم ونظرايته، ط1981فاخر عاقل)  (4)

 .293-292وليد عبد اللطيف هوانة: مرجع سابق، ص    (5)
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  (1)  تتلخص يف النقاط اآلتية:
 الدرس اجليد هو الذي يبدأ ابلتلميذ وينتهي به.  -1
 الدرس اجليد هو الذي أعده املعلم وخطط له بشكل متقن. -2
شرط أساسي لنجاح التدريس، فيتصرف املعلم حبسب  املرونةتوافر  -3

 ظروف املوقف التعليمي، وحتقيق األهداف املنشودة.
 البناء على خربات التالميذ السابقة ضرورة لنجاح عملية التدريس.  -4
إدارة املوقف التعليمي، وضبط بيئة الصف من العناصر األساسية   -5

 لنجاح التدريس.
هم خصائص التالميذ النفسية، واجلسمية،  املعلم الكفء هو الذي يف  -6

والعقلية، فيعمل على حتقيق األهداف، ومعاجلة احملتوى ابلطريقة اليت  
تيسر عملية التعلم عليهم، وجييد استثارة دوافعهم للتعلم، وينوع من  

 أساليب تدريسه، ويتيح هلم الفرصة للمشاركة. 
 مفهوم التدريس كنظام: .8

يقصد ابلنظام: الكل املتكامل الذي تتفاعل أجزاؤه مع بعضها لتحقيق 
النظام. ويف النظام يكون الكل = جمموع األجزاء + ما بينها من عالقات،  

 
م(، االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة  2006)هدى حممد إمام صاحل  (1)

طرق تدريس   م(،1995)؛ جودت الركايب21-18ص االبتدائية، كلية الرتبية، جامعة مشس،
 .37-35م، دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر، ص1995، 5اللغة العربية، ط
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فوصالت الدراجة كنظام = جمموع األجزاء املكونة للدراجة + ما بينها من  
 .  (1)عالقات وصالت 

ملخرجات، والتغذية  ويتكون النظام من املدخالت، والعمليات، وا
فيها األخذ   (3) . وأجزاؤه تقوم بينها عالقات تبادلية شبكية(2)الراجعة

. وتكون له مسات ( 4) والعطاء، وفيها التأثري والتأثر، وفيها النفع املتبادل
مميزة، وعالقات تبادلية مع النظم األخرى املرتبطة به يف بعد جمايل، وآخر  

بدخول املعلومات، أو األفكار الواردة إليه،  زمين، ويكون مفتوحا، يسمح 
وله مدخالت تتحول من خالل العمليات اليت تقوم هبا العناصر املتفاعلة  

 .(5) إىل خمرجات مرغوب فيها
 : (6)إذا نظران إىل التدريس كنظام متكامل جند أنه يتكون من

 
 .30ص م(، أساسيات املنهج املعاصر، الرايض: مكتبة الرشد،2004)مندور عبد السالم فتح هللا (1)

،  عمَّان، دار  1م( املنهج الرتبوي من منظور إسالمي، ط1992يعقوب حسني نشوان)  (2)
 . 25الفرقان للنشر والتوزيع، ص

العالقة الشبكية تعين: أن كل عنصر له عالقة بكل عنصر من العناصر األخرى، وأما العالقة    (3)
اخلطية فتعين: أن للعنصر عالقة أبحد العناصر، أو بعدد حمدود منها فقط. ينظر: إسحاق أمحد  

دار الفرقان  : عمَّان ، 1املنهج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة، ط  م(،1984)الفرحان وزمياله
 . 22ودار البشري،، ص 

 39م( املناهج حاضرا ومستقبال، الكويت، مكتبة املنارة اإلسالمية، ص2001صربي الدمرداش)(4)

 .  21إسحاق أمحد الفرحان وزمياله: مرجع سابق،، ص    (5)

األردن، دار املناهج   -م(: أساسيات التدريس، عمان 2006خليل إبراهيم شرب وزمياله)  (6)
التدريس رؤية يف   م(، 2004) . بتصرف كبري؛ حسن حسني زيتون16-15للنشر والتوزيع، ص 

 . 36-32ص  ، القاهرة: عامل الكتب،طبيعة املفهوم
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 أ. املدخالت: وتشمل: 
جتماعية، وما ميتلك من  : مبا لديه من خصائص نفسية، وعقلية، وااملعلم

جبوانب املتعلم  قدرات علمية، ومهنية، ومهارات االنتقاء، واإللقاء، واالرتقاء
 مجيعا عقال ووجداان ومهارات. 

: حاجاته، وميوله، وخصائصه، والفروق الفردية البينية، والذاتية،  املتعلم
 وخلفيته الثقافية، ورغباته النفسية، وقدرته االقتصادية. 

مبعناه الواسع، الذي يشمل األهداف، واحملتوى، وطريقة   لدراسي:املنهج ا
 التدريس، وأساليب التقومي. 

: وتشمل البعد الزماين، واملكاين، واملباين، واألاثث املدرسي،  بيئة التعلم
 واملعامل، وبيئة التعلم االجتماعية من تشجيع، وتنافس وتعزيز وغريها.

وتشمل التخطيط لعملية التدريس، وجودة اخلطة  ب. عمليات التدريس: 
الدراسية، مبعىن: إعداد املادة الدراسية إعدادا يشمل إتقاهنا، واملطالعة  
اخلارجية، وتوقع األسئلة، وتوفري الوسائل التعليمية املعينة، ووضع خطة  

شمل حلسن عرضها، واستثمارها أبفضل صورة، وغري ذلك، والتنفيذ، وي
خطوات الدرس، والتفاعالت اليت تتم بني املدرس وتالميذه، والتالميذ  
بعضهم بعضا، والتالميذ واملادة واخلربات التعليمية، وطرق التدريس املتبعة  

 ... اخل  
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تتمثل خمرجات التدريس يف إحداث التغريات جـ. خمرجات التدريس: 
نية، واملهارية؛ لتحقيق املطلوبة يف جوانب شخصية املتعلم املعرفية، والوجدا

 النمو الشامل يف شخصية املتعلم.
وتتمثل يف التقومي التكويين يف أثناء كل خطوة، د. التغذية الراجعة: 

والتقومي اخلتامي هناية الدرس، ويشمل املدخالت، والعمليات، واملخرجات،  
وعملية التقومي ذاهتا؛ بغية حتسني التدريس، وزايدة الفاعلية يف حتقيق 

هداف املنشودة. وأتيت أمهية التغذية الراجعة من ضرورة التقومي، وأمهيته  األ
 يف حتسني أي عمل وتطويره. 

 مفهوم التدريس كعملية اتصال:. 9
ميثل التدريس موقفا اتصاليا جيدا؛ حيث تتحدد فيه عناصر االتصال  

رسالة  بشكل اجليد، واملتمثلة يف: املرسل )املعلم( ، واملستقبل )املتعلم( ، وال
)اخلربة التعليمية(، ووسيلة اتصال، وتغذية راجعة. وفيما يلي تفصيٌل 

 :  (1) عنها
وهو غالبا ما يدير عملية االتصال ابعتبارها مرسال،  ـ املرسل )املعلم(:  1

وأحياان يكون مستقبال عندما يسمع إجاابت الطالب، أو استفساراهتم،  
دة عوامل، منها: نظرته إىل مهنة  ومقرتحاهتم. وتتأثر فاعلية املعلم كمرسل بع

التعليم، وإىل نفسه، وإىل طلبته، وموقفه من املادة الدراسية، ومستواه  
 

ون: التدريس رؤية يف  ؛ وحسن زيت17-16خليل إبراهيم شرب وزمياله: مرجع سابق ص  (1)
 .26-25طبيعة املفهوم، مرجع سابق،ص 
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العلمي، واالجتماعي، والثقايف، وخربته املهنية، فكلما كان جيدا يف ذلك  
 كان أداؤه أفضل.

الطالب هو املستقبل، وقد ميارس اإلرسال حني  ـ املستقبل )املتعلم(:  2
يقدم اقرتاحا، أو يبدي وجهة نظر، أو يستفسر حول نقطة ما.  يسأل، أو

وتتأثر فاعلية املتعلم كمستقبل بعدد من العوامل، أمهها: تقبله للمادة، وحبه  
للمعلم، واجتاهه حنو نفسه، ومبستواه العلمي، والثقايف، واالجتماعي، فكل 

 هذه األمور تؤثر على كفاءة االتصال سلبا وإجيابيا. 
وجيب أن تكون مناسبة للمتعلم، وانفعة  لة )اخلربة التعليمية(: ـ الرسا 3

له، وتليب حاجاته ورغباته، واهتماماته، وقد تكون يف صورة لفظية كالمية،  
أو يف صورة مكتوبة، أو عملية، وقد تكون ذا طبيعة معرفية، أو مهارية، أو  

 وجدانية. 
ة، أو مها معا، أو  وقد تكون الوسيلة مسعية، أو بصريـ وسيلة االتصال:  4

بوسيلة حسية أخرى، ميكن استخدامها؛ لتحقيق األهداف املرغوبة، وتؤثر  
 وسيلة االتصال ابلضرورة على فاعلية االتصال.

وهي تتم من خالل التقومي؛ لكي نتأكد من استالم  ـ التغذية الراجعة:  5
الراجعة ضرورة الزمة  املستقبل للرسالة، وأتثريها فيه وأتثره هبا، ومتثل التغذية 

 لتفعيل االتصال وتطويره.
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 التدريس علم وفن ومهنة: .10
التدريس علم، وفن، ومهنة، أما كون التدريس علم  فألن له مصطلحاته 
اليت يعرف هبا، وخطواته اليت يسري فيها، وفق أسس علمية ختطيطا،  

واألسس   وتنفيذا، وتقوميا، وهو يقوم على جمموعة من النظرايت، واملبادئ، 
 اليت ينبغي أن يتعرفها كل من يتخذ التدريس مهنة له.  

والتدريس فن ابعتبار املوهبة، والقدرة على عملية التدريس، ويتفاوت  
منهم   املعلمون يف ذلك، مثل تفاوهتم يف الناحية العلمية، فاملعلمون مثل املاء

و من يْعلم الطاهر يف نفسه، املطهر لغريه، والطاهر فقط، فالطاهر املطهر ه
ويستطيع أن يعل ِّم، والطاهر فقط ميتلك اخلربة، واملعرفة، ولكنه يعجز عن 

 تعليمها، أو ال جييد ذلك. 
" إن التدريس ليس مهنة عادية، بل إنه املهنة األم؛ ألهنا تسبق مجيع املهن 
األخرى، كما أهنا الزمة هلا، إذ تعترب املصدر األساس الذي ميد املهن  

 .  (1) ر البشرية املؤهلة علميا، واجتماعيا، وفنيا، وأخالقيا" األخرى ابلعناص
 تطور مفهوم طريقة التدريس: .11

كانت النظرة الضيقة إىل طريقة التدريس تقصرها على كوهنا أداة لنقل 
املعلومات من املعلم إىل الطالب. وهذه النظرة الضيقة تقصر مفهوم التعليم 
على اجلانب املعريف، وتغفل اجلوانب األخرى الوجدانية، واألدائية، ويعاب  

 
 . 41حسن حسني زيتون: التدريس رؤية يف طبيعة املفهوم، مرجع سابق، ص   (1)
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هتمام ابلفروق على هذه النظرة الضيقة إىل طريقة التدريس أهنا أغفلت اال
الفردية للتالميذ، فهي تسوي بني الطالب مجيعا، وال تلتفت إىل الفروق  

 اليت بينهم يف امليول والقدرات.
وقد جتاوزت الرتبية احلديثة هذه النظرة الضيقة، منذ أصبح املتعلم حمور 

التدريس؛  العملية التعليمية والرتبوية، وتطور تبعا لذلك النظر إىل طريقة 
فأصبحت وسيلة لتنظيم بيئة التعلم؛ لتفعيل نشاط الطالب لتعديل سلوكه 

 . (1) يف اجلوانب املعرفية، والوجدانية، واألدائية
واألساس الذي تقوم عليه الرتبية احلديثة، هو أن التعليم حيدث نتيجة 
للتفاعل بني املتعلم والظروف اخلارجية، وأن دور املعلم هو هتيئة هذه  

روف؛ حبيث يستجيب هلا املتعلم، ويتفاعل معها، مما جيعله إجيابيا  الظ
 .  (2) نشيطا يف الكشف، والتحصيل، واالبتكار

ويف ضوء ذلك مل يعد هناك طريقة تدريس مثلى تصلح لكل املواقف 
التدريسية، وتطبق مع كل مادة، وتناسب مجيع املراحل العمرية، واملستوايت  

لدارسني، فالطريقة اليت قد تكون جمدية يف الدراسية، وتنفع مع مجيع ا
موقف تدريسي أو مع جمموعة من الدارسني، قد تكون غري جمدية يف 

 
، كلية  1م( تدريس اللغة العربية يف ضوء االجتاه الوظيفي لتعليم اللغة، ط2001أمحد رشوان)   (1)

 . 303الرتبية، جامعة أسيوط، ص 

( املنهج املدرسي املعاصر املفهوم. األسس. املكوانت.  2003خلليفة)حسن جعفر ا  (2)
 . 168، مكتبة الرشد انشرون، ص 2والتنظيمات، ط
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موقف تدريسي خمتلف، أو مع دارسني آخرين، وما قد يتناسب مع مادة  
 .  (1) ما، قد ال يتناسب مع مادة أخرى

 أمهية طريقة التدريس:.12
صل بني التلميذ واملنهج، فهي املكون  أتيت أمهية الطريقة من كوهنا حلقة الو 

الثالث من مكوانت املنهج، ومن الصعوبة مبكان أن نفصل حمتوى املنهج  
.  ويتوقف على جناح الطريقة إخراج املنهج  (2) عن الطرق املتبعة يف تدريسه

إىل حيز التنفيذ، فاملعلم ال يعلم مبادته فحسب، وإمنا يعلم بطريقته،  
 . (3) قاته مع تالميذهوأسلوبه، وشخصيته، وعال

 :  (4) تصنيف طرق التدريس.13
 تصنف طرق التدريس وفقاً لآليت:

 أ ـ لنشاط التلميذ: 
 طرق تركز كليا على نشاط التلميذ، مثل: طريقة حل املشكالت. .1
 طرق هتمل نشاط التلميذ، مثل: طريقة اإللقاء.  .2

 
م( تصميم الربامج التعليمية، ترمجة أمحد خريي كاظم،  القاهرة، دار  1977جريولد كمب)  (1)

 . 35النهضة العربية، ص  

سها وتطبيقاهتا،  القاهرة، دار الفكر العريب،  م(: مناهج الرتبية أس1998علي أمحد مدكور)  (2)
 . 228ص 

 . 18صم(، املناهج املعاصرة، دار النهضة العربية،1988) الدمرداش عبد اجمليد سرحان  (3)

،  الرايض، دار النشر  2م( التدريس وإعداد املعلم، ط 1998عبد الرمحن قنديل) يس   (4)
 . 164-161الدويل،ص 
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 املناقشة.طرق تركز جزئيا على نشاط املتعلم، مثل: طريقة  .3
 ب ـ لنوع التعلم وعدد الطالب:

طرق التدريس اجلمعي، مثل: طرق اإللقاء، وحل املشكالت،  .1
 واملناقشة أو احلوار. 

 طرق التدريس الفردي، مثل التعليم املربمج، أو التعليم ابحلاسبات اآللية. .2

 جـ ـ لنمط االحتكاك بني املعلم والطالب: 
فيها بطالبه، ويتعامل معهم طرق تدريس مباشرة، حيتك املعلم  .1

 وجها لوجه، مثل طرق اإللقاء، واملناقشة، والدروس العلمية.
طرق تدريس غري مباشرة: ال يرى فيها املعلم طالبه، وال يقابلهم،  .2

مثل التدريس عن طريق الدائرة التلفزيونية، والربامج التعليمة يف 
 األقرصة املدجمة. 

 د ـ ألسلوب األداء: 
 ة، مثل: اإللقاء، والقصة، واحلوار. الطرائق الكالمي .1
 الطرائق التوضيحية، مثل: حل املشكالت، ومتثيل األدوار. .2

 : (1)هـ ـ ملدى استخدام املعلمني وميكن تقسيمها إىل قسمني
 طرق تدريس عامة، تناسب كل التخصصات. .1
 طرق تدريس خاصة، تناسب ختصصا بعينه. .2

 
م(، املنهج الدراسي املعاصر املفهوم، األسس املكوانت  2003)ليفة اخلحسن جعفر   (1)

 . 169صوالتنظيمات، الرايض: مكتبة الرشد، 
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 :  (1) مواصفات طريقة التدريس اجليدة.14
هناك عدة صفات تتميز هبا طريقة التدريس اجليدة، لعل من أبرزها أن 

 : تناسب 
 . املرحلة التعليمية ▪
 . موضوع الدرس ▪
  .أغراض التعليم ▪
 .عدد الطالب يف  الفصل ▪
 .ظروف الطالب  ▪
 . إمكانيات املدرسة ▪
  .مرونة الطريقة ▪
 الفروق الفردية بني الطالب. ▪

 التدريس وعالقته مبكوانت املنهج: .15
عند بناء أي منهج دراسي تكون البداية بوضع األهداف اليت 
يرجتى حتقيقها من خالله، وتعد األهداف إجابة عن سؤال: ملاذا نعلم؟  
وبعد صياغة األهداف وحتديدها التحديد الدقيق، تتجه اجلهود حنو صياغة  
احملتوى الذي تنعكس فيه هذه األهداف، وحبيث يكون ترمجة ملموسة  

اف، وهو إجابة عن سؤال ماذا نعلم؟ وبعد حتديد األهداف، وفعلية لألهد

 
 . 246-244، دار الفكر، ص ( مدخل إىل الرتبية، عمان 2000سامي سليطي عريفج)  (1)
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واختيار احملتوى املمث ِّـل هلذه األهداف، تظهر احلاجة إىل حتديد الكيفية اليت  
سيتم هبا تنفيذ املنهج أهدافا وحمتوى، وتتمثل يف اإلجابة عن سؤال كيف  

ملناشط،  نعل م؟ وهو متعلق بعملية التدريس وما يستخدم فيها من الطرائق وا
وأنواع النشاط، وغري ذلك من متطلبات املوقف التدريسي، يف أثناء القيام  

. ومبقدار الكفاءة يف عملية التدريس تكون كفاءة املنهج  (1) بعملية التدريس
أبهدافه وحمتواه، فاملنهج املنطلق من الرؤية التقدمية الواسعة لن يكون  

 . (2)كذلك إذا مت تدريسه من خالل مدرسني تقليديني
 األسس العامة للتدريس: .16

 أن األسس العامة للتدريس تتمثل يف:   (3) يرى حسن شحاتة
 مراعاة ميول التالميذ. •
 استغالل النشاط الذايت هلم. •
 العمل بقاعدة احلرية املعقولة يف التعليم. •
 تشويق التالميذ إىل العمل وترغيبهم فيه.  •
 إجياد روح التعاون. •

 
( االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة  2006-2005هدى حممد إمام صاحل) (1)

 . 23االبتدائية، كلية الرتبية ـ جامعة عني مشس، ص 

م( املناهج املعاصرة، مكة املكرمة، دار الكتاب  1997فوزي طه إبراهيم ورجب الكلزة) (2)
 . 218اجلامعي، ص

اسرتاتيجيات التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العريب،   م(، 2008)حسن شحاتة  (3)
 19-18ص  ،القاهرة: الدار املصرية اللبنانية 
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 التعليم الذايت.تشجيع التالميذ على  •
 الرتبية عن طريق اللعب. •
مراعاة عامل الطفولة، والتفكري فيه قبل أي شيء آخر، وإعدادهم  •

 للحياة اليت تنتظرهم، ابجلمع بني التعليم النظري والعملي.
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سوف نتعرف يف
هذه الوحدة 

:على

سوف نتعرف يف
هذه الوحدة 

:على

طريقة اإللقاءطريقة اإللقاء

طريقة املناقشةطريقة املناقشة

طريقة احلوارطريقة احلوار

الطريقة القياسيةالطريقة القياسية

يةالطريقة االستقرائيةالطريقة االستقرائ

طريقة هرابرتطريقة هرابرت

طريقة حل املشكالتطريقة حل املشكالت

طريقة العرضطريقة العرض

طريقة املشروعطريقة املشروع

طريقة التعييناتطريقة التعيينات
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 التدريس طرق  من طريقة كل تنفيذ خطوات  يشرح (15
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 طرق التدريس العامة

 القراءات اإلثرائية:
 الكتب أمحد حسني اللقاين: املنهج األسس املكوانت التنظيمات، القاهرة، عامل -4
 الكتاب  دار:  العني اته،يسرتاتيجوا  التدريس  طرائق( م2002)احليلة  حممود حممد -5
م(، طرق التدريس العامة ومهارات 2001)عبد الرمحن عبد السالم جامل-6

 ختطيط وتنفيذ وتقومي التدريس، صنعاء: مكتبة املتفوق

 عصف ذهين يف دليل الطالب (1نشاط )
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فيما يلي عرض ألهم طرق التدريس العامة، واليت ميكن تناوهلا من قبل  
 املعلمني يف خمتلف املواد والتخصصات، ومن أبرزها ما أييت: 

 ـ طريقة اإللقاء:   1
هنا: الطريقة اليت يتوىل فيها املعلم عرض موضوع معني أبسلوب  أبوتعرف 

 .  (1) األهدافشفهي، يالئم مستوايت املتعلمني من أجل حتقيق 
 إللقاء اجليد:اشروط طريقة 

جمموعة من الشروط لطريقة اإللقاء اجليد، يلتزم هبا   (2)يذكر بعض الرتبويني
 املعلم يف تدريسه، وهذه الشروط هي:

 اإلعداد اجليد. .1
 التدرج يف العرض. .2
 التوازن يف العرض.  .3
 إاثرة التساؤالت. .4
 استخدام الوسائل التعليمية. .5
 املناقشة.حرية  .6
 التقومي واملتابعة.  .7

 
 . 170حسن جعفر اخلليفة: مرجع سابق، ص   (1)

املنهج  )د.ت(، ؛ أمحد حسني اللقاين 171-170حسن جعفر اخلليفة: مرجع سابق، ص   (2)
 .179-178األسس املكوانت التنظيمات، القاهرة، عامل الكتب، ص 

 يف دليل الطالب (2نشاط )
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 :  (1)مزااي طريقة اإللقاء

 سهولة إعدادها، وتنفيذها، ومناسبتها يف كثري من املواقف التعليمية.   .1
 ميكن من خالل الشرح توضيح النقاط الغامضة. .2
 غري مكلفة يف املال، والوقت، واجلهد..  .3
 واإلصغاء. تنمي مهارة االستماع،  .4
 . االطالعتناسب األطفال الصغار الذين ال ميكنهم الكتابة، أو   .5
 تسمح للمعلم ابملرونة مع املادة الدراسية يف املقرر ابإلضافة واحلذف.  .6
 تزود الطالب أبكرب عدد ممكن من املعلومات يف وقت قصري. .7
 تسمح بتقدميها ألكرب عدد ممكن من التالميذ.  .8
ملعلم أو احملاضر قصصا، ومواقف مرت  تكون مناسبة جدا حني ينقل ا .9

 به، أو معلومات ال يعرفها غريه.
 :  (2) عيوب طريقة اإللقاء

 سلبية املتعلم. .1
 تبعث روح امللل. .2

 
؛ عبد الرمحن عبد السالم  114مندور عبد السالم فتح هللا عبد السالم، مرجع سابق، ص   (1)

يط وتنفيذ وتقومي التدريس، صنعاء: مكتبة  م(، طرق التدريس العامة ومهارات ختط 2001)جامل
 .172-171؛ حسن جعفر اخلليفة: مرجع سابق، ص 123ص  املتفوق، 

، صنعاء،  1م(التدريس طرقه العامة وأساليبه وعملياته، ، ط2008حممد عبد هللا احلاوري)  (2)
 35مركز املتفوق، ص
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 تركز يف التدريس على دور املعلم، بدال عن الرتكيز على دور املتعلم. .3
 عدم فاعليتها يف تدريس املهارات النفس حركية.  .4
 الفردية.ال تراعي الفروق  .5

 طريقة املناقشة:-2
وتعرف املناقشة أبهنا: "موقف خمطط ومقصود يشرتك فيه جمموعة من 
األفراد حتت إشراف وتوجيه املدرس؛ ملناقشة مشكلة من املشكالت أو  
قضية من القضااي، هبدف الوصول إىل حل هلا، وتعتمد على املتعلمني 

 .  (1)وخرباهتم السابقة، وتتم داخل الفصل"
 خطوات تنفيذ املناقشة:

 :(2) تتم املناقشة وفقا للخطوات التالية 
حتديد موضوع املناقشة، وتوضيح أهدافه، واملصادر واملراجع اليت   .1

 حتدثت عنه، وطرق الوصول إليها. 
 الدقة يف حتديد زمان املناقشة ومكاهنا.  .2
 تنظيم مادة املناقشة تنظيما سليما.  .3
 م، واملنطقي.تدريب املتعلمني على التفكري السلي .4
 كتابة عناصر املوضوع على السبورة.  .5

 
الرتبوية املعرفة يف املناهج   م(، معجم املصطلحات2003) أمحد حسني اللقاين وعلي اجلمل   (1)

 . 293-292ص القاهرة: عامل الكتب، وطرق التدريس، 

 130عبد الرمحن عبد السالم جامل: مرجع سابق، ص (2)
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 احلضور قبل موعد املناقشة. .6
 عدم السخرية من اآلراء غري املوفقة، وتصويبها بصورة حسنة.  .7
 اإلدارة اجليدة للمناقشة، وضبط قاعة املناقشة.  .8
اخلروج خبالصة واضحة، ومعروفة، موثوقة عن موضوع النقاش من  .9

 مناقشته، وما التوصل إليه. خالل عرض تقرير مبا متت  
 

 مزااي طريقة املناقشة:
 إجيابية املتعلم.  -1
 ثقة املتعلم بنفسه، وقدراته، وإمكانياته، وتشجعه على تنميتها.  -2
تنمي لدى املتعلم قدرات، واجتاهات، وقيما إجيابية، مثل: قدرات   -3

 واملناظرة، ودفع الرأي ابلرأي. التفكري العليا، والنقد، والربهنة، 
 : عيوب طريقة املناقشة

 أن االستخدام السيئ هلا يبعثر املعلومات، ويفقد الدرس وحدته.  -1
 حتتاج  إىل زمن طويل. -2
 استئثار حفنة قليلة من الطالب ابلنقاش.  -3
التدخل الزائد من املعلم يف املناقشة، وطغيان فاعلية املعلم يف املناقشة  -4

 س.على فاعلية التدري

 طريقة احلوار )الطريقة السقراطية(: -3

 يف دليل الطالب (3نشاط )
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 وتتكون من ثالث مراحل:، (1)تنسب هذه الطريقة إىل سقراط
مرحلة اليقني، الذي ال أساس له من الصحة. وهي مرحلة هدفها  -1

 إظهار جهل اخلصم، وغروره، وادعائه للعلم.
مرحلة الشك، من خالل احملاورة واألسئلة لزعزعة اليقني الذي ليس له   -2

 أساس من الصحة، فيدرك أن املعلومات السابقة لديه غري يقينية. 
مرحلة اليقني بعد الشك، وفيها يبىن اليقني على الدليل والربهان، وتتم   -3

عن طريق البحث من جديد يف املوضوع، ومعرفة األمثلة اليت توضح  
على أساس اإلدراك العقلي احلقيقة ومتيزها من غريها، وهي مرحلة تقوم 

 ال على أساس التصديق الساذج.
 

 : (2)حلوارمزااي طريقة ا
تنمي الفكر، وأنه ليس من احلكمة أن حنكم على األشياء حكما    -1

 عاما قبل أن نعرفها، وخنتربها بكل عناية ودقة. 

 
ق. م.( فيلسوف يوانين كبري. تتلمذ على يديه كل من   399-ق. م.  470سقراط )  (1)

أفالطون وزينفون. وقد ابتكر طريقة يف التدريس مسيت بطريقة سقراط أو الطريقة السقراطية اليت  
جييب فيها على أسئلة تالميذه بطريقة أسئلة ال بطريقة تقدمي املعلومات جاهزة. وقد ذكرت  

عماله يف كتب أفالكون، وتعترب آراؤه أساس الفلسفة املثالية اليت ظهرت فيما  معظم أفكاره وأ
 . 287بعد. ينظر: وليد عبد اللطيف هوانة: مرجع سابق، ص 

القاهرة: الدر املصرية  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،  م(،2002) حسن شحاتة   (2)
 .128مرجع سابق، ص  ؛ عبد الرمحن عبد السالم جامل: 35ص اللبنانية، 

 يف دليل الطالب (4نشاط )
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تزيل اليقني الساذج، الذي ال يعتمد على دليل، وال يستند إىل    -2
 برهان.

