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 التعاوني( والتعلم املشكالت )حل طريقتي أهمية
 " عملية تطبيقات" االسالمية. الرتبية تدريس يف

 

 د. وفاء تركي عطيةأ.م.                                                        
 د. باسمة ىالل عبود.أ.م                                                         

 / كمية التربيةالجامعة المستنصرية                                                       
 المستخمص

التربية االسالمية عممية تربوية تبني الفرد ليكوف مواطنا صالحا في المجتمع، اذ تغرس 
ربية في قمبو حب الوالء لمشريعة االسالمية وانظمتيا، وتظير التربية االسالمية عالقة االمة الع

واف اهلل تعالى اختارىا لحمؿ رسالتو ونشرىا بيف االمـ، وقد رسمت ىذه الرسالة صورة  باإلسالـ.
المجتمع االسالمي السعيد، واظيرت الوسائؿ الحية الفاعمة التي تتخذ لبناء ىذا المجتمع، نحو 

بطت النظرية العمؿ الصالح. واالمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ووازنت بيف الروح والمادة ور 
 بالواقع العممي قياسا عمى المجتمع االسالمي.

لذا كاف البد مف ايجاد طريقة تدريسية مثمى بيف يدي المدرسيف مف خالليا  يتـ تدريس 
مادة التربية االسالمية في المراحؿ الدراسية كافة، الف النظرة التربوية الحديثة تيدؼ مراعاة 

عميو ظيرت استراتيجيات حديثة في طرائؽ التدريس ومنيا ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ النفسية. و 
طريقتي حؿ المشكالت والتعمـ التعاوني وىما مف  طرائؽ التدريس الحديثة، واظيرت نتائج 
ايجابية في كثير مف الدراسات التجريبية، مف تحسيف اداء الطالب وتقبؿ افكارىـ ومقترحاتيـ، 

 واتخاذ القرارات الواعية المشتركة.
 اقتصر البحث الحالي عمى:لذا 

التعرؼ عمى طريقتي )حؿ المشكالت والتعمـ التعاوني( واىميتيما في تدريس مادة التربية 
باعتبارىما  مف الطرائؽ الحديثة  في التدريس، مع تطبيقات تربوية، إذ قسـ البحث  االسالمية

 الى فصوؿ ثالثة، وىي:
 الفصؿ االوؿ: التعريؼ بالبحث 

 مفية نظرية الفصؿ الثاني: خ
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الفصؿ الثالث: تطبيقات عممية، تمثمت عمى شكؿ دروس إنموذجية تناولت تدريس مادة التربية 
 االسالمية باستعماؿ طريقتي )حؿ المشكالت والتعمـ التعاوني( 

 
Abstract 

Islamic education demonstrates the relationship of the Arab nation to 

Islam. God chose it to carry its message and spread it among the nations. 

This message painted the image of the happy Islamic society, and it 

showed that it is a good citizen in the society. The effective living means 

taken to build this society, towards good work. And the rule of good and 

forbidding evil, and balanced between spirit and material and linked 

theory to practical reality compared to the Islamic community. 

Therefore, it was necessary to find an ideal teaching method in the hands 

of teachers through which the teaching of Islamic education in all stages 

of education, because the modern educational outlook aims to take into 

account the students' tendencies and their psychological orientation. 

Thus, new strategies have emerged in the teaching methods, including 

problem solving and collaborative learning methods, which are modern 

teaching methods. Positive results in many experimental studies have 

shown that students' performance is improved, their ideas and 

suggestions are accepted, and common conscious decisions are taken. 

So the current search is limited to: 

Identify the two methods (problem solving and cooperative 

learning) and their importance in teaching the Islamic education. As a 

modern methods of teaching, with educational applications, the division 

of research into three chapters, namely: 

Chapter One: Definition of research 

Chapter Two: Background Theory 

Chapter Three: practical applications, represented in the form of typical 

lessons dealt with the teaching of Islamic education using two methods 

(problem solving and collaborative learning) 
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 الفصل االول: التعريف بالبحث 
 مشكمة البحث -اوال:

إف الطرائؽ التقميدية  تؤدي تحويؿ الطمبة الى ألو حفظ الحقائؽ، مف دوف تعمؽ، وتفكير 
( وعمى الرغـ مف 0، ص0000مما يؤدي الى سمبية اثر المتعمـ في العممية التعميمية. )الكناني، 

ات الطمبة في مادة التربية االسالمية اال اف ىناؾ تجاىال في االىتماـ بخبرات ارتفاع درج
الطمبة، وتنمية مياراتيـ في اساليب البحث واالستقصاء في حيف اف االساليب الحديثة التي 
تعتمد عمى خبرات الطمبة وممارستيـ لنشاطات المادة تؤدي الى زيادة تحصيميـ الدراسي، فكمما 

مف قيود الطرائؽ واالساليب التقميدية تزداد قابمية الطمبة عمى التعمـ عمى نحو  حاولنا التخمص
 (50، ص6764افضؿ ويرتفع مستوى تحصيميـ. )مختار، 

وعميو يجب االىتماـ بالطرائؽ واالساليب التدريسية الحديثة، واالستراتيجيات المتنوعة في 
س التربية االسالمية لـ يحض باىتماـ جعؿ الطالب نشطا، وحيويا في العممية التعميمية ، ودر 

المسؤوليف أسوة بالمواد الدراسية االخرى بؿ كاف  فقط لمتوجيو واالرشاد، فكثير مف المدارس ال 
تيتـ بتدريس مادة التربية  االسالمية، واساليب ايصاليا الى الطمبة ايصاال يتفاعؿ مع تفكيرىـ 

، 6767يمؿ الجانب العممي فييا. )السرحاف حتى تؤثر فييـ تأثيرا ممموسا، وانو ىناؾ مف ي
 (  660ص

وعميو ارتأت الباحثتاف تسميط الضوء عمى اىمية بعض مف طرائؽ التدريس الحديثة )حؿ 
المشكالت، والتعمـ التعاوني( وبياف اىميتيما في تدريس التربية االسالمية، عميا تسيـ في 

يؽ استعماؿ استراتيجيات حديثة في تشخيص ومعالجة القصور في الطرائؽ التقميدية  عف طر 
 التعمـ.
 -أىمية البــــحــث:ثانيا: 

التربية  االسالمية عممية تربوية تبني الفرد ليكوف مواطنا صالحا في المجتمع اذ  تغرس 
االسالمية وانظمتيا و تشعره بمسؤوليتو تجاه بالده والدفاع عنيا بروح  حب الوالء لمشريعة فيو

 (6، ص6770مح شأنيـ في النفس.)وزارة التربية، التضحية والجياد وتص
نزؿ القراف الكريـ عمى قمب رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمـ( لينشئ بو امة وليقيـ بو 
دولة  ولينضـ بو مجتمعا وليربي بو ضمائرا واخالقا وعقوال وليحدد بو روابط ذلؾ المجتمع فيما 
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وعالقات تمؾ االمة بشتى االمـ وليربط ذلؾ كمو برباط بينيـ، وروابط تمؾ الدولة مع سائر الدوؿ 
قوي واحد يجمع ويؤلؼ أجزاءه ويشدىا كال الى مصدر واحد والى سمطاف  واحد والى ىدؼ 

      واحد، وذلؾ ىو الديف االسالمي كما عرفو المسمموف االوائؿ.                                                                      
 (            603، ص0002)قطب، 

وترى الباحثتاف  انو ليس ىناؾ ادؽ وال اصدؽ وال ادؿ عمى طبيعة ىذا الكتاب وىو القراف 
َيا َأْىَل اْلِكتَاِب الكريـ   وعمى طبيعة ىذا المنيج االسالمي مف انو نور، وصدؽ عز مف قاؿ: 

مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكتَاِب َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر َقْد َجاءُكم مَِّن  َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َكِثيرًا
{ َيْيِدي ِبِو الّمُو َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُو ُسُبَل السَّاَلِم َوُيْخِرُجُيم مِِّن ٘ٔالّمِو ُنوٌر َوِكتَاٌب مُِّبيٌن }المائدة/

 .{ْٙٔيِديِيْم ِإَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم }المائدة/الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِو َويَ 
فمف فضؿ ىذا القراف عمى البشرية انو جاء بمنياج شامؿ قويـ في تربية النفوس ونشأة 

رساء قواعد المجد والمدنية.)عمواف،   ( 5، ص6765االجياؿ وتكويف االمـ وبناء الحضارات وا 
ة االسالمية اال وىو الحديث النبوي والبد اف ال نغفؿ عف المصدر الثاني في التربي

الشريؼ الذي لو اىمية كبرى في فيـ معاني القراف الكريـ والكشؼ عف االحكاـ المنطوية في 
نصوصو العامة وقواعده الكمية واالرشاد الى كثير منيـ ولو ال الحديث الشريؼ لبقي مجيوال لنا 

مجمػؿ وتوضيح الػمشكػؿ وتخصيص الػعاـ خافيا عمينا، فالحديث يبيف أحكاـ القراف مػف تفصيؿ ال
 وتقيػيد المطمػؽ.