جتعل اإلنسان يفحص ما يستمع، فيوازن ويقايس، ويسأل ويتساءل،   -3
وجتعله يدقق فيما يقول، فال يرسل الكالم على عواهنه، وال يصدر  

 األحكام، والقواعد بال برهان، وال دليل. 
قيبية؛ ألهنا حتتاج إىل اإلرشاد، جتمع بني الطريقة اإلرشادية والتن -4

 والبحث والتفكري دائما.  
 : (1)  حلوارعيوب طريقة ا

 تستغرق زمنا طويال للوصول إىل حقيقة من احلقائق. -1
 كثرة االستطراد، واخلروج من موضوع إىل آخر  -2
إمهال النقطة األساسية، حيث يتشعب احلديث، وتتوالد األسئلة،   -3

 ويضيع املوضوع األساسي. 
 صعبة التطبيق على املدرسني، وخاصة الضعاف منهم.   -4

 الطريقة القياسية:   -4
، تستند الطريقة القياسية إىل فكرة  (1) تنسب هذه الطريقة إىل أرسطو

القياس، واليت تقوم على افرتاض أن ما يصدق على الكل يصدق على كل  

 
 .  36حسن شحاتة: تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص   (1)



 

 

 طرق التدريس العامة( ) الثانية  الوحدة

32 

احلديد  أجزائه. فإذا قلنا أن املعادن تتمدد ابحلرارة، فاحلديد معدن إذن
يتمدد ابحلرارة، فالتلميذ يبدأ بدراسة القاعدة أو احلكم العام مث يبدأ  
ابلقياس عليه. "واألساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال 

.  وهذه الطريقة تبدأ ابلقاعدة أو النظرية وتثين ابألمثلة أو  (2) التدريب"
سلكها العقل يف الوصول الربهان. وهي إحدى طرق التفكري العامة اليت ي

من املعلوم إىل اجملهول، فالقياس يف الواقع هو إحلاق للشبيه بشبيهه املعروف  
 . (3) سابقا

 خطوات الطريقة القياسية:
أن يعرض املعلم على التالميذ القاعدة العامة، أو النظرية، أو املبدأ،   .1

نة  موضحا املصطلحات، أو الرموز، أو املفاهيم، أو العبارات املتضم
 فيها.  

أن يتأكد املعلم من فهم التالميذ ملعىن القاعدة العامة وجوهرها، وذلك  .2
عن طريق توجيه جمموعة من األسئلة اليت تقيس فهم التالميذ هلذه  

 
ق. م.( فيلسوف يوانين درس على يدي أفالطون يف   322 –ق. م.  384أرسطو )  (1)

أكادمييته عشرين عاما، وقد قام مبهمة تعليم اإلسكندر األكرب يف صغره وشبابه. له كتاابت  
يف األخالق واملنطق والبالغة والسياسة والرتبية. وقد رأى أن هدف الرتبية الرئيسي وهو  عديدة 

إعطاء التالميذ الفرصة لكي يصبحوا أحرار وعادلني وأخالقيني. ينظر: وليد عبد اللطيف هوانة:  
 . 283مرجع سابق، ص 

 294صكر العريب،القاهرة، دار الفم( تدريس فنون اللغة العربية،  2000علي أمحد مدكور) (2)

م( تعليم اللغة العربية دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية،  2000حسني سليمان قورة)  (3)
 .294القاهرة، دار الفكر العريب، ص 
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 القاعدة العامة أو النظرية. 
أن يعرض املعلم على تالميذه عدة مواقف مشكلة، ويوضح هلم كيفية   .3

 موقف مشكل.تطبيق القاعدة أو النظرية على كل 
تكرر اخلطوة السابقة حسب احلاجة؛ إلكساب التالميذ املهارة يف  .4

 تطبيق القاعدة العامة على املواقف املشكلة املختلفة.
 

 : مميزات الطريقة القياسية
 اقتصادية يف الوقت واجلهد. .1
التالميذ، مث يطبق عليها  سهلة االستخدام، فاملعلم يضع القاعدة أمام  .2

 األمثلة، أو اجلزئيات املتعلقة هبا. 
 سريعة األداء، فهي ال حتتاج إىل جمهود كبري من املعلم واملتعلم. .3
تكسب التالميذ القدرة على التفكري، مثال مير عليه عبارة يريد معرفة  .4

 موقعها اإلعرايب، فيتذكر القواعد، ما القاعدة اليت تنطبق عليها ذلك.
 :: (1) الطريقة القياسية عيوب

صعوبة االنتفاع هبا يف تدريس تالميذ املرحلة االبتدائية، فهي حتتاج فهم   .1
 القواعد العامة اليت تتسم ابلتجريد، أو العمومية يف صياغتها. 

اعتمادها على احلفظ جملموعة كبرية من القواعد العامة اليت يصعب على  .2
 

،  وزارة الرتبية  1م( مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، ط2000وزمياله) مسري شريف ستيته (1)
 .224والتعليم ابجلمهورية اليمنية، ص 

 يف دليل الطالب (5نشاط )
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الذاكرة واحلفظ، وهذا قد يؤدي  التلميذ فهمها مجيعا، فهي تعتمد على 
 إىل حفظ القواعد آليا.

سلبية املتعلم يف املوقف التعليمي، فهو ال يكتشف القاعدة بنفسه،   .3
 ودوره يقتصر على تطبيقها على املواقف املشكلة.

ال تسلك طريقا طبيعيا يف اكتساب التالميذ للمعلومات؛ ألن العقل  .4
؛ أي أهنا عكس قوانني  يدرك األمور الكلية بعد مشاهدة أجزائها

 اإلدراك؛ حيث تبدأ ابلصعب، وتنتهي ابلسهل. 
 الطريقة االستقرائية: -5

الطريقة االستقرائية عكس الطريقة القياسية؛ وتستند هذه الطريقة على 
؛ حيث تبدأ من  (2)، الذي يعد أحد أشكال االستدالل(1)مفهوم االستقراء

ية إىل القاعدة العامة، ومن  اجلزئيات إىل الكليات، ومن احلاالت الفرد
 احملسوسات إىل اجملردات.

 :خطوات الطريقة االستقرائية
 

يعرف االستقراء أبنه: عملية تفكري، حيتاج إىل تتبع اجلزئيات، والتوصل منها إىل حكم كلي    (1)
اقف أو األمثلة؛ للخروج  أو قاعدة، يطرح فيها املعلم على تالميذه عددا من احلاالت أو املو 

 . 38مبفهوم أو تعميم معني. أمحد حسني اللقاين وعلي اجلمل: مرجع سابق، ص 

" االستدالل عموما عملية تفكري تتضمن وضع احلقائق أو املعلومات بطريقة  منظمة، أو    (2)
لية  معاجلتها حبيث تؤدي إىل استنتاج أو قرار أو حل مشكلة. أما االستدالل املنطقي فهو عم

تفكري تستند إىل قواعد واسرتاتيجيات معينة، هتدف توليد املعرفة عن طريق االستنباط أو  
م(، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية،  2003)االستقراء" حسن شحاتة وزينب النجار 

 . 38ص القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 
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 تقدمي عدد كاف من احلاالت الفردية اليت تشرتك يف خاصية معينة.  .1
 مساعدة التالميذ يف اكتشاف هذه اخلاصية عن طريق املناقشة.  .2
 توصل التالميذ إىل القاعدة أو النظرية.  .3
خيترب التالميذ ما توصلوا إليه من قاعدة عامة أو نظرية على مزيد من  .4

 احلاالت الفردية.
 

 :مميزات الطريقة االستقرائية
 تساعد التالميذ على فهم القاعدة العامة. .1
 تعود التالميذ التفكري املنطقي. .2
يل،  تستند هذه الطريقة على املالحظة، والدراسة، واملقارنة، والتحل  .3

 وتنمي القدرة على التحليل، واالكتشاف.
 تعود التالميذ االعتماد على الفهم أكثر من احلفظ. .4

 عيوب الطريقة االستقرائية:
 خيشى من استخدام االستقراء الناقص.   .1
ال تتناسب وقدرات بعض املعلمني، كوهنا حتتاج إىل عناية دقيقة،   .2

 .وتوجيٍه وإرشاٍد مستمرين من قبل املعلم لتالميذه
 خيشى من تطبيقها بصورة شكلية. .3
حيتاج املعلم معها إىل طريقة أخرى جبانبها حىت يكمل تدريس حمتوى   .4

 يف دليل الطالب (6نشاط )
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 املوضوع املراد تعلمه. 
 حتتاج إىل وقت طويل مقارنة بطرق تدريس أخرى.  .5
ال تناسب الصفوف العليا؛ ألهنم قادرون على فهم القواعد مباشرة بغري   .6

 احلاالت الفردية.احلاجة إىل اشتقاقها من 
وميكن تاليف هذه العيوب ابستخدام الطريقتني القياسية واالستقرائية  

 أبسلويب تكاملي.

 : (1) طريقة هرابرت-6
" ويتم  (2)وضع هذه الطريقة العامل الرتبوي األملاين "يوحنا فردريك هرابرت 

فيها ترتيب الدرس إىل عدة خطوات، لكل خطوة غرضها اخلاص، وتسعى 
 ها لتحقيق أهداف الدرس.  يف جمموع

 خطوات طريقة هرابرت:  
يف مخس   -بعد التعديالت اليت أدخلها أتباعه - تسري طريقة هرابرت 

 خطوات، هي:
وفيها يشوق املعلم التالميذ للدرس، ويهيئهم الستقباله،   املقدمة: .1

 
 . 31-29والتطبيق، مرجع سابق، ص : تعليم اللغة العربية بني النظرية شحاتة حسن   (1)

( مريب أملاين. أتثر أبفكار الفيلسوف األملاين  1834-1776يوحنا فردريك هرابرت )  (2)
فيختة واملريب األملاين بستالوتزي، وقد أسهم يف تطوير الفلسفة  وعلم النفس الرتبوي، وركز على  

التلميذ، وعرف بطريقته يف التدريس،  أمهية التدريس الرمسي، وعلى أمهية االنتباه واالهتمام عند 
واليت مسيت بطريقة هرابرت ذات اخلطزات اخلمس. ينظر  وليد عبد اللطيف هوانة: مرجع  

 . 288سابق، ص 
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ويشحذ أذهاهنم للتفاعل معه، ويعمل على ربطه خبرباهتم السابقة، وقد  
استخدام األسئلة، أو خربا من األخبار، أو سرد قصة  تكون من خالل 

 ذات عالقة مبوضوع الدرس، أو بغري ذلك من األساليب.
وفيها يتم عرض مادة الدرس، وعناصره، بطريقة واضحة،   العرض: .2

ومنظمة، وال ينتقل من فكرة إىل أخرى حىت يتأكد من فهم تالميذه  
للنقطة السابقة، ويقوم بضرب األمثلة املوض ِّحة، وسرد الشواهد املبينة،  

 مبا ميك ن تالميذه من استيعاب نقاط الدرس، وفهم حمتواه. 
وم املعلم بربط أجزاء الدرس بعضها ببعض  ويف هذه اخلطوة يق الربط: .3

ربطا اتما، مبا حيقق وحدة الدرس، وارتباطه ابخلربات السابقة، وميتلك 
القدرة على معرفة التشابه والتضاد يف املعلومات املقدمة له، ويستطيع  

 من خالل عملية الربط تذكر نقاط الدرس وفهمها. 
لقاعدة العامة، أو  وتعين توصل الطالب إىل استنتاج ا االستنباط: .4

احلكم العام، أو النتيجة، أو التعريف بسهولة، ووضوح ودقة، وتعد هذه  
 اخلطوة مثرة للخطوات السابقة.  

وفيها يسأل املعلم تالميذه عن نقاط الدرس، وأفكار   التطبيق: .5
 املوضوع، ويتأكد من استيعاهبم ملا تعلموه. 

 
 مميزات طريقة هرابرت:

 يف دليل الطالب (7نشاط )
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تساعد املعلم املبتديء يف طريقة إعداد الدروس، وتقدم له وصفا دقيقا   .1
 للخطوات اليت عليه إتباعها يف كل مرحلة من مراحل الدرس.

متكن املعلم من ربط الدرس اجلديد ابلقدمي، وترتيب األفكار ترتيبا   .2
 منطقيا.

 ة، واحلكم.يتعود الطالب من خالهلا على املالحظة، واملوازن  .3
تعد هذه الطريقة وصفا دقيقا للطريقة اليت يسري هبا العقل لبناء  .4

 األحكام والتوصل إليها. 
 عيوب طريقة هرابرت: 

 تلقي العبء الكبري على املدرس ختطيطا، وتنفيذا، وتقوميا. .1
هتمل الرتبية اخللقية، وال هتتم بكل جوانب الشخصية، وتقتصر على  .2

 ما. الرتبية العقلية إىل حد 
ابخليال، والتفكري   ةعناي العين ابحلواس، واألمور احملسوسة، أكثر من ت .3

 املستقل.
 تتحكم هذه الطريقة يف املدرسني، وال ترتك هلم حرية اإلبداع واالبتكار.  .4

 : (1)طريقة حل املشكالت-7

 
مدخل حل   )د.ت(، ؛ يسري عفيفي132عبد الرمحن جامل: مرجع سابق، ص   (1)

قسم املناهج وطرق  التدريس ب هيئة املشكالت، اسرتاتيجيات التدريس، إعداد خنبة من أعضاء 
 .69-62التدريس جامعة عني مشس، ص 
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تضع هذه الطريقة التالميذ يف موقف تعليمي يتطلب معاجلة مشكلة ما، 
 .  وتطالبه إبجياد حل هلا 

 شروط املشكلة املختارة للدراسة:
 أن تناسب مستوى التالميذ من حيث مرحلتهم العمرية والتعليمية.  .1
أن تكون قوية االرتباط مبوضوع الدرس، وشديدة االتصال حبياة  .2

 التالميذ، ومتصلة خبرباهتم السابقة، وممهدة خلربات جديدة. 
 يف حل املشكالت إال يف أضيق احلدود. جتنب الطريقة اإللقائية .3

 خطوات طريقة حل املشكالت:
اإلحساس ابملشكلة، وحتديدها، وتعيني مالحمها الرئيسية، سواء أكانت   .1

مشكلة علمية، أم حياتية، يشعر هبا التالميذ، وتؤثر على حياهتم  
 العلمية، أو العملية.  

التعرف على   مجع املعلومات، واحلقائق املتصلة ابملشكلة، من خالل .2
 احلاالت، والشروط، والظروف احمليطة هبا. 

 وضع فرضيات للحلول املمكنة هلذه املشكلة.  .3
 الوصول إىل أحكام عامة وتطبيقها.  .4

 
 مميزات طريقة حل املشكالت:

 تنمية اجتاه التفكري العلمي، ومهاراته لدى التالميذ.  .1

 يف دليل الطالب (8نشاط )
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 مواجهة مشكالت احلياة الواقعية. تدريب التالميذ على  .2
 تنمية روح العمل اجلماعي، وإقامة عالقات اجتماعية بني التالميذ.  .3
تثري اهتمام التالميذ، وحتفزهم لبذل اجلهد؛ إلجياد حلول مناسبة   .4

 للمشكلة املدروسة.
 عيوب طريقة حل املشكالت:

 صعوبة حتقيقها.  .1
 أن تقدمها هذه الطريقة للطالب.قلة املعلومات أو املادة العلمية اليت ميكن  .2
قد خيفق املعلم يف اختيار املشكلة بشكل يتناسب وقدرات الطالب،  .3

 ومستوايهتم العلمية، ونضجهم.
 حتتاج إىل كثري من اإلمكاانت وإىل معلم مدرب بكفاءة عالية.  .4

 :(1) طريقة العرض-8
تعرف هذه الطريقة أبهنا طريقة تعتمد على اإللقاء اللفظي متكامال مع  

العرض التوضيحي، كأن يوضح كيفية تشغيل جهاز ما، أو عمل ما، أو  
متثيل موقف ما، أو ممارسة مهارة معينة، وكل ذلك يقوم به املعلم، على أن 

 يعقبه تدريب للتالميذ مع االستعانة ابملعلم، إذا دعت الضرورة.  
 روط طريقة العرض: ش

 
،  العني دار الكتاب  2م( طرائق التدريس وإسرتاتيجاته، ط2002حممد حممود احليلة)  (1)

طرق تدريس الرتبية   (، م2007)؛ حممود مزعل حممود الشباطات 196-195اجلامعي؛ ص
 ختصار. ، اب260-239اإلسالمية وتطبيقاهتا، القاهرة، دار الفضيلة، ص
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أن يكون العرض بطريقة شائقة، لضمان انتباه التالميذ للعرض قبل  .1
 البدء يف أداء املهارات املتضمنة فيه. 

 إشراك الطالب بصورة دورية يف أداء كل ما حيتويه العرض أو بعضه.  .2
 التنظيم اجليد للطالب مبا ميكنهم من مشاهدة العرض بشكل جيد. .3
 
 

 مميزات طريقة العرض:
هناك مهارات ال ميكن تعلمها دون توفر النموذج مثل القراءة  .1

الصحيحة للقرآن الكرمي، ومثل تعليم الصالة، وغريها من األحكام اليت 
تتطلب منوذجا يف تعلمها، ويف احلديث الشريف: "صلوا كما رأيتموين 

 .(2) مناسككم". وقوله: "خذوا عين (1)أصلي"
تفيد يف توضيح املهارات اليت يرافق تعلمها بعض اخلطورة وخيشى على  .2

الطالب أن يصابوا هبا، لو بدأوا يف تعلمها مباشرة دون بيان عروض  
 توضيحية هلم، مثل: بعض التجارب املعملية. 

 عيوب طريقة العرض: 
فرصة التخوف من أن يستأثر املعلم بكل الوقت وال يتيح للطلبة  .1

 
  605، حديث رقم226، ص1)صحيح( رواه البخاري، ج   (1)

لندن: املكتب  صحيح اجلامع الصغري وزايدته، م(، 1988)حممد انصر الدين األلباين  (2)
 . 5061، برقم: اإلسالمي 

 يف دليل الطالب (9نشاط )
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 املمارسة الفعلية.
 ويف بعض الصعوابت العملية اليت ترافق تنفيذها.  .2
وأهنا ال تصلح جلميع املواد، وال تكتفي بنفسها فال بد من إلقاء   .3

اإلرشادات ومناقشة حوهلا، و هذا ال يقلل من أمهية طريقة العرض  
 فليس هناك طريقة مثلى لكل املواقف التعليمية. 

 :  (1)طريقة املشروع -9
، ويعرف املشروع  (2)احب هذه الطريقة هو املريب األمريكي وليم كلباتريك ص

أبنه أي عمل ميداين هادف خيدم املادة العملية، وميارسه املتعلم يف البيئة  
االجتماعية، ويتسم ابلعلمية وينفذ حتت إشراف املعلم. أو هو: الفاعلية  

اد، حبسب تعريف  املقصودة اليت جتري يف وسط اجتماعي متصل حبياة األفر 
 كلباتريك له. 

وهبذه الطريقة يتعلم التالميذ من خالل نشاطهم الذايت، ومرورهم ابخلربات 
 أبنفسهم، ويتفاعلون إبجيابية مع بيئتهم االجتماعية. 

 
 . 140-135عبد الرمحن عبد السالم جامل: مرجع سابق، ص   (1)

( مريب أمريكي كبري وأستاذ يف جامعة كولومبيا حىت عام  1965-1871وليم كلباتريك )  (2)
م. اهتم كثريا بنشاطات التالميذ وحريتهم و فروقهم الفردية، وابتكر طريقة املشروع لتليب  1937

لتعلم أبنه احلياة، ولذا فإن عملية التعليم والتعلم ينبغي  حاجاهتم ونشاطاهتم. وكان يعرف عملية ا 
أن تكون واقعية؛ لكي حيدث التعلم الذي يستفيد منه التلميذ على املدى القريب، أما التعليم  
املقصود به إعداد التلميذ على املدى البعيد فهو تعليم قاصر. ينظر وليد عبد اللطيف هوانة،  

 . 287مرجع سابق، ص 
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 خطوات طريقة املشروع: 
 مير تنفيذ طريقة املشروع بعدة خطوات، هي: 

 اختيار املشروع.  .1
 التخطيط للمشروع. .2
 التنفيذ. .3
 التقومي.  .4

 
 مميزات طريقة املشروع: 

 تتميز طريقة املشروع بعدد من املميزات منها ما أييت: 
حيوية املوقف التعليمي اليت يستمدها من اهتمامه حباجات التالميذ،   .1

 ورغباهتم، ويتناسب مع قدراهتم.
يتدرب التالميذ على التخطيط من خالل وضع خطة املشروع،   .2

 ويكتسبون خربات جديدة متنوعة.
تنمي بعض العادات اجليدة عند التالميذ، مثل: حتمل املسئولية،   .3

والتعاون، واإلنتاج، والتحمس للعمل، والعودة إىل املراجع، ومصادر  
 التعلم املختلفة.

نفس، وتراعي الفروق الفردية؛ ألن  تتيح حرية التفكري، وتنمي الثقة يف ال .4

 يف دليل الطالب (10نشاط )
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كل فرد خيتار املهمة اليت تناسبه، ويشرتك يف املشروع الذي يليب  
 حاجاته ورغباته. 

 عيوب طريقة املشروع:
صعوبة تنفيذه يف ظل السياسة التعليمية احلالية، اليت تنتهج نظام املواد   .1

 املنفصلة، وكثرة املواد املقررة.
ا طريقة املشروع من حيث املوارد املالية،  ضخامة التكاليف اليت حتتاجه .2

 وتلبية متطلبات املراجع، والرحالت، واألجهزة، والزايرات، وغري ذلك.
افتقار هذه الطريقة إىل التنظيم، والتسلسل، فكثريا ما يتشعب املشروع  .3

 يف عدة اجتاهات، مما جيعل اخلربات املكتسبة سطحية، وغري منظمة.
للتالميذ، وتركيز العملية التعليمية حول ميول   املبالغة يف إعطاء احلرية  .4

 التالميذ، وترك القيم االجتماعية، واالجتاهات الثقافية للصدفة وحدها.
 طريقة التعيينات: -10

  هذه الطريقة، وطبقتها يف مدينة دالت  (1)ابتكرت هيلني ابركهرست
األمريكية، ولذلك تسمى أحياان طريقة دالت. ووفق هذه الطريقة فإن  
املنهج يقسم إىل عدد من األجزاء، تعرف ابلتعيينات، وتقسم على التالميذ 
حسب قدراهتم، وظروفهم، ورغاابهتم، واهتمامهم ابملقررات اليت يدرسوهنا، 

 
 أمريكية   مربية    (1)
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وبعد جناحهم   وبعد االنتهاء من دراستها يقدموهنا إىل املعلم؛ لتقييمهما،
 .(1) يسمح هلم أبخذ تعيينات أخرى غريها

 : (2) وتتم عملية تقومي التالميذ من خالل البطاقات الثالث اآلتية
 البطاقة األوىل: توضح تقد التلميذ يف كل مادة من مواد التعيني.

 البطاقة الثانية: تبني ما قطعه تالميذ اجملموعة الواحدة يف كل عمل.
 حتوي ما قطعه مجيع تالميذ الواحدة يف مجيع التعيينات. البطاقة الثالثة: 

 األسس اليت قامت عليها طريقة التعيينات:  
 :(3) تقوم هذه الطريقة على عدد من األسس أمهها

احلرية: وتشمل احلرية يف اختيار التعيينات، والتنقل بني املعامل،   .1
 واالستعانة يف إجناز املهام ابلزمالء واألساتذة. 

ويربز ذلك من خالل تعاون التالميذ فيما بينهم ومع التعاون:  .2
 مدرسيهم.

حتمل املسئولية: إذ يلتزم كل تلميذ إبجناز التعيينات املكلف هبا يف  .3
 زمنها احملدد. 

تكيف العمل املدرسي مع حاجات التالميذ اجتماعيا، وجسميا،   .4
 وفكراي، وذلك بتهيئة اخلربات اليت حترر ميول التالميذ ودوافعهم.

 
 .199-198أمحد حسني اللقاين وعلي اجلمل: مرجع سابق، ص ص    (1)

 .  147عبد الرمحن عبد السالم جامل: مرجع سابق، ص   (2)

 .  148نفسه: ص    (3)
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درسة معمال للمواد، وليست فصوال، وهبا كل اإلمكاانت املساعدة  امل .5
 على تعلم التالميذ للمادة.

التغلب على سلبية التلميذ يف التعلم، من خالل مشاركته يف التخطيط   .6
 والتنفيذ والتقومي.  

 
 

 مميزات طريقة التعيينات: 
 العملية التعليمية، والنشاط املدرسي.أهنا جتعل التلميذ مركز  .1
تراعي الفروق الفردية سواء البينية بني تلميذ وتلميذ، أو الفروق الذاتية   .2

على مستوى التلميذ الواحد، من خالل توفريها حرية االختيار؛ حسب  
 قدرات التالميذ، وميوهلم، واستعداداهتم.

لك تنمي احلس  تشجيع التعاون، والعمل املشرتك بني التالميذ، وهي بذ .3
 االجتماعي لدى املتعلمني.

 احلد من سلطة املعلم، واقتصار دوره على التوجيه، واإلرشاد. .4
تعطي التلميذ ثقة بنفسه يف اختيار ما يستطيعه، وحيتاجه من تعيينات،   .5

وتريب فيه االلتزام، وروح املسئولية، واحرتام العمل، واحملافظة على النظام 
 إلجناز املهام. 

 : ة التعيينات:عيوب طريق

 يف دليل الطالب (11نشاط )
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 تركز هذه الطريقة على استظهار املواد الدراسية.  .1
ينصب اهتمامها على اجلانب املعريف يف شخصية املتعلم وتغفل بقية  .2

اجلوانب االجتماعية، والوجدانية، ويتحول التلميذ إىل أداة تكون 
 وظيفته جمرد النقل من الكتب، واملراجع، دون فهم ملا ينقله أحياان. 

الطريقة يف أمهية االمتحاانت، حيث تالحق التلميذ يف كل  تبالغ هذه  .3
 شهر، ويكون احلكم عليه َوْفق نتائجها. 

 ضعف إشراف املعلمني على التالميذ يف بعض املدارس املزدمحة.  .4
أهنا تتطلب إمكانيات من حيث نوع املباين، واملعدات، والكتب،  .5

 وغريها.
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 يف دليل الطالب (12نشاط )
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 . التدريس عمليات  يعدد  (16
 . وأمهيته للتدريس التخطيط مفهوم يبني (17
 .   الرتبوي اهلدف يعرف (18
 . وتصنيفها الرتبوية  األهداف مستوايت  بني مييز (19
 جيدة   صياغة سلوكي تعليمي  هدف  صياغة جييد (20
 للتدريس التخطيط مستوايت  يعدد (21
 للدرس اليومي التخطيط عناصر يذكر (22
 التدريس تنفيذ مهارات  يبني (23
 .  وأسسه التقومي مفهوم يعرف (24
 وأدواته.  التقومي أنواع يذكر (25
 وعيوهبا  الشفهية االختبارات  أمهية يبني (26
 .  املوضوعي واالختبار املقايل االختبار  بني يفرق (27
  االختبارات  إعداد طريقة يشرح (28
 االختبارات  وضع مواصفات  وفق اختبار  منوذج يضع (29
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سوف نتعرف يف هذه
:الوحدة على

سوف نتعرف يف هذه
:الوحدة على

التخطيط للتدريسالتخطيط للتدريس

تنفيذ التدريستنفيذ التدريس

تقومي التدريستقومي التدريس

 
 
 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 عمليات التدريس  

 القراءات اإلثرائية: 
،  3( اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس، ط2006كوثر حسني كوجك)-7

 القاهرة، عامل الكتب 
م( أساليب التقومي وإعداد االختبارات، موضوعات تربوية 1988عمر سيد خليل)-8

 اجلامعة بعد التخرج، كلية الرتبية جامعة صنعاء لطالب 
  التدريس  جمال يف واستخدامه الرتبوي  والتقومي القياس( م1999)اهلادي  عبد نبيل-9

 وائل دار عمان،  الصفي،
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 متر عمليات التدريس بثالث عمليات هي:
 أوال: ختطيط التدريس:

ــيط للتــــدريس، وميكــــن إن  ــات التــــدريس هــــي التخطــ اخلطــــوة األوىل يف عمليــ
 عرض ما تتضمنه هذه العملية على النحو اآليت:

 مفهوم التخطيط للتدريس:  
 
 

يعرف التخطيط للتدريس أبنه: "تصور عقلي، وإعداد نفسي للمواقف 
التدريسية، اليت يتم احلاجة هلا يف قاعة الدرس يف فرتة زمنية حمددة،  
وملستوى تعليمي حمدد؛ بقصد حتقيق أهداف تعليمية، بطريقة منظمة  
هادفة، عن طريق اختيار خربات، وأنشطة، وإجراءات، ووسائل تعليمية،  

نشيطية، وتقوميية مناسبة. ويتضمن التخطيط ما ميكن أن ينفذ يف وأسئلة ت
بداية الدرس، أو يف مرحلة من مراحله، أو يف هنايته، أو عند إغالقه، ومبا  

 .  (1) يعطى للطالب من التكليفات اليت يقومون هبا داخل املدرسة وخارجها"
 
 

 
 . 94حسن شحاتة وزينب النجار: مرجع سابق، ص   (1)

 دليل الطالب (1نشاط )

 دليل الطالب (2نشاط )

 دليل الطالب (3نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدة

52 

 :  ( 1) أمهية التخطيط للتدريس
 مواجهة املواقف التعليمية بثقة، وروح معنوية عالية.مساعدة املعلم على  .1
تنظيم عناصر املوقف التعليمي، وتنظيم تعلم التالميذ،  وجتنيب املعلم  .2

 العشوائية يف التعليم، وكذلك املواقف احملرجة. 
 النمو املهين املستمر.  .3
توضيح الرؤية أمام املعلم فيما خيتص بتحديد األهداف التعليمية،   .4

قق هبذه األهداف، واألنشطة واإلجراءات التعليمية املناسبة  واحملتوى احمل
هلا، واختيار أساليب التقومي املالئمة، وحتديد الزمن املناسب، والتقليل 

 من احملاولة واخلطأ يف التدريس.
مساعدة املعلم على القيام بدوره يف عملية تطوير املنهج الدراسي؛ ألن   .5

ملية حتليل املنهج، ودراسته، والتعرف  التخطيط يتطلب من املعلم القيام بع 
 على املواد التعليمية، واملصادر الالزمة؛ لتنفيذ األهداف الرتبوية.

 مساعدة املعلم على اكتساب املهارات اآلتية:   .6
 حتديد املستوايت العلمية للتالميذ. •
 تنظيم التالميذ، وتصنيفهم يف جمموعات تبعا للفروق الفردية. •
 ية للتالميذ. حتديد احلاجات التعليم •
 اشتقاق األهداف التعليمية، وصياغتها على شكل نواتج.  •
 حتديد مصادر التعلم اجليد. •
 الضبط الصفي، وإدارة الصف بشكل عام. •

 
م(، التخطيط للتدريس، موضوعات تربوية لطالب اجلامعة امللزمني  1988)اثبت بداري  (1)

 .86مرجع سابق، ص  ابلتدريس بعد التخرج، جامعة صنعاء، كلية الرتبية،  
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التغذية الراجعة، واحلصول عليها، واالستفادة منها يف حتسني  •
 تعلم التالميذ.

 األهداف الرتبوية: 
 

 اهلدف: تعريف 
: اهلدف الغرض، توجه إليها السهام وحنوها.  (1) جاء يف املعجم الوجيز

 واملرمى يف كرة القدم، وإصابة املرمى.  
ويعرف اهلدف تربواي أبنه " إيصال ما نقصد إليه، وذلك بصياغة تصف 
التغري املطلوب لدى املتعلم، صياغة تبني ما الذي سيكون عليه املتعلم حني  

بنجاح خربة التعلم. إنه وصف لنمط السلوك أو األداء الذي يكون فد أمت 
 ".  (2) نريد أن يقدر املتعلم على بيانه

فاهلدف إذن هو وصف لنتاجات التعلم املتوقعة، واملخططة، من خالل  
املرور ابخلربات التعليمية اليت يقدمها املنهج، ويسعى املعلم إلحداثها يف  

 . (3) رات املتعلم، وإمكانياتهاملتعلم من خالل التدريس، حبسب قد

 

 
م، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم  2005جممع اللغة العربية: املعجم الوجيز، طبعة   (1)

 مجهورية مصر العربية. 

م( األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها تطويرها تقوميها،  2000رشدي طعيمة)  (2)
 .29، القاهرة، دار الفكر العريب، ص2ط 

م(، املنهج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة، عمان:  1984وزمياله) إسحاق أمحد الفرحان   (3)
 . 32ص دار الفرقان، 

 دليل الطالب (4نشاط )
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 مستوايت األهداف: 
 تقسم األهداف الرتبوية حبسب مشوليتها واتساعها إىل ثالثة مستوايت:

أهداف غائية موجهه تشمل عدة مراحل أهداف تربوية عامة: وهي  .1
تعليمية، وال ختضع للقياس املباشر، ومنها تشتق سائر أهداف العملية 

 ألهداف جزءا منها وخادمة هلا. التعليمية، وتعترب بقية ا
وهي أهداف أقل أهداف تعليمية خاصة مبرحلة أو مادة أو مقرر:  .2

عمومية من أهداف الرتبية، وأكثر اتساعا من األهداف اإلجرائية، أي  
األهداف التعليمية اخلاصة ابلدروس، أو ابخلربات التعلمية اليت تقدمها 

 فرص التعلم. 
الناتج التعلمي الذي يستطيع املتعلم تصف أهداف تعليمية إجرائية:  .3

القيام به بعد تعرضه للموقف التعليمي )يف حصة دراسية( ، ومروره  
ابخلربات التعليمية فيه، وهي األهداف األكثر حتديدا، ويرجتى ظهور  
تغري ملحوظ، ومباشر يف شخصية املتعلم، مبا حيقق منوه يف جوانب 

 تعليمية اخلاصة وحمللة هلا. شخصيته املختلفة. وهي مكملة لألهداف ال
 
 

 :تصنيف األهداف الرتبوية 
 يف ثالث جماالت رئيسة: تصنف األهداف الرتبوية  

 : اجملال املعريف  .1
ويركز على اجلانب السلوكي العقلي، الذي يضم القدرات، واحلقائق،  

والعمليات املعرفية متدرجة  واملبادئ، والقواعد، والتعميمات، والنظرايت، 

 دليل الطالب (5نشاط )
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املستوايت، أتخذ ترتيبا تصاعدا يتدرج يف صعوبته، ويبىن كل مستوى على 
 املستوى الذي قبله. 

 :على النحو اآليتهي و ويشمل اجملال املعريف ستة مستوايت، 
 األمثلة  التعريف  املستوى

 التذكر 

القدرة على تذكر املعلومات، واستدعائها، 
علم املعلومات واملعارف  ويعتمد على حفظ املت

عن ظهر قلب حىت ولو مل يدرك معانيها 
 بشكل واضح. 

يعــــــــــــــــدد، يكتــــــــــــــــب، 
 يسمي، يعرف

 الفهم 
إدراك معىن املادة اليت يتعلمها التلميذ حبيث  
يفسر ما تعلمه، ويعيد صياغة املعارف،  

 واملعلومات بلغته.

يشرح،يفسر،يوضــــح، 
 يبني،يعيد صياغة،

 يعطي أمثلة

 التطبيق
توظيف املعلومات يف مواقف جديدة، حيث  
يستخدم القواعد، والقوانني، والنظرايت،  

 واملفاهيم يف مواقف تطبيقية عملية 

ــتخدم،  ــتعمل، يسـ يسـ
ينفــذ، حيــل، يتعــرف، 

 يكتشف، يغري

 التحليل 
جتزئ املوضوع إىل مكوانته الرئيسية، وحتديد  
العالقة بني األجزاء، وإدراك األسس التنظيمية  

 املستخدمة. 

يبــني  ،األســباب حيدد
يصــــــــــــــف  الــــــــــــــدوافع،

 فئات،يفرق، خيطط

 الرتكيب 

ترتيب وجتميع املعلومات يف كل متكامل  
جديد له معىن وداللة، وميكن أن يظهر  

 االبتكار، واإلبداع يف هذا املستوى.

 يصمم، يطــور يركب،
ينشئ،  يضع عنواان، 
يقـــــرتح امســـــا، يكتـــــب 

 موضوعا
يفاضـــــــــــــــل،  يعلـــــــــــــــل،قرارات يف ضوء بياانت، ومعايري معينة،  اختاذ  التقومي
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 اجملال الوجداين:  .2
ويعىن بتنمية مشاعر املتعلم، وتطويرها، ويعمل على بناء القيم، ومتثلها، يف   

د، وفلسفته يف احلياة. وميكن تصنيف  صورة سلوك قيمي مييز شخصية الفر 
 ( 1): على النحو اآليت اجملال الوجداين يف ست مستوايت، هي

 
،  القاهرة،  3هج وطرق التدريس، ط( اجتاهات حديثة يف املنا2006كوثر حسني كوجك)    (1)

 .  169-165عامل الكتب، ص 

ويظهر التقومي يف صورة أحكام، وتذوق،  
 وأحكام، وموازنة، وتقدير. 

ــوازن،  ــيم، يــ ــد، يقــ ينقــ
 حيكم

 األمثلة  التعريف  املستوى

 االنتباه  

جذب انتباه املتعلم عن طريق احلواس، مبا يثر  
فضوله، ورغبته يف معرفة املزيد عن هذا املثري،  
واالحتفاظ هبذا االنتباه ضروري حلدوث  

 التعلم املطلوب. 

يســتمع بيقظــة، ينتبــه،  
ــابع، يركـــــــز علـــــــى،   يتـــــ
ــظ،   ــغي، يالحـــــــــ يصـــــــــ

 حيس، يشعر.

التقبل 
أو  

 االستجابة 

ويقصد به التصرف الذي يقوم به التلميذ  
جتاه الظاهرة اليت أاثرته، من خالل املشاركة  
احلية، وتدرج االستجابة يف هذا املستوى من  

املتعلم، أو ذاتية  كوهنا استجابة مفروضة على 
 طوعية.

ــادر،   يســـــــــتجيب، يبـــــــ
يتقبـــل، يطيـــع، جييـــب  
حبريــــــــــة، يشــــــــــرتك يف،  
ــدي   ــاقش، يبــــــــــــــــ ينــــــــــــــــ
 استعدادا، يوافق على

 االهتمام

إبداء احلرص، وإظهار الرغبة يف   ويقصد به
تعرف الظاهرة اليت أاثرته، وصرف جزء من  
وقته، وجهده يف بعض األعمال املرتبطة هبا  

 رسة، أو خارجها. طواعية، سواء داخل املد

يشــــــارك، يثــــــري نقاطــــــا، 
يشـــرتك طواعيـــة، يعتـــين 
ـــ،  ـ ـــ، يبــــدي اهتمامــــا ـب ـ ـب
ــوع  ــاون يف، يتطــــــــــ يتعــــــــــ
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ــا، يقـــرأ  للقيـــام بعمـــل مـ
حـــول املوضـــوع، جيمـــع 

 مادة علمية 

تكوين 
 االجتاه

يهتم هذا  املستوى إبدراك املتعلم للموضوع  
أو الظاهرة املدروسة، وتقديرها تقديرا ذاتيا،  

لك يف سلوكه املتكرر، بصفة  حبيث يتجلى ذ
تتسم ابلثبات، واالستمرارية يف عدد من  
املواقف املختلفة على مستوى معني من  
االنفعال يطلق عليه اجتاه. وتكوين االجتاه هو  
األساس الذي يبىن عليه تكوين القيم، وفيه 
يستطيع املتعلم تقدمي وجهة نظره حول  
  املوضوع جبرأة وشجاعة، والدفاع عنها أمام 

 الرأي املخالف قوال وعمال.

خيتــار حبريــة، ميــارس 
حبمـــــــــــــاس، يتبــــــــــــــىن 
ــرة، يظهـــــر والء  فكـــ
ـــــ، يبـــــذل جمهـــــودا،  ـل
ــــــــ، يــــــــدافع  يبـــــــادر ـب

 عن، يفضل

تكوين 
النظام 
 القيمي

ويف هذا املستوى يتقوى االجتاه ويصل إىل حد 
اإلميان به، والسلوك الدائم إزاءه، ويرتبط 

م، وال بد االنفعال يف هذا املستوى بتكوين القي
أن تستقر هذه القيم يف ذات اإلنسان بشكل 
سوي،  يقبله ويرتضيه، وأن حيدد مكانة كل 

 قيمة يف نسق قيمي، حيدد سلوك الفرد

يفاضـــــل، يصـــــنف، 
يرتـب تبعـا لألمهيـة، 
يــــــــــــوائم ويكيــــــــــــف، 

 يعدل ويطور، يربر

السلوك 
 القيمي

هو أعلى مستوايت اجملال الوجداين، حيث  و 
املستوى األفكار،  تتكامل يف هذا 

واالجتاهات، واملعتقدات، والقيم، ويثبت  
النظام القيمي، ويصدر عنه سلوك الفرد  

يســـــــلك، يتصـــــــرف 
يواظــــــــــب، حيــــــــــافظ 
ــن،  ــدافع عـ ــى، يـ علـ

 يتطوع لـ
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 :  ياجملال املهار  .3
يرتبط هذا اجملال ابملهارات احلركية، نتيجة ملا مير به من خربات تعليمية،  
ويشمل استخدام احلركات، والعضالت، واألنشطة؛ ألداء عمل حمدد،  

 ويشمل كل ما يتصل ابملهارات اجلسدية والعضلية. 
وتتدرج أهداف اجملال املهاري، من حيث السهولة والصعوبة يف املستوايت  

 : (1) التالية: 

 
املناهج   م(،2003)؛ وحسن شحاتة 56-55صعبد الرمحن جامل: مرجع سابق،   (1)

 . 72، ص القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب بني النظرية والتطبيق،  الدراسية 

وطبيعة شخصيته، وفلسفته يف احلياة. ويكرره 
بصورة اثبتة ومستمرة مبا ميكن من التنبؤ به،  

 وتوقعه قبل حدوثه.

 األمثلة  التعريف  املستوى

 املالحظة 

تعد املالحظة أساس تكوين املهارة، وتتطلب  
من التعلم القدرة على املالحظة الواعية  
الدقيقة للمهارة املطلوبة، وتفاصيلها الدقيقة؛  

 لكي تتكون املهارة لديه بشكل سليم. 

يراقــــــــب، يالحــــــــظ، 
يشــــــــــــاهد، يتــــــــــــابع، 

 يتبني

 التقليد

املستوى يقوم املتعلم أبداء عمل  ويف هذا 
ما، أو جزء منه متبعا متاما، ويقوم بتقليد 
اخلطوات نفسها يف إجناز ما يطلب منه؛  

 لتعلم املهارة. 

ينقــل، يعيــد، يقلــد، 
ــرر،  ــاكي، يكــــــــــ حيــــــــــ

 ينسخ

يـــــــــــــؤدي، جيـــــــــــــرب، وهنا يبدأ املتعلم يف تنفيذ املهارة بشيء من   التجريب
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احلرية والتعرف، أي أنه جيرب عمل أشياء مل  
منفذة أمامه، وتقل تدخالت املعلم يف   يرها

 عمل الطالب أثناء اإلشراف عليه.

يعمــــــــــــــــل، ينفــــــــــــــــذ، 
 حياول، حيدد

 املمارسة 

ويف هذا املستوى يبدأ تكوين املهارة،  
ويكون أداء املتعلم سلسا وتلقائيا؛ ألن  
تكوين املهارة يعتمد تكرار املمارسة بدقة،  

 أدائها. بدون تغيريات جذرية يف 

ــدون  يعمـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــ
إشـــــــــــــــراف، ينـــــــــــــــتج  
كميـــــــــــات، يعمـــــــــــل 
بثقة، يعمل بكفـاءة 

 يعد شيئا.

 اإلتقان

هو الذي يدل على تكون املهارة فعال،  
ويتسم فيه أداء املتعلم ابلسرعة يف العمل،  

 وإتقانه، والسهولة يف أدائه. 

جييــد، يــتقن، حيســن 
عمــل، ينــتج بســرعة 
ــل  ــرة، يعمـــــــ أو بكثـــــــ

 بثقة

 اإلبداع

هو إبداع حركي، ويعين قدرة   اإلبداع هنا
املتعلم على تطوير األداء، أو إحداث  
مناذج حركية يبتكرها؛ ملواجهة مشكلة 
معينة، أو التناغم مع موقف جديد. وتنتج  
القدرة على اإلبداع من اإلتقان الكامل 
للمهارة، ومن الثقة يف النفس؛ حبيث جيرؤ  
الفرد على اخلروج عن املألوف، واإلقدام 

 كار شيء جديد على ابت

يبتكــــــــــــر، يصــــــــــــمم، 
يشيد، يبين، يطـور، 

 يؤلف، يكون

 دليل الطالب (6نشاط )
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 الصياغة اجليدة للهدف التعليمي السلوكي: 
مكوانت صياغة اهلدف اجليد هي: أن + فعل سلوكي + املتعلم + 
مصطلح املادة + معيار األداء املقبول. مثل: أن يقرأ املتعلم سورة الفاحتة  

 أخطاء يف قراءته. بدون 
 وهناك ثالثة شروط لتحقيق ذلك، هي:  

o   حدد ابالسم السلوك النهائي الذي يرجتى حتقيقه، والذي إذا ظهر كان
 معناه أن اهلدف قد حتقق. 

o .حدد الظروف الالزمة الكتساب السلوك املطلوب 
o  حدد املعايري اليت ميكن استخدامها للحكم على املستوى املقبول من

 .(1)السلوك"

 مستوايت التخطيط للتدريس:  
هناك تقسيم ملستوايت التخطيط يعتمد املدى الزمين، فجعلها ثالثة  

 ايت هي:مستو 
لسنة أو فصل دراسي للمقررات اليت مستوى التخطيط بعيد املدى:  .1

 تدرس فصلية(
لوحدة دراسية، أو جمموعة دروس وقد  :مستوى متوسط املدى .2

 يستغرق شهرا.  

 
 . 65حسن شحاتة: املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص   (1)
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ويقصد هبذا املستوى من التخطيط،  ملدى: مستوى التخطيط قصري ا  .3
 إعداد اخلطة اليومية للتدريس، أو ما يسمى ابلتحضري اليومي للدروس

 
 

 عناصر التخطيط اليومي للدرس: 
 يشتمل التخطيط اليومي للدرس على العناصر اآلتية: 

   ـ البياانت العامة عن الدرس: 1
العامة عن الدرس: اليوم، والتاريخ وعنوان الدرس،  تشمل البياانت و 

 واحلصة، والصف، والشعبة إذا كان الصف أكثر من شعبة.
 ـ األهداف:   2

ويقصد هبا األهداف اخلاصة مبوضوع الدرس، ويتم صياغتها يف صورة  
 وتكون متميزة ابآليت:إجرائية، 
 . واضحة •
 .حمددة •
 .قابلة للقياس •
 . تستغرق مدى زمنيا حمددا •
 . أن تراعي إمكانيات البيئة •
 . تشمل جماالت األهداف الثالثة املعرفية، والوجدانية، واملهارية •
أن تتدرج من أدىن مستوى لألهداف يف هذه اجملاالت الثالثة   •

إىل أعلى مستوى، يف توازن، وتتكامل مع األهداف السابقة،  
 والالحقة.  

 دليل الطالب (7نشاط )
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 ـ التمهيد/ التهيئة/ املقدمة:  3
املتعلم وجذب انتباه التالميذ وضبطه حنو الدرس، من ويقصد بذلك هتيئة 

خالل تفعيل دافعيتهم؛ لتلقي الدرس، واملشاركة الفاعلة فيه، مبختلف 
 .األساليب اللفظية، وغري اللفظية،

ويشرتط يف التهيئة أن تكون شائقة يف حد ذاهتا، وأن تكون مهزة وصل   
 بني ما سبق تعلمه من خربات وما سيتم تعلمه.  

وهناك طرق متعددة ميكن استخدامها يف املقدمة، منها: األسئلة، والقصة،  
واستخدام األحداث اجلارية، والبيئة احمليطة، والفكاهة املرتبطة ابلدرس اليت  

 . نه، العروض التوضيحية، وغري ذلك ختدم مضمو 
 ـ حمتوى الدرس:   4
احملتوى هو االنعكاس الفعلي لألهداف اليت مت وضعها؛ ألنه ميثل اخلطوات و 

 العلمية لتحقيق هذه األهداف بفاعلية.  
واملعلم املاهر يدرك أمهية عرض حمتوى الدرس، وتنظيمه بطريقة حتقق 

 اآليت:األهداف، من خالل 
 .توى، والتأثر به استيعاب احمل •
مرور املتعلمني الفاعل ابخلربات اليت حيتويها، وينظمها بصورة تعمل   •

 على تقوية دافعية املتعلمني للتعلم.
 .أن حيدد وقتا كافيا لكل عنصر من عناصر الدرس •
 وضع خطة واضحة، وحمددة، وفاعلة لعرض احملتوى وتنظيمه.  •

 ـ طرق التدريس وإجراءاته:   5
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ما طريقة التدريس املناسبة للموضوع حبسب الطرق اليت مت  وهنا خيدد املعلم
يدخل يف الطرق واإلجراءات، حتديد الوسائل التعليمية  دراستها سابقاً، كما 

اليت سيستخدمها املعلم عند تنفيذ الدرس، واألنشطة التعليمية اليت يتطلبها،  
 وتساعد على حتقيق أهداف الدرس أبفضل صورة. 

 ـ مصادر التعلم:   6
، واليت ميكن الرجوع إليها  (1)ينبغي أن تتضمن خطة الدرس مصادر التعلم

يف تدعيم املادة التعليمية اليت يقدمها الدرس؛ لتحقيق أهداف الدرس يف  
أثناء التدريس أو قبله، وتشمل مجيع املصادر املقروءة واملسموعة واملرئية  

ليمة، والوسائل  وخمتلف التقنيات املتاحة اليت حيتاجها عرض املادة التع
 التعليمة واألجهزة وغري ذلك.

 
 ـ التكليفات والتعيينات:   7

إن وقت احلصة القصري ال يكفي للمشاركة الفاعلة من مجيع الطالب، 
وهذا يدعو إىل تضمني خطة الدرس تعيينات وتكليفات يقوم هبا املتعلمون 

للتالميذ،   خارج املدرسة، وينبغي أن تراعي هذه التعيينات الفروق الفردية
 وأن تثري خرباهتم التعليمية أيضا.

 
يقصد هبا تلك املصادر ـ اليت يرجع إليها ـ  غري الكتاب املدرسي، كالسبورات، واخلرائط،     (1)

والكرات األرضية، والصور، واإلحصاءات، والرسوم البيانية، وطوابع الربيد، والنماذج، والعينات،  
واألفالم، والدورايت، وبرامج اإلذاعة والتلفزيون، ويشرتط فيها أن تتكامل مع الكتاب   والشرائح،

املدرسي، وتتالءم مع مستوايت التالميذ، الذين يشاركون يف احلصول عليها، وتسهم  يف إثراء  
العملية التعليمية، وتنمية املهارات املختلفة لديهم. ينظر: أمحد حسني اللقاين وعلي اجلمل:  

 .265-264ع سابق، ص مرج
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 ) إهناء الدرس(:   (1) ـ اإلغالق  8
تتعلق هذه اخلطوة إبهناء الدرس، وإهناء املوقف التعليمي. ويف حالة االنتهاء  
من الدرس جيب أن تكون املادة اليت احتواها مفهومة، واألهداف اليت  

قر يف وجدان التالميذ،  خطط هلا قد حتققت ابلصورة املطلوبة، اليت تست
 وتشكل خرباهتم، وتنتظم معها يف صورة مرتبة ومنظمة.

وال تقتصر خطوة اإلغالق على املراجعة السريعة للدرس، وعرض ملخصه 
السبوري، وسرد نقاطه الرئيسة، والتذكري بعناصره األساسية، ولكنها تشمل  

الالحقة اليت  ابإلضافة إىل ذلك دفع املتعلمني لتنظيم خرباهتم السابقة و 
تعلموها يف سياق منظم، ينتظمها مجيعا، وتوظيفها يف مواقف جديدة، من 
خالل اقرتاح حبوث أو أعمال مستجدة، أو طلب تلخيص درس اليوم، أو  

 كتابة قصة، أو موضوع حوله. 
 ـ التقومي:   9

ال يقتصر التقومي يف خطة الدرس على التقومي اخلتامي، والذي يتم هناية  
بعد االنتهاء من تدريس اخلربات التعليمية، وإمنا يشمل كذلك الدرس، أي 

 .التقومي البنائي، أو التقومي التكويين الذي يتم يف إثناء تنفيذ الدرس

 
يقصد به: " التوقيت املناسب والسلوك التدريسي املناسب إلهناء الدرس، ووظيفته: تقوميية،     (1)

وتلخيصية، وختطيطية ألنشطة وتكليفات منزلية. وتتنوع أساليب إهناء الدرس حبسب أهداف  
الغلق وهي صياغة لغوية  الدرس، والسلوك املتوقع أن يصل إليه املتعلمون يف هناية احلصة. ويسمى 

خاطئة لغواي؛ حيث أن الفعل هو )أغلق( وال يوجد الفعل )غلق(. واإلغالق هنا: هو جمموعة  
األعمال واألقوال اليت تصدر عن املعلم، واليت تستهدف توجيه انتباه التالميذ إىل إهناء مهمة  

 . 56ص  تعليمية يف فرتة حمددة". ينظر: حسن شحاتة وزينب النجار: مرجع سابق، 
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ويف احلقيقة جيب أن يشمل التقومي قبل وبعد ويف أثناء كل خطوة تتم   
داخل الدرس. ويرتبط التقومي ابألهداف ارتباطا عضواي، أي أن كل هدف  
يضعه املعلم يف قائمة أهداف الدرس، البد أن يغطيه قدر كاف من  

 .التقومي، مبا يكفل التأكد من حتقيقه
فمثال إذا كان اهلدف أن يقرأ التلميذ سورة الفاحتة بدون أخطاء؛ فإن   

املعلم يكتب يف التقومي اقرأ ويكمل بقية ألفاظ اهلدف، وهذا لكي تقيس 
 عملية التقومي أهداف الدرس بصدق. 

ومن املهم التأكيد على أن التقومي ال يقتصر على تقومي أداء املتعلم، بل ميتد  
يت للمعلم، والذي يقي ِّم فيه املعلم نفسه، من خالل ليشمل التقومي الذا

التأمل يف عملية التدريس، أي أتمل املعلم يف تدريسه، يف أثناء تنفيذ  
الدرس وبعده. مبعىن أن على املعلم أن يضع يف اعتباره التخطيَط لوقت  
يقضيه للتأمل يف تدريسه، وأن ال يرتك ذلك للمواقف العرضية، وأن يطور  

الته، ومالحظاته؛ لتنمو شخصيته املهنية، وتتوثق عالقته بطالبه  من نوع أتم
بصورة مطردة. ومن املستحسن أن يقيد املعلم هذه التأمالت يف سجلٍ   
خاص به، وسيكتشف شخصيته مع الزمن، ويستطيع أن يعزز نقاط القوة 

 ويثبتها، ويتالىف نقاط الضعف. 
 
 

 يس:  اثنيا: تنفيذ التدر 
يتطلب التنفيذ اجليد خلطة الدرس عددا من األمور، يلزم املعلم القيام هبا 

 وإجادهتا، ومن أهم تلك األمور ما يلي:

 دليل الطالب (8نشاط )
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 تنظيم الفصل:  .1
 فينبغي مراعاة اآليت:عندما يدخل املعلم الفصل الدراسي  
 التأكد من سالمة الفصل، وسكينة الطالب فيه،   •
يلقي السالم حتية عليهم، أبن هتيئة بيئة الصف ملوقف تعليمي جيد،  •

 وأيمرهم بفتح نوافذ الفصل؛ لضمان هتوية جيدة. 
يرتبهم بطريقة جيدة مراعيا مناسبة هذا الرتتيب للطالب، فال جيعل  •

طا مينع الطلبة  طوال القامة يف مقدمة الفصل، حىت ال يشكلوا حائ
القصار من الرؤية، وجيعل من لديه مشاكل مسعية أو بصرية يف األماكن 

 . اليت متكنهم من متابعة الدرس بصورة جيدة
ينظف السبورة، ويقسمها إىل قسمني، ويكتب اليوم والتاريخ، وعنوان   •

 الدرس أعلى يف منتصف السبورة. 
 التمهيد اجليد:   .2

 التمهيد يراعي املعلم اآليت: تنفيذ ويف
 . ينبغي أن ال تزيد مدة التمهيد عن مخس دقائق •
أن تتعدد أساليب التمهيد املستخدمة، ومن ذلك: توجيه األسئلة، أو   •

سرد قصة، أو إلقاء طرفة ذات عالقة ابلدرس، أو طرح مشكلة ال حل  
داث ، واستثمار بيئة املتعلم وخرباته السابقة واألح(1) هلا إال الدرس

  .اجلارية من حوله، وغري ذلك، فالتجديد ضروري ومهم

 
مثال يصلح هتيئة التالميذ لدرس التيمم من خالل وضعهم أمام موقف مشكل، ال حل له     (1)

التيمم؛ كأن يسأل املعلم تالميذه: لو حضر وقت الصالة على إنسان مريض ال يستطيع  
استخدام املاء، أو شخص ال جيد املاء، فماذا عليه أن يفعل. ينظر: مسري يونس أمحد صالح  
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 . أن ال يبدأ املعلم درسه إال بعد أن يهدأ الصف •
 أن يتجنب الصرخات واألصوات العالية لضبط الفصل. •
 حيوية التدريس:   .3

يف أدائه للدرس، فاحليوية   (1)إن احليوية يف التدريس تبدأ من حيوية املعلم
تنتقل ابلعدوى؛ ذلك إن أداءه الدرس وهو مفعم ابلنشاط، ممتلئ ابحلياة،  
ابسم الثغر، بشوش الوجه، بروح لطيفة رفيقة، وخفيف الدم، وحسن 

يشعرون جتعل الطالب احلديث، كل هذا وغريه من جوانب احليوية 
ورة ترفع من مستوى ابالرتياح للدرس، ويتفاعلون معه، ويشاركون فيه بص

 حتقيق أهداف الدرس.
وينبغي للمعلم أن يستخدم اإلحياءات اللفظية وغري اللفظية حليوية 

 :(2) التدريس، وميكن عرض بعض ذلك يف النقاط اآلتية
 

 :  حتركات املعلم -أ
فتحركات املعلم داخل الفصل بصورة متوازنة، ومقصودة، حتيي الدرس 

 اآليت: ذ، ومن ذلك وتزيل امللل والشرود من التالمي

 

)د.ت(، الرتبية اإلسالمية وتدريس العلوم الشرعية، الكويت: مكتبة  ك الرشيدي: وسعد مبار 
 . 87ص الفالح للنشر والتوزيع، 

تعرف حيوية املعلم أبهنا: " ظهور املعلم يف املوقف التعليمي نشطا متحركا ممثال للمعىن؛    (1)
اء تالميذه. ينظر:  حبيث يضفي على املوقف التعليمي حيوية ونشاطا ويقظة تبدو واضحة يف أد

 . 90ص مرجع سابق،   مسري يونس أمحد صالح وسعد مبارك الرشيدي

 . بتصرف. 91-90مسري يونس أمحد صالح وسعد مبارك الرشيدي: مرجع سابق، ص     (2)
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أن يكون قريبا من السبورة عند توجيهه األسئلة إىل طالبه؛ ليتمكن من   •
   . كتابة إجاابهتم

عند مراقبة أداء التالميذ لعمل ما، يقف يف مكان يراقب التالميذ   •
 . مجيعا

أن يقرتب من التلميذ الذي يتحدث، يشجعه بذلك على مواصلة  •
 التالميذ لكالم زميلهم. احلديث، ويشد انتباه 

التوقف فجأة عن احلركة أو السرعة فيها تشد انتباه التالميذ، وحتمل  •
نوعية احلركة والوقوف معاٍن كثرية كاملودة أو الغضب، والرضا أو  

  .السخط
يعد الرتبيت واملالطفة مظهرا من مظاهر التعزيز اليت يستطيع املعلم   •

 استخدامها ابتزان لتفعيل حيوية الدرس. 
 إمياءات املعلم:  -ب

إن إمياءات اليدين، واجلسم، والرأس، وتعابري الوجه، والشفتني كلها ذات 
 على النحو اآليت: املعلمويوظفها نفع وفائدة يف تفعيل حيوية التدريس، 

 .من خالل حركة رأسه يبدي املوافقة والرفض •
من خالل إمياءات يديه، يشجع التلميذ على مواصلة احلديث أو   •

 .يوقفه عن الكالم
تعابري الوجه تعطي تلميحات مهمة ابالستمرار يف العمل أو الكف   •

 عنه. 