وقد اجمع المسمموف عمى اف الحديث متى ثبت وصح عف رسوؿ اهلل محمد )صمى اهلل 
عميو والو وسمـ( كاف حجو في الديف، ودليال مف ادلو االحكاـ ووجوب اتباعو والرجوع اليو 

 (234والعمؿ بمقتضاه.)طبارة، د.ت، ص
ا َأَفاء المَُّو َعَمى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َفِممَِّو َوِلمرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى مَّ  -قاؿ تعالى:

وُل َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْْلَْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَّسُ 
 { ُٚو َفانَتُيوا َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقاِب }الحشر/َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعنْ 

وبيذا تقدـ التربية االسالمية بما فييا القراف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ المنظومة  
المتكاممة مف المعتقدات عف طبيعة المعرفة ووسائميا والسبؿ الموصمة الييا، ثـ اليدؼ العاـ فييا 

نسؽ القيمي واألخالقي الذي يحكـ حياة الفرد والمجتمع واالمة، ليذا ينبثؽ االساس الفمسفي وال
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لمتربية عموما ولمناىج التربية والتعميـ االسالمية عمى نحو خاص مف نظرة االسالـ الى الكوف 
داؼ والحياة واالنساف ومف ىذا االساس الفمسفي نشتؽ االىداؼ العامة لمتربية والتعميـ ثـ االى

 ( 32، ص6770الخاصة بكؿ مرحمة تعميمية. )طو، 
ويعد معظـ التربوييف طريقة حؿ المشكالت نشاطا تعميميا ميما، وىذا االعتقاد يعزي 
لسببيف االوؿ: اف تعمـ المتعمميف بطريقة حؿ المشكالت يمكنيـ مف اف يصبحوا بارعيف في 

طريقة مناسبو وفاعمو في تعمـ المادة اف ىذه ال اتخاذ القرارات في حياتيـ اليومية، واالخر:
 ( 606، ص6762الدراسية بشكؿ عاـ. )شكري، 

وشيدت العموـ والمعارؼ  في عالمنا المعاصر تطورا سريعا وىائال، ولكي تستطيع 
المؤسسات التربوية مواكبة ىذا التطور كاف عمييا اف تسعى الى اعداد جيؿ قادر عمى مواكبة 

وميما في دفع عممية التطور الى االماـ، لذا ظيرت اساليب وطرائؽ  ىذا التطور واف يكوف فعاال
يستطيع التربويوف مف طريقيا اعداد جيؿ فعاؿ، ومف ىذه الطرائؽ طريقة حؿ المشكالت. 

 (. 675، ص0006)االحمد، 
 اف التدريس بطريقة حؿ المشكالت يعزى لعدة أسباب منيا:

 يمكف اف ينتقؿ اثرىا في مواقؼ اخرى. تنمي انماط التفكير لدى المتعمميف والتي -6
 تعد وسيمة ألثارة حب االستطالع والفضوؿ الفكري عند المتعمميف.  - 0
ثارة الدافعية. )ابو زينة،  -5  (  054، ص6772تحفز المتعمميف عمى التعمـ وا 

 وكذلؾ مف الطرائؽ الحديثة، التعمـ التعاوني: 
يما بينيـ. ويتناقشوف فتتالقي الميارات ىو طريقة حديثة لمتعمـ اذ يتحاور الطالب ف

والمعارؼ والقدرات، مما يؤدي الى زيادة في النمو والتحصيؿ. وىذه العممية التعاونية تسيؿ عمى 
الطمبة مشكمة الحفظ وتيسر ليـ اسباب التعمـ فيتقبؿ بعضيـ بعضا كما يتقبموف افكارىـ ولف 

ف ىناؾ ادارة او وسيمة تساعد عمى تحقيؽ تستطيع التربية تحقيؽ اىدافيا المنشودة مالـ تك
 (   00، ص6763االىداؼ التربوية في الواقع االجتماعي والتعميمي لمفرد.  )الخزرجي، 

ويعد التعمـ التعاوني جيد فيو يؤدي الى اف يسود جو التفاعؿ والمشاركة بيف المتعمميف 
التذكر فضال عف اف التعمـ  فيذا يؤدي الى ارتفاع معدالت تحصمييـ وكذلؾ زيادة القدرة عمى

 التعاوني ينمي الميارات االجتماعية نحو:  التعاوف، التنظيـ، تحمؿ المسؤولية، المشاركة. 
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 وبناء عمى ما تقدـ تبرز اىمية البحث الحالي مف: 
اىمية التربية االسالمية كونيا عممية تربوية تبني الفرد ليكوف مواطنا صالحا   في المجتمع  -6

 الليا باألمف والسالـ  والراحة والسكينة.ويحس مف خ
اىمية طريقة حؿ المشكالت ألنيا تنمي عند المتعمـ حب االستطالع وتساعده عمى تنمية  -0

 كؿ مف اساليب التفكير  وروح التعاوف.
اىمية طريقة التعمـ التعاوني كونيا توفر فرص لضماف نجاح المتعمميف جميعا فاالعتماد  -5

ف يساعد المتعمموف بعضيـ بعضا في تعمـ المفاىيـ، فالمتعمموف يثيروف اسئمة المتبادؿ يقتضي ا
 ويناقشوف افكار ويقعوف في اخطاء ويحصموف عمى نقد بناء. 

 ىدف البحث -ثالثا:
 يرمي البحث الحالي الى: 

التعرؼ عمى طريقتي حؿ المشكالت والتعمـ التعاوني باعتبارىما مف الطرائؽ الحديثة      
 ريس وال سيما مادة التربية اإلسالمية وبياف اىميتيما مع تطبيقات عممية. في التد
 تحديد المصطمحات: -رابعا:
 اوال: 

 الطريقة 
  -الطريقة لغة:-ا

ىي المذىب، السيرة، والمسمؾ الذي نسمكو لموصوؿ الى اليدؼ، وطريقة الرجؿ مذىبو، 
 (.340، ص6750وجمعيا طرائؽ.)المعجـ الوسيط، 

 -اصطالحا: الطريقة -ب
 عرفت الطريقة في االصطالح التربوي بتعريفات عدة منيا:

انيا "جميع اوجو النشاط الموجو الذي يقوـ بو المدرس بغية مساعدة طالبو عمى تحقيؽ  -6
التغيير المنشود في سموكيـ، ومف ثـ مساعدتيـ عمى اكتساب المعمومات، والمعارؼ، 

، 6763والقيـ المرغوبة"    )الشيباني،  والميارات، والعادات، واالتجاىات والميوؿ،
 (203ص
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انيا "سائر النشاطات والتصرفات الموجية التي تمارس في الموقؼ التعميمي وتوصؿ  -0
 (   655، ص6776المتعمموف الى االىداؼ المحددة".)الصمادي واخروف، 

 (603، ص0006انيا "ايسر السبؿ لتحقيؽ التعمـ ". )ابو جاللو،  -5
 س:التـدريــ -ثانيا:

 -التدريس لغًة: -أ
 مف َدَرَس. درس الكتاب َيْدُرسو َدرسا

وَدراسة  وداَرَسة، كأنو عانده حتي انقاد لحفظو. وقيؿ )َدَرْسَت( قرات كتب اىؿ الكتاب، 
 (747-746و)داَرْسَت( ذاكرتيـ.)ابف منظور.  د. ت، ص

 -التدريس اصطالحا: -ب
غرفة الصؼ او في قاعة المحاضرة او في انو )عممية التفاعؿ بيف المدرس وطالبو في   -6

 (3، ص6757المختبرات(. )ابو ىالؿ، 
وانو )مجموعو النشاطات التي يقوـ بيا المدرس في موقؼ تعميمي لمساعدة طالبو في   -ٕ

 (64، ص0000الوصوؿ الى اىداؼ تربوية محددة(.)جامؿ، 
 -ثالثا: طرائق التدريس:

 -عريفات لطريقة التدريس كاف اىميا:لقد تضمنت كتب التربية العديد مف الت
انيا "االساليب التي يتبعيا المدرس في توصيؿ المعمومات الى اذىاف الطمبة ".)الجمبالطي  -6

 ( 05، ص6756وابو الفتوح، 
وانيا "جميع أوجو النشاط الموجو التي يقوـ بو المدرس، في اطار مقتضيات مادة تدريسيو،  -0

يئة، بغيو مساعده طالبو عمى تحقيؽ التعمـ المرغوب وخصائص نمو طالبو، وظروؼ بب
، 6764والتغيير المنشود في سموكيـ، والعادات واالتجاىات والميوؿ والقيـ المرغوبة.  )التومي، 

 (. 203-202ص
 رابعا: حل المشكالت  

 انيا " العممية التي فييا قبوؿ التحري والمكافحة مف اجؿ حؿ ويتطمب فييا   الميارة في  - 6
اختيار المفاىيـ والتعرؼ عمى الشروط ذات الصمة بالمشكمة لموصوؿ الى تعميمات مناسبة 

 (Cooney, 1975, p.242)وصياغة الخطط وتوظيؼ  الميارات الى تـ اكتسابيا سابقا".
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انيا " العمميات التي يقوـ بيا الشخص مستخدما مف خالليا المعمومات التي سبؽ لو  -0
ي سبؽ اف اكتسبيا لمتغمب عمى موقؼ مشكؿ غير مألوؼ مف قبؿ، تعمميا، والميارات الت

وبحيث يختار مف بيف ما سبؽ لو تعممو مف حقائؽ وما اكتسبو مف ميارات في موقؼ ما 
 (40، ص6763ال يطيقو في موقؼ اخر".  )احمد، 

 خامسا: التعمم التعاوني:
 (4-2تتكوف مف ) مفةعرؼ بانو "تقنيات بوساطتيا يعمؿ الطمبة بشكؿ مجموعات مخت -6 

واحيانا يعطوف درجات  اشخاص يكتبوف المعرفة مف خالؿ مجموعات ويحصموف عمى كفاءات
 (SLAVIN, 1983, p. 1432) تعتمد عمى التحصيؿ االكاديمي لمجموعاتيـ

بانو"  استراتيجية يقسـ مف خالليا الطمبة عمى مجموعات غير متجانسة في التحصيؿ   -0
( طالب او طالبات يعمموف معا لتحقيؽ اىداؼ 3مي كؿ مجموعة تضمف)القبمي والميوؿ القب

تعميمية ويكوف دور المدرس تقديـ اوراؽ وتقدـ التغذية الراجعة وعمؿ اختبار في نياية الدرس 
 (0، ص0000ويكوف التنافس بيف المجموعات ال بيف الطمبة.)المناصير، 

 سادسا: التربية االسالمية:
ئؽ والوسائؿ النقمية والعقمية والتجريبية التي يستعمميا العمماء انيا " مجموعة الطرا   -6

والمربوف لمتأديب، والتيذيب والتنمية لمفرد، والمجتمع والبشرية بقصد  تقوى اهلل في القموب 
 (660، ص6776والخشية منو في النفوس". )القاسمي، 

يستند الى  وىي "مجموعة المفاىيـ التي يرتبط بعضيا ببعض في اطار فكري واحد، -0
المبادئ والقيـ التي جاء بيا االسالـ والتي ترسـ عددا مف االجراءات والطرائؽ العممية التي 