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدة

69 

من اللوازم احلركية، ويقصد هبا تلك احلركات اليت املعلم ذر حي •
يلتزمها املعلم كجزء من حركته العفوية، اليت يكررها ابستمرار، حىت  

 التخلص منه.يعرف هبا، فتلك اللوازم احلركية مما ينبغي على املعلم 
 لغة العيون وحركتها:  -ج

للعيون لغة ترسل معانيها، وتنفذ هبا إىل القلب قبوال أو رفضا، حبا أو  
بغضا، وتشجيعا أو زجرا، وترغيبا أو ترهيبا، وفتح العينني أو إغماضهما له  
داللته كذلك، فيكون لفتح العني معىن التعجب واالندهاش مثال،  

ول. وهكذا فالعني وحركتها متثل أداة  وإلغماضها التفكري أو عدم القب
 تواصل جيدر ابملعلم أن حيسن االستفادة منها. 

 صوت املعلم:   -د
يف صوت املعلم إمكانيات هائلة لبعث احليوية يف الدرس، وشد التالميذ  
إليه، وجذهبم حنوه، وعدم شرودهم عنه، واحلفاظ على فاعليتهم يف التفاعل  

صوت ملعىن الدرس، من خالل تنغيم معه، ومن تلك اإلمكانيات متثيل ال
الصوت، وتلوين األداء فيه مبا ينقل املعىن إىل التالميذ، وتشمل إمكانيات 

 الصوت: رفعه، وخفضه، وسرعته، أو البطء فيه. 
 صمت املعلم:   -ه

للصمت بالغته، ومعانيه، ورسائله اليت يبعث هبا، ومن املفيد أن حيسن 
من أدائه للدرس، فلصمت املعلم املعلم استخدام هذا األمر، مبا يفعل 

داللته، وهو يشد انتباه التالميذ، حني يصمت املعلم برهة قبل أن يقول 
شيئا مهما، والتوقف فجأة لبضعة ثوان يف أثناء الدرس جيذب االنتباه.  
ويستخدم املعلم السكوت حني يفرغ من إلقاء سؤال، أو توجيه إرشادات  
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دما ينشأ بينه وبني أحد تالميذه  ما، وحني يتحدث إليه التالميذ، وعن
 حماورة. 

 تفعيل أكثر من حاسة وتنويع املثريات لتحقيق تركيز التالميذ:   -و
كلما زادت احلواس املفعلة يف عملية التعليم أدى ذلك إىل تعلم أكثر 
فاعلية، ومن هنا فقد يدمج املعلم بني اإلمياءات اجلسدية واإلحياءات 

يديه قائال للتلميذ واصل حديثك، كلنا  اللفظية لتفعيل التعلم، فيحرك 
نصغي إليك. ويقدم أكثر من وسيلة لتشرتك العني واألذن ورمبا اليد  

 واللمس والذوق كوسيلة تعليمية بغرض تعلم مهارة معينة. 
ويستطيع املعلم تغيري قنوات االتصال يف أثناء الدرس، فيناوب بينها،  

عني، أو تسمعه األذن، أو يكلف  ويشركها معا أحياان، ويزاوج بني ما تراه ال
 الطلبة مبمارسة تذوق شيء ما، كل هذا يعطي فاعلية وحيوية للدرس.

 املناورة:  -ز
وتعين حسن تصرف املعلم يف املواقف احملرجة اليت تواجهه؛ حبيث جيمع هذا 

 التصرف بني احلكمة والسرعة دون تردد. 
 روح املعلم:  -ح

عملية إنسانية، فروح املعلم اليت تتسم ذكران يف أول الكتاب أن التدريس 
ابلرفق، والعطف، وإشعارهم أبنه أب هلم، أو أخ أكرب، وطالقة وجهه، قال  

"ال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تلقى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال: ما  و ، (1) أخاك بوجه طلق"

وال رآين إال تبسم يف  ،النيب صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمتحجبين 
 

 رواه مسلم.   (1)
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تبسمك يف  . وابتساماته، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "(1) وجهي
، كل هذه األمور من شأهنا أن جتعل املعلم حيواي،  (2) "وجه أخيك صدقة 

 يتقبله تالميذه. 
 :(3) الشرح  .4

تيسر على املتعلمني يقصد ابلشرح تقدمي حمتوى الدرس بشكل مبسط 
استيعابه، وتضمن سهولة تنظيمها وإدماجها مع اخلربات السابقة. والشرح 

 يقتضي اآليت:اجليد 
 .يغطي النقاط األساسية يف الدرس •
 . يبدأ ابلنقطة األساسية مث يثين ابلتفاصيل •
يتدرج يف انتقاله ابلتالميذ من املعلوم إىل اجملهول ومن احملسوس إىل   •

السهل إىل الصعب، وال ينتقل من نقطة إىل أخرى  اجملرد، ومن 
 . حىت يتحقق من استيعاب التالميذ هلا 

تكون سرعة العرض مبا يتناسب وقدرات التالميذ، وظروف املوقف   •
 التعليمي.

 . أن يتسم الشرح ابجلاذبية، وخباصة صوت املعلم، وحتركاته •
ضرب األمثلة وتنويعها، وحيسن استخدام املعلم أن جييد  •

 يهات، وتوظيف اخلربات السابقة، والبيئة احمليطة. التشب

 
 رواه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه وابن حبان.   (1)

 رواه الرتمذي وابن حبان والبخاري يف األدب املفرد والطرباين يف األوسط وهذا لفظ الرتمذي.  (2)

 . بتصرف. 91-90مسري يونس أمحد صالح وسعد مبارك الرشيدي: مرجع سابق، ص     (3)
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ينبغي للمعلم يف هناية الشرح أن يقدم ملخصا سبوراي وافيا للدرس،   •
وملا دار حوله من نقاشات، وما تضمنه من مداخالت حىت يشعر 

 التالميذ أبمهية مشاركتهم، فيتشجعون على استمرارية املشاركة.
 توجيه األسئلة:   .5

وحسن توجيهها من املهارات املهمة يف تنفيذ الدرس،  لة ئإن إلقاء األس
حيث تساعد على تفعيل الدرس، وعلى مشاركة التالميذ، وعلى تبادل  

 مراكز االتصال استقباال وإرساال بني املعلم واملتعلم. 
ومتثل األسئلة املدخل الذي يبدأ به املعلم إاثرة اهتمام الطلبة، وحتفيزهم 

لقياس خرباهتم السابقة والالزمة لتعلمهم اجلديد، وتستخدم على التعلم، أو 
 .(1) يف أثناء الدرس لتوجيه التعلم ورفع فاعليته

 :(2)مهارة املناقشة .6
جيب أن يُنظر إىل املناقشة على أهنا حمادثة ذات هدف معني، وهدفها يف 

ملناقشة التدريس هو تعزيز األثر، وتدعيم التعلم. ويستطيع املعلم املاهر إدارة ا
وحتفيز اجلميع للمشاركة فيها، وأن يوفر التعزيز الفوري ابإلجياب )مكافأة  
وثواب( وابلسلب ) أتنيبا وعقااب بصورة معنوية حتث على املشاركة وال 

 تلغيها(. 

 

 اثلثا: تقومي التدريس:  

 
 .294حسن شحاتة: اسرتاتيجية التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العريب، مرجع سابق، ص  (1)

 .92-91مسري يونس أمحد صالح وسعد مبارك الرشيدي: مرجع سابق، ص   (2)

 دليل الطالب (9نشاط )
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التدريس مبكوانهتا  يعرف تقومي التدريس أبنه: "إصدار حكم على عملية 
املختلفة، يشمل تقومي تعليم الطالب، والكفاءة التدريسية للمعلم، وخطط 

 .(1) التدريس، ومصادر التعلم، وبنية الفصل"
حتسني العملية التدريسية، ومساعدة املعلم يف معرفة مدى  إىل وهتدف

جناحه يف بلوغ أهدافه، وتزويد املتعلمني بتغذية املعلمني بتغذية راجعة حول  
 أدائهم التدريسي  

وسبق القول أن التقومي يصاحب مراحل الدرس مجيعا ختطيطا، وتنفيذا،  
ى صالحيته، وما يتبع  وتقوميا، فحىت التقومي خيضع للتقومي ملعرفة أثره ومد

ذلك من تغذية راجعة. ومر بنا يف إعداد الدرس أننا نعد خطة التقومي  
 ضمن خمطط الدرس.  

وهتدف عملية التقومي إىل معرفة مدى حتقق أهداف الدرس، وبيان أوجه  
القوة لدعمها وتعزيزها، وبيان نقاط الضعف لعالجها واقرتاح احللول هلا؛ 

 .لتحسني العملية التعليمية
 :  (2)  أمهية تقومي الدرس

 تكمن أمهية تقومي الدرس يف اآليت:
 التأكد من حتقق أهداف الدرس. .1
 احلكم على هذه األهداف من حيث: صحتها، ودقتها، وترتيبها. .2
احلكــــــــم علــــــــى فاعليــــــــة طــــــــرق التــــــــدريس املســــــــتخدمة واالســــــــرتاتيجيات  .3

 واألساليب اليت يتبعها املعلم.

 
 . 137وعلي اجلمل: مرجع سابق، ص  أمحد حسني اللقاين    (1)

 .108مسري يونس أمحد صالح وسعد مبارك الرشيدي: مرجع سابق، ص     (2)
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ــتعلم يف بيـــان أوجـــه اخللـــل  .4 واملعوقـــات والصـــعوابت الـــيت تواجـــه املعلـــم واملـ
 املوقف التعليمي.

 اكتشاف قدرات املتعلمني وميوهلم واستعداداهتم. .5
 بيان وسائل العالج وطرقه. .6

 :(1)أسس استخدام التقومي
o .أن يرتبط التقومي ابألهداف 
o .أن يكون شامال جلميع عناصر املوقف التعليمي 
o ساليبه متنوعة.أن تكون أدواته متعددة وأ 
o .أن يتضمن اشرتاك املتعلمني فيه وأن تؤخذ آراؤهم جبد يف تقييمه 
o .أن يراعي الفروق الفردية 
o .أن يكون مستمرا، وأن يصاحب كل خطوة يف الدرس 
o .أن يكون اقتصاداي يف الوقت واجلهد واملال 
o .أن يراعي الناحية اإلنسانية 
o  أن يكـــون علميـــا أي يتصـــف ابلصـــدق ويعـــين قيـــاس أداة التقـــومي مـــا

وضعت من أجله، وابلثبات، ويعين احلصول على نتـائج اثبتـة نسـبيا 
عنـــد إعـــادة تطبيقهـــا، وابملوضـــوعية، وتعـــين: عـــدم أتثـــر األداة بذاتيـــة 

 املعلم. 
 :(2)أنواع التقومي

 
م( أساليب التقومي وإعداد االختبارات، موضوعات تربوية لطالب  1988عمر سيد خليل)  (1)

 . 121-120اجلامعة بعد التخرج، كلية الرتبية جامعة صنعاء، ص 

م( القياس والتقومي الرتبوي واستخدامه يف جمال التدريس الصفي،  1999نبيل عبد اهلادي)  (2)
 . 31-29عمان، دار وائل، ص 
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  التقومي التشخيصي: .1
ــوات الــــيت  ــه جممــــوع اخلطــ ــام الدراســــي ويقصــــد بــ ــة العــ ــا املعلــــم يف بدايــ يتبعهــ

للوقـــوف علـــى مســـتوى تالميـــذه، ومـــا لـــديهم مـــن قـــدرات وخـــربات، وميـــول 
واجتاهــــات، ممــــا يســــاعده علــــى تعلــــيمهم واقــــرتاح االســــرتاتيجيات واألنشــــطة 

 والوسائط التعليمية املناسبة.
  التقومي التكويين: .2

رفة مدى تقـدم التالميـذ الذي يستخدمه املعلم يف أثناء تنفيذ الدرس ملعوهو 
حنــو حتقيــق األهــداف، وبغــرض تيســـري الــتعلم، وتقــدمي تغذيــة راجعــة للمعلـــم 
واملــــتعلم، فيطــــور طــــريف العمليــــة التعليميــــة يف ضــــوئه مــــن أدائهــــم، ويتجــــاوزوا 

 العقبات واملشكالت. 
  التقومي النهائي أو اخلتامي: .3

قيق األهداف ويستخدم للحكم النهائي على حتصيل املتعلم، وعلى مدى حت
ــوئها  ــام الـــيت يف ضـ ــة العـ ــارات هنايـ ــه اختبـ ــي، ومتثلـ ــرر الدراسـ ــن املقـ ــاة مـ املتوخـ

 ينتقل املتعلم من صف آلخر.
 
 

 أدوات التقومي: 

 دليل الطالب (10نشاط )
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ينبغــي للمعلــم أن ال يصــدر حكمــه علــى املــتعلم يف ضــوء أداة تقــومي واحــدة، 
األدوات، وأن خيتارهــا يف ضــوء األهــداف وإمنــا ينبغــي عليــه أن ينــوع يف هــذه 

 .(1)اليت سيتم تقوميها
 وهناك عدة أدوات ميكن استخدامها يف التقومي، مثل: 

 .املالحظة •
 .املقابلة الشخصية •
 .اختبارات األداء •
 .مقاييس التقومي الذايت •
 االختبارات أبنواعها. •

 االختبارات: 
يعرف االختبـار أبنـه: "موقـف عملـي تطبيقـي، يوضـع فيـه التالميـذ للكشـف 
ــبوها  ــيت اكتســ ــلوكية، الــ ــار، واألداءات الســ ــاهيم، واألفكــ ــارف، واملفــ ــن املعــ عــ
خالل تعلمهم ملوضوع أو موضوعات، أو مهارة مـن املهـارات يف مـدة زمنيـة 

 . (2)معينة"
ألداة األكثــر شــيوعا تعــد االختبــارات التحصــيلية ااالختبــارات التحصــيلية: 

يف تقــومي التالميــذ، ويعــرف االختبــار التحصــيلي أبنــه: "األداة الــيت تســتخدم 
يف قيـــــاس املعرفـــــة والفهـــــم واملهـــــارة يف مـــــادة دراســـــية، أو تدريبيـــــة معينـــــة، أو 

 . (3)جمموعة من املواد"
 

،  3م( مدخل إىل الرتبية، ط1986عزت جرادات وهيفاء أبو غزالة وخريي عبد اللطيف)  (1)
 . 111عمان، ص 

 . 24حسن شحاتة وزينب النجار: مرجع سابق، ص   (2)

 . 273ع سابق، ص فؤاد أبو حطب وسيد عثمان: مرج  (3)
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وميكــــــن تقســــــيم االختبــــــارات التحصــــــيلية مــــــن حيــــــث األداء إىل اختبــــــارات 
 شفهية، واختبارات حتريرية. 

 االختبارات الشفهية:  -أ
يعتمد االختبار الشـفهي علـى األسـئلة الشـفهية، الـيت يقـدمها املعلـم ويطلـب 
مــن املــتعلم اإلجابــة عنهــا، وينبغــي اســتخدامها بصــفة دائمــة، نظــرا لفوائــدها 

ن تعــــــد بطريقــــــة جيــــــدة، وال تــــــرتك ملــــــلء الفــــــراغ، أو للظــــــروف املتعــــــددة، وأ
 العرضية. 

واألســئلة الشــفهية ال تقتصــر علــى االختبــار الشــفهي، بــل يســتخدمها املعلــم 
 يف مواقف كثرية منها: 

التهيئة لدرسه، وجذب انتباه تالميذه إليه، ومنعهم عن الشرود عنه،  •
 .وختليصهم من الضجر وامللل وراتبة الدرس

ناقشة اليت تـتم داخـل الـدرس، تسـاعد املعلـم علـى حتديـد نقـاط يف امل •
 .القوة والضعف لدى تالميذه يف وقت مبكر

 عند االنتقال من نقطة ألخرى داخل الدرس. •
 :(1)أمهية االختبارات الشفهية

 تنمية قدرات التالميذ على احلوار واملناقشة. .1
 يساعد على وجود اتصال بني املعلم وتالميذه. .2
 صورة حقيقية يف القراءة والنطق والتعبري الشفهي.يعطي  .3

 
؛ فؤاد أبو حطب وسيد  18أمحد حسني اللقاين وعلي اجلمل: مرجع سابق، ص  (1)

؛ حسن  290، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ص4، التقومي النفسي، ط(م 1985)عثمان
 .  295 ص شحاتة: اسرتاتيجيات التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العريب، مرجع سابق، 
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يقـــيس قـــدرة الطالـــب علـــى التفكـــري، والتحليـــل، وإصـــدار األحكـــام،  .4
 واستخالص النتائج. 

يفيد يف دراسـة العمليـات العقليـة الـيت يسـتخدمها املـتعلم يف اإلجابـة  .5
 عن أسئلة معينة.

 أداة جيدة يف تشخيص الصعوابت. .6
س صغار التالميـذ يف الصـفوف األوىل مـن يعد األداة الوحيدة يف قيا .7

ــالقراءة  ــوي كـ ــتعلم اللغـ ــواتج الـ ــاس بعـــض نـ ــي، ويف قيـ ــيم األساسـ التعلـ
 اجلهرية.

 جمال الغش واالستفادة من اآلخرين يكاد يكون معدوما. .8
ميكــن التعمــق يف معرفــة مــا لــدى التالميــذ مــن معلومــات مــن خــالل  .9

 مواصلة األسئلة املرتتبة على إجاابهتم.
 
 
 

 :(1)عيوب االختبارات الشفهية
o .عدم تكافؤ األسئلة املقدمة للتالميذ 
o .ال تتصف ابملوضوعية لتأثرها ابلعنصر الذايت للمعلم والتلميذ 
o .تفتقر للصياغة الدقيقة وخباصة لدى املعلمني اجلدد 

 االختبارات التحريرية )الكتابية(:  -ب

 
، القاهرة، مكتبة  3م( األصول الرتبوية لعملية التدريس، ط 2000جمدي عزيز إبراهيم)  (1)

 .158األجنلو املصرية، ص

 دليل الطالب (11نشاط )
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 آليت:ااالختبارات التحريرية )الكتابية( أنواع عدة سنقتصر منها على 
 االختبار املقايل:  .1

وهو عبارة عن اختبـار حتريـري يتضـمن عـددا مـن األسـئلة، خيـتص كـل سـؤال 
بفكــــرة، أو مشــــكلة، ويتطلــــب تقــــدمي إجــــاابت مكتوبــــة يف صــــورة مقــــاالت 

طويلــــة؛ حســــب مقتضــــى الســــؤال، ومــــن هنــــا جــــاءت  قصــــرية، أو مقــــاالت 
تسميته ابالختبار املقايل، وهذا النوع من أكثر األنواع شـيوعا، ويعتمـد عليـه 

 املدرسون يف تقومي تالميذهم.
 
 

 :(1)مميزات االختبار املقايل
 سهولة إعداد االختبار وتطبيقه. .1
ومتنوعـــــة، مثـــــل: القـــــدرة علـــــى تـــــذكر ميكـــــن أن يقـــــيس قـــــدرات كثـــــرية،  .2

املعلومــات، وعرضــها  يف نســق متسلســل، وإحكــام التفكــري يف موضــوع 
واحــد، وعــدم اخلــروج عنــه، والقــدرة علــى التعبــري الكتــايب، والقــدرة علــى 
إعطــاء التفســريات والتطبيقــات للمعلومــات ال جمــرد اســتدعاؤها والتعــرف 

ــياء، عليهـــــا، ويوضـــــح القـــــدرات اللغويـــــة للطـــــالب، وامل ــة بـــــني األشـــ قارنـــ
 واالستدالل وتقدمي الرباهني وغري ذلك ... .

 يعود التالميذ على صياغة اإلجاابت بلغتهم اخلاصة. .3
ومــن أهــم خصــائص أســئلة االختبــار املقــايل حريــة االســتجابة، ويف هــذا  .4

 
؛ جمدي عزيز إبراهيم: مرجع سابق،  179عبد الرمحن عبد السالم جامل: مرجع سابق، ص   (1)

 .289-288؛ فؤاد أبو حطب وسيد عثمان: مرجع سابق، ص  159ص 

 دليل الطالب (12نشاط )
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 جدواها كمقياس للتحصيل املعقد.
املقـايل؛ حيـث ونظرا ألمهية هذه القدرات فال ميكـن االسـتغناء عـن االختبـار 

يؤكد بعض الباحثني أنه "الزالت توجد نتـائج هامـة للتعلـيم ال يصـلح هلـا إال 
 ".(1)سؤال املقال

 :(2)عيوب االختبار املقايل
o .تستغرق وقتا طويال يف اإلجابة عنها، ويف تصحيحها 
o .مكلف من حيث الوقت واجلهد واملال 
o  قــــد تتــــأثر ابحلالــــة النفســــية للمعلــــم فيــــؤثر ذلــــك علــــى عدالــــة التصــــحيح

 وموضوعيته.
o .يصعب وضع إجاابت منوذجية هلا 
o  يغطــي جــزء بســيط مــن املــنهج، وقــد خيضــع النجــاح فيــه لصــدفة املــذاكرة

 لنقاط األسئلة.
 االختبار املوضوعي:  .2

وضـــــعت االختبـــــارات املوضـــــوعية للـــــتخلص مـــــن عيـــــوب االختبـــــار املقـــــايل، 
راعى فيهـا أن تشـمل ورقـة االختبـار البيـاانت اخلاصـة ابلطالـب واالختبـار، وي

 مثل: اسم الطالب واسم املادة وحنوها من املعلومات الضرورية.  
 :(1)وميكن ذكر بعض أنواع االختبار املوضوعي على النحو اآليت

 
 . 288فؤاد أبو حطب وسيد عثمان: مرجع سابق، ص   (1)

جلمل:  ؛ أمحد حسني اللقاين وعلي ا180عبد الرمحن عبد السالم جامل: مرجع سابق، ص   (2)
؛ فؤاد أبو حطب وسيد  159؛ جمدي عزيز إبراهيم: مرجع سابق، ص 19مرجع سابق، ص 

 .289-288عثمان: مرجع سابق، ص 
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 اختبار الصواب واخلطأ:  -أ
ويتكـــون الســــؤال مــــن عـــدد مــــن العبــــارات بعضـــها صــــحيح والــــبعض اآلخــــر 
خطأ، ويضع املتعلم إشارة، الصواب أمام العبارة الصواب وعبـارة اخلطـأ أمـام 

 العبارة اخلطأ. وينبغي أن يتسم اختبار الصواب واخلطأ ابملواصفات التالية:
 أن تكون عباراته قصرية. ▪
 أن تكون كل عبارة يف سطر ▪
 ل عبارة على فكرة واحدة فقط.وأن تشتمل ك ▪
 أن تكون توجيهاهتا واضحة، وأماكن اإلجابة مناسبة. ▪
أن يكـــون هنـــاك تـــوازن بـــني العبـــارات الصـــائبة واخلاطئـــة. مـــن حيـــث  ▪

 الكم والرتتيب.
ــارة  ▪ ــأن تكـــون عبـ ــام معـــني، كـ أال تـــرد العبـــارات الصـــواب واخلطـــأ بنظـ

 صواب تتبعها عبارة خطأ وهكذا.
 مثال:

 أم العبارة الصحيحة، وعالمة ) ( أمام العبارة اخلطأ:ضع عالمة ) ( 
 )  (  اإلظهار هو إدخال الشيء يف الشيء.                   (1
 )  (  كلمة يرملون جتمع حروف اإلدغام.                     (2
 )  (     اإلعراب خيتص ببنية الكلمة دون آخرها.              (3
 )  (     اخلشب موصل غري جيد للحرارة                      (4
 اختبار االختيار من متعدد:  -ب

 
؛ جمدي عزيز إبراهيم: مرجع  193-183عبد الرمحن عبد السالم جامل: مرجع سابق، ص   (1)

 .288-285؛ فؤاد أبو حطب وسيد عثمان: مرجع سابق،ص 161-160سابق، ص 
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  ويطلب من التلميذ اختيار اجلواب الصحيح من عدة أجوبة معطاة، مثل:
 :اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيما يلي

أخــي هــاك علمــا حــازه غــري خاســر أوائــل أحــرف كلمــات هــذا البيــت جتمــع 
 (اإلقالب   -اإلدغام    -اإلظهار)                   حروف:

يســمى كــل فعــل مضــارع اتصــل بــه واو اجلماعــة أو ألــف االثنــني أو ايء 
 (أفعال التحويل  -األفعال اخلمسة  -األمساء اخلمسة)      املخاطبة:

 اختبار املزاوجة:  -ج
وفيهـــا يعطـــى للتلميـــذ قائمتـــان، بكـــل قائمـــة جمموعـــة مجـــل أو مصـــطلحات، 
ويطلب منه أن يصل بني اجلملة يف إحدى القائمتني مبا يناسبها من القائمة 

 .7-5األخرى، وجيب أن تكون نسبة القائمتني 

 اختبارات التكملة:  -د
الطالــب ملؤهــا، ويســميها بعــض وفيهــا تقــدم اجلملــة وفيهــا فراغــات، وعلــى 

 الباحثني أبسئلة االسرتجاع.

 

 :(1)مميزات االختبارات املوضوعية
 تغطي جوانب املنهج بصورة جيدة ▪
 سهلة التصحيح. ▪
 موضوعية التصحيح.  ▪
 تقيس قدرة التفكري. ▪

 
 . 159دي عزيز إبراهيم: مرجع سابق، ص جم  (1)

 دليل الطالب (13نشاط )
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 تعتمد اإلجابة عن أسئلتها بنود حمددة بدقة. ▪
 تصحيحها أن يعرف ما أخطأ فيه.تساعد التلميذ بعد  ▪

 :(1)عيوب االختبارات املوضوعية
 صعوبة إعدادها. ▪
 هتتم ابملعرفة املبنية على إدراك احلقائق ابلدرجة األوىل. ▪
ال تعطــــي الفرصـــــة للتلميــــذ ـ عنـــــد اإلجابـــــة عنهــــا ـ لتنظـــــيم أفكـــــاره،  ▪

 والتعبري عنها بصورة صحيحة.
ال تقيس الطرق اليت يسـتفاد فيهـا مـن املعرفـة كمـا تفعـل االختبـارات  ▪

 املقالية.
 سهولة الغش. ▪
 تتيح للتلميذ فرصة التخمني. ▪

 طريقة إعداد االختبارات: 
 : (2)ينبغي يف إعداد االختبارات اتباع اخلطوات اآلتية

حتديـــد اهلـــدف مـــن االختبـــارات بصـــورة حمـــددة وواضـــحة ودقيقـــة، إذ أن  .1
 االختبار يتوقف على حتديد اهلدف منه.صدق 

 حتديد احلقائق اليت سيمتحن فيها الطالب واختيارها. .2
صياغة املادة العلمية يف صورة أسئلة ذات طابع معـني خاصـا هبـا، حتقـق  .3

 اهلدف من االختبار.
 حتديد طول االختبار. .4

 
 . 160-159جمدي عزيز إبراهيم: مرجع سابق، ص  (1)

 . 128ص   ،عمر سيد خليل: مرجع سابق   (2)
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 تنظيم األسئلة وذلك ابلبدء ابلسهل والتدرج حنو الصعب. .5
 ابة وتوزيع الدرجات عليها.إعداد منوذج لإلج .6
 طبع األسئلة، ويستحسن أن يعطى كل تلميذ نسخة منها. .7

 :(1)مواصفات االختبار اجليد
 الصدق ويعين: أن تقيس األداة ما وضعت من أجله. .1
ــادة تطبيقـــه يف  .2 ــا عنـــد إعـ ــائج نفســـها تقريبـ ــه يعطـــي النتـ ــات ويعـــين أنـ الثبـ

 ثالثة أسابيع.ظروف مماثلة بعد فرتة زمنية ال تتجاوز 
ــهلة  .3 ــئلة ســـ ــيهم؛ فيشـــــمل أســـ ــيطبق علـــ ــذين ســـ ــذ الـــ ــز بـــــني التالميـــ التمييـــ

 ومتوسطة وصعبة تقابل الفروق الفردية لدى التالميذ
 الشمول أي: تغطي مجيع جوانب املنهج، وختدم كل أجزائه.  .4
ــون زمــــــن  .5 ــه وتصــــــحيحه، وأن يكــــ ــداده وتطبيقــــ ــه الســــــهولة يف إعــــ تطبيقــــ

 وتكاليف إعداده مناسبا.
 