 (66، ص0000يؤدي تنفيذىا الى اف يسمؾ المرء سموكا يتفؽ وعقيدة االسالـ.  )عمي، 
 الفصل الثاني: خمفية نظرية

 المبحث االول
 الـتربـــية االسالمية

 ية في تربية النشء:دور التربية االسالم -
تتبوأ التربية االسالمية مكانة ميمة في العممية التربوية  لما تتضمنو مف ابعاد روحية 
وتربوية وعممية واخالقية، مستنبطة مف القراف الكريـ والسنة النبوية المطيرة، وىي تيدؼ الى 
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اعداد االنساف منذ  بناء شخصية متكاممة ومتوازنة ولذا انفردت عف سائر النظريات التربوية في
 (62، ص0005طفولتو إلنجاز ميمات االسالـ.  )الشمري وعصاـ، 

ولما كاف القراف الكريـ كتاب ىداية وارشاد  وليس كتاب تاريخ ييتـ بسرد الحوادث 
التاريخية وتتابعيا الزمني، او إحياء الحضارات القديمة، لمجرد انيا حضارات ذات طابع معيف، 

رباني، ديني والدليؿ عمى ذلؾ اف الرسوؿ )صمى اهلل عميو والو وسمـ(لـ  اي انو كتاب تربوي،
يكف يعمـ  ىذه االخبار التاريخية مف قبؿ اف يوحي اهلل بيا اليو، كما قاؿ اهلل تعالى بعد قصة 

اَل َقْوُمَك ِمن َقْبِل ِتْمَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَيا ِإَلْيَك َما ُكنَت َتْعَمُمَيا َأنَت وَ    نوح )عميو السالـ(:
 {                  َٜٗىَذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقيَن }ىود/

فالتربية االسالمية تستمد توجيياتيا وفمسفتيا، وغاياتيا مف الشريعة االسالمية، سواء في 
المة االسالمية، اطارىا النظري، او في تطبيقاتيا العممية، فيي تربية ىادفو مقصودة لتكويف ا

سواء تمت تمؾ التربية في مؤسسات نظامية نحو المدرسة  والجامعة، او غير نظامية ووسائؿ 
 (662، ص6775االعالـ. )النقيب، 

مف ىنا  كاف لمتربية االسالمية اثر كبير في تربية النشء واعداد المواطف الصالح زيادة     
واجباتو نحو ربو، ونحو االخريف المحيطيف بو،  عمى تكويف المعتقدات االيمانية عنده، وتعممو

وىي الى جانب ذلؾ االساس في تكويف معايير سموؾ الفرد المناسبة، وغرس القيـ االخالقية 
النبيمة، والمثؿ العميا في نفسو ووجدانو، متجية نحو الخير لتساعده عمى تيذيب نفسو.  )جاسـ 

 (  6، ص0000وفنف، 
ية تتناوؿ معالجة  شؤوف  الكائف البشري معالجة شاممة ال اف طريقة االسالـ في الترب

تترؾ منو شيئا، وال تغفؿ عف شيء، جسمو  وعقمو وروحو، وحياتو المادية، والمعنوية ونشاطاتو 
 (  655، ص6775كميا عمى االرض. )شحاتو والكندي، 

النواع مف صنع وتتميز التربية االسالمية عف سائر انواع التربية االخرى كميا، الف باقي ا
البشر، وميما  بمغ واضعوىا مف الذكاء والخبرة فمف يحيطوا بالنفس البشرية واسرارىا ولف يتمكنوا 
مف اشباع حاجياتيا المتطورة والمتجددة، ولقد اىتمت التربية االسالمية بالعقؿ وتنميتو والمحافظة 

حوؿ دوف اعمالو وتفعيؿ، فقد عميو وذلؾ باكتسابو المعارؼ والميارات والخبرات ويمنح كؿ ما ي
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دعا االسالـ الى التعمـ، وانزؿ العمماء منزلة عظيمة، اف العمـ والمعرفة ىما المادة الخاـ لمتربية 
 ( 06، ص6776االسالمية التي تعتمدىا في تنمية معارؼ االنساف. )فرحاف، 

َربََّنا َواْبَعْث ِفيِيْم    فقاؿ تعالى: -وىذا ما دعا بو ابراىيـ )عميو السالـ( لالمة االسالمية:
ْنُيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتَك َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِيْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيزُ   الَحِكيُم َرُسواًل مِّ

   { ٜٕٔ}البقرة/
ية في تتميز التربية االسالمية بانيا معاصره ومتجدده فيي تسعى الى تحقيؽ اىداؼ الترب

زمف معيف عمى وفؽ معطيات الزماف والمكاف ومتطمبات العصر لتفي بالمطالب المتجددة 
لحاجات المسمميف ومصالحيـ فيي تواكب متغيرات العصر مع ثبات قواعدىا واسسيا، آلنيا 

 6776تعمؿ عمى بناء االنساف المسمـ باستعماؿ ما يتوفر مف وسائؿ وادوات. )فرحاف، 
 (53ص

ة االسالمية التعمـ عف طريؽ العمؿ، ليس مجرد فقط حفظ النظريات وتؤكد التربي
َوَأن لَّْيَس   والمعمومات التي ال تقود صاحبيا الى العمؿ النافع في دروب الحياة فقاؿ تعالى:

نَساِن ِإالَّ َما َسَعى }النجم/    {ِٜٖلْْلِ
ت المتميزة والتربية االسالمية منيج حياتي ونظاـ يرتكز عمى تكويف الشخصيا    

ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة   بتزويدىا االفكار والمفاىيـ االسالمية انطالقا مف بياف مفيوـ قولو تعالى:
تَاِب ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّمِو َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلكِ 

ْنُيُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُىُم اْلَفاِسُقونَ َلَكاَن َخْيرًا لَّ        {ٓٔٔ}آل عمران/ ُيم مِّ
وبذلؾ يتضح اف اليدؼ  مف التربية االسالمية ىو اكتساب النشء واالفراد عامو النظـ 

 ( 65، ص6766األخالقية والدينية. )ناصر، 
لشريعة فضال عف وىكذا عني العرب بتعميـ التربية االسالمية ودراسة عموـ الديف وا

امداداتيا مف العموـ الطبيعية والرياضيات فاستطاعوا بفضؿ ىذه التربية اف يشيدوا حضارة رائعة  
 (                           002، ص0000لمعالـ وكانت اساس تطور الحضارة الحديثة.  )الرشداف، 

 التربية االسالمية في المنيج المدرسي: -
يعد مجرد مفردات تعميمية تتصؿ بالديف االسالمي وعقائده اف المنيج االسالمي لـ 

وشرائعو واخالقو، بؿ ىو عمـ متكامؿ لو اىدافو ومباحثو وعمى الرغـ مف اختالؼ وجيات النظر 
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في مجاؿ التربية االسالمية صرحت مفاىيـ تدؿ عمى ذلؾ فيي اطار فكري يتناوؿ مختمؼ 
لنظرية ووسائميا العممية ومصدر ىذا اإلطار القراف قضايا التعميـ، ومفاىيـ التربية في اسسيا ا

الكريـ والسنو النبوية الشريفة عمى نحو رئيس، ثـ تأتي الجيود الفكرية لمفكري االسالـ. )ابو 
 (  36، ص6764العينيف، 

 -واإلنساف الذي تبتغيو التربية االسالمية البد اف يقـو بوظيفتيف اثنتيف:    
 لمتجددة الموسومة باألصالة والمعاصرة في مياديف الحياة كميا.االولى: انتاج المعرفة ا 
الثانية: اعداد انساف التربية االسالمية الذي يتيقف تيقنا اخالقيا توظيؼ ىذه المعرفة في حياة  

االفراد والجماعات، واالمـ االسالمية  في ضوء عالقاتو بالخالؽ والكوف واالنساف  والحياة 
 (7، ص6776واالخرة. )الكيالني، 

ويتميز منيج التربية االسالمية بكونو يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف، وغمبو  الطابع 
الديني والخمقي عمى محتويات المنيج باتباع اىتمامو وشموؿ محتوياتو وقابمياتو لمتطور 

 (523، ص6777واالنفتاح الفكري.  )يونس، 
تنوعة منيا القراف الكريـ والسيرة فالتربية االسالمية تخصص حصصا ذات موضوعات م

والتجويد والعبادات والحديث والفقو وغيرىا ، وبتعدد موضوعاتيا تتعدد اىدافيا مما يتيح استعماؿ 
طرائؽ واساليب تعميمية مختمفة.  والتربية االسالمية نظاـ متكامؿ يشمؿ فمسفة التربية واىدافيا، 

تربوية وغيرىا مف وجية نظر االسالـ. )عبود، ومنياج التعميـ وطرائؽ التدريس واالدارة ال
 (62، ص6756

فالمنيج المدرسي يتمثؿ في خبرات المتعمميف انفسيـ، الف  المنيج بمعناه الواسع ال يتمثؿ 
في الكتب الدراسية فحسب، وال يتمثؿ بالمقررات الدراسية او البرنامج المكتوب لممدرسة، فالعالقة  

ب لممدرسة كالعالقة بيف الخبرة العقمية التي يتضمنيا القياـ برحمة، بيف المنيج والبرنامج المكتو 
 (60، ص6750وخريطة الطريقة. )رياف، 

اف درس التربية االسالمية ليس تنمية المعمومات وال كسبا لمميارات ولكنو منوط  بالنفس، 
 ( 33، ص6765وبالعاطفة والوجداف. )المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ، 

ولمنيج التربية االسالمية اىمية خاصة بيف المناىج الدراسية، فيي تعرؼ الطالب بمبادئ 
الديف االسالمي الحنيؼ مف عقيدة تتصؿ باهلل خالؽ الكوف والحياة واالنساف وشريعة ترتبط 
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بالشرائع التي تنظـ شؤوف العبادات والمعامالت واتجاىات وقيـ اسالمية تعتمد لتنظيـ سموؾ 
 (32، ص0006وشؤوف حياتو. )وزارة التعميـ العالي، الطالب 

وىوال يقتصر عمى توصيؿ المادة العممية او الوقوؼ عمى قدر معيف مف المعمومات 
فحسب، وانما ييدؼ الى تحقيؽ متكامؿ مف المعارؼ التي تيدؼ توصيؿ المادة  والميارات 