 
 .157-156جمدي عزيز إبراهيم: مرجع سابق، ص   (1)

 دليل الطالب (14نشاط )
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 طرق تدريس 

 وعلومه القرآن الكريم  
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 الكرمي القرآن لتعليم العامة األهداف يعدد  (30
 تدريسه  وأمهية التجويد يعرف (31
 التجويد تدريس أهداف يعدد (32
 .وفضلها التالوة  يعرف (33
 التالوة تدريس أهداف يعدد (34
 وفضله التفسري يعرف (35
 التفسري تدريس أهداف يعدد (36
  وفضله احلفظ يعرف (37
 الكرمي  القرآن حفظ أهداف يعدد (38
كل فرع من فروع القرآن الكرمي    تدريس خطوات  يشرح (39

 وعلومه
 القرآن فروع من فرع كل  يف درس لتحضري منوذجاً  يعد (40

 وعلومه الكرمي
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سوف نتعرف
ة يف هذه الوحد

:على

سوف نتعرف
ة يف هذه الوحد

:على

دتعريف التجويدتعريف التجوي

دأهداف تدريس التجويدأهداف تدريس التجوي

يدخطوات تدريس التجو يدخطوات تدريس التجو 

تعريف التالوةتعريف التالوة

أهداف تدريس التالوةأهداف تدريس التالوة

خطوات تدريس التالوةخطوات تدريس التالوة

تعريف التفسريتعريف التفسري

ريأهداف تدريس التفسريأهداف تدريس التفس

سريخطوات تدريس التفسريخطوات تدريس التف

تعريف احلفظتعريف احلفظ

أهداف حفظ القرآن الكرميأهداف حفظ القرآن الكرمي

مناذج عمليةمناذج عملية

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القراءات اإلثرائية: 
م(، اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية،  2001) يونس علي  فتحي  .1

 القاهرة: مطبعة الكتاب احلديث
طرق تدريس التجويد   م(،1996)فهد عبد الرمحن الرومي وحممد السيد الزعالوي  .2

 وأحكام تعلمه وتعليمه، الرايض، مكتبة جرير
، تعلــــيم اللغــــة العربيــــة والرتبيــــة الدينيــــة اإلســــالمية، (م2000)مصــــطفى رســــالن شــــليب .3

 ، القاهرة، دار الشمس للطباعة3ط

4.  
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 طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه
 األهداف العامة لتعليم القرآن الكرمي: 

 :ابآليتاألهداف العامة لتعليم القرآن  تتمثل
أن يعتقد التالميذ جازمني أن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل، املنـزل على  .1

، وأنه ال يستطيع أحد من اخللق أن أييت مبثل  قلب حممد رسول هللا 
 القرآن أو بسورة من مثله. 

 أن يفهم التالميذ معاين كلمات القرآن ويتدبروها.  .2
ميذ أبحكام القرآن اليت يدرسوهنا، ويتمسكوا بكتاب هللا  أن يعمل التال .3

 تعاىل، ويقفوا عند حدوده. 
أن يتقن التالميذ تالوته، على الوجه املطلوب شرعا، وابلصورة اليت نـزل هبا   .4

 القرآن.
 أن ختشع قلوب التالميذ عند تالوة كتاب هللا تعاىل.   .5
العظيم، وحفظه، وتعلمه،  أن يتقرب التالميذ إىل هللا تعاىل بتالوة القرآن  .6

  وتعليمه للغري. 
أن يدعو التالميذ إىل القرآن الكرمي، وإىل تعلمه، وتعلمه، وأن يبذلوا   .7

أنفسهم يف ذلك؛ ليكونوا من أهل القرآن الداعني إليه وإىل السنة 
 املطهرة. 

أن جيتهد التالميذ يف النصح للقرآن الكرمي، ويراعى يف تنـزيل معاين  .8
 احلالة النفسية والعقلية واجلسدية للتالميذ، واملرحلة  النصح لكتاب هللا
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العمرية اليت ميرون هبا، فينمو معهم نصحهم للقرآن الكرمي، حىت يصلوا 
 إىل أقصى درجات النصح، حبسب قدراهتم يف كل صف ومرحلة. 

 : تدريس التجويد النظريأوالً 
علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكالم هللا تعاىل. وهو أحد  
العلوم الشرعية املتعلقة ابلقرآن الكرمي. ويعىن علم التجويد ابلكلمات  
القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها من غري تكلف وال 

 تعسف يف النطق مما خيرج هبا عن القواعد اجملمع عليها.  
 : التجويدتعريف  -1

التجويد يف لغة: مصدر جود جتويداً، ويعين: التحسني واإلتقان، يقال جوَّد  
الرجل الشيء إذا أتى به جيداً، ويستوي يف ذلك القول والفعل واجلودة 

 ضد الرداءة. 
  -ويف االصطالح: إخراج كل حرف من خمرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه 

 من الصفات.   -بفتح احلاء 
 : وفضله لتجويدأمهية تدريس ا  -2 

 تنبثق أمهية تدريس التجويد من النقاط اآلتية: 
القيام ابلواجب العيين على كل مسلم التالوة الصحيحة لكتاب هللا   .1

، واليت تتحقق من خالل تعاىل، وهي التالوة اليت توافق تالوة النيب 
 تطبيق أحكام التجويد. 
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واملتعلق مبعرفة أحكام التجويد وحفظها، حىت   القيام ابلواجب الكفائي  .2
 ال يندثر هذا العلم اجلليل.

تنفيذ أمر هللا تعاىل يف ترتيل القرآن الكرمي بقوله تعاىل: }أَْو زِّْد َعَلْيهِّ   .3
( سورة املزمل، ومقتضى األمر الوجوب، فالذي 4َوَرت ِّلِّ اْلُقْرآَن تـَْرتِّياًل{ ) 

لشرعية مقصر يف حق القرآن الكرمي، ال يرتل القرآن جمودا على الصفة ا
 وهو آمث يف ذلك. 

 : (1) أهداف تدريس التجويد -3
 إجادة التالميذ تالوة القرآن الكرمي. .1
 تقومي اللسان وحفظه من اخلطأ يف أثناء التالوة   .2
 تصحيح التالميذ ألخطائهم لو وقعوا فيها.  .3
 تعظيم كتاب هللا تعاىل.   .4
 واالصطالحات العلمية لعلم التجويد.املعرفة النظرية ابألحكام  .5
 اكتساب مهارات أداء أحكام القرآن. .6
 تكوين اجتاهات التالميذ  اإلجيابية حنو تالوة القرآن الكرمي. .7

 طرق تدريس التجويد: -4
 

م(، اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، القاهرة: دار  1981) يونسعلي  فتحي  (1)
ابختصار؛ فهد عبد الرمحن الرومي وحممد السيد   282-281ص الثقافة، 
الرايض، مكتبة جرير،  طرق تدريس التجويد وأحكام تعلمه وتعليمه،  م(، 1996)الزعالوي

 .57ص
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تشبه طرق تدريس التجويد طرق تدريس قواعد اللغة العربية، فكلها قواعد،  
طبقوهنا عمليا بصورة  تسعى إىل أن يعرف التالميذ هذه القواعد، وي 

 صحيحة، وميكن اإلشارة إىل طرق التدريس اآلتية: 
وتقوم هذه الطريقة على البدء بذكر احلكم أوال، مث  الطريقة القياسية: •

 ضرب األمثلة عليه.
وهي عكس الطريقة القياسية؛ حيث تبدأ ابألمثلة  الطريقة االستقرائية:  •

 وتستنبط األحكام من خالهلا. 
وتقوم هذه الطريقة على تدريس   لطريقة التوليفية:طريقة النص أو ا •

أحكام التجويد من خالل النصوص القرآنية، مث تطبيق الطريقة 
االستقرائية الستنتاج األحكام، وفيها تتكامل الطريقتني القياسية 

 واالستقرائية.
 خطوات تدريس التجويد بشقيه النظري والعملي: 

دريس التجويد عمليا ونظراي تتم  يرى بعض العلماء والباحثني أن خطوات ت
 : (1)وفق اخلطوات اآلتية

 : مرحلة التهيئة .1
وميكن أن تتم من خالل املناقشة حلكم من أحكام التجويد، أو التميـيز   

 بني أداءين خمتلفني حلكم معني.

 
 . 284-283فتحي يونس: مرجع سابق، ص   (1)
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 مرحلة التعريف ابملفاهيم النظرية:   .2
 وفيها يتم الشرح والتوضيح للمفاهيم املقررة يف الدرس.

 مرحلة البيان العملي، واملران اللفظي:   .3
أداء احلكم عمليا، ويلفت انتباه التالميذ إىل وفيها يقوم املعلم ببيان كيفية 

جوانب أدائه املختلفة، ويقوم بتكرار ذلك عدة مرات، مستعينا ابلوسائل  
التعليمية املناسبة، ويف هذه املرحلة تتم خطواتن القراءة النموذجية من قبل  

 املعلم، والقراءة اجلماعية أو الفردية اليت يردد التالميذ بعد املعلم.
 :التقومي، وتصويب األخطاءمرحلة  .4
وفيها يستمع املعلم ألداء التالميذ للحكم، أو تالوهتم لآلية، ويصوب   

 أخطاءهم، ويعزز األداء الصحيح.
 مرحلة التالوة:  .5

وفيها يقوم املعلم بتالوة عشر آايت مثال متضمنة للحكم الذي مت تدريسه،  
 ريقة صحيحة. ويطلب منهم بعد ذلك تالوة هذه اآلايت، وأداء احلكم بط

 
 

 اثنياً: تدريس التجويد العملي ) التلقني(: 
 تعريف التلقني: 
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 على  الكالم إلقاءالتفهيم مشافهة، وسرعة الفهم ملا يسمع، و  : (1)التـَّْلقِّنيُ 
 وتلقني القراءة، يف عليه أغلق إذا اإلمام املأموم تلقني: ومنه  ،به  ليأخذ الغري

   .الشهادة احملتضر
 صحة قومي ألسنة التالميذ علىت :يف تدريس القرآن الكرمي التلقنيويعين 
   .قاء والتكرارل وسالمة التالوة ابإل ،النطق

 الفرق بني التلقني والتعليم:
  الفرق يوجد فرق بني التلقني والتعليم، فالتعليم أعم وأمشل من التلقني، و 

 ،وغريه الكالم يف يكون والتعليم فقط، الكالم يف يكون التلقني أن" همابين
  يقال  كما   ، واخلياطة والنجارة التجارة لقنه  يقال وال ،وغريه الشعر لقنه تقول
  ال  والتلقني الواحدة، املرة يف يكون التعليم فإن خرىأو  ذلك،  مجيع يف علمه
  ، ابلتعليم الغري مشافهتك  هو  :التلقني فإن  خرىأو  املرات،  يف إال  يكون
 ال والتعليم ،مواضعها احلروف ووضع ،عنك  ليأخذه  إليه القول وإلقاء

 .(2) " يعلمه هللا إن يقال كما  العبد يلقن هللا إن يقال ال وهلذا .ذلك  يقتضي
 أمهية التلقني وفوائده: 

 أتيت أمهية التلقني من أمهية النقاط اآلتية: 

 

لسان العرب، الطبعة   :منظور بن مكرم  بن حممد يم أنيس وآخرون: املعجم الوسيط، إبراه  (1) 
 األوىل، )د.ت( بريوت، دار صادر، مادة )لقن( . 

  التابعة  اإلسالمي  النشر  مؤسسة ، 1طالفروق اللغوية،  ، ( ه1412)أبو هالل العسكري   (2) 
 . 141، ص بقم   املدرسني جلماعة
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 حتقيق التالوة الصحيحة لكتاب هللا عز وجل.  .1
القرآن   الذي قد يقع فيه عند تالوةاحلفاظ على اللسان من اللحن  .2

 الكرمي، وما يتبع ذلك من خطأ يف املعىن أو تشويه له.
 . تالوة القرآن الكرمي ابلصفة العربية اليت أنـزل هبا .3

 أهداف التلقني: 
 هناك جمموعة من األهداف لتلقني القرآن الكرمي لعل من أمهها: 

لكتاب هللا تعاىل ابلصفة  إقامة ألسن التالميذ على التالوة الصحيحة  .1
 الشرعية.

صون اللسان عن اخلطأ من خالل تدريبها على الصواب حىت يكون هلا   .2
 سجية ال تكلف فيها. 

حتقيق التجويد العملي، فالتجويد العملي واجب فرض عني على كل  .3
 مسلم؛ لتكون قراءته للقرآن اجمليد وصالته به صحيحة.

 شروط إتقان علم التجويد:
جمموعة من الشروط يتوقف عليها إتقان علم التجويد، ذكر العلماء 

 : (1)وهي
معرفة خمارج احلروف، وتصحيح نطق كل حرف  تصحيحا ميتاز به عن  ❖

 مقاربه.

 

 . 280فتحي يونس وآخرون، مرجع سابق، ص  (1) 
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 معرفة صفة احلروف، وتوفية كل حرف صفته  مبا خيرجه عن جمانسه.  ❖
 معرف ما يتجدد للحرف بسبب الرتاكيب من األحكام. ❖
 وكثرة التكرار حىت يصري ذلك طبعا وسليقة.رايضة اللسان ابملران  ❖

 طريقة تدريس التلقني:  
 ميكن تلخيص طريقة تدريس التلقني يف اخلطوات التالية: 

   القراءة النموذجية: .1
واملقصود هبا قراءة الشيخ املعلم منفردا، والتالميذ يستمعون لتالوته،  

يمي، ووفق  ويتابعون يف مصاحفهم، وتتكرر هذه التالوة وفق املوقف التعل 
اآلايت املتلوة، وقدرات التالميذ، وبكل األحوال ال تقل عن ثالث  

حىت يعقل التالميذ عنه، ولكي يربطوا بني تالوة املعلم، واآلايت   (1)مرات 
 املتلوة. 

 القراءة اجلماعية:   .2
وتعين أن يقرأ املعلم اآلايت الكرمية، ويردد التالميذ بعده، ويراعى فيها أن  

املعلم ألخطاء التالميذ، ويصوب األخطاء حال وقوعها، وال ينتظر  يتنبه 
خمافة أن تتأصل يف ألسنتهم بفعل التكرار، ويتم تكرار القراءة اجلماعية مرارا  

 

أنه كان إذا حدث كرره ثالاث، وإذا   مت االستناد يف اختيار العدد بثالث إىل فعل النيب  (1) 
وهذا التكرار يستمر حىت تتقدم تالوة التالميذ،    سلم سلم ثالاث. رواه البخاري والرتمذي.

كان يسوي الصف حىت عقل عنه    أو اثنتني، فإن رسول هللا  وعندها قد حتفف إىل واحدة
 . رواه مسلم.  الصحابة 
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كثرية حبسب احلاجة، حىت يطمئن املعلم إىل حتقق التالميذ ابلتالوة  
ءة من حيث  الصحيحة. وينبغي أن يراعي املعلم الفروق الفردية يف هذه القرا

 املقدار املقدم للتالميذ، مبا حيفز الذكي، وال يرهق الضعيف.
 القراءة الفردية:   .3

وهذه القراءة تتم بني املعلم والتلميذ، حيث يقرأ التلميذ على املعلم، وهي 
من أهم األمور اليت ينبغي أن يلتزمها املعلم، وأن يتدرب على اإلحسان 

يها جودة التلقني لكل طالب، وقد  فيها، وذلك أن هذه التالوة يتحقق ف
يتطلب أمر عرض التالوة على املعلم أن يلقن املعلم بعض اآلايت، أو يلقنه  

 التصويب ويردد التلميذ بعده إذا لزم األمر. 
 طريقة التقومي يف التلقني: 

يعتمد التقومي يف التلقني على قراءة التلميذ على املعلم، وال يصح غري ذلك،  
يستهدف التأكد من جودة تالوة التلميذ، وال سبيل لذلك   ألن التقومي هنا

 إال االستماع هلذه التالوة، والتأكد من إتقاهنا. 
ومن املهم التأكيد على رفض التسامح يف األخطاء، وليس هذا القول  

مناف للرفق ابملتعلم، بل هذا هو عني الرفق به، ألن مقتضى النصح له أن  
سنت إال إذا كان حمسنا حبق، فهذا األمر  حيسن التالوة، وال يقال له أح
 دين، وال جيوز اجملاملة يف الدين.
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 بعض اإلجراءات واألساليب واملقرتحات يف تدريس التلقني: 
توجد بعض اإلجراءات واألساليب اليت ميكن أن يفيد منها املعلمون يف  

 تدريس التلقني، ونشري إىل بعضها فيما أييت: 
ليمية كتلوين احلروف اجلديدة أو األحكام  االستفادة من الوسائل التع •

اجلديدة، ومن أحسنها برامج التالوة التعليمية، كأشرطة الكاسيت  
املسجلة أبصوات املقرئني اجمليدين من القراء كاملصحف املعلم للشيخ  

 املنشاوي، والشيخ احلصري، وغريهم.
ية إذا  التشجيع املستمر للطلبة وذلك من خالل احملفزات اللفظية، واملاد •

 أمكن ألن للتشجيع أثره الكبري يف نفوس التالميذ. 
 إقامة احللقات القرآنية يف املسجد. •
التأدب آبداب تالوة القرآن من الطهارة إن أمكن للمعلم واملتعلم،  •

واستقبال القبلة، واستشعار حضور املالئكة، بعبارة أخرى استشعار  
 تعاىل.  روحانية الدرس القرآين، ابعتباره قربة إىل هللا

التالوة يف حلقة ـ ما أمكن ذلك ـ حىت ال يستدبر التالميذ بعضهم  •
 بعضا.

كثرة الرتديد لآلايت، ومن ذلك: أن يقرأ املعلم ويردد التالميذ وراءه، مث   •
كل جمموعة تردد وراء اجمليد منها املأمون على ذلك املتملك للقدرة 

عضهم على بعض من والكفاية، مث تقرأ احللقة الواحدة آية آية، ويرد ب
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خالل تنصيب اجمليد منهم إلدارة احللقة، والشيخ املعلم يتابع، مث كل 
تلميذين يتدارسان بينهما آية آبية، مث يتدارسان مخسا مخسا يقرأ 
أحدمها اخلمس اآلايت مث يعيدها عليه اآلخر؛ ألن هذا معىن التدارس،  

 أو سورة قصرية يقرأها كالمها.  
احملافظة على روحانية الدرس اليت سبق اإلشارة إليها،  ينبغي للمعلم  •

فتعلو املعلم واملتعلم مسة الوقار، ومست اخلشوع، ومظهر التوقري يف كل 
 جوانب التدريس، وأن يكون املعلم قدوة حسنة يف ذلك.

 

 دليل الطالب (1نشاط )
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 التجويدمنوذج لتحضري درس يف 
املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 جتويد
 أحكام اإلدغام  املوضوع: 

 
الطرائق واألساليب   أهداف الدرس

 واإلجراءات 
الواجب   التقومي

 املنزيل 
أن يـــــــــــــــــــذكر  -1

التالميــــــــــذ معــــــــــىن 
 اإلدغام.

ــدد -2 أن يعــــــــــــــــــــــ
التالميــــذ حــــروف 

 اإلدغام الستة.
أن مييـــــــــــــــــــــــــــــــز -3

التالميـــــــــــــذ بـــــــــــــني 
اإلدغـــــام الكامـــــل 
ــه(  )بغــــــــــــــــري غنــــــــــــــ
واإلدغــام النــاقص 

 )بغنة(.
أن يكتشـــــــف -4

 التمهيد: 
يقدم املعلم لوحة / أو يكتب  

السبورة األمثلة على على 
حكم اإلدغام من آايت  
القرآن الكرمي، مث يقوم املعلم  
بتالوة آايت األمثلة، ويسأل  
التالميذ ماذا يالحظون على 
تالوته، ويناقشهم حىت يتوصل  
إىل أنه ال يتلفظ ابلنون 
الساكنة أو التنوين عند  
حروف اإلدغام، ويقودهم هذا  
إىل التعرف على موضوع  

 الدرس.

اذكر معىن  
اإلدغام لغة  

 واصطالحا؟ 
اذكر أقسام  

 ؟ اإلدغام
ما الفرق بني  

اإلدغام  
الكلي  

 ص؟ والناق 
عدد حروف  
كل من  
اإلدغام بغنة  

 ؟ وبغري غنة 

يكلف  
املعلم  

تالميذه  
استخراج  

عشرة أمثلة  
  من

املصحف  
لكل حرف  
من حروف  

اإلدغام  
عشرة  
للنون  

الساكنة  
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التالميــــذ اإلدغــــام 
بنوعيـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا 
يتلونـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن 

 اآلايت.
أن يتنبــــــــــــــــــــــــــــه -5

التالميـــذ لإلدغـــام 
الناقص أبنه يبقي 
الغنـــــــــــــة ويـــــــــــــدغم 

 احلرف.
أن يهـــــــــــــــــــــــــــتم -6

التالميــــــــذ حبكــــــــم 
ــام عنــــــــــــد  اإلدغــــــــــ
اســـــتماعه للقـــــرآن 
الكـــــــــــــرمي وعنـــــــــــــد 

 قراءته له.
أن حيــــــــــــــــــرص -7

التالميــــــــــذ علــــــــــى 
ــام  حتقيــــــــق اإلدغــــــ
عنـــــــــــــــــد قراءتـــــــــــــــــه 

 
 :ائل التعليميةالوس

صورة مكربة على ورق  -
مقوى مكتوب عليها أمثلة  

 متعلقة حبكم اإلدغام.
الطباشري امللونة عند كتابة   -

الكلمات القرآنية، حيث مييز  
احلروف املستهدفة بلون 
خمتلف؛ ليساعد التالميذ للتنبه 

 هلا.
آلة تسجيل يتم من خالهلا  -

االستماع إىل تالوة الشيخ  
املنشاوي يف تالوة خمتارة من  
املصحف املعلم لبعض األمثلة  

 على حكم اإلدغام.
 العرض:

تابة عنوان يقوم املعلم بك-
 الدرس على السبورة. 

يقسم السبورة إىل قسمني -

اتل األمثلة  
اآلتية متقنا  

حكم  
اإلدغام.  

ويقدم أمثلة  
للنون  

الساكنة  
وأخرى  

للتنوين، يف  
حاليت  

اإلدغام بغنة  
واإلدغام  
 بغري غنة, 

 
 

وعشرة  
للتنوين،  

ويدونوها 
يف دفاترهم  

برسم  
املصحف  

يف 
 دفاترهم. 

يكلف  -
املعلم  

تالميذه  
بكتابة 
تعريف  

اإلدغام لغة  
واصطالحا  

وأنواعه 
 وحروفه. 

يعني  -
املعلم  
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 للقرآن الكرمي.
أن يلتــــــــــــــــــــــــــزم -8

التالميــــــــذ حبكــــــــم 
اإلدغام يف قراءتــه 

 للقرآن الكرمي.
أن يالحـــــــــــــظ -9

التالميـــــــــــــــــــــــذ أداء 
ــم  ــم حلكــــــــــــ املعلــــــــــــ

 اإلدغام.
أن يكـــــــــــــــرر -10

ــه الت الميــــذ حماكاتــ
تـــــــــــــــالوة املعلـــــــــــــــم 
وأداءه حلكــــــــــــــــــــــــم 

 اإلدغام.
أن يــــــــــــــــتقن -11

التالميـــــــــــــــــــــــذ أداء 
حكـــــــــم اإلدغـــــــــام 
ــتمرة   ــفة مســــــ بصــــــ
كلما مر عليــه يف 

قسم لكتابة األمثلة يف اجلانب  
األمين وقسم لكتابة  
االستنباطات حلروف اإلدغام 

 يف اجلانب األيسر. 
يكتب عناصر الدرس على -

 السبورة.
يكتب املعلم أمثلة الدرس  -

وحيرص على أن يقدم مثال  
لكل حرف ابلنون الساكنة  

 ن.وابلتنوي
يتلو املعلم كل مثال ويقود  -

التالميذ ملعرفة احلكم نظراي 
 وعمليا.

يكلف املعلم بعض التالميذ  -
تالوة املثال مع كل حرف،  
وحياول أن يشرتك أكرب عدد  

 من التالميذ يف ذلك.
 االستنتاج: 

يتوصل املعلم مع التالميذ إىل 

لتالميذه  
سورة النبأ  
ليستخرجوا  
منها حكم  
اإلدغام يف  
كل حروفه  

 ونوعيه.
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 آايت املصحف.
أن يتــــــــأدب -12

التالميــــــــــــــذ مــــــــــــــع 
ــد  ــاحف عنــــ املصــــ
فتحهــــــــــــا وعنـــــــــــــد 
القـــــــــــــــراءة فيهـــــــــــــــا 
وحــــــــال االنتهــــــــاء 

 من القراءة.

تعريف اإلدغام، وأنواعه، 
 وحروفه. 

 
 النشاط: 

التالميذ أبن يكلف املعلم 
جيربوا أبنفسهم نطق أمثلة  
اإلدغام من احلروف املستهدفة  
من خمارجها الصحيحة، من  
خالل مالحظتهم خروج 
صوت الغنة من اخليشوم، يف 
حالة اإلدغام بغنة، وانعدام  
النطق ابحلرف يف حلة اإلدغام 

 بغري غنة أي اإلدغام الكامل.
يكلف املعلم التالميذ ابلتنبه -

إلعادة تالوة الشيخ املنشاوي 
للكلمات اليت فيها احلروف  
املستهدفة، ويقيم التالميذ  
أنفسهم مبقارنة أداءهم ألداء  
التالوة الصحيحة من الشيخ  



 

 

 ( طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه  )  الرابعة الوحدة  

 

103 

 املنشاوي.
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 تدريس التالوة: اثلثا: 
 ـ تعريف التالوة: 1

تـََلوُت الشيَء أتلوه تـَْلواً، إذا ات بعته. وتلوت  التالوة: القراءة واالتباع، يقال:
 .(1) القرآن: إذا قرأته، كأنك اتبعت آية يف إثر آية. واملصدر الت ِّالوة 

 فضل تالوة القرآن ومثارها: -2
 أييت: جنمل بعض فضل التالوة ومثارها فيما  

بلغ من عظمة شأن التالوة، ورفعة مكاهنا، أن قال هللا تعاىل: }َوَرتَـّْلَناُه   .1
( سورة الفرقان. فنسبه إىل نفسه تعاىل، وانهيك هبذا  32تـَْرتِّياًل{ )

 تشريفا هلا، وتنويها بعظيم أمرها.
احلسنات العظيمة اليت يكتسبها قارئ القرآن فكل حرف بعشر    .2

قال:  يث. عن عبد هللا بن مسعود حسنات كما صحت به األحاد
: "من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة، واحلسنة  قال رسول هللا 

بعشر أمثاهلا، ال أقول امل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم 
 . (2) حرف"

:  "ما اجتمع قوم يف   إدراك اجلوائز الرابنية، الواردة يف حديث النيب .3
بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا، ويتدارسونه بينهم، إال نـزلت عليهم  

 
 . 87ص دار األمواج،  : ، بريوت2، املعجم الوسيط، ط( م1987)إبراهيم أنيس وآخرون  (1)

 .2910، حديث رقم175، ص5)صحيح( رواه الرتمذي، ج (2)
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السكينة )أي الطمأنينة والوقار والسعادة والقبول(، وغشيتهم الرمحة  
 .  (1) )عمتهم وأحاطت هبم(، وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده" 

ن مع املالئكة السفرة الكرام الربرة،  يرفع هللا املاهر ابلقرآن الكرمي، فيكو  .4
عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت:  فويعطى املتعتع فيه أجران، 

: "املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ قال رسول هللا 
القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران" ويف رواية: "والذي يقرؤه،  

 .( 2) أجران" وهو يشتد عليه له
يرقى قارئ القرآن إىل أعال درجات اجلنة، وأرفعها، وأعظم النعيم فيها،   .5

وأبـهاها، فدرجته يف اجلنة حبسب تالوته يف الدنيا، عن عبد هللا بن 
: "يقال  عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

ن منـزلك  لصاحب القرآن اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإ
 .(3) عند آخر آية تقرؤها"

أن   يغبطه أولياء هللا الصاحلون؛ ملا علَّمه هللا عز وجل، عن أيب هريرة   .6
فهو  قال: "ال حسد إال يف اثنتني؛ رجل علمه هللا القرآن،  رسول هللا 

 
 . 2699، حديث رقم2074، ص 4)صحيح( رواه مسلم، ج (1)

،  1، ومسلم ـ واللفظ له ـ ج4653، حديث رقم1882، ص4)صحيح( رواه البخاري، ج (2)
 .798، حديث رقم549ص

،  463، ص1؛ وأبو داود، ج2914، حديث رقم177، ص5)صحيح( رواه الرتمذي، ج (3)
 .1464حديث رقم
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يتلوه آانء الليل، وآانء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتين، أوتيت مثل 
   .(1) "...... ما أويت فالن، فعملت مثل ما يعمل،   

 :أهداف تدريس التالوة -3
 : (2)لتدريس التالوة أهداف تتمثل يف

تعميق اإلميان ابلقرآن الكرمي وأنه كتاب هللا املنـزل على حممد رسول هللا   .1
  وأنه ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنـزيل من حكيم ،

 محيد.
 إجادة التالميذ قراءة كتاب هللا تعاىل على الوجه الشرعي. .2
 تفهم معاين كالم هللا تعاىل والتأثر به، وتدبر معانيه.  .3
 القليب، واالطمئنان النفسي.اخلشوع  .4
 تنمية الوازع الديين لدى الطالب. .5
 حتبيب التالوة إىل نفوس التالميذ، وترغيبهم فيها.  .6
 تنمية رجاء الثواب املرتتب على تالوته.  .7
 زايدة الثروة اللغوية والفكرية لدى الطلبة.  .8
 خطوات تدريس التالوة:   -4

 : (1)يتم تدريس التالوة وفق اخلطوات اآلتية

 
 .4738حديث رقم  ،1919، ص4)صحيح( رواه البخاري، ج (1)

،   3تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية اإلسالمية، ط (، م2000)مصطفى رسالن شليب   (2)
 316-315ة، دار الشمس للطباعة، ص القاهر 
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 التمهيد:   -1
اإلعداد اجليد خلطة الدرس من أهداف، وحمتوى، ووسائل تعليمية،   .1

 ومناشط خمتلفة، وأدوات التقومي حىت يتمكن من أداء درس جيد. 
التمهيد، والغرض منه هتيئة التالميذ للدرس، ويتم من خالل عرض   .2

أسباب النـزول، أو قصة ذات عالقة ابآلايت املتلوة، أو حديث يف  
 وة.فضل التال

 العرض:  -2
تقسيم السورة إىل مقاطع وفق املعىن الذي تتطرق إليه اآلايت، مع   .1

 حتديد زمن لتالوة كل مقطع.
تالوة املعلم لآلايت تالوة منوذجية وقد يستعني بتسجيل صويت  .2

 خ التالوة اجمليدين كالشيخ احلصري أو الشيخ املنشاوي. يألحد مشا
املناقشة مع التالميذ حول  شرح اآلايت شرحا إمجاليا من خالل  .3

 اآلايت.
تالوة التالميذ لآلايت يف ترتيل خاشع، واملعلم يستمع ويصوب  .4

 األخطاء حال وقوعها. 
شرح املفردات الصعبة والرتاكيب الغامضة وإبجياز وذلك لفهم  .5

 النص.

 
 . 317-316مصطفى رسالن شليب: مرجع سابق، ص  (1)
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استنتاج ما ترشد إليه اآلايت، وما فيها من الفوائد والتوجيهات   .6
 الرابنية. 

 اإلغالق:  -3
قوم املعلم بعملية الغلق، وتعين وصول الدرس إىل هنايته عن طريق  ي

تلخيص املعىن اإلمجايل لآلايت الكرميات وما يستفاد منها على 
 السبورة. 

 التقومي:  -4
ويف النهاية يقوم املعلم ابلتقومي ليتضح له مقدار ما حتقق من 

 دليل الطالب (2نشاط ) أهداف الدرس.
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 التالوةمنوذج لتحضري درس يف 
املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 تالوة  
 املوضوع: تالوة اآلايت 

 من سورة الكهف (1-13)
 

 التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس 
الواجب  

 املنزيل 
أن يذكر التالميذ   .1

أحكام التجويد  
املوجودة يف  

 اآلايت.
أن يتمكن التالميذ   .2

من نطق السكتة  
على ألف  
}عوجا{ بطريقة  

 صحيحة.
أن يذكر التالميذ   .3

معاين املفردات يف  
 اآلايت املقررة.

 التمهيد: 
من يذكر لنا حديثا يف فضل سورة  

 الكهف؟ 
يستمع املعلم والتالميذ لإلجاابت  

 ويدون األحاديث على السبورة.
قال: قال   عن أيب سعيد اخلدري 

: "من قرأ سورة الكهف    رسول هللا 
كانت له نورا يوم القيامة من مقامه  
إىل مكة، ومن قرأ عشر آايت من  

.  (1) آخرها مث خرج الدجال مل يضره"
قال: "من قرأ    أن النيب  وعنه 

يعتمد  
التقومي على 

االستماع  
االختباري، 

والذي  
يفرتق عن  

االستماع  
التوجيهي  
والتعليمي  

يف القراءة  
الفردية،  

حيث يتقرر 

يكلف  
املعلم  

تالميذه  
حبضور  
حلقة  

التجويد  
مع إمام  
املسجد يف  

مسجد 
احلي أو  

 القرية. 
يرجعوا  وأن 

 
 رواه النسائي والطرباين يف األوسط وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.   (1)
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أن مييز التالميذ   .4
نطق حروف  

 القلقلة يف السورة. 
أن يستنتج التالميذ   .5

ما ترشد إليه  
اآلايت وما فيها  
من التوجيهات  

 الرابنية.
التالميذ   أن يتقرب .6

إىل هللا عز وجل  
ابلتزام القراءة  

 الصحيحة. 
أن يصغي التالميذ   .7

ابهتمام ومتابعة  
 لتالوة املعلم. 

أن يتأدب التالميذ   .8
مع املصاحف عند  
فتحها وعند القراءة  

سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له  
ويف   (1)من النور ما بني اجلمعتني"

رواية: "من قرأ سورة الكهف ليلة  
اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني 

 .(2) البيت العتيق"
 :الوسائل التعليمية

الطباشري امللونة عند كتابة معاين  -
 الكلمات القرآنية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من خالل  
االستماع  

يف مرحلة  
التقومي 

مقدار تقدم  
التلميذ،  

ويف ضوئه 
توضع خطة  

املعاجلات  
اليت  

يتخذها 
علم  امل

لتجاوز هبا  
التلميذ  

الضعيف  
لنقاط  

ضعفه، 
واألنشطة  

إىل بعض  
كتب  

التفسري  
لالطالع  

على معاين 
 الكلمات.  

 
 رواه النسائي والبيهقي واحلاكم. وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.   (1)

 رواه الديلمي. وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.   (2)
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فيها وحال االنتهاء  
 من القراءة. 

  التالميذ  أن يربط .9
بني تالوة املعلم  
وحركات الكلمات  

 يف املصحف. 
ميذ  أن حياكي التال .10

 تالوة املعلم بدقة. 
أن يتقن التالميذ   .11

تالوة اآلايت املقررة  
فيعطوهنا حقها  
ومستحقها من  
األحكام من حيث  
خمارج احلروف  
وصفاهتا وحركاهتا  

 اخل.
 

 
آلة تسجيل يتم من خالهلا االستماع  -

إىل تالوة الشيخ املنشاوي يف  
 لآلايت املقررة.املصحف املعلم 

 العرض:
يكلف املعلم التالميذ أن خيرجوا  -

مصاحفهم بصورة فيها توقري  
املصحف، ويوجههم أن يفتحوا  
املصاحف على سورة الكهف،  

إمساكهم  ة ويتأكد من طريق
للمصاحف بطريقة تراعي األدب  

 والتوقري لكتاب هللا تعاىل. 
يقوم املعلم بقراءة اآلايت قراءة  -

ميذ يتابعون تالوته يف  منوذجية، والتال
مصاحفهم. )ميكن للمعلم أن يستعني 
ابلتسجيالت الصوتية كي يستمع  
التالميذ لنموذج جيد وسليم لقراءة  

 اآلايت املتلوة(  
يوضح للتالميذ السكتة البسيطة اليت  -

اليت ترفع  
من مستواه  

ليلحق  
 بزمالئه.

اذكر  •
نقطتني 
نستفيد

ها من 
اآلايت  
 املتلوة. 
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﴾ وأنه سكتة عوجاتتم على كلمة ﴿
بسيطة حيبس فيها النـََّفَس، وال  أيخذ  

 نـََفًسا.القارئ فيها 
يقوم املعلم بتقدمي معاين املفردات  -

 والشرح اإلمجايل لآلايت.
ينتقل املعلم إىل القراءة اجلماعية،  -

وفيها يتلو املعلم آايت السورة ويردد  
التالميذ وراءه، ويكرر املعلم هذه  
القراءة حىت يطمئن إىل حسن حماكاة  

 التالميذ لتالوته بصورة كافية.
راءة الفردية، وتتم  ينتقل املعلم من الق-

بني املعلم والتلميذ، وبقية التالميذ  
 يستمعون، ويتابعون يف مصاحفهم. 

يبدأ ابستماع تالوة التالميذ  -
األقوايء، مث يلوهنم حىت الوصول إىل  

 األضعف.
 اإلغالق:  

بعد االستماع إىل التالوة الفردية  
للتالميذ يكون املعلم قد وصل إىل  
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عملية  هناية الدرس، وهنا يقوم ب
اإلغالق؛ وذلك من خالل تلخيص  
ما مت أخذه يف احلصة، من أحكام  
التجويد، ومعاين الكلمات، واألفكار  
الرئيسة واملعىن اإلمجايل، وبعض  

 اإلرشادات والتوجيهات 
 النشاط: 

يكلف املعلم التالميذ أبن جيربوا  -
أبنفسهم نطق احلروف من خمارجها  
الصحيحة، من خالل مالحظتهم  

 ع اللسان. ملكان وض
يكلف املعلم التالميذ ابلتنبه إلعادة  -

تالوة الشيخ املنشاوي للكلمات اليت  
فيها احلروف املستهدفة، ويقيم  
التالميذ أنفسهم مبقارنة أداءهم ألداء  
التالوة الصحيحة من الشيخ  

 املنشاوي.
يعلن املعلم للتالميذ أن الثالثة  -

التالميذ اجمليدين سيشاركون يف نشاط  
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ة النموذجية اليت يقدمها التالميذ  القراء
 يف إذاعة الصباح 
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 رابعا: تدريس التفسري
 تعريف التفسري: -1

: الشرح والبيان، وتفسري القرآن من العلوم اإلسالمية. يقصد (1)التفسري لغة
عقائد وأسرار منه: توضيح معاين القرآن الكرمي، وما انطوت عليه آايته من 

َكٍم وأحكام.  وحِّ
علم يعرف به فهم كتاب هللا املنـزل على   ويعرف التفسري اصطالحا أبنه: "

 . (2) "، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمهنبيه حممد 
 أمهية التفسري وفضله: -2

إن التفسري من أجل العلوم اإلسالمية قدرا، وأعظمها خطرا، وأرفعها منـزلة،  
وتكمن   وأعالها مكانة، "وهو أشرف العلوم موضعا وغرضا وحاجة إليه؛

 أمهيته يف اآليت: 
 .أن موضوعه كالم هللا الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة .1
أن الغرض منه هو االعتصام ابلعروة الوثقى، والوصول إىل السعادة  .2

 احلقيقية
" فضل كالم هللا على  لتعلقه ببيان كتاب هللا عز وجل، قال رسول هللا  .3

 .  (1) سائر الكالم كفضل هللا على خلقه"

 
 . 688إبراهيم أنيس وآخرون: املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  (1)

هـ( الربهان يف علوم القرآن،  حتقيق: حممد أبو  1391( حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي)2) 
 . 10، بريوت، دار املعرفة، ص1الفضل إبراهيم، ج
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   .عنايته بتبيـني مراده تعاىل يف أمره وهنيه .4
ال يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من األجر املوعود به يف األحاديث   .5

 راءتهالصحيحة حىت يفهم معانيه؛ فإن ذلك هو الثمرة من ق
 أحسن طرق التفسري:-3

 : إن أصح الطرق يف ذلك 
قوال ، فإن مل فيفسر أبابلسنة ، فإن مل فيفسر القرآن أن يـَُفسَّر القرآن ابلقرآن

 بلغة العرب. ، فإن مل فيفسر قوال التابعني، فإن مل فيفسر أبالصحابة
 أهداف تدريس التفسري: -4

 : (2)أمههاهناك أهداف كثرية لتفسري القرآن الكرمي من 
 إجادة تالوة آايت القرآن املقررة يف التفسري. .1
   ، والتعبري عن ما فهموه منها.استيعاب معاين اآلايت الكرمية املقررة .2
 استنتاج األحكام والدروس املستفادة. .3
 استشعار عظمة القرآن الكرمي.    .4
 إدراك جوانب إعجاز القرآن الكرمي.  .5
 ما يف القرآن الكرمي.اإلميان القليب والتسليم املطلق لكل  .6
ربط اإلسالم ابلواقع ربطا مباشرا، قائما على كون اإلسالم هو احلل  .7

 
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.   (1)

؛ حسن شحاتة: تعليم  129دي: مرجع سابق، ص مسري يونس صالح وسعد مبارك الرشي  (2)
 146-145مرجع سابق، ص الدين اإلسالمي بني النظرية والتطبيق،  
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 الوحيد لكل املشكالت البشرية.
 خطوات تدريس آايت التفسري: -5

 : (1) يتبع املعلم خطوات درس التالوة، وأن يراعي ما يلي
 التمهيد:  -1

سؤال، أو قصة ويتناول املقدمة ملوضوع الدرس، ويكون من خالل 
 أو سبب النـزول، أو غري ذلك.

 العرض:   -2
تقسيم اآلايت إىل وحدات فكرية، كل وحدة اتمة املعىن. وعرضها   .1

 على التالميذ. وميكن عرضها مكتوبة يف لوحة. 
قراءة املعلم لآلايت قراءة جهرية خبشوع وترتيل والتزام أبحكام   .2

التالوة بصوت أحد  التجويد، وقد يستخدم املسجل ويسمعهم 
 مشاهري القراء كاحلصري مثال. 

مناقشة املفردات اللغوية، والرتاكيب اجلديدة، وتدوين ما أغفله  .3
 التالميذ على السبورة أمام التالميذ. 

 مناقشة معىن كل وحدة أبسئلة من املعلم، مع مراعاة ما يلي: .4
 أن يستنبط التالميذ أنفسهم املعىن العام لآلايت. ✓

 
؛  152صحسن شحاتة: تعليم الدين اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق،  (1)

القاهرة: دار  م(، تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية اإلسالمية، 2000)مصطفى رسالن شليب 
 . 322-320صالشمس للطباعة،
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بني كل وحدة واليت تليها، برابط لفظي أو  ضرورة الربط  ✓
 معنوي.

توظيف اآلايت الكرمية يف تصحيح واقع املسلمني وحياهتم،   ✓
وهذا يتطلب أن يكون املعلم واسع اإلطالع غزير العلم 
حسن اإلدراك لواقع املسلمني، وما جيب أن يكونوا عليه،  
وهذا حيتاج من املعلم إىل االطالع على تفاسري أخرى وأال  

 قع أسريا للكتاب املدرسي.ي
 مراعاة إقناع التالميذ ابلقرآن الكرمي، وإاثرة غريهتم عليه.  ✓

استنباط ما ترشد إليه اآلايت الكرميات من أفواه التالميذ، مع تعديل  .5
الصياغة ـ إن لزم األمر ـ وتسجيلها على السبورة، وتوجيه التالميذ  

 إىل تطبيقها يف حياهتم. 
 

 اإلغالق:  -3
عند أن ينتهي املدرس من هذه اخلطوات يكون الدرس   اإلغالق: .1

قد وصل إىل هنايته، وهنا أتيت مرحلة اإلغالق حيث يقوم املعلم 
 بتلخيص ما ورد يف الدرس لفظيا، مث يسجله على السبورة. 

توفري جو اخلشوع والوقار والسكينة واإلنصات الالئق ابلقرآن   .2
 الكرمي.

جهرية ويبدأ ابألمثل فاألمثل من قراءة التالميذ لآلايت قراءة  .3
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 التالميذ. 
 التقومي:   -4

التقومي عملية مستمرة يف أثناء الدرس ويف هنايته، ويكون التقومي  
النهائي للدرس من خالل األسئلة، ومن خالل طلب تلخيص 

 املعىن من قبل التالميذ، وذكر ما يستفاد من اآلايت.
 
 دليل الطالب (3نشاط ) 
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 التفسريمنوذج لتحضري درس يف 
املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 تفسري 
 اآلايت  رياملوضوع: تفس 

 ( سورة النور 11-20)
 

الطرائق واألساليب   أهداف الدرس 
 واإلجراءات 

الواجب   التقومي
 املنزيل 

أن يذكر التالميذ  .1
سبب نزول هذه  

 اآلايت.
يوقن برباءة أم  أن .2

املؤمنني عائشة  
رضي هللا عنها؛  
ألن براءهتا يف  

 القرآن الكرمي.
أن يعرف التالميذ  .3

معاين املفردات  
واملعىن اإلمجايل  

 لآلايت.
أن يستنتج التالميذ  .4

 التمهيد: 
من هي املرأة اليت تزوجها -

 وهي بكر؟    رسول هللا  
يستمع املعلم والتالميذ  -

لإلجاابت ويدون على 
السبورة اإلجابة الصحيحة أم 
املؤمنني عائشة رضي هللا عنها 

 وأرضاها. 
ذكر هللا تعاىل حادثة مرت  -

أبم املؤمنني عائشة رضي هللا 
عنها مباذا عرفت هذه  

 احلادثة؟ 
يناقش املعلم تالميذ  -

مامعىن  .1
الكلمات  

 اآلتية: 
  )ابإلفك(

و)والذي توىل  
 ؟)هبتانوكربه(

اذكر ثالث  .2
نقاط من  
التوجيهات  

املستفادة  
من  

 اآلايت.
 

يكلف  
املعلم  

تالميذه  
حبضور  
حلقة  

التجويد  
مع إمام  

املسجد  
يف مسجد  
احلي أو  

 القرية. 
أن يرجعوا  
إىل بعض  
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العرب والعظات  
والتوجيهات  

الرابنية من  
 اآلايت املقررة.

أن يدرك التالميذ  .5
ما يف قصة نـزول  
هذه اآلايت من  

بوة رسول  صدق ن
حيث    هللا 

انتظر الوحي  
شهرا كامال حىت  
جاءت براءهتا من  

 هللا عز وجل. 
أن حيذر التالميذ  .6

من األفكار  
اهلدامة اليت تطعن  

 . يف الصحابة 
أن حيب  التالميذ  .7

أمنا عائشة رضي  

ويتوصل معهم إىل أهنا حادثة  
 اإلفك. 

أن درس اليوم يف  مث خيربهم -
 التفسري يعاجل حديث اإلفك.

 يذكر املريب قصة إلفك.-
 :الوسائل التعليمية

لوحة فيها مكتوب فيها -
 ايت للتفسري يف احلصة.اآل
الطباشري امللونة عند كتابة   -

 معاين الكلمات القرآنية. 
 العرض:

يعرض املعلم لوحة مكتوب  -
عليها اآلايت موضوع  

مميزا  الدرس، وقد وضع خطا 
حتت الكلمات اليت حتتاج إىل 

 بيان معاين املفردات. 
يكلف املعلم التالميذ أن -
الفوائد اليت سيتم   واسجلي

التوصل إليها من  خالل  

كتب  
التفسري  

لالطالع  
على 

معاين  
 الكلمات.  
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هللا عنها ألهنا  
حبيبة رسول هللا  

   
أن يدرك التالميذ  .8

بعض فضائل أم  
املؤمنني عائشة  

هللا عنها  رضي 
ومن أمهها نـزول  
تربئتها يف قرآن  
يتلى ويصلى به  

 إىل يوم الدين. 
أن يطبق التالميذ  .9

عمليا التوجيهات  
القرآنية يف هذه  
اآلايت الكرميات.  
يف احلذر من  

 قذف احملصنات. 

 الدرس.  
يقوم املعلم بقراءة اآلايت  -

قراءة منوذجية، والتالميذ  
يتابعون تالوته يف مصاحفهم  
)ميكن للمعلم أن يستعني 
 ابلتسجيالت الصوتية كي

يستمع التالميذ لنموذج جيد  
 وسليم لقراءة اآلايت املتلوة(.

يقوم املعلم بتقدمي معاين -
املفردات والشرح اإلمجايل 

 لآلايت.
 اإلغالق:  

يقوم املعلم بتلخيص ما ورد  
يف الدرس من معاين املفردات  
واملعىن اإلمجايل واألفكار 

 الرئيسة يف الدرس.

 
 خامسا: تدريس احلفظ  

 تعريف احلفظ:  -1
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يقصد ابحلفظ: تسميع اآلايت القرآنية عن ظهر قلب، بتالوة صحيحة  
خالية من األخطاء، وبصورة ال تكلف فيها؛ مبعىن أن يكون احلفظ اثبتا  

 يغلط فيحتاج لكثري تذكري.ومستقرا يف قلب التلميذ، ال يتلعثم فيه، أو  
 فضل حفظ القرآن الكرمي: أمهية و  -2

 تكمن أمهية وفضل حفظ القرآن الكرمي يف اآليت:
امتدح هللا حافظي القرآن الكرمي أبهنم أهل العلم، قال تعاىل: }َبْل ُهَو   .1

( سورة العنكبوت.  49آاَيٌت بـَي َِّناٌت يفِّ ُصُدورِّ الَّذِّيَن أُوُتوا اْلعِّْلَم{ ) 
 ملؤمنون الذين حيفظون القرآن الكرمي عن ظهر قلب.وهم ا

كان من رمحة هللا على خلقه أن يسر هلم حفظ القرآن الكرمي، ليجعل  .2
من ذلك سببا مانعا من ضياع شيء منه، فكما قال عز وجل: }إِّانَّ 

َناَها  ( سورة احلجر. }َوَلَقد تَـّرَكْ 9حَنُْن نـَزَّْلَنا الذ ِّْكَر َوإِّانَّ َلُه حَلَافُِّظوَن{ )
( سورة القمر. فقد قال أيضا: فيحفظه 15آيًَة فـََهْل مِّن مُّدَّكٍِّر{ )

 الطفل الصغري واألعجمي واألمي بقدرة هللا ورمحته. 
حتث على حفظ القرآن الكرمي،    وردت أحاديث كثرية من رسول هللا  .3

مواقف نبوية تبني أمهية احلفظ وفضل احلفاظ، ومن  وصدرت منه 
 ذلك ما ورد يف األحاديث واملواقف اآلتية: 
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عن  عن أيب مسعود األنصاري البدري  تقدمي حافظ القرآن حيا وميتا،
  (1) قال:  "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا تعاىل" النيب 

كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف   أن رسول هللا  وعن جابر  
ثوب واحد، مث يقول: "أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشري إىل أحدمها  

 .  (2)قدمه يف اللحد"
قال : "يقول الرب عز  وجل: من  ويف احلديث القدسي عن رسول هللا 

شغله القرآن وذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أُْعطي السائلني، وفضل  
 .  (3) على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه"كالم هللا

من خلو جوف املسلم من القرآن الكرمي، عن ابن عباس   وحيذر النيب 
"إن الذي ليس يف جوفه شيء  :رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

قال: إن أصغر  وعن عبد هللا بن مسعود  (4)من  القرآن كالبيت اخلرب"
 .(5) يء من كتاب هللاالبيوت بيت ليس فيه ش

 
 رواه مسلم.  (1)

 رواه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد والدارقطين.  (2)

،  184ص - 5ج الرتمذي، سنن 25رواه الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن، ابب رقم   (3)
  - 2الم سنن الدارمي جالدارمي يف كتاب فضائل القرآن، ابب كالم هللا على سائر الك 

 .317ص

 رواه الرتمذي واحلاكم وضعفه األلباين.   (4)

 واه احلاكم موقوفا وقال رفعه بعضهم، وقال األلباين حسن لغريه موقوف.    (5)
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قال: قال رسول  وحيذر من نسيان آية من كتاب هللا تعاىل، عن أنس 
"عرضت علي أجور أميت حىت القذاة  خيرجها الرجل من املسجد  هللا 

وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية  
 . (1) أوتيها رجل مث نسيها"

 
 القرآن الكرمي: أهداف حفظ  -3

 : (2) من  أهم أهداف حتفيظ القرآن الكرمي األهداف اآلتية
 ربط التالميذ بكتاب هللا تعاىل، وااللتزام أبحكامه والتمسك بقيمه.  .1
 تطويع ألسنتهم على بليغ البيان القرآين، وفصيح الكالم املعجز.  .2
تنمية اجلانب اللغوي لديهم، وإمدادهم بثروة عظيمة يف األلفاظ  .3

 والعبارات والرتاكيب السامية البارعة.  
 على تعاليم اإلسالم السمحة يف سجلها القرآين اخلالد. االطالع .4
 الوقوف على بعض مظاهر اإلعجاز البالغي والعلمي والتشريعي. .5
التالميذ، فقد ثبت أن املساعدة يف جوانب التعلم األخرى لدى  .6

حفظ القرآن له ارتباط دال ابلتفوق العلمي يف اجملاالت العلمية  
 كالرايضيات والعلوم والطب.

 
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه  (1)

؛  454صالقاهرة: دار الفكر العريب، القرآن الكرمي رؤية تربوية،  م(، 2000) سعيد إمساعيل  (2)
 272ص مرجع سابق، ،وفتحي يونس 
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تيسري تعلم العلوم اليت هلا ارتباط ابلقرآن الكرمي، مثل: علوم اللغة  .7
العربية من حنو وبالغة وصرف، والعلوم الشرعية من تفسري وحديث 

 وفقه ... اخل. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 دليل الطالب (4نشاط )
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

 اخلامسة الوحدة 

 طرق تدريس 

 فروع الرتبية اإلسالمية 
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هذه سوف نتعرف يف
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هذه سوف نتعرف يف
:الوحدة على

الميةتعريف الرتبية اإلسالميةتعريف الرتبية اإلس

ةأمهية الرتبية اإلسالميةأمهية الرتبية اإلسالمي

ةأهداف الرتبية اإلسالميةأهداف الرتبية اإلسالمي

المية خصائص الرتبية اإلسالمية خصائص الرتبية اإلس

تدريس احلديثتدريس احلديث

تدريس التوحيدتدريس التوحيد

تدريس الفقهتدريس الفقه

ةتدريس السرية النبويةتدريس السرية النبوي

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 . اإلسالمية الرتبية مفهوم يعرف  (41
 .  اإلسالمية  الرتبية أمهية  يبني  (42
 .  اإلسالمية  الرتبية وخصائص أهداف يعدد (43
 .  وفضله وأمهيته احلديث يعرف (44
 .  وفضله وأمهيته التوحيد يعرف (45
 .  وفضله وأمهيته الفقه يعرف (46
 .  وفضلها وأمهيتها  السرية يعرف (47
لتدريس كل فرع من فروع الرتبية  العامة األهداف يعدد (48

 . اإلسالمية
الرتبية   فروع من فرع كل تدريس خطوات  يشرح (49

 اإلسالمية
 الرتبية فروع من فرع درس من كل لتحضري منوذجاً  يعد (50

 . اإلسالمية
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 طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية
 مفهوم الرتبية اإلسالمية  -1

 القراءات اإلثرائية: 
م(، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية  1980خاطر وآخرون) حممود رشدي  .1

 اإلسالمية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة، القاهرة: دار املعرفة 
(، طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية  2001انصر اخلوالدة، حيي إمساعيل) .2

 وأساليبها وتطبيقاهتا العملية، عمان: دار حنني 
طرق تدريس الرتبية اإلسالمية، عمان:   ،م( 2003)هدى علي جواد الشمري .3

 دار الشروق للنشر والتوزيع 
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قبل اخلوض يف ما ذكر من تعريفات للرتبية اإلسالمية ال بد أن أنيت على مصطلح  
 الرتبية منفرداً مث نعرفها  كلفظ مركب مع الرتبية اإلسالمية وذلك على النحو اآليت:   

 :تعريف الرتبية .أ
 ابلعودة اىل معاجم اللغة، جند أن كلمة تربية هلا ثالثة أصول لغوية هي : 

 راب يربو، ربوا مبعىن زاد ومنا، وأربيته : منيته  األول:
 يرىب، يريب، مبعىن نشأ وترعرع. الثاين:  
 ( 1)رب،يـٌر ب ، مبعىن أصلحه وتوىل أمره وساسة وقام عليه. الثالث:

 مفهوم الرتبية اإلسالمية :   .ب
اإلعداد الروحي والنفسي للفرد، حبيث يكون مؤهالً   الرتبية اإلسالمية أبهنا »  تعرف

لتلقي التعليم والثقافة، وما ميده ابلقدرة على أداء رسالته يف احلياة واجملتمع، هذه 
 ( 2) الرسالة اجلامعة بني هديف الدنيا واآلخرة«  

أبهنا» بناء اإلنسان بناًء متكاماًل متوازاًن متطورًا من مجيع الوجوه جسمياً   وعرفت
وعاطفياً واجتماعياً وخلقياً ومجالياً وإنسانياً، كما يكون هذا اإلنسان بشخصيته لبنة  

 ( 1) حية فعالة يف بناء جمتمعه«

 
عبد الرمحن النحالوي، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع، دار الفكر،   - 1

 14ص
وت: دار الكتاب اللبناين،  م(، الرتبية وبناء األجيال يف ضوء اإلسالم، بري 1975أنور اجلندي ) - 2

 153ص
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فة أهنا» تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من مجيع نواحيه املختل  عرفتكما   
والروحية واألخالقية واإلرادية واإلبداعية يف مجيع   واالعتقاديةالصحية والعقلية 

مراحل منوه يف ضوء املبادئ والقيم اليت جاء هبا اإلسالم، ويف ضوء أساليب وطرق  
 ( 2) الرتبية اليت بينها « 

م وعند النظر يف مجيع التعريفات السابقة جند أن معظمها يشري إىل أن الرتبية تقو 
مبهمة اإلعداد والتنشئة والتكوين والتنمية، وكذلك يشري معظمها إىل جوانب 
التكامل يف الشخصية املراد تنميتها وتكوينها، وهي اجلوانب العقلية، والروحية،  

 واجلسمية الصحية، واألخالقية، واإلرادية، وغريها . 