 (65، ص6763واالتجاىات. )مرسي، 
ؿ عمى تنمية التفكير الدائـ اي اف يبقى في حوار دائـ مع ومنيج التربية االسالمية يعم

ظواىر الوجود مف حولو، واف يستمر في طرح تساؤالت عما يدور مف حولو، وىذا نوع مف 
ِإنَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواَْلْرِض َواْخِتاَلِف   التفكير رفع اهلل مف شأنو واكـر اىمو، لقولو تعالى:

ُْوِلي اْلْلَباِب }آل عمران/المَّْيِل َوالنَّيَ  { الَِّذيَن َيْذُكُروَن الّمَو ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَمَى ٜٓٔاِر آلَياٍت ْلِّ
اَب ُجُنوِبِيْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواَْلْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت َىذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعذَ 

  {ٜٔٔالنَّاِر }آل عمران/
وتبرز اىمية التربية االسالمية بيف المناىج الدراسية في تحقيؽ مشكالتيـ وخصائص 
نموىـ  والتوازف بيف ما يتطمبو اعداد الناشئيف مف حقائؽ الفكر االسالمي في قيمو، وبيف ما 
تفرضو وما ينتج عنو نمو الطمبة مف طاقات وقدرات وما يصحبو مف ميوؿ واتجاىات 

 (   660-605، ص6765حمادي، واستعدادات.  )ال
 المبحث الثاني

 طريقة حل المشكالت 
 اوال: حل المشكمة 

 مقدمو  -
اف ابرز االتجاىات لنقؿ الطمبة مف الحفظ والتمقيف ىو وضعيـ اماـ مشكالت حقيقية 
شعروا بيا او عايشوىا. فالتعميـ التقميدي قد يوفر فرصة الحفظ والتذكر لفترة محددة، ولكنو ال 

صا لمفيـ واالستخداـ والتطبيؽ في مواقؼ مماثمة ىو غير مماثمة فالتعميـ مف خالؿ يوفر فر 
المشكمة  يكسب الطمبة معمومات وميارات حياتية، الف الطمبة يتعمموف مف خالؿ العمؿ وفي 

 ويمكف تبسيط اسموب حؿ المشكمة بما يأتي: مواجية مواقؼ واقعية.
 المنياج والكتب المدرسية. وضع الطمبة اماـ المشكمة كما وردت في -6
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 تقديـ المشكمة لمطالب عمى انيا مشكمة واقعية حياتية. -0
 يحدد الطمبة اجراءات حؿ المشكمة والمعمومات التي يحتاجوف الييا. -5
يطبؽ الطمبة اجراءات الحؿ مف خالؿ عمميـ في مجموعات تعاونية. )عبيدات وسييمة،  -2

 ( 657، ص 0005
 ل طريقة حل المشكالت في التعميم:شروط استعما -ثانيا:

تفسح طريقة حؿ المشكالت في التعميـ حرية التفكير مع تولي زماـ المبادرة التخاذ 
القرارات المتعمقة بحؿ المشكالت، ويرى الخبراء اف مقدار النجاح في الحياة يتناسب طرديا مع 

الشروط  التي يتبعيا القدرة عمى استعماؿ انواع التفكير في حؿ المشكالت وىناؾ عدد مف 
 المدرس في استعماؿ طريقة حؿ المشكالت كي يحقؽ متعمميو تعمما فاعال، وىي: 

اف يكوف المدرس قادرا عمى حؿ المشكالت )وىذا يتطمب اعداد المدرس وتدريبو عمى ىذه  -6
 الطريقة(.

 اف تكوف المشكمة حقيقية وواقعية ومف النوع الذي يتحدى المتعمميف. -0
 قادرا عمى تحديد اىداؼ التعميـ لكؿ خطوة مف خطوات الحؿ. اف يكوف المدرس -5
 التوجيو واالرشاد مف قبؿ المدرس لممساعدة في حؿ المشكالت. -2
التأكد مف المتطمبات االساسية نحو حؿ المشكالت قبؿ الشروع بتعميميا، مثؿ المفاىيـ  -3

 والمبادئ االساسية التي تساعد عمى الحؿ.
لجعؿ المشكالت عمال ممتعا يؤدي الى حموؿ متنوعو  تشجيع العمؿ الجماعي والفردي -4

 وفعالة.
توافر التبصر والنظرة الكمية لممشكمة اي اف يكوف باإلمكاف تنظيـ عناصر المشكمة حتى  -5

 يدركيا المتعمـ بكميتيا.
اف يستعمؿ المدرس طريقة مناسبة لتقويـ المتعمميف في حؿ المشكالت، ألف ىناؾ مف  -6

التفكير والتوتر والتي تظير بطريقة  المتعمميف غير مالحظة مثؿ: النشاطات التي يقوـ بيا
 غير مباشرة عف طريؽ نشاطات يمارسيا في محاوالتو لحؿ المشكمة.

تنظيـ الموقؼ التعميمي وذلؾ بتدريب المتعمميف عمى الكثير مف المشكالت بحيث تكوف  -7
 (000-006، ص6773واضحة  لممتعمميف. )محمود، 
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 قو حل المشكالت.خطوات طري -ثالثا:
يعد اسموب حؿ المشكالت مف االساليب التي اثبتت فعاليتيا في مساعدة المتعمميف عمى 

 اكتساب الميارات التفكير العممي، تنمية قدرتيـ عمى مواجية مواقؼ الحياة المختمفة. 
ويقوـ ىذا االسموب عمى مرور المتعمميف في خطوات معينة عند دراستيـ لممشكمة، ويكوف 

المدرس في ىذا االسموب ىو دور الموجو والمرشد لممتعمميف، ويطمؽ عمى ىذا االسموب  دور
 ايضا الطريقة العممية في التفكير.

 ويمر اسموب حؿ المشكالت بالخطوات االتية:
 الشعور بالمشكمة. -6
 تحديد المشكمة.   -0
 جمع المعمومات المتصمة  بالمشكمة.  -5
 فرض الفروض المناسبة لحؿ المشكمة. -2
 ار صحة الفروض.اختب -3
 الوصوؿ الى حؿ المشكمة،  -4
 (650، ص0006تعميـ الحؿ عمى المواقؼ المماثمة.   )الطناوي،  -5

 وسنناقش فيما يأتي الخطوات السابقة بشيء مف االيجاز:
 الشعور بالمشكمة:-ٔ

مف الضروري اف يشعر المتعمموف باف ىناؾ مشكمة يراد ايجاد حؿ ليا وال يشترط اف 
يمة او خطيرة، بؿ يمكف اف تكوف مجرد سؤاؿ ال تعرؼ اجابتو، او مشاىدة تكوف المشكمة جس

 غير مألوفة تتطمب تفسيرا مقبوال. 
 :تحديد المشكمة -ٕ

تعد ىذه الخطوة مف اىـ خطوات اسموب حؿ المشكالت، الف تحديد المشكمة تحديدا دقيقا 
 ـ لحميا.يبيف عناصرىا ويتيح  لممتعمميف دراستيا بطريقة ويوجيوف كؿ جيودى

 جمع المعمومات المتصمة بالمشكمة: -ٖ
اذا تحددت المشكمة تحديدا دقيقا، اصبح مف الميسور جمع المعمومات والبيانات المتصمة 
بيا والتي يمكف اف تسيـ في الوصوؿ الى حؿ ليا. وتختمؼ مصادر الحصوؿ عمى المعمومات 
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ميف واعمارىـ، ومف مصادر جمع المتصمة بالمشكمة باختالؼ طبيعة المشكمة، وطبيعة المتعم
 المعمومات:

 فرض الفروض المناسبة لحل المشكمة: -ٗ
تعد الفروض تخمينات ذكية لحؿ مشكمة ما، وال يتوصؿ المتعمـ لمفروض المناسبة مف 
فراغ، ولكنو يعتمد في ذلؾ عمى المعمومات والبيانات المتصمة بالمشكمة والتي جمعيا في الخطوة 

مدرس اف يشجع المتعمميف عمى فرض الفروض المناسبة وتدريبيـ عمى ذلؾ، السابقة. وعمى ال
واف يناقشيا معيـ ويعمميـ مف واقع الخبرة المباشرة اف الفروض غير الجيدة ال يمكف اف تؤدي 

 الى حؿ المشكمة.
 اختبار صحة الفروض: -٘
، ويتـ ذلؾ ويتـ في ىذه الخطوة التحقؽ مف مدى صحة الفروض الموضوعة لحؿ المشكمة   

 بطريقتيف ىما: المالحظة والتجربة وذلؾ تبعا لطبيعة المشكمة.
ويجب اف يحرص المدرس عند مناقشة الفروض مع المتعمميف اف يناقش كؿ فرض عمى 
اساس ما يعرفو المتعمـ وليس عمى اساس ما يعرفو ىو، فالمدرس يعرؼ االجابة ويعرؼ الفرض 

الفروض خبرة المتعمميف انفسيـ الذيف تواجييـ الصحيح، فالميـ في خطوة اختبار صحة 
 المشكمة وليست خبرة المدرس. 

 :الوصول الى حل المشكمة -ٙ
في ىذه الخطوة يصؿ المتعمـ الى حؿ لممشكمة موضع الدراسة بعد التأكد مف صحة 
الفرض السابؽ وضعو، وقد يكوف ىذا الحؿ قاطعا مثؿ اف المعدف يتمدد  بالحرارة، وقد يكوف 

فرض يحتاج الى تأكيد اكثر، ويجب اف يدرؾ المتعمموف اف ما توصموا اليو مف حموؿ  مجرد
 لممشكمة قابمة لمتغير، وقد تتغير في وقت ما اذا ظيرت حقائؽ جديدة.