 أمهية الرتبية اإلسالمية: -2
 اآليت:يف  أمهية الرتبية اإلسالمية تكمن

كوهنا نظام تربوي متكامل، يقوم كل جانب فيه على تعاليم اإلسالم،   .1
   .ومفاهيمه ومبادئه ومقاصده 

 

 29م(، معجزة اإلسالم الرتبوية، الكويت: دار البحوث العلمية، ص1978حممد أمحد السيد) - 1
م(، الرتبية اإلسالمية ودورها يف مكافحة اجلرمية، الرايض: مطابع الفرزدق  1987) مقداد ايجلن   - 2

 32التجارية، ص 
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متثل نظامًا تربواًي متكاماًل يهدف إىل تنمية قدرات الناشئ وطاقته وتعديل   .2
 ( 1)  .اجتاهاته السلوكية يف اإلطار الذي رمسه اإلسالم وحددهتا تعاليمه

تؤكد على اجلانب العملي يف الرتبية، إذ تعىن بتمكني اإلنسان من اكتساب  .3
  (2) املهارات الالزمة ملمارسة احلياة  

توجه إىل االهتمام ابلنشء والعناية هبم، وكذلك توجه مواهب وطاقات املتعلم  .4
 (3)  .وتعمل على تنميتها

 أهداف الرتبية اإلسالمية: -3
الرتبية اإلسالمية، نتيجة لتعدد اجملاالت اليت  تتعدد األهداف اليت تقوم هبا 

، ومن أبرز هذه  تستهدف الرتبية اإلسالمية تنميتها يف جوانب الشخصية
   :(4)األهداف

 

م(، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف ضوء  1980حممود رشدي خاطر وآخرون)  - 1
 278االجتاهات الرتبوية احلديثة، القاهرة: دار املعرفة، ص

 93م(، كفاايت التدريس، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ص2003الوي)سهيلة حمسن كاظم الفت - 2
م(، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، املدينة املنورة :مكتبة جامع 1995أمحد سعيد علي الغامدي )  - 3

 61-49العلوم واحلكم، ص
،  41صلكتب، الرايض: دار عامل ا أهداف الرتبية اإلسالمية وغايتها،  م(،2003)مقداد ايجلن  - 4

م(، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع، بريوت: دار الفكر،  1983النحالوي)
م(، أصول الرتبية اإلسالمية، الرايض: دار عامل الكتب،  2000خالد بن حامد احلازمي)، 118-108ص
سالمية وأساليبها وتطبيقاهتا  (، طرائق تدريس الرتبية اإل2001انصر اخلوالدة، حيي إمساعيل) ،73ص

 29العملية، عمان: دار حنني، ص
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والعقلية،   من كل جوانبها اجلسمية،  بناء إنسان مسلم متكامل الشخصية .1
 . واخللقية، واالجتماعية، والذوقية، والروحية، والوجدانية

 أمة أخرجت للناسبناء خري  .2
  بناء خري حضارة إنسانية إسالمية .3
 . حتقيق العبودية هلل يف حياة اإلنسان الفردية واجلماعية .4
 حتقيق التوازن بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي. .5

 خصائص الرتبية اإلسالمية : -4
 : أهنا تربية الرتبية يف جمتمعاتنا اإلسالمية تنفرد عن غريها جبملة خصائص منها

 رابنية.  -1
 شاملة. -2
 متكاملة. -3
 واقعية  -4
 إنسانية.  -5
 اجيابية.  -6
 (1) سلوكية. -7

 
، طرق تدريس الرتبية اإلسالمية، عمان: دار الشروق للنشر  م(2003)هدى علي جواد الشمري - 1

 31-30والتوزيع، ص
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 طرق تدريس احلديث النبوي الشريف  -1
 احلديث:  تعريف  -1
احلديث يف اللغة هو اخلرب القليل منه أو الكثري، واخلرب هنا يراد به اللفظ املركب أو   

غري املركب، واحلديث يف االصطالح هو : »خرب نسب إىل الرسول صلى هللا عليه 
   (1) وسلم قوالً أو فعالً أو سكواتً منه عند أمر يعاينه « 

 (2)وأما علم احلديث فهو» علم خيــتص مبعرفة أحوال أقوال الرسول وأفعاله« 
 الفضل واألمهية:   -2
تعترب السنة األصل الثاين من أصول التشريع اإلسالمي، واملتواتر منها حجة   .1

 ابإلمجاع .  
 تستمد شرفها من كوهنا ختــتص بصاحب الرسالة عليه الصالة والسالم .   .2
أصل قائم بذاته يف استنباط األحكام الشرعية، فقد نص  يةتعترب السنة النبو  .3

القرآن الكرمي على ذلك يف مواضع عدة، منها قوله تعاىل : }اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن 
نُكْم {النساء وقوله عز وجل:   59آَمُنوْا َأطِّيُعوْا اّلل َ َوَأطِّيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويلِّ اأَلْمرِّ مِّ

، إىل غريها من 132الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن {آل عمران}َوَأطِّيُعوْا اّلل َ وَ 
 (3)النصوص الدالة على وجوب طاعة الرسول طاعة مطلقة.

 
 110هـ(، املختصر يف علم األثر، الرايض: دار الرشيد، ص1407حمي الدين حممد الكافيجي) - 1
 110املرجع السابق، ص - 2
 106حممد أبو زهرة)د.ت(، أصول الفقه، دار الفكر العريب، ص - 3
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وسنته عليه الصالة والسالم هي املنهج العملي التطبيقي لإلسالم، فال ميكن   .4
 . معرفة مرادات هللا تبارك وتعاىل من عباده إال من خالل السنة املطهرة

ء احلث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األمر ابالستمساك هبا، وقد جا .5
والتحذير من اخلروج عنها فقال: )ال ألفني أحدكم متكئًا على أريكته أيتيه  
األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول ال ندري ما وجدان يف كتاب  

 ( 1) هللا اتبعناه(
املعاونة، فهي تفصل جممله، وتبني مبهمة،  السنة مقامها من القرآن مقام  .6

وختصص عمومه، وتبني الناسخ واملنسوخ، وتزيد على الفرائض الثابتة يف 
 (2) القرآن، كما أهنا أتيت أبحكام جديدة ليست يف القرآن الكرمي.

السنة النبوية تبسط املختصر، كبسط احلديث الشريف لقصة الثالثة الذين   .7
ورد يف سورة  تبوك، وكذلك قصة الغالم املؤمن اليت فصلت ماختلفوا عن  غزوة 

 (3)الربوج.
 
 

 
،  4(، ج4605أبو داود)د.ت(، سنن أيب داود، كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، حديث رقم) - 1

 200بريوت: دار الكتب العلمية، ص
 112حممد أبو زهرة، أصول الفقة، ص - 2
 94م(، طرائق تدريس الرتبية االسالمية، ص1120حممد رمضان حجازي) - 3
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 :(1) أهداف تدريس احلديث النبوي  -3
بناء على التعريف هبذا العلم الشريف فإنه ميكن استخالص أهداف تدريس 

 احلديث على النحو التايل :
الدافعية يف تعميق حب الطالب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإاثرة  -1

 أنفسهم لالقتداء به، واختاذه مثالً أعلى هلم. 
 التعريف بسنته الشريفة ووصلهم حبياة مشرقة من حياته صلى هللا عليه وسلم.  -2
 حفظ قدر من األحاديث النبوية يساعدهم على تقوية ألسنتهم وثراء لغتهم.  -3
 تكوين استعداد الستنتاج األحكام والقيم من األحاديث. -4
ألحاديث النبوية ومراتبها والتمييز بينها وبني غريها، مث التعريف  معرفة خواص ا -5

 بطريق الوصول اىل األحاديث الصحيحة.
تعريف الطالب الفرق بني نصوص القرآن الكرمي، ونصوص السنة النبوية،  -6

 وإعطائهم القدرة على التفريق بينهما. 
لتعريف هبم  إطالع الطالب على اجلهود العظيمة اليت بذهلا علماء احلديث وا -7

 ومبكانتهم.
 تنفيذ األهداف اخلاصة لكل درس من دروس احلديث النبوي الشريف.  -8

 
عابد توفيق  ، 96ص ( د.ن) م(، طرائق تدريس الرتبية االسالمية، 2011حممد رمضان حجازي ) - 1

عدانن حسن  ، 108ص ه(، طرق تدريس الدين، بريوت: مؤسسة الرسالة،1403اهلامشي)
،  41تمع للنشر والتوزيع، صم(، طرق تدريس مواد الرتبية اإلسالمية، جدة: دار اجمل1998ابحارث)

 197ح، صه(، الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها، الكويت: مكتبة الفال1404اهيم حممد الشافعي)بر إ
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 خطوات تدريس احلديث النبوي :   -4
 التمهيد:  -1
ال بد للمعلم قبل أن خيوض يف تدريس وشرح موضوع الدرس أن ميهد لدرسه   

لب  بتمهيد مناسب، يتوافق مع مستوى تالمذته، ويكون قاعدة جيدة للدخول يف
 ومن أهم اخلطوات اليت يتخذها لذلك: الدرس وموضوعه.

هتيئة أذهان الطالب لسماع احلديث، كأن يبني هلم أمهيته، وعظمة موضوعه،  -أ
ومواقف العلماء وتالمذهتم منه، كأن يقص عليهم خرب اإلمام مالك يف احرتامه  
للحديث، وتعظيمه له، واستعداده لدرسه يف احلديث ابلتطيب ولبس أحسن 

 الثياب. 
يف حياة الناس، وحياول مث يدخل يف موضوعه أبن يقص عليهم مشكلة قائمة  -ب 

أن يعاجلها من خالل موضوع احلديث، أو يعاجل من خالل احلديث مشكلة 
من املشكالت العاملية كالطالق، واحلرية واإلخاء، والعدل واملساواة، وحنوها، أو  

 (1) ميكنه أن يلخص معىن احلديث فيجعله مدخالً للموضوع.
حوارًا مناسبًا يهدف من خالله كما ميكن لألستاذ أن جيري مع تالمذته  -ج

بعد أن يكون املعلم قد ( 2) الوصول إىل فكرة احلديث، فيعدهم لسماعه وفهمه.
 مه د للدخول يف الدرس، حبيث  ميك ن الطالب من معرفة فكرة املوضوع. 

 
 112-111اهلامشي، طرق تدريس الرتبية االسالمية، ص - 1
 211-210الشافعي، الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها، ص - 2
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 العرض:   -2
يبدأ بكتابة احلديث مضبوطًا على السبورة أو ميكن أن يقوم إبعداده أحد   -أ

 حة احلائطية . الطالب على اللو 
 مث يقرأ نص احلديث قراءة منوذجية.  -ب 
مث يعطي الطالب فرصة  للقراءة، مع تصويب أخطائهم اللغوية، مراعيًا الفرق   -ج

 بني اخلطأ يف قراءة احلديث وقراءة القرآن الكرمي.  
يبدأ املعلم يف شرح األفكار الرئيسية أواًل للموضوع مكتفيًا هبا ابلنسبة للطالب   -د

ألوىل، أما يف املراحل املتقدمة فإنه خيوض معهم يف جزئيات األمور،  يف املراحل ا
 والتوجيهات النبوية الدقيقة. 

مث يشرح املفردات الصعبة ويكتبها على السبورة أو يكتبها الطالب يف اللوحة   -ه
 احلائطية. 

 مث يستخلص املعاين والدروس املستفادة من املوضوع.  -و
 اإلغالق واخلامتة:  -3

للشرح ميكنه أن يعطي الطالب فرصة ليعربوا عن معاين احلديث وبعد إمتامه  -ز
وتوجيهاته أبنفسهم إما عن طريق األسئلة املباشرة، أو عن طريق الطلب من 

 بعضهم شرحاً وافياً للحديث.
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وخيتم املعلم درسه مبلخص كامل جلوانب الدرس، وما يستفاد منه يف حياة  -ح
بيق، وأن هذا العلم ال يكفي فيه  التالميذ، مع وعظهم وتذكريهم أبمهية التط
 املعرفة بل ال بد من التحلي آبدابه وتطبيقه. 

 التقومي:   -4
 وتتلخص خطوات اخلامتة على النحو التايل: 

يوجه املعلم بعض األسئلة التلخيصية والتقوميية للتأكد من مدى استيعاب  -1
 الطالب للدرس.

 املستفادة من عموم الدرس.تزويد الطالب ابلتوجيهات الرتبوية  -2
 التوجيه لبعض الطالب بقراءة النص قراءة جهرية مع تعديل األخطاء. -3
 إعطاء الواجب املنزيل. -4

 
 
 
 
 
 

 دليل الطالب (1نشاط )
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 منوذج لتحضري درس يف احلديث النبوي الشريف 
 املوضوع: حديث ولوغ الكلب  املادة:حديث   احلصة:  الفصل:  اليوم: التاريخ:

 

 التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس
الواجب 

 املنزيل
أن يقرأ الطالب  -1

 احلديث قراءة جيدة  
أن يعرف   -2

الطالب معىن ولوغ 
 الكلب 

أن يبني حكم   -3
 لعاب الكلب

أن يستنتج   -4
الطالب احلكمة من 
 غسل  اآلنية ابلرتاب 

أن مييز الطالب  -5
بني املفهومات 

 التمهيد: 
س: خلق هللا اخللق فجعل منها  
احملسوس املشاهد، ومنها اخلفي، 

 هات مثاالً على ذلك؟
 طريقة التدريس: 

طريقة االلقاء والعرض+ طريقة   
 االستقراء. 

 الوسائل التعليمية: 
 السبورة.  -
 اللوحة احلائطية.  -
 اإلانء والرتاب. -

 

من -1
حفظ  

احلديث 
الشريف 
لنستمع  

 إليه؟
2-  

مامعىن 
 الولوغ؟

3-  
ماحكم 

لعاب 

حفظ -
احلديث 
 الشريف

اإلجابة  -

عن 
أسئلة 

الدرس 
يف 

الكتاب 
وكتابتها  

يف 
 الدفرت
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اآلتية: )الولوغ،  
 اللحس، اللعق( 

أن حيب الطالب -6
االلتزام ابلشرع يف 

 اخللقالسلوك و 
أن يتدرب   -7

الطالب على املنهج 
العلمي يف البحث 

 والنظر 

 العرض:
يقوم املعلم بكتابة احلديث على -

ة أو تعليق اللوحة احلائطية إن  ر السبو 
 أحد الطالب. إبعدادهاقام 

يقرأ املعلم احلديث قراءة  -
 صحيحة.

يقرأ بعض الطالب احلديث ويرتك  -
 اجملال للجميع للقراءة الصامتة.

يطلب املعلم من الطالب حتديد -
 احلديث واليت الكلمات الغامضة يف
 حتتاج إىل بيان املعىن.

يشرح املعلم األلفاظ الواردة يف  -
 احلديث.

 يشرح املعلم احلديث شرحاً وافياً -
يرتك اجملال املعلم للطالب -

الستنباط األحكام املستفادة من 
 الدرس

 الكلب؟
ملاذا   -4

نغسل 
اآلنية  

ابلرتاب 
بعد ولوغ  

الكلب 
 فيها؟

 



 

 

 اخلامسة )طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية(   الوحدة

139 

 اإلغالق:
يناقش املعلم مع الطالب اآلداب 
يف التعامل مع الكالب وتربيتها  

مليكروابت واجلراثيم  والوقاية من ا
الصغرية وانعكاس ذلك على 
السلوك الشخصي للطالب يف 

 حياته وجمتمعه. 
 النشاط:  

قم ابلبحث عن أحاديث شريفة  
وردت يف الكالب والتعامل معهم 

 واكتبها يف دفرتك. 
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 طرق تدريس مادة التوحيد -2
 : التوحيد تعريف  -1

ابلعبادة، وهو قاعدة اإلسالم، وحمور اإلميان، ومدار هذا التوحيد هو إفراد هللا 
الدين، ال يقبل هللا من عبد يوم القيامة صرفاً وال عداًل إن مل أيت ابلتوحيد اخلالص 

 ( 1)هلل عز وجل .
 الفضل واألمهية:  -2
التوحيد هو دعوة الرسل الكرام، فما من رسول إال ودعا قومه إىل التوحيد،   .1

الشرك، قال تعاىل:}َوَلَقْد بـََعثْـَنا يفِّ ُكل ِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأنِّ اْعُبُدوْا اّلل َ َواْجَتنُِّبواْ  ونبذ 
وقال عليه الصالة والسالم:  )أمرت أن أقاتل الناس حىت   36الطَّاُغوَت{النحل

 (2) يشهدوا ال إله إال هللا( 
يقومه العبد لربه عز   والتوحيد أول منازل الطريق إىل هللا عز وجل،  وأول مقام .2

وجل وهو أول واجب على املكلف يقوم به. وهو أن يعلم العبد ويعتقد 
ويعرتف أبن هللا متفرد بكل صفة كمال، وأنه ال شريك له، وال مثيل له يف  

 كماله ، وأنه ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني.

 
 51الرتبية اإلسالمية، صعدانن حسن ابحارث، طرق تدريس مواد  - 1
مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا، حديث   - 2

 52، ص1(، ج33برقم)
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اءان علمه من ويدخل يف علم التوحيد كل ما له عالقة بعلم الغيب الذي ج .3
الكتاب الكرمي، أو السنة املطهرة، من اجلنة والنار والصراط وامليزان واحلساب، 
وحياة الربزخ، وغريها من قضااي اليوم اآلخر وعامل الغيب، كما يدخل فيه  
اعتقاد نبوة األنبياء، واإلميان هبم مجيعاً دون تفريق، وإمجال ذلك االعتقاد اجلازم 

 كتاب هللا عز وجل، وما نقل صحيحاً من السنة املطهرة.  والتام بكل ما ورد يف
 :(1) أهداف تدريس التوحيد -3

 ميكن إمجال أهداف تدريس مادة التوحيد فيما يلي: 
بناء العقيدة السليمة يف نفوس النشء بعيداً عن التقليد األعمى، ومحايتهم   -1

 . من العقائد، والفلسفات، واآلراء اإلحلادية اهلدامة
افات عن العقيدة اإلسالمية وإبعاد الناس عن تلك اخلرافات وعن إزالة اخلر  -2

 تقديس غري هللا جبميع صوره وألوانه. 
وحبه أكثر من حب   والدعوة إليه  تكوين روح الطاعة واإلخالص هلل تعاىل -3

 غريه.
إظهار مميزات العقيدة اإلسالمية وأمهيتها وخصائصها، وذلك مبقارنتها   -4

 الدينية أو الفلسفية.بغريها من العقائد 
 

الشافعي، الرتبية االسالمية  ، 66صمرجع سابق، مقداد ايجلن، أهداف الرتبية اإلسالمية وغايتها،   - 1
احلمادي)د.ت(، أساليب تدريس الرتبية االسالمية،  يوسف ، 230، ص 227وطرق تدريسها، ص

 221الرايض: دار املريخ، ص
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إجياد العزة والسمو هبذا الدين، والتضحية يف سبيله من خالل حبهم   -5
 . ، والدفاع عنها لعقيدة التوحيد وتعلقهم هبا 

 تنفيذ األهداف اخلاصة لكل درس من دروس التوحيد. -6
 خطوات تدريس مادة التوحيد :  -4
 التمهيد:  -1

التوحيد واليت حتتاج من املعلم إدراك القضااي  تتعدد املداخل التمهيدية لدروس 
 اآلتية: 

أن يكون املعلم ذو قدره يف نفسه وشخصيته ومستواه العلمي، وحيتاج أيضاً إىل  -أ
بعد نظر، حبيث يعرف ماذا ميكن أن يعرض على الطالب، وماذا حيجب عنهم 

 من املوضوعات والتصورات.
أسلوابً أو أكثر لكل درس ميهد  وميكن للمعلم أن خيتار من األساليب املتقدمة  -ب 

به ملوضوعه، ويدخل به إىل درسه، مع حسن اختيار األسلوب خاصة يف  
 وذلك ألن موضوعات العقائد موضوعات شائكة، وحمرية.  موضوعات العقائد.

ال بد أن يعرض قضااي العقيدة عرضاً مبسطاً سهاًل ميسراً ، كما عرضها القرآن   -ج
دًا عن اجلدل العقائدي السقيم وأساليب الفالسفة  الكرمي، والسنة املطهرة، بعي 

 وأهل الكالم احملرية، وطرقهم العقيمة يف عرضهم للعقائد.
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كما يتجنب يف العموم التعرض آلراء وأفكار الفرق الضالة املنتسبة إىل  -د
اإلسالم، فإنه إن تعلم التلميذ الطريق احلق، والفكر الصائب أنكر ما سواه. بل  

دأ مع طالبه ابلعقيدة الصحيحة مبينًا معانيها ومقتضياهتا،  على املعلم أن يب
 شارحاً جلوانبها، مبتدائً ابألهم فاألهم.

وحياول املعلم قبل إلقائه الدرس أن يكون مستحضرًا نية اإلخالص هلل عز   -ه
 (1)وجل، مستحضراً خشية هللا، فهو يعلم ، ويعرف الطالب مبعبودهم.

اًن ذلك يف كراسته اخلاصة، مطلعًا على ويكون ملمًا مبوضوع الدرس، مدو   -و
املوضوع يف املراجع اإلضافية؛ ليتمكن من إجابة الطالب عن أسئلتهم، خاصة 
وأن موضوعات العقائد تثري يف نفوس الطالب أسئلة غريبة حتتاج من املعلم إىل 

 إطالع ومعرفة.
لوب ويركز املعلم على قضااي إبراز عظمة هللا عز وجل يف الكون، وتعليق ق -ز

التالميذ جبنابه وجالله عز وجل، من خالل بيان قدرته، وقوته يف هذا الكون  
مستفيدًا من آايت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، إىل جانب  
استخدام الوسائل احلديثة مثل الصور واألفالم العلمية اليت تتحدث عن الكون 

ت، وعجائب خلق اإلنسان. والنجوم والكواكب واألزهار واألشجار، واحليواان
 العرض:   -2

 ميكن تلخيص خطوات عرض الدرس على النحو التايل:

 
 164اهلامشي، طرق تدريس الرتبية االسالمية، ص - 1
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 كتابة عنوان الدرس بصورة واضحة.  -1
 قراءة النص املراد شرحه قراءة واضحة.  -2
 شرح النص شرحاً وافياً ويراعى اآليت :  -3

النفس ويف يف املراحل األوىل يكون عرض العقيدة من خالل التذكري بنعم هللا يف  -أ
األرض والسماء، والنعم اليت يشاهدها الطفل ويعايشها كنعمة الوالد والوالدة، 
ونعمة الطعام والشراب واملسكن، حبيث ميس املعلم حاجات املتعلم اهلامة اليت  
يشعر بضرورهتا مسًا عامًا دون تفصيالت، بل جيعل التفصيالت للمراحل 

 ( 1)ه للجزئيات أكرب.املتقدمة، فالطفل كلما كرب كان استيعاب 
ويف املراحل املتقدمة يتعرض املعلم لقضااي وجود املالئكة واجلن واجلنة والنار،   -ب 

وكل ما يتعلق بعلم الغيب. وهكذا يعطي املتعلم يف كل مرحلة ما يناسبه حىت  
القلب واالضطراب النفسي، وكثرة  –أحياان   -مرحلة البلوغ اليت يصاحبها 

ملذاهب والتيارات الفكرية وحنوها، وهنا ال بد من إاتحة  األسئلة عن العقائد وا
الفرصة للنقاش والبيان واالستدالل، فيأخذ املعلم بيد الطالب فيدلل له على  

 ( 2) كل قضية مبا يناسبها من األدلة العميقة الشاملة، العقلية منها والوجدانية.

 
 227-226يوسف احلمادي، أساليب تدريس الرتبية االسالمية، ص  - 1
 230-227املرجع السابق، ص - 2
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وث والدراسات ويف هذا املرحلة املتقدمة يفضل أن يزود املعلم طالبه ابلبح -ج
اإلسالمية اليت تثبت العقيدة، وترد على األفكار واملذاهب اهلدامة، واليت تقاوم 

 املغرايت، وحتارب الفساد.
كما ميكن للمعلم إذا متكن من اإلقناع العقلي للتالميذ أن يلهب العاطفة الدينية     -د

 (1)عندهم فيسهل عليه توجيههم للسلوك القومي.
عبادات اليت هي مثرة املعتقدات والعقائد، فريكز من خالل وحياول أن يربطهم ابل  -ه

درسه على أمهية الصالة، والصيام، وطاعة الوالدين، وحب اخلري للناس، وغري   
 ذلك من واجبات الدين.

وال بد للمدرس أن يكون مقتنعًا مبا يقول، عاماًل به، قدوة يف نفسه، منسجماً   -و
 لن يتعدى حدود هناية الدرس.  مع مادته ، وإال فإن أثره يف التالميذ

 استخالص أهم الفوائد واألفكار. -4
 اإلغالق واخلامتة:  -3

على املعلم خاصة يف درس التوحيد أن خيتم لطالبه ببيان أن مادة التوحيد اليت  -أ
يتعلموهنا هي مفتاح اجلنة، وأن من تعلمها لالختبار فحسب دون الرغبة فيما  

 (2) ا فهو من ٌجثا جهنم. عند هللا، ودون االلتزام مبقتضياهت

 
 345صمرجع سابق، فتحي علي يونس، أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية،    - 1
 62عدانن ابحارث، طرق تدريس الرتبية االسالمية، ص - 2
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وحياول يف هناية درسه أن يرتك للطالب اجملال للمناقشة وإبداء اآلراء على ضوء  -ب 
 الشرح.

مث يسأهلم بعض األسئلة حول الدرس ليتأكد من فهمهم للموضوع على النحو    -ج
 املطلوب.

األسئلة  مث حيدد هلم الدرس القادم، ويطلب منهم حتضريه، مع تزويدهم ببعض  -د
 حول الدرس املشروح، أو توجيههم ملراجعته يف الكتاب املقرر.

 التقومي:   -4
 ميكن تقومي الطالب من خالل التايل : 

يوجه املعلم بعض األسئلة التلخيصية والتقوميية للطالب للتأكد من مدى   -1
 استيعاهبم للدرس.

 األخطاء. توجيه بعض الطالب بقراءة النص من الكتاب مع تصحيح  -2
 إعطاء الواجب املنزيل. -3
 
 
 
 
 

 دليل الطالب (2نشاط )
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 منوذج لتحضري درس يف التوحيد
 املوضوع: اإلميان ابملالئكة   املادة: توحيد  احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 
 الواجب   التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس 

أن يعدد الطالب   -1
 أركان اإلميان.  

أن يربط الطالب   -2
بني اإلميان ابهلل واإلميان  

 ابملالئكة. 
أن يبني الطالب   -3

احلكمة من خلق  
 املالئكة.

أن يذكر الطالب   -4
 أعمال املالئكة.

أن حيدد الطالب   -5
 أين يعيش املالئكة. 

أن يعدد الطالب   -6
 بعض أمساء املالئكة.

 التمهيد: 
س: من الذي نزل ابلوحي على رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم يف غار حراء؟ 
 طريقة التدريس: 

 طريقة اإللقاء 
 الوسائل التعليمية:

السبورة + اللوحة احلائطية املشجرة  
 أبمساء املالئكة وأعماهلم 

 العرض:
 يذكر املعلم طالبه أبركان اإلميان . -
املعلم اآلية التالية على السبورة  يكتب -

)ليس الرب أبن تولوا وجوهكم قبل  
املشرق واملغرب ولكن الرب من ءامن  

 ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة... (

عدد   -1
أركان  

 اإلميان ؟ 
  ما  -2

العالقة بني  
اإلميان  

ابهلل 
واإلميان  

 ابملالئكة؟ 
ما   -3

احلكمة  
من خلق  

 املالئكة؟ 
أين   -4

اإلجابة  
عن 

أسئلة  
الدرس  

يف 
 الكتاب؟ 
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ب  أن حيب الطال -7
 املالئكة.

 

يشرح املعلم العالقة بني اإلميان ابهلل  -
 واإلميان ابملالئكة.

 احلكمة من خلق املالئكة.-
 أمساء املالئكة وأعماهلم. -
 . ؟ئكةأين يعيش املال-
 حب املالئكة . -

 اإلغالق:
استخالص الدروس والعرب من خلق  -

 املالئكة ووجودهم يف حياتنا
املناقشة مع الطالب حول ما واجبنا  -

 جتاه املالئكة 
 النشاط: 

يدل الطالب على الكتب اليت حتدثت  
عن املوضوع واملطلوب قراءهتا وتلخيص  
األفكار الرئيسية يف املوضوع للمناقشة  

 احملاضرة القادمة يف 

يعيش 
 املالئكة؟ 

اذكر   -5
بعض  
أمساء  

املالئكة  
وما  

 أعماهلم؟ 
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 طرق تدريس مادة الفقه -3
 : الفقهتعريف  -1

تطلق كلمة الفقه لغة على مطلق الفهم، والبعض خيصه ابألمور اخلفية املعنوية غري 
احملسوسات . ويف القدمي أطلق الفقه على كل ما له عالقة بكتاب هللا عز وجل 

ذلك على وسنة نبيه عليه الصالة والسالم يف مجيع امليادين، مث أطلق الفقه بعد 
العلم ابألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ويعرفه اإلمام الشافعي رمحه هللا  

 (1) فيقول : )هو العلم ابألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(. 
 الفضل واألمهية:   -2

الفقه اإلسالمي يُعين ابجلوانب العملية التطبيقية، واملمارسة الواقعية لألحكام،   -أ
يهات الدينية. فهو حياة الناس، ومعامالهتم، وهو عبادهتم من : الصالة  والتوج

 (2)والزكاة والصيام واحلج، وهو كل ما يتعلق ابحلركة اليومية للفرد املسلم.
تتضح أمهية هذا العلم، وضرورة تدريسه، وتقدميه للنشء ليرتبوا على مفاهيمه   -ب 

على النهج الذي يرتضيه هللا  وآدابه، ويعلموا كيف يؤدون عباداهتم هلل عز وجل 
 سبحانه وتعاىل. 