 تعميم الحل عمى المواقف المماثمة:  - ٚ 
مى وفي ىذه الخطوة يستفاد مف النتائج التي توصؿ الييا المتعمموف ويحاولوف تطبيقيا ع

مواقؼ او مشكالت مشابية حيث ال تتوقؼ قيمة النتيجة التي توصؿ الييا المتعمـ عمى انيا 
تحؿ المشكمة موضع الدراسة فحسب، ولكنيا تساعده ايضا في الوصوؿ الى تعميمات اشمؿ 
واعمؽ يمكف استخداميا في تفسير مواقؼ او ظواىر اخرى جديدة. وينبغي مالحظة اف خطوات 
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الت متفاعمة مع بعضيا البعض، وليس ضروريا اف تسير تمؾ الخطوات اسموب حؿ المشك
بالتسمسؿ السابؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ: قد يشعر المتعمـ في خطوة فرض الفروض بحاجتو الى 
جمع معمومات اكثر، وىى الخطوة التي تسبقيا، فيمجأ لذلؾ حتى تأتي فروض جديدة، وقد 

الى عدـ صحة جميع الفروض، ومف ثـ يقـو يتوصؿ مف خالؿ خطوة اختبار صحة الفروض 
 (653-655، ص0006باستبعادىا ووضع فروض اخرى بديمة، وىكذا. )الطناوي، 

 رابعا: كيفية تنفيذ خطوات طريقو حل المشكالت.
اف حؿ المشكمة في االساس عممية تعاونية، اكثر منيا عممية فردية، وخاصة اذا كانت   

ع باختيارىا ووضع خطة عمميا ولذلؾ بدء التنفيذ باستعماؿ  لممشكمة طبيعة عامة، شارؾ الجمي
 اسموب عمؿ المجموعات.

 يوزع الصؼ الى مجموعات؟-
 تختار كؿ مجموعة احد النشاطات.-
 تحدد فترة زمنيو إلنجاز  العمؿ  -
 (625، ص0005يتـ تباد انجازات كؿ مجموعة بالطريقة المناسبة. )عبيدات، سييمة،  -

 من المعمم والمتعمم في حل المشكمة.      دور كل  -خامسًا:
في ىذه االستراتيجية المجاؿ لمحديث عف الدور التقميدي لممعمـ وال عف دفتر التحضير 
وخطوات عرض الدرس ومتطمبات االدارة  الصفية التقميدية، اف جميع ىذه االمور تختفي حيف 

 بما يمي:نستخدـ استراتيجية حؿ المشكمة، ويتحدد دور المدرس الجديد 
 تييئة عدد مف المشكالت عمى ضوء ما يراه مف حاجات الطمبة. -
 اثارة اىتماـ الطمبة بالمشكالت المطروحة، وتنظيـ اسسيا مما يسيـ في وضع خطة العمؿ. -
 ربط المشكمة وحميا بالمعمومات التي يحتاج الييا الطمبة وبالميارات الالزمة ليـ. -
 توزيع االدوار. -
 تيـ وىـ يعمموف.مراقبة الطمبة ومتابع -
 (622، ص0005تقييـ اداء الطمبة.      )عبيدات.سييمة،  -

 سادسًا: االسس التربوية التي تستند الييا طريقة حل المشكالت.
 تتماشى طريقة حؿ المشكالت مع طبيعة عممية التعميـ التي تقتضي اف يوجد  -6
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يقة مف قبؿ المدرس واثارتو لدى المتعمـ ىدؼ يسعى الى تحقيقو، وعميو فاف استعماؿ ىذه الطر 
لموقؼ مشكؿ، او سؤاؿ عممي محير كمدخؿ لمدرس يكوف دافعا او حافزا داخميا لمتفكير 

 المستمر ومتابعة النشاط التعميمي لحؿ المشكمة.
تجمع في اطار واحد بيف محتوى التعمـ، او مادتو، وبيف استراتيجية التعمـ وطريقتو، وعميو  - 0

في استعماؿ طريقة حؿ المشكالت وتطبيقو لمساعدة الطمبة مف يبدؿ المدرسوف جيودا 
 اتباع االسموب العممي 

تتفؽ مع مواقؼ البحث العممي، لذلؾ فيي تنمي لدى المتعمـ روح االستقصاء والبحث - 5
العممي، وتدربيـ عمى خطوات الطريقة العممية وميارات البحث والتفكير العممي، وىذا بحد 

 لتربيةذاتو ىدؼ اساسي في ا
تتضمف اعتماد الفرد المتعمـ عمى نشاطو الذاتي لتقديـ حموؿ لممشكالت العممية المطروحة،  -2

وتمكف المتعمـ مف اكتشاؼ المفيوـ او المبدأ او القاعدة، او الطريقة التي تمكنو مف حؿ 
 ( 503، ص0005المشكمة المطروحة  وتطبيقيا في موقؼ مختمفة جديدة. )ابودياش، 

 يزات اسموب حل المشكالت:سابعا: مم
 -يتميز اسموب حؿ المشكالت بعدة مميزات يمكف تمخيصيا  فيما يأتي:  
يسيـ في تنمية ميارات التفكير العممي لدى المتعمميف ويساعدىـ عمى استخداميا، ليس  -6

فقط في حؿ المشكالت التي يثيرىا المعمـ داخؿ حجرة الدراسية بؿ ايضا في حؿ المشكالت 
 ونيا في حياتيـ الواقعية واليومية التي يواجي

يكتسب المتعمموف مف خالؿ اسموب حؿ المشكالت بعض الصفات المرغوبة مثؿ تحمؿ  -0
المسؤولية والتعاوف واالعتماد عمى النفس، مما يؤدي الى اعداد افراد ذوي شخصيات قوية 

 ومستقمة. 
افضؿ مف  يساعد اسموب حؿ المشكالت المتعمميف عمى اكتساب المعمومات بصورة -5

اكتسابيـ ليا بطرائؽ التدريس االخرى وذلؾ حيث اف المعمومات في ىذا االسموب تكوف 
وظيفية  بالنسبة لممتعمميف يكتسبونيا مف خالؿ نشاطيـ وتفاعميـ المباشر مع الموقؼ 
التعميمي، وىذا يساعدىـ عمى تطبيقيا او استخداميا في مواقؼ اخرى متشابو. كذلؾ اثبتت 
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اسموب حؿ المشكالت يسيـ في تقميؿ نسياف المتعمميف لممعمومات التي  الدراسات اف
 يكتسبونيا خالؿ دراستيـ. 

يسيـ اسموب حؿ المشكالت في اشباع حاجات المتعمميف ورغباتيـ وميوليـ، حيث يشعروف  -2
عند توصميـ لحؿ المشكمة المدروسة براحة نفسية تعد بمثابة تعزيز يدفعيـ الى بذؿ مزيد 

 يـ وارتباطيـ بالمدرسة وما يتعممونو فييا مف اىتمام
يساعد ىذا االسموب المتعمميف عمى االعتماد عمى الواقعية في التفكير والبعد عف الذاتية  -3

مما يمكنيـ مف التكيؼ بسيولة مع المجتمع الذي يعيشوف فيو، وخاصو في ظؿ الظروؼ 
 (654-653، ص0006المتغيرة التي يعيشونيا. )الطناوي، 

 الثالث: طريقة التعمم التعاوني  المبحث
اف التعمـ التعاوني ال يعني اف يعمؿ الطمبة في مجموعات طواؿ الوقت بؿ قد يمجأ  :مقدمة

المدرس الى استخداـ المجموعات في جزء مف الحصة او في بعض الحصص، ويمارس 
 االستراتيجيات االخرى في حصص اخرى.

تعاوني، اال اذا كانت ذلؾ سياسة المدرسة  فميس المطموب تحويؿ كؿ التعميـ الى تعميـ
 (652، ص0005وفمسفتيا.)عبيدات وسييمة، 

 التعمم التعاوني:
يقصد بالتعمـ التعاوني اف يعمؿ الطمبة في مجموعات او في ازواج لتحقيؽ اىداؼ 

 التعميـ.
 ويستند ىذا النوع مف التعميـ الى االسس التالية:

 مف التنافس. التعاوف واالعتماد المتبادؿ بدال -
 يعمؿ الطمبة ي فريؽ ويقيموف عالقات اجتماعية قوية بتفاعؿ  قوي. -
 ضرورة العمؿ معا لحؿ مشكالت يصعب حميا                - 
 تحقيؽ االلتزاـ بالعمؿ مع االخريف. -
 المساواة الفردية لكؿ عضو في الجامعة. -
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 عمم التعاوني:ادوار كل من المعمم والمتعمم في اثناء الت -ثانيا:
مف خالؿ استعراض االشكاؿ  السابقة التي يتـ بيا التعمـ التعاوني، يمكف تحديد ادوار كؿ 

 مف المدرس والمتعمـ في اثناء التعمـ التعاوني كما يمي:
 دور المتعمم في التعمم التعاوني  -ا

ؼ يقوـ المتعمـ في اثناء استراتيجية التعمـ التعاوني بدور فعاؿ ونشط ضمف ظرو 
اجتماعية مختمفة تماما عف المواقؼ الروتينية التي تمارس في الظروؼ المدرسية الصفية 
العادية، فمـ يعد المتعمـ مجرد متمؽ لممعمومات والمفاىيـ وعمية حفظيا واستدعاؤىا حينما يطمب 
 منو ذلؾ، بؿ اصبح لو دور بارز في انجاز المياـ التي تضطمع بيا المجموعة التي يعمؿ معيا.

 ويتمثؿ دور المتعمـ في اثناء استراتيجية التعمـ التعاوني فيما يمي:
 البحث عف المعمومات والبيانات وجمعيا وتنظيميا. -6
 انتقاء الموضوعات ذات الصمة بموضوع الدرس. -0
 تنشيط الخبرات السابقة، وربطيا بالخبرات والمواقؼ الجديدة  -5
 القات الطيبة وااليجابية بيف المتعمميفتوجيو االخريف نحو انجاز المياـ مع االحتفاظ بالع -2
 حؿ الخالفات بيف المتعمميف وما قد يحدث مف سوء تفاىـ بينيـ. -3
 التفاعؿ في اطار العمؿ الجماعي التعاوني.  -4
بذؿ الجيد ومساعدة االخريف، واالسياـ بطرح وجيات نظر تنشط الموقؼ  -5

 ( 065، ص0066التعميمي.)الطناوي، 
 لتعاوني:دور المعمم في الدور ا -ب
 اتخاذ القرارات الالزمة ألجراء التعمـ التعاوني:-6
 .تحديد االىداؼ التعميمية واالكاديمية التي يريد تحقيقيا مع طالبو 
 .تحديد عدد الطالب في المجموعة الواحدة 
 .اختيار طالب المجموعة مف فئات الطالب المختمفة 
 ب جموسيـ وتوفير المستمزمات تييئة بيئة صفية مناسبة لمتعمـ التعاوني مف حيث ترتي

 الالزمة ليذا التعمـ.
 .تحديد االدوار لكؿ فرد في المجموعة لكي يقـو بو عمى احسف وجو 
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 االعداد االكاديمي لمدرس:-0
 .شرح الميمة لمطالب وتعريفيـ بالدور المطموب مف كؿ واحد فييـ 
 ي. التأكيد عمى الطمبة بالعمؿ والتفكير الجماعي التعاوني وليس الفرد 
 .تعميـ النتائج االيجابية عمى الصؼ كمو 
  تعميـ الطالب الميارات التعاونية بعد اف يعتادوا العمؿ ضمف المجموعات 
 التفقد والتدخؿ:-5
  تفقد مجموعات العمؿ مف خالؿ التجواؿ بيف الطالب اثناء انشغاليـ بأداء مياميـ ومالحظة

 سموكيـ وتفاعميـ مع بعضيـ البعض.
  المساعدة لمطالب عند الشعور بحاجتيـ الييا.التدخؿ وتقديـ 

تشجيع الطالب عمى تبادؿ االجابات واالوراؽ وتمخيص النقاط الرئيسة في الدرس لتعزيز التعميـ. 
 (677، ص0060)جميورية العراؽ، 

 خطوات تنفيذ التعمم التعاوني: -ثالثاً 
 ولتحقيؽ تعمـ تعاوني فعاؿ البد مف اتباع الخطوات التالية لتحقيؽ تحصيؿ مرتفع:

 توفر اليدؼ الذي يجب اف يكوف ميما ألعضاء المجموعة.-6
توافر المسؤولية الجماعية لكؿ مجموعة اختيار وحدة دراسية يمكف تعمميا مف قبؿ الطمبة في -0

 حضيرىا ويستطيع المعمـ عمؿ اختبار فييا.فترة محدودة تحتوي عمى فقرات يستطيع الطمبة ت
 اعداد ورقة منظمة مف المعمـ لكؿ وحدة تعميمية في الدرس تحوي عمى اىـ االفكار.-5
تنظيـ فقرات التعمـ وفقرات االختبار بحيث تعتمد عمى ورقة العمؿ المقدمة وتحوي عمى -2

 الحقائؽ والمفاىيـ والميارات.
 ونية تختمؼ في بعض الصفات والخصائص كالتحصيؿ تقسيـ الطالب الى مجموعات تعا-3
خضوع جميع الطمبة الختبار فردي حيث اف كؿ طالب ىو المسئوؿ شخصيا عف انجازه ثـ -4

 تجمع عالمات المجموعة لمحصوؿ عمى اجمالي درجات المجموعة 
عراؽ، حساب عالمات المجموعة ثـ تقديـ المكافئات والتعزيز لممجموعة المتفوقة )جميورية ال-5

 (000-677ص، 0060
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 تكوين المجموعات في التعمم التعاوني  -رابعًا:
اختيار المعمـ لممجموعات ىي احدى اسس التعمـ التعاوني وتبيف الدراسات اف الطالب 
يتعمموف اكثر مف الناحية االكاديمية واالجتماعية عندما يكوف اعضاء المجموعة مختمفيف 

اف المجموعات التي يختارىا المعمـ تعطي الطالب  بييف.بالقدرات بدال مف اف يكونوا متشا
 فرصة العمؿ مع طالب مختمفيف عنيـ وفرصة التعرؼ عمييـ وتثميف العمؿ الجماعي معيـ.
وتكشؼ نتائج البحوث اف اقوى المجموعات ىي تمؾ التي تتكوف مف طمبة في مستويات مختمفة 

 مفة وقد يمعب افراد المجموعة ادوار مخت مف الميارات.
 االدوار التي يمعبيا افراد مجموعة التعمم التعاوني -خامسًا:

 .قارئ: يقرأ الواجب بصوت عاؿ عمى المجموعة 
 .مسجؿ: يدوف اجابات المجموعة وما يدور مف نقاشات 
  متفقد: يتأكد اف جميع افراد المجموعة يفيموف عمميـ، وىو الذي يطمب الى افراد المجموعة

 ويسأليـ عف الطريقة التي تـ بيا توصميـ الى االجابة.التوضيحات والتبريرات، 
  :جامع المواد 
  يجمع جميع المواد ويسمـ المواد لمطالب ويجمع المواد مف الطمبة ويضع المواد في لفات

 ويسمـ الميمات 
 .مقرر: يقدـ اداء المجموعة لطمبة الصؼ ويقدـ المشروعات ايضا 

لمجموعة، ويساعد الفريؽ عمى االنشغاؿ في مراقب: يراقب مستوى الضجيج التشويش في ا
 (000، ص0060ميماتيـ التي يكمفوف بيا مف خالؿ مراقبة الوقت )جميورية العراؽ، 

 االعتبارات اليامة في العمميات الجماعية-سادسًا:
 -يمكف تمخيص االعتبارات اليامة الضرورية لنجاح العمميات الجماعية فيما يمى:

حؿ المشكالت تتطمب توفير جو مادى لمجماعة يساعد عمى جو العمؿ: فالفاعمية في  -6
التعرؼ عمى المشكمة، ومف المفيد اف تكوف الجماعة كبيرة بدرجة تكفي لتوفير اكبر قدر 
مف الخبرة، وصغيرة الى الحد الذى يسمح بأكبر درجة مف االشتراؾ مف جانب كؿ عضو 

 فييا.
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ع مجاال لمتيديد، وتسمح باالنتقاؿ مف الطمأنينة: فالعالقة الطيبة بيف االفراد ال تد  -0
 المشكالت الفردية الى اىداؼ الجماعة.

القيادة الموزعة: فتوزيع القيادة بيف االعضاء يؤدى الى انغماسيـ في المشكالت، كما يسمح  -5
 بأقصى نمو ممكف لألفراد.

االىداؼ الواضحة: فالصياغة الواضحة لميدؼ تزيد مف لشعور بالجماعة، كما تزيد مف  -2
 اشتراؾ االعضاء في عممية اتخاذ القرارات.

المرونة: ينبغي اف تضع الجماعات خطة عمؿ، التباعيا مف البداية، الى اف توضع  -3
 اىداؼ جديدة في ضوء االحتياجات الجديدة، ويمكف حينذاؾ تعديؿ خطة العمؿ. 

الى قرار  ينبغي اف تستمر عممية اقتراح القرارات، ومناقشتيا، حتى تصؿ الجماعة االجماع: -4
 يحصؿ عمى موافقة اجماعيو. 

االحاطة بالعممية: فاإلحاطة بالعممية الجماعية تزيد مف احتماؿ التعرؼ عمى اليدؼ، كما  -5
 تسمح بالتعديؿ السريع لألىداؼ الرئيسية والفرعية.

التقويـ المستمر: فالتقويـ المستمر لألىداؼ واالنشطة يسمح بالتعديؿ الذكي لمخطة  -6
 (506، ص6762سة المشكالت في اي مرحمة مف مراحميا. )الرياف، الموضوعة لدرا

 سابعًا: فوائد التعمم التعاوني ومكاسبو:
بعد مراجعة لستة واربعيف دراسة تجريبية استخدمت فييا انماط مختمفة مف التعمـ التعاوني 

( اف تحصيؿ المجموعات التجريبية في تسع وعشريف منيا كاف افضؿ Slavin 6767وجد )
داللة احصائية مف تحصيؿ المجموعات الضابطة كما اظيرت مراجعات اخرى لمبحوث اف وب

التعمـ التعاوني لو فاعميو كأسموب تدريسي. فقد اظيرت مراجعة لستيف دراسة االثر االيجابي 
الواضح لمتعمـ التعاوني عمى التحصيؿ: اثناف وسبعوف في المائة مف المقارنات كانت ايجابية 

 اف اثنتي عشرة في المائة مف المقارنات كانت لصالح المجموعات التجريبية.في حيف تبيف 
وقد اثبتت الدراسات العربية التي اجريت في التربية االسالمية وغيرىا مف المواد الدراسية 
فعالية التعمـ التعاوني حيث تفوقت المجموعات التجريبية التي درست بالتعمـ التعاوني عمى 

 المجموعات الضابطة.
 ويمكف تمخيص اىـ الفوائد التعمـ التعاوني:
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  يتيح لمتالميذ التفاعؿ وتبادؿ االفكار اآلراء اثناء الدراسة وتوضيحيا بحرية 
  يوفر الفرصة المالئمة لمتواصؿ وبنا العالقات االنسانية بيف التالميذ، حيث يتعاونوف

  ويتشاركوف مف اجؿ التعمـ والفيـ والنجاح والعمؿ لصالح المجموعة
  ،يسيـ التعمـ التعاوني في تعمـ التالميذ كثيرا مف القيـ واالتجاىات مثؿ التعاوف وبناء الثقة

واتخاذ القرار وحسف االستماع وااللتزاـ باألدوار المحددة لكؿ منيـ كما اف ىذا االسموب 
 يدفع لمتنافس الشريؼ والبعد عف االنانية والذاتية 

  وزيادة القدرة عمى التذكر ارتفاع معدالت التحصيؿ عند الطالب 
  تحسيف قدرات التفكير عند الطمبة 
  انخفاض المشكالت السموكية لدى الطمبة 
  ، (676، ص0060زيادة الحافز الذاتي نحو التعمـ. )جميورية العراؽ 

 
 الفصل الثالث

 دروس إنموذجية لكل من طريقتي )حل المشكالت والتعمم التعاوني(
 يس الحديث النبوي الشريؼ  بطريقة حؿ المشكالت:درس إنموذجي  لتدر  -اواًل: 

 التربية اإلسالمية  -المادة:   الثاني المتوسط -الصف والشعبة:
  -الحصة:              -اليوم والتاريخ:

 الموضوع: األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.
الو قال: سمعت رسول اهلل )صمى اهلل عميو و  – عن أبي سعيد الخدري نص الحديث: 