 

 
 24-23ه(، أصول الفقه، بريوت: دار الفكر، ص1407حممد زكراي الربديسي) - 1
 67عدانن ابحارث، ص - 2
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 : (1)أهداف تدريس الفقه -3
 بيان حقائق األحكام التشريعية أبدلتها وحججها العقلية والنقلية والعلمية.  -1
،  هجتددو  ،إظهار خصائص وأسرار عظمة النظام التشريعي اإلسالمي -2

 .ومميزاته ابلنسبة للتشريعات األخرى ،ه لكل زمان ومكانيت وصالح
 التشجيع على تطبيق األحكام والتشريعات بعد العلم هبا.  -3
احملافظة على النشء من االنزالق يف املبادئ والتصورات املنحرفة الدخيلة،   -4

 ابعتزازهم بكمال ومجال ما عندهم من الفقه اإلسالمي.
ان مذاهب األئمة إبراز عظمة العقلية اإلسالمية وخصوبتها من خالل بي -5

 ونظراهتم الفقهية املختلفة.
حتقيق مبدأ األدب والتقدير للعلماء السابقني، واحرتام آرائهم، وتقدير   -6

 جمهوداهتم
تعريف الطالب ابآلايت واألحاديث املتعلقة ابألحكام الشرعية لتحقيق مبدأ  -7

 الربط بني جوانب مواد الرتبية اإلسالمية.  
 رس من دروس الفقه.تنفيذ األهداف اخلاصة لكل د -8

 
ه(، املريب والرتبية  1404حممد أمحد عبد اهلادي)، 67ة وغايتها، صايجلن، أهداف الرتبية اإلسالمي  - 1

ه(، الرتبية والطرق  1404فتحي بيومي، حممد أمحد عبد اهلادي)، 188االسالمية، جدة: دار البيان،  ص 
اهلامشي، طرق تدريس الرتبية  ، 99اخلاصة بتدريس العلوم اإلسالمية واللغة العربية، جدة: دار البيان، ص

 256الشافعي، الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها، ص، 70عدانن ابحارث، ص، 262ة، صاالسالمي
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 خطوات تدريس الفقه : -4
 ( 1) التمهيد: -1

يراعي املعلم يف متهيده لدرس الفقه مراحل الطالب التعليمية وقدراهتم  -أ
االستيعابية للمعلومات اليت يلقيها عليهم. فطالب املراحل األوىل يعرض عليهم 

استيعاب املسائل  الفقه على قول واحد يف املسألة، فهم ال ميلكون القدرة على 
املختلفة واملتنوعة، وال ميلكون القدرة على التوفيق بينها. إىل جانب أهنم ال  

 وجواز وقوعه.  يدركون طبيعة اخلالف الفقهي،
أما طالب املراحل املتقدمة فإنه ميكن أن يعرض عليهم يف املسألة الواحدة أكثر  -ب 

من قول، وذلك بعد من قول، وذلك بعد أن يكونوا يف املسألة الواحدة أكثر 
 أن يكونوا قد أدركوا مبدأ اخلالف الفقهي، وجواز وقوعه.  

ملعلم أن يقرب إىل أذهاهنم أسباب اخلالف الفقهي، وحتمية  كما أن على ا -ج
وقوعه، ويدلل عليه من القرآن والسنة، وواقع حياة الصحابة، والتابعني، وكيف  

 أهنم أقروه .  
من واقع العهد النبوي. ففي قصة قتال بين  وميكن للمعلم أن يضرب للطالب مثالً 

قريظة، وأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ال يصلي أحد الظهر إال يف بين قريظة 
 يعد مثاالً  جامعاً انفعاً موضحاً هلذه القضية أفضل توضيح. 

 
 يراجع ابحارث يف طرق تدريس الرتبية اإلسالمية، واحلمادي يف كتابة أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية    - 1
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حياول املعلم يف ابدئ األمر أن ال يبني الراجح من املرجوح يف املسألة بل   -د
، مث  ؟ويقول هلم لو كنتم يف ذلك املوقف ماذا كان أحدكم يعمليعرضها عليهم 

يسأل كل من جياوبه جبواب عن أدلته. فإهنم ابلتأكيد سوف خيتلفون يف ذلك 
على القولني املشهورين، ويستدل أحد الفريقني أبمهية أداء الصالة يف وقتها،  

بني هلم كامل  وهنا ي، والفريق اآلخر بضرورة طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم
القصة، وأن الصحابة رضوان هللا عليهم اختلفوا على نفس القولني، وان الرسول 

 عليه الصالة والسالم أقر الفريقني على اجتهادمها، ومل يعنف أحدمها. 
أن  فإن على املعلم وابإلضافة إىل ما تقدم يف عموم متهيد املعلم لدروس الفقه -ه

ل جتسيد احلكمة من املوضوع، وبيان  يشعر طالبه أبمهية درس الفقه من خال
حاجاهتم إليه، وبيان صلته حبياهتم اليت يعيشوهنا، وذلك ليزداد إقباهلم على 

 العلم، والرغبة فيه.
للصغار  –مثاًل  –ويراعي املعلم فروق السن بني الطالب ، ففي درس الوضوء  -و

ة من األوساخ يكتفي بتعليمهم أركانه وطريقته، ويبني أنه طهارة لألعضاء الظاهر 
أما مع الكبار فإنه يزيد على ذلك أبن الوضوء مطهرة للظاهر ، والقاذورات 

والباطن، وأنه استعداد للوقوف بني يدي هللا عز وجل يف الصالة اليت توصل 
العبد بربه، وأهنا تسمو ابلعبد إىل مدارج القبول، والشفافية والروحانية، وترفعه  
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الرخيصة. كما أهنا تذهب بذنوبه مع كل فوق الشهوات والنزوات الساقطة 
 قطرة من قطرات املاء الساقطة من املتوضئ. 

ربط دراسة اجلوانب الفقهية، وما يتعلق هبا من أحكام ابلعقيدة ومقتضياهتا.   -ز
فالعبادات، واملعامالت، وغريمها ترتبط إبميان املسلم، ومدى اعتقاده ومتسكه  

سنة النبوية يصفان املؤمن أبنه يقيم  ابلشريعة وأحكامها. فالقرآن الكرمي وال
ُنوَن الَّذِّيَن   َا اْلُمْؤمِّ الصالة ويؤدي الزكاة ويصوم ويقوم ابلعبادات، قال تعاىل } إِّمنَّ
َلْت قـُُلوهُبُْم َوإَِّذا تُلَِّيْت َعَلْيهِّْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم إِّميَااًن َوَعَلى َرهب ِِّّْم   إَِّذا ذُكَِّر اّلل ُ َوجِّ

{ أُْولَـئَِّك ُهُم 3{ الَّذِّيَن يُقِّيُموَن الصَّاَلَة َوممَِّّا َرَزقْـَناُهْم يُنفُِّقوَن}2}يـَتَـوَكَُّلونَ 
ُنوَن َحق اً هلَُّْم َدَرَجاٌت عِّنَد َرهب ِِّّْم َوَمْغفَِّرٌة َورِّْزٌق َكرِّمٌي}  { 4اْلُمْؤمِّ

ويراعي املعلم أيضًا عند تدريسه أن يتجنب البدء ابلتعريفات الفقيهة، بل   -ح
رحلة أخرى؛ وذلك ألن التعريفات عبارة عن مفاهيم حتديدية جيعلها م

مستخلصة من األمثلة الكثرية بل األفضل البدء ابألمثلة اليت ميكن أن يدركها 
 الطالب مث بعد ذلك يعرض  عليهم التعريف وقد أدركوه من خالل األمثلة.

ويتنبه املعلم يف دروسه الفقهية أن ال يبدأ بعرض احلكمة من التشريع قبل أن   -ط
يبني التشريع نفسه، ألن معرفة احلكمة واستخالصها من التشريع عملية أعمق 
بكثري من جمرد معرفة التشريع نفسه. فعلى سبيل املثال ال ميكن للطالب أن 

د أن يعرفوا األحكام املتعلقة يتصوروا مبدأ املساواة بني الناس يف احلج إال بع
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ابحلج كاللباس ، واالجتماع يف مكان واحد، وتساوي اجلميع يف املناسك وحنو 
 هذا هلذه ال بد من مراعاة ذلك.

وحول املصطلحات القدمية خاصة ما يتعلق ابألوزان واملسافات، فعلى املدرس  -ي
احلديثة مبينًا أن   أن يراعي فهم التالميذ هلذه املصطلحات فيقرهبا هلم ابملقاييس

منهج السلف كان منهجًا دقيقاً، بعيداً كل البعد عن الفوضى، والتسيب. 
مراعيًا أيضًا تبسيط بعض هذه املصطلحات والتعبريات الفقهية، مركزًا على 

 القضااي واألحكام املعاصرة، واليت متس حياة الناس واجملتمع مباشرة. 
 ( 1) العرض : -2

 سري درس الفقه على النحو التايل :وميكن إمجال خطوات 
 كتابة عناصر الدرس على السبورة، أو على ورقة كبرية وتوضع أمام الطالب. -1
توجيه أسئلة حول العنصر املراد شرحه، مث بيان حكمه وتسجيل ذلك على  -2

 السبورة، مع بيان أمهيته، والدليل النقلي والعقلي اخلاص به. 
 يقة شرحاً وبياانً. مث يتوىل املعلم كل عنصر بنفس الطر  -3
 اإلغالق واخلامتة : -3

خيتم املعلم درسه الفقهي ببيان أمهية ووجوب التطبيق، وأن من بلغه علم  -أ
صحيح وجب عليه العلم به، وممارسته وإال كان من الذين يقولون ما ال  

 
 يراجع الشافعي يف كتابه الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها  - 1
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يفعلون، ويضع املعلم هذه الفكرة يف هيئة موعظة مؤثرة تدفع الطالب إىل 
 العمل مبا عملوا.

وميكن تكليفهم إبجابة أسئلة املقرر عن املوضوع، مع املراجعة يف الكتاب ،   -ب 
إىل  -خاصة يف املراحل املتقدمة –وحتضري الدرس القادم. وال أبس أن حييلهم 

بعض املراجع وأمهات الكتب اخلارجية ملن أراد أن يستزيد خاصة من الطالب 
 املتفوقني.

 التقومي:   -4
ية وتقوميية للطالب ملعرفة مدى استيعاهبم  يوجه املدرس أسئلة تلخيص -1

 للدرس  يف ذلك اليوم.
 إعطاء الواجب املنزيل. -2

 
 
 
 

 دليل الطالب (3نشاط )
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 منوذج لتحضري درس يف الفقه
 املوضوع: الوضوء  املادة: فقه   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 

 التقومي واألساليب واإلجراءاتالطرائق  أهداف الدرس
الواجب 

 املنزيل
أن يعرف الطالب -1

الوضوء لغة  
 واصطالحاً. 

أن يذكر الطالب  -2
أدلة مشروعية الوضوء 

 من القرآن والسنة.
أن يستخلص  -3

الطالب شروط صحة  
 الوضوء. 

أن مييز الطالب  -4
بني فرائض الوضوء  

 وسننه ونواقضه. 

 التمهيد: 
 س: ماهي شروط صحة الصالة؟

 طريقة التدريس: 
 احلوار واملناقشة

   الوسائل التعليمية: 
 السبورة -
نقل الطالب إىل املكان املخصص -

 للوضوء يف املدرسة والتطبيق العملي.
 العرض:

 كتابة عناصر الدرس على السبورة: -
 تعريف الوضوء  •
مشروعية الوضوء يف القرآن  •

عرف   -1
الوضوء لغة  
 واصطالحاً؟ 

اذكر  -2
أدلة 

مشروعية 
الوضوء من  

القرآن 
 والسنة؟

3-  
ماشروط 

صحة  

حل 
الواجب 

املنزيل يف 
 الكتاب.
مراجعة 

تطبيق  
كيفية 

الوضوء  
مع 

األسرة   
يف 

 البيت.
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أن ميثل الطالب   -5
الوضوء متثيالً  كيفية 
 عملياً.

أن يقبل الطالب  -6
 على الطهارة ابستمرار  

 

 والسنة
 شروط صحة الوضوء  •
 فرائض الوضوء وسننه ونواقضه •
 كيفية الوضوء  •

يعلق املعلم لوحة عليها آية قرآنية  -
الذين ءامنوا   وهي قوله تعاىل: )ايأيها

إذا قمتم اىل الصالة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إىل املرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم اىل 

 ( 6الكعبني( )املائدة:
يقوم املعلم بشرح كل نقطة من -

نقاط عناصر الدرس مع التأكد من 
 فهم الطالب لكل نقطة.

يرتك املعلم جمااًل للطالب الستنباط  -
 فرائض الوضوء من اآلية. 

ينافس املعلم بني الطالب يف -
التمييز بني فرائض الوضوء وسننه  

 الوضوء؟
عدد   -4

فرائض 
الوضوء  
وسننه  

 ونواقضه؟
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 ونواقضه
يقوم املعلم بتمثيل الوضوء أمام  -

 طالبه . 
 اإلغالق:

خيتار املعلم بعض الطالب لتطبيق  
 كيفية الوضوء عملياً 

 النشاط:  
يوزع املعلم الطالب إىل ثالثة  
جمموعات تعد اجملموعة األوىل لوحة 

الوضوء، والثانية  حائطية حول فرائض 
 سنن الوضوء، والثالثة نواقض الوضوء  
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 طرق تدريس مادة السرية النبوية الشريفة -4
 :  السرية تعريف  -1

 (1) السرية النبوية: تعين السنة، وتعين أيضاً احلالة والطريقة اليت يكون عليها اإلنسان. 
وإذا أطلقت لفظة  السري أو املغازي قصد هبا عند املؤرخني املسلمني تلك  

الصفحات واألايم من التاريخ اإلسالمي، من جهاد، ودعوة وحنوها، ويدخل فيها  
أيضا نشأة الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم، وحياته، وذكر آابئه، وما سبق 

ألحوال ، وذكر أصحابه  الذين والدته من األحداث ، وأعقب  ذلك من األمور وا
 ( 2) رافقوه يف دعوته وجهاده .

فكل ما يتعلق حبياة الرسول عليه الصالة والسالم وما سبقها من أحداث قريبة   
 حىت وفاته هي حمور ومادة وموضوعات عموم كتب السرية النبوية. 

 ( 3) الفضل واألمهية: -2
أتيت أمهية السرية النبوية من كوهنا تفصيالت ألعظم شخصية بشرية عرفها   -1

التاريخ، فإنه مل يسبق ولن حيدث لرجل أن دونت تفصيالت حياته كلها، وعرفت 
أحواله اخلفية منها واملعلنة قبل البعثة وبعدها كما هو احلال مع هذا النيب العظيم، 

 سالم وأحكامه، وآدابه، وتشريعاته. إىل جانب أهنا التطبيق العملي الواقعي لإل
 

 467، قطر: دار إحياء الرتاث العريب، ص1.ت(، املعجم الوسيط، جإبراهيم أنيس وآخرون)د   - 1
 3، دمشق: مؤسسة علوم القرآن، ص1ابن هشام)د.ت(، السرية النبوية، ج - 2
 87-86عدانن ابحارث، طرق تدريس الرتبية اإلسالمية، ص - 3
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وحيث أنه عليه الصالة والسالم آخر األنبياء بعثة، وخامتهم، كان وال بد أن  -2
حتفظ تفصيالت حياته، ودقائقها ومجيع جوانبها حفظاً دقيقاً، حبيث ال يفلت منها  
شيء، فال يكون ألحد من املعاندين، أو املغرضني مدخل يدخل منه للطعن يف 

 لة احملمدية بسبب جهالة جانب من حياته عليه الصالة والسالم.الرسا
 أهداف تدريس السرية النبوية:  -3
 يهدف من خالل تدريس السرية النبوية العطرة إىل أمور من أمهها :  

الوقوف على شخصية الرسول املثالية يف تعامله مع الناس ومواقفه من القضااي  -1
علمني إىل االقتداء بشخصية الرسول الكرمي  ومشكالت احلياة املتنوعة ودعوة املت

 حممد صلى هللا عليه وسلم.
التعرف على طريقة تعليم الرسول وتربيته ألصحابه وسر جناحه يف إعداد  -2

 الرجال وبناء خري أمة أخرجت للناس يف أسرع وقت ممكن. 
وضع البطوالت اإلسالمية التارخيية، ومناذج شخصية األبطال املصلحني األخيار   -3

 ام املتعلمني ودعوهتم إىل تقمص شخصياهتم يف احلياة وتدريبهم عليها.  أم
 الوقوف على النهضة احلضارية اإلسالمية اليت دفع إليها روح انتشار اإلسالم.   -4
إزالة األفكار والتفسريات التارخيية الدخيلة املتنافية مع الروح اإلسالمية واليت  -5

 (1) الشعوب اإلسالمية . تشوه التاريخ وتضع بذور التفرقة بني 

 
 70مقداد ايجلن، أهداف الرتبية اإلسالمية وغايتها، ص  - 1
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إظهار القدوة يف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بيته مع أهله، وسريته   -6
 (1) قائداً مع أصحابه يف حروبه.

 ( 2)تقومي السلوك املنحرف مبا يتوافق مع منهج اإلسالم احلق. -7
 تنفيذ األهداف اخلاصة لكل درس من دروس السرية النبوية.  -8
 ة النبوية :  خطوات تدريس السري  -4
 التمهيد :   -1

يهيئ املعلم طالبه يف مادة السرية النبوية مبينًا هلم، ومذكرًا أبهنم يدرسون   -أ
 ويتعلمون أفضل إنسان سار على األرض . 

ال بد أن يستشعر الطالب هذه القضية املهمة، وأن شخصيته عليه الصالة  -ب 
والسالم ليست كشخصية عظيم من العظماء، بل هي السرية الوحيدة اليت ألزم 
هللا عز وجل الناس تعلمها واالقتداء بصاحبها عليه الصالة والسالم. فيبني  

جانب املعرفة  للطالب أهنم ملزمون هبا شرعاً، وأن تعلمها ال يقتصر على
ابلتفصيالت مث إجراء االختبار فيها والنجاح، وإمنا يقصد من تعلمها حتقيق 

 مبدأ القدوة واألسوة هبذا النيب السيد العظيم عليه الصالة والسالم. 
وميكن للمعلم أن يدخل إىل موضوع درسه املقرر يف ذلك اليوم عن طريق سؤال  -ج

املسبق للدرس، أو من خالل إاثرة مشكلة التالميذ عنه من خالل حتضريهم 
 

 312الرتبية اإلسالمية، ص اهلامشي، طرق تدريس  - 1
 348فتحي علي يونس، أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، ص - 2
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اجتماعية يعاين منها اجملتمع ومعاجلتها من خالل الدرس. أو الدخول إىل سريته 
مباشرة بذكر وقائع الدرس وجوانبه، أو من خالل ذكر سري بعض األبطال 

 وبيان عظيم سريته عليه الصالة والسالم مقارنة هبؤالء.
 ( دقائق: 7_  5النحو التايل يف حدود ) ميكن إمجال أساليب التمهيد علىو 
 عرض عام جململ احلوادث اليت ختص الدرس. -1
 عرض قصة قصرية تالءم املقطع املخصص من السرية يف ذلك اليوم. -2
 ميكن توجيه أسئلة تثري الطالب وتسوقهم إىل معرفة موضوع الدرس.  -3
 ربط الدرس املاضي ابلدرس احلايل بوجه من الوجوه إن أمكن. -4
 لعام حول جوانب السرية النبوية. الكالم ا -5

وميكن للمعلم أن خيتار من بني هذه األساليب ما يناسب موضوع الدرس، مع  
 مراعاة التنويع والتجديد، والبعد عن الراتبة اململة. 

 
 العرض:  -2

يدخل املعلم على درسه بعد أن يكون قد راجع حتضريه يف الكراس اخلاص به،   -أ
 . ودون مالحظاته وبياانته والعرب

فإنه يبدأ دخوله يف املوضوع بذكر القصة اخلاصة بدرسه ذلك اليوم يف صورة   -ب 
رواية أو قصة، إذ للقصة وقع خاص يف نفوس التالميذ، وفيها جذب قوي  
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ألذهاهنم. وحياول أن يكون عرضه جمزءًا حبيث يتناول كل جزء من السرية على 
ات، ويوجه لطالبه بعد  حدة، فيعطيه ما يكفي من البيان واستنتاج العرب والعظ

 كل جزء أسئلة.  
وحياول أن يربط أفكار وأجزاء القصة حبوادث احلياة املعاصرة اليت يدركها   -ج

التالميذ؛ وذلك ليكون الدرس أكثر واقعية، وأبلغ  يف الفهم واالستيعاب. 
ويشرك املعلم طالبه يف استنباط مواقع العرب، والعظات من كل درس من 

 الدروس.  
  اخلامتة:االغالق و  -3

ويف هناية الدرس يوجه املعلم بعض األسئلة املباشرة، واليت تتناول بعض اجلوانب   -أ
املهمة يف موضوع الدرس مستخلصًا أهم القضااي، ومركزًا على أمهية االقتداء  

 ابلرسول عليه الصالة والسالم يف سريته العطرة. 
طالبه، وإاثرهتم ابألسئلة  وبعد انتهاء املعلم من الدرس واستخالص العرب مع  -ب 

 حول املوضوع.  
خيتم الدرس خبالصة جتمع هلم شتات املوضوع، وموعظة بليغة تدفعهم إىل  -ج

 العمل مبا عملوا ونشر ما تعلموه من العلم. 
ويوجههم إىل قراءة املوضوع ابملقرر وإجابة األسئلة يف كراريسهم، مع إشعارهم  -د

 ابلدرس القادم لتحضريه.
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 التقومي:   -4
توجيه أسئلة تقوميية تلخيصية للطالب للتأكد من استيعاهبم للدرس،  -1

 وفهمهم له. 
 توجيه الطالب بكلمة تربوية مؤثرة متعلقة مبوضوع الدرس.  -2
 قراءة الدرس من الكتاب املقرر قراءة هنائية مع تصحيح األخطاء.  -3
 إعطاء الواجب املنزيل. -4

 
 
 
 
 
 
 

 دليل الطالب (4نشاط )
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 منوذج لتحضري درس يف السرية النبوية
 املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 سرية نبوية 
املوضوع: أحوال الناس  

 قبل اإلسالم
 

 الواجب   التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس 
أن يبني الطالب  -1

حال الناس خارج  
العرب قبل  جزيرة 

 اإلسالم . 
أن يصف   -2

الطالب حال العرب  
يف اجلزيرة قبل  

 اإلسالم.
أن يقارن   -3

الطالب بني حال  
العرب والناس قبل  
اإلسالم، وما يعيشه  
الناس يف العصر  

 احلاضر.

 التمهيد: 
س: ما اسم أقوى ثالث دول يف  
العصر احلاضر؟ وما الدين الرمسي  

 لكل منها؟  
يعلق املعلم خريطة العامل السياسية  
  على السبورة، مث يطلب من 

حتديد موقع الثالث الدول   طالبه
القوية، وكذلك حتديد موقع جزيرة  

 العرب على اخلريطة. 
 القصة  التدريس:  أسلوب

 الوسائل التعليمية: 
 اخلرائط  -السبورة،  -

 العرض:
 يعلق املعلم خريطة العامل القدمي.-
يطلب من الطالب حتديد امساء  -

ماهي  -1
حال  
الناس  
خارج  
جزيرة  

العرب قبل  
 اإلسالم؟ 

ماهي  -2
األخالق  

غري  
احلميدة  

اليت كانت  
يف العرب  
قبل ظهور  

حل األسئلة  
يف الكتاب  

 ؟ املنزيل
إعداد كلمة  
الصباح يف  
الطابور حول  
األخالق غري  
احلميدة اليت  
كانت قبل  

اإلسالم  
وكيف هذهبا  

 اإلسالم  
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أن يذكر الطالب   -4
عددًا من األخالق  
غري احلميدة اليت  
ظهرت يف الناس قبل  

 اإلسالم.
أن حيب الطالب   -5

ين اإلسالمي،  الد
عقيدة وخلقاً  

 وسلوكاً.

الدول الكربى اليت كانت موجودة  
 قبل اإلسالم.  

حال الناس خارج جزيرة العرب  -
 قبل اإلسالم . 

 حال العرب يف اجلزيرة قبل اإلسالم  -
حال العرب والناس قبل  -

اإلسالم، وما يعيشه الناس يف  
 العصر احلاضر.

األخالق غري احلميدة اليت  -
 ظهرت يف الناس قبل اإلسالم.

 اإلغالق:
نقاش مع الطالب حول كيف جاء 
اإلسالم ليهذب األخالق ويعلي 
من شأن اإلنسان عمومًا واملرأة 

 خصوصاً 
 النشاط: 

تصميم خارطة اجلزيرة العربية وكتابة 
أمساء القبائل اليت كانت تقطنها 

 قدمياً، والدول اليت تقطنها حديثاً 

 اإلسالم؟  
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 ؟ عرف طريقة التدريس
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 (3نشاط )

 ؟ عرف اسرتاتيجية التدريس
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................ 

 (4نشاط )

 ؟ما الفرق بني التعلم والتعليم

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

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

 (5نشاط )
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 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانية الوحدة أنشطة 

 العامة  التدريسطرق  



 

 

5 

 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصف ذهين (1نشاط )

 ماهي طرق التدريس التقليدية واحلديثة؟ 

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

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

 ...... 

 

 

 

 

 

 

 ما هي مزااي وعيوب طريقة اإللقاء؟

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

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

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

 (2نشاط )
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 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي مزااي وعيوب طريقة املناقشة؟

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

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

 ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3نشاط )

 ؟احلوارما هي مزااي وعيوب طريقة  

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

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

 .......... 

 

 (4نشاط )
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 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ القياسيةطريقة الما هي مزااي وعيوب 

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

 ...... 

 

 (5نشاط )

 ؟ االستقرائيةطريقة الما هي مزااي وعيوب 

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

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

 ...... 

 

 (6نشاط )
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 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟هرابرت ما هي مزااي وعيوب طريقة  
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................

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

 ...... 

 

 (7نشاط )

 ؟حل املشكالت ما هي مزااي وعيوب طريقة  
 ......................................................
 ......................................................
......................................................  
 ......................................................

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

 ...... 

 

 (8نشاط )
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 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟العرضما هي مزااي وعيوب طريقة  
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................

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

 ...... 

 

 (9نشاط )

 ؟املشروعما هي مزااي وعيوب طريقة  
 ......................................................
 ......................................................

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

 ...... 

 

 (10نشاط )
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 طرق التدريس العامة( )الثانية   الوحدةأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟التعيينات ما هي مزااي وعيوب طريقة  
 ......................................................
 ......................................................
......................................................  
 ......................................................

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

 ...... 

 (11نشاط )

رتب طرق التدريس العامة حسب األكثر شيوعاً وتنفيذاً يف 
 ؟مدارسنا العامة

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

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

 ...... 

 (12نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 الثالثة الوحدة أنشطة 

 التدريس عمليات  



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 عصف ذهين (1نشاط )

 ماهي عمليات التدريس؟
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 ما مفهوم التخطيط للتدريس؟
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................  
 .......................................................

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

 ... 

 (2نشاط )

 حلل تعريف التخطيط للتدريس؟
 .......................................................
 .......................................................

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

 

 

 (3نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 إىل أي جمال تنتمي األفعال اآلتية: 
 اجملال الفعل اجملال الفعل

  جييب حبرية  يراقب
  يتقن  يتابع 
  يطور  يعدد
  يوازن   ينتج  

  يبذل جمهودا  يفاضل
  يكرر  يكتب موضوعا

  خيطط  يتعاون يف 
  يستخدم  جيرب

 ؟ عرف اهلدف وما هي مستوايته

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

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

 ...... 

 (4نشاط )

 (5نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 قم بصياغة هدف تعليمي سلوكي وفق شروط صياغة اهلدف؟

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

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

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

 (6نشاط )

 ؟عناصر التخطيط اليومي للدرسما هي 

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

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

 ......... 

 (7نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 ؟األمور اليت جيب مراعاهتا عند تنفيذ التدريسما 

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

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

 ...... 

 (8نشاط )

 ؟ املقصود بتقومي التدريسما 
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................

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

 ......... 

 (9نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 ؟أدوات تقومي للتدريسما هي 

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

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

 ...... 

 (10نشاط )

 ؟االختبارات الشفويةما هي مزااي وعيوب 

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

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

 ...... 

 (11نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 ؟ ماهي مميزات وعيوب االختبارات املقالية

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

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

 ...... 

 (12نشاط )

 ؟ ماهي مميزات وعيوب االختبارات املوضوعية

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

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

 ...... 

 (13نشاط )



 

 

 عمليات التدريس( )الثالثة  الوحدةأنشطة 
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 عزيزي الطالب

قم بكتابة منوذج امتحان موضوعي لدرس ختتاره حبسب شروط إعداد 
 االمتحان املوضوعي؟

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

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

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

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

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

 دليل الطالب (14نشاط )



 

 

 طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه( )الرابعة   الوحدةأنشطة 
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   الرابعة الوحدة أنشطة 

 تدريس طرق  

 وعلومه القرآن الكريم  

 



 

 

 طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه( )الرابعة   الوحدةأنشطة 
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 املوضوع:   املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 
 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

    

 التجويدمنوذج لتحضري درس يف  (1نشاط )



 

 

 طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه( )الرابعة   الوحدةأنشطة 
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    املوضوع:    املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 
 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

  

 

 

 

 

  

 التالوةمنوذج لتحضري درس يف  (2نشاط )



 

 

 طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه( )الرابعة   الوحدةأنشطة 
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    املوضوع:    املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 

 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

  

 

 

 

 

  

 التفسريمنوذج لتحضري درس يف  (3نشاط )



 

 

 طرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه( )الرابعة   الوحدةأنشطة 
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    املوضوع:    املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 

 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

  

 

 

 

  

 

 احلفظمنوذج لتحضري درس يف  (4نشاط )



 

 

 طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية( ) اخلامسة  الوحدةأنشطة 
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   اخلامسة الوحدة أنشطة 

 طرق تدريس 

 فروع الرتبية اإلسالمية 

 



 

 

 طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية( ) اخلامسة  الوحدةأنشطة 
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 املوضوع:   املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 
 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

    

 احلديثمنوذج لتحضري درس يف  (1نشاط )



 

 

 طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية( ) اخلامسة  الوحدةأنشطة 
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    املوضوع:    املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 
 املنزيلالواجب  التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

  

 

 

 

 

  

 التوحيدمنوذج لتحضري درس يف  (2نشاط )



 

 

 طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية( ) اخلامسة  الوحدةأنشطة 
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    املوضوع:    املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 

 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

  

 

 

 

 

  

 الفقهمنوذج لتحضري درس يف  (3نشاط )



 

 

 طرق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية( ) اخلامسة  الوحدةأنشطة 
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    املوضوع:    املادة:   احلصة: الفصل: اليوم: التاريخ: 

 

 الواجب املنزيل التقومي الطرائق واألساليب واإلجراءات أهداف الدرس

  

 

 

 

  

 السريةمنوذج لتحضري درس يف  (4نشاط )



 

 

 