يقول:))من رأى منكم منكرًا فميغيره بيده، فأن لم يستطع فبمسانو، فأن لم يستطع  –وسمم( 
 رواه مسمـ.    فبقمبو وذلك أضعف اإليمان((

 االقتداء بالنبي محمد )صمى اهلل عميو والو وسمـ( واقوالو وافعالو -األىداؼ العامة: -
 ـ الدروس قادر عمى أف: جعؿ الطالب بعد إنياء تقدي -األىداؼ السموكية: -
 يميز بيف اإلنساف العاقؿ واإلنساف المقصر.  – 6
 ينتقد اإلنساف المقصر في أداء فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.  – 0
 يعمؿ سبب عد ىذا الحديث ىو خطاب لجميع األمة.  – 5



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

506 

 يحمؿ القوؿ آالتي ))صالح المجتمع واجب عمى كؿ فرد((.  – 2
 آلثار العكسية إلىماؿ فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر. يصؼ ا – 3
  يترجـ الحديث بمواقؼ عممية مف الحياة العامة. – 4
  -خطوات الدرس: -
التمييد الربط بالدرس السابؽ لتحديد مجاؿ المشكمة: ابدأ الدرس بالدعاء آالتي: ))الميـ ال  – 6

  -لحكيـ((، ثـ أجري مع الطمبة المناقشة اآلتية: عمـ لنا أال ما عممتنا، أنؾ أنت العميـ ا
-  ، المدرس: تذكرف في الدرس السابؽ كيؼ أف رسوؿ اهلل كاف يدعوا إلى اإلصالح وبحـز

 ويسعى لمقضاء عمى الفساد لينتشر الخير والسالـ ؟
َذا  ))ِإنََّما َأْىَمَك الَِّذيَن َقْبَمُكْم َأنَُّيْم َكاُنوا ِإَذا َسَرقَ َمف تذكر الحديث  - ِفيِيْم الشَِّريُف َتَرُكوُه َواِ 

ِعيُف َأَقاُموا َعَمْيِو اْلَحدَّ والذي نفسي بيده َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت  َسَرَق ِفيِيْم الضَّ
 َلَقَطْعُت َيَدَىا((، 

 وىذا إلى ماذا يدؿ؟     -
 طالب: يدؿ ضرورة محاربة الفساد، والنيي عف المنكر.  -
 . ثاني: االبتعاد عف كؿ ما ال يرتضي اهلل تعالى، وعمؿ كؿ ما يقربنا منو  طالب -

 تحديد المشكمة وصواًل إلى  قراءة المدرس األنموذجية::
 المدرس: إذ ما ىي أساليب القضاء عمى الفساد؟ 

 طالب: عف طريؽ األمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر. -
الفساد باألمر بالمعروؼ والنيي عف المدرس: أحسنت فيمكف لممجتمع أف يتخمص مف  -

 المنكر، فإذا نظرنا إلى مجتمعنا وحاؿ الفساد فيو، فكيؼ نحكـ عمى ذلؾ؟
 طالب: المجتمع فيو فساد كبير، والواقع أصبح كمو مشاكؿ. -
 طالب أخرى: ىذا ىو حاؿ الواقع العالمي بشكؿ عاـ. -
 المدرس: ما ىي أسباب ىذا الواقع المؤلـ. -
 المعروؼ والنيي عف المنكر.طالب: ترؾ األمر ب -
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المدرس: أحسنت، فالسبب الرئيس ليذا الفساد واإلفساد، االبتعاد عف منيج اهلل تعالى بشكؿ  -
عاـ، وترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، فماذا يمثؿ إذف وترؾ األمر بالمعروؼ 

 والنيي عف المنكر.
 طالب: يمثؿ مشكمة حقيقية تعـ البالد والعباد. -
مشكمة حقيقية،  )ترك اْلمر بالمعروف والنيي عن المنكر(أحسنت وبارؾ اهلل فيؾ  المدرس -

أتعرفف أف الحديث  -نثبت المشكمة ونكتبيا عمى السبورة-ثبت ذلؾ عمى السبورة، وبعد أف 
النبوي موضوع درسنا عف ىذه المشكمة الخطيرة وكيفية معالجاتيا الشرعية، إذ يقوؿ رسوؿ 

 وآلو وسمـ(اهلل )صمى اهلل عميو 
اقرأ الحديث الشريؼ قراءة جيرية أنموذجية وبعناية فائقة مراعية وضوح المفظ والصوت، 

 ومخارج الحروؼ الصحيحة.
 تحديد مجاالت المشكمة وعالقة بعضيا ببعض:

اطمب مف الطالب قراءة الحديث الشريؼ قراءة صامتة، مع التفكر بالمجاالت العالج التي 
  عميو وآلو وسمـ(، والتفكر فييا.    وضعيا رسوؿ اهلل)صمى اهلل

 القراءة الجيرية لمطمبة: 
ابدأ بالطالب المتفوقيف بقراءة الحديث قراءة جيرية ثـ أنتقؿ لمطمبة االخروف بقراءة 
الحديث جيريًا، وىكذا يتسنى تدريب الطالب عمى قراءة الحديث الشريؼ قراءة جيدة مف غير 

 بديف رأييـ  بالمشكمة وربطيا بالواقع. أخطاء، والتركيز عمى الطمبة أف ي
 تحديد الحموؿ الممكنة مف شرح الحديث: 

أبيف لمطالب معنى المنكر بعد أف أتعرؼ إجاباتيـ عف معناه، والتركيز عمى كوف المنكر 
مشكمة كبيرة البد مف إيجاد الحموؿ ليا، وأسأؿ الطمبة ما الحموؿ التي حددىا لنا رسوؿ اهلل 

 (ضعؼ اإليماف())وآلو وسمـ(، لمقضاء عمى المشكمة، والتركيز عمى عبارة )صمى اهلل عميو 
 وأكتبيا عمى السبورة ليتسنى لجميع الطالب التعريؼ بيذه العبارة.  (أقؿ اإليماف())وتعني 

 الشرح وتحديد الحموؿ لممشكمة:  – 4
نكر أقسـ موضوع الحديث الشريؼ عمى وحدتيف، الوحدة األولى: تعريؼ المعروؼ والم

ُكنُتْم "  وأىميتو لألمة المحمدية إذ يقوؿ اهلل تعالى المية انطالقا مف بياف مفيوـ قولو تعالى:
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َن َأْىُل َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّمِو َوَلْو آمَ 
ْنُيُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُىُم اْلَفاِسُقونَ اْلِكتَاِب َلَكاَن َخْيرً  شراؾ الطمبة  {ٓٔٔ}آل عمران/ " ا لَُّيم مِّ ، وا 

كيؼ أف ىذا األمر مف األىمية بمكاف أف جعمو اهلل تعالى مف العوامؿ الميمة لخيرية األمة 
عرؼ مشروعيتو، المحمدية، وألفت انتباه الطمبة كيؼ أف اهلل تعالى قدمو في اآلية عمى األيماف لت

 فأشرح  وأسأؿ ما المقصود بالمعروؼ ؟ 
 طالب: ىو األعماؿ الصالحة مثؿ الصدؽ واألمانة والوفاء وغيرىا.  -
 طالب ثاني: ىو األعماؿ الحسنة التي أكدىا اهلل تعالى ورسولو الكريـ.  -
 طالبة ثالثة: ىو كؿ عمؿ صالح وحسف.  -
ة: ىو ما تعارؼ عميو الناس، وألفتو المدرس: أحسنتـ جميعا، فالمعروؼ يعرؼ في المغ -

 فيو ما عرؼ مف أما في أصطالح الشرع:النفوس وكاف غير مستغرب لدى الطبع السميـ. 
ذا لـ  ديف اهلل تعالى مف أفعاؿ حسنة مفروضة كانت توجد لدييـ إضافة لمعنى المعروؼ وا 

 توجد إضافة منيـ أسأؿ السؤاؿ اآلتي: ما المقصود بالمنكر؟ 
 ؿ عمؿ قبيح أو مخالؼ لمشرع. طالب: ىو ك -
 طالب ثاني: ىو كؿ ما حرمو اهلل تعالى.  -
 طالب ثالث: ىو عكس األعماؿ الصالحة.  -
المدرس بارؾ اهلل فيكـ فالمنكر: ضد المعروؼ وىو ما تنكره النفوس وينكره الشرع محرما  -

 كاف أو مكروىًا ويغضب اهلل تعالى. 
مر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ألف ىذا أف دؿ ودرسنا ىنا يؤكد ىذا المعنى أال وىو األ  

 عمى شيء فإنما يدؿ عمى حب المؤمف هلل تعالى ولرسولو الكريـ حيث يمتثؿ أوامره.
 إيجاد المعالجات العممية: أسأؿ الطمبة:

 كيؼ نحافظ عمى أمتنا مف الضياع والتدىور ؟  -
 طالب: عف طريؽ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.  -
 : عندما نمتثؿ ألوامر اهلل تعالى ورسولو الكريـ وننتيي إلى ما نيى عنو. طالب ثاني -
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المدرس: أحسنتـ، فعمينا نحف المسمميف نتالفى ذوي النفوس الضعيفة الذيف يسيروف وراء  -
شيواتيـ ونزاوتيـ عف طريؽ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ثـ أسأؿ: ىؿ توجد 

 إضافات أخرى ؟ 
 ية إضافات.  الطمبة ال توجد أ -

 ثـ أنتقؿ مع طالبي بعد ىذه المناقشة إلى الوحدة الثانية: 
  -تجريب الحموؿ مف خالؿ بياف مشروعيتيا:

أعمؿ عمى تأكيد وجوب أف تكوف معالجاتنا لممشكمة التي نحف بصددىا بمعالجات شرعية 
كونيا شرعية  وال بد مف التأكد منيا مف خالؿ تجريبيا، فنتعرؼ عمى مالئمة الحموؿ مف خالؿ

مشروعة بنص القرآف وسنة النبي )صمى اهلل عميو والو وسمـ(، فأسأؿ عف مراحؿ العالج 
 ودرجاتو ومشروعة كؿ درجة منو:   

المدرس: مف منكف تذكر لي شاىدًا مف القرآف الكريـ يبيف فيو تعالى األمر بالمعروؼ  -
 والنيي عف المنكر؟ 

نُكمْ  تعالىطالب: قولو  - ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن  " َوْلَتُكن مِّ
فيو أمر أليي مباشر لمقياـ باألمر {، َٗٓٔعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن" }آل عمران/

 بالمعروؼ والنيي عف المنكر.
  -المدرس: أحسنت، واآلف أسأؿ السؤاؿ اآلتي: -

أف المشروعية، ىي الوجوب، أو التحريـ، أو المكروه، فما ىو الحكـ الشرعي كمنا نعرؼ 
 لألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في اآلية القرآنية السابقة ؟ 

 طالب: الوجوب. -
المدرس: أحسنت، فظاىر قولو تعالى أمر واجب العمؿ بو مف أمة صالحة مف الناس أنيا  -

أولئؾ ىـ ))يا إذ حصر الفالح بيـ لقولو تعالى: أف قامت بيذا العمؿ يكوف الفالح نصيب
ثـ أطمب مف الطمبة شواىد أخرى مف القرآف الحكيـ عمى وجوب األمر  (المفمحوف(

 بالمعروؼ والنيي عف المنكر. 
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"َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف طالب: قولو تعالى:  -
اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن الّمَو َوَرُسوَلُو ُأْوَلِئَك وَ  َيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

 { َٔٚسَيْرَحُمُيُم الّمُو ِإنَّ الّمَو َعِزيٌز َحِكيٌم "}التوبة/
يث تغيير المدرس: بوركتـ، واآلف نوضح معًا كيفية تغيير المنكر عندما نراه فقد ذكر الحد -

 المنكر باليد فمتى نستعمؿ اليد في تغيير المنكر؟
 التدرج في الحموؿ وواقعيتيا: 

 المدرس: ماذا نستنتج مف تدرج النيي عف المنكر باليد، ثـ بالمساف، ثـ بالقمب؟ -
طالب: األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجب عمى كؿ مكمؼ، كٌؿ بحسب  -

 استطاعتو، 
واجب ال يستثني أحدًا، مع وجوب احتراـ االختصاص واألنظمة المدرس أحسنت، فيذا ال -

والقرانيف، فنحف ال نستعمؿ اليد في تغييرنا لممنكر، ألننا في مجتمع مرتبط بقوانيف وأنظمة 
تعاقب المخالفيف لذا نترؾ لمقضاء تطبيؽ ىذه الفقرة مف الحديث الشريؼ وىو تغيير المنكر 

أود أف أبيف لكف أف الفقياء اختمفوا في ىذه المسألة  باليد ألننا خاليف مف السمطة ولكف
ولكف األغمبية مف الفقياء أجمعوا عمى ترؾ تغيير المنكر باليد لمقضاء والسمطة حتى ال 

 تنتشر الفوضى في المجتمع، وكذلؾ ألولياء األمور ىذه السمطة أيضًا مف باب التأديب. 
 النيي عف المنكر فماذا نستعمؿ ؟ ثـ أسأؿ السؤاؿ اآلتي: أذا لـ نستعمؿ اليد في  -
 طالب: المساف عف طريؽ النصح واإلرشاد.  -
المدرس: أحسنت، أي أف مسؤولية تغيير المنكر بالمساف تقع عمى عاتؽ النصحاء  -

 والعقالء. 
رشاده  - المدرس: فإذا لـ يكف باستطاعتنا إنكار المنكر وردع المخالؼ أو حتى نصحو وا 

رشادنا لو فماذا نفعؿ معو ؟ لغمبة الظف أنو ال ستجب لنصا  ئحنا وا 
 طالب: نتبع منيج رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( فننكر المنكر عف طريؽ بالقمب.  -
 المدرس: نعـ وكيؼ يكوف ذلؾ ؟  -
 الطالب نفسو: عف طريؽ التجيـ وشعور عدـ الرضا أماـ الشخص المخالؼ.  -
 . طالب ثاني: عف طريؽ الدعاء ليذا الشخص باليداية -
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المدرس: أحسنتما، ولكف أود أف أضيؼ إلى كاًل منكما أف الدعاء ال يكوف فقط لمشخص  -
نما يكوف الدعاء لنا أيضًا عندما يدعو في نفسو الدعاء اآلتي:  يا رب ىذا ))المخالؼ وا 

، فمماذا إذف وصؼ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمـ( (منكر ال يرضيؾ وال أرضاه(
 مب بضعؼ اإليماف ؟ تغيير المنكر بالق

 طالب: ألنو أقؿ اإليماف ويأتي بالمرتبة الثالثة.  -
 المدرس: بوركت.  -
 التقويـ:  – 5

وفي ىذه الخطوة أوجو عددا مف األسئمة إلى الطمبة عف الموضوع ومف ىذه األسئمة لتأكيد 
  -تحديد المشكمة، وتعرؼ حموليا:

حمد)صمى اهلل عميو والو وسمـ( وىي ما المشكمة التي نتعرؼ عمييا مف حديث النبي م – 6
 واقعة في واقع حياتنا المعاصر

  حؿ المشكمة يقتصر عمى إنكار المنكر، أـ يجب أف يرافقو أمر بالمعروؼ؟ -0
 أذا رأيت منكر، كيؼ تعالجيو ؟   -5
 ما وسائؿ تغيير المنكر ؟  – 2
 عمى مف تقع مسؤولية المنكر ؟  – 3
 ؿ ثالث مراتب لتغيير المنكر.ما الحكمة في تخصيص الرسو  – 4
 تحديد الواجب البيتي:  – 6
 حفظ الحديث ومراجعتو مع تحضير الحديث الثالث لمدرس القادـ.  -6
 كتابة ثالث مواقؼ عممية يمكف لمطالب أف يستعمميا في إطار األمر بالمعروؼ. -0
 كر. كتابة ثالثة أمثمة يمكف لمطالب أف يقـو بيا مع زميمو لمنيي عف المن -5
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 درس إنموذجي لتدريس الحديث النبوي الشريف بطريقة التعمم التعاوني -ثانيًا:
 اليوم  والتاريخ: الثاني المتوسط

 الصف  والشعبة: 
 المدرسة: 

 المادة: التربية االسالمية 
 الموضوع: الحديث السابع

 )في اكبر الكبائر(
 اوال: االىداف العامة لتدريس التربية االسالمية

ـ االىداؼ لمنماذج البشرية التي عنا بيا القراف الكريـ والتأكيد عمى دور المبادئ الدينية رس -6
 والمعايير السموكية االسالمية في الحياة.

رسـ صورة تقريبية لممجتمع االسالمي السعيد ورسـ الطرائؽ التي ياخذ بيا المدرس لتحقيؽ ىذا  -
 المجتمع تطبيقا عمى مجتمع المدينة.

عند اختيار المفردات قدرات التمميذات كما تراعى مدى ارتباط منيج التربية بمناىج  تراعى -5
الدراسات االنسانية ما لـ التمميذات ويفتح صدره ليف فمثال في كؿ ذلؾ اآلية القرآنية 

ِتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ " اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيم ِبالَّ :الكريمة
   { َٕ٘ٔربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِديَن" }النحل/

 ثانيا: اليدف الخاص
 تعريؼ الطالب بأكبر الكبائر وحثيـ عمى اجتناب الذنوب الكبيرة والصغيرة.

 عمى اف:وىي جعؿ الطالب قادر  ثالثا: االىداف السموكية:
 يذكر الحديث النبوي الشريؼ )في اكبر الكبائر(. -6
 يستوعب ما اكبر الكبائر الواردة في الحديث الشريؼ. -0
 يفسر ما معنى االشراؾ باهلل. -5
 يبيف مدى اىمية قوؿ الحؽ واالبتعاد عف شيادة الزور. -2
 يدؿ عمى مدى اىمية بر الوالديف بآية كريمة مف القرآف الكريـ. -3
 يرتب الذنوب الواردة في الحديث حسب كبرىا. -4
 يقوـ سموؾ االخريف بحسب برىـ بوالدييـ. -5

 رابعا: خطوات التدريس
 دقائؽ( 3)   ويكوف عمى النحو اآلتي:التمييد:  -ٔ
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 يدخؿ المدرس مف صمب موضوع الدرس بالسؤاؿ اآلتي:  
 يسأؿ الطمبة قائال: ما انواع الذنوب؟

 إلجابة عمى السؤاؿ.يرفع ايدييـ ل الطمبة:
 يسمح ألحد الطالب باإلجابة  فتجيب قائمة الذنوب نوعاف: كبيرة وصغيرة. المدرس:
 مف يذكر لي بعض الذنوب الكبيرة؟ المدرس:
 مثؿ النميمة والغيبة والكذب والزنا وغيرىا. الطالب:
 احسنتِ  المدرس:
 يسأؿ الطمبة المدرس:

 ىؿ يغفر اهلل عز وجؿ ىذه الذنوب ؟
 لطمبة يرفعوا ايدييـ بعض ا

 طالب يجيب اف اهلل عز وجؿ واسع المغفرة لمف يشاء اال االشراؾ بو.
"ِإنَّ الّمَو اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِبالّمِو َفَقِد  قاؿ تعالى:

 { ٛٗاْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما "}النساء/
 رس: أحسنتالمد

ومف ىنا نرى اف االشراؾ باهلل ذنب عظيـ ومف اكبر الكبائر التي نيانا عنيا رسولنا الكريـ محمد 
)صمى اهلل عميو والو وسمـ( وعف ارتكابيا وسنتعرؼ في ىذا الدرس عمى اكبر الكبائر مف خالؿ 

 الحديث النبوي الشريؼ )في اكبر الكبائر(.
ديث الشريف وقراءة اآليات القرآنية مع اتباع الطالب قراءة المدرس اإلنموذجية  لمح -ٕ

 المدرس بالترديد الجماعي.
 دقائق( ٘)    القراءة الصامتة من قبل الطالب  -ٖ
 عرض الموضوع -ٗ

 درسنا اليـو كما سمعتـ ىو اكبر الكبائر المدرس:
 س/ ما ىو اكبر الكبائر؟

 ج(-ب-السؤاؿ موجو لممجموعات كميا )أ المدرس:
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المجموعات يسألوا الطمبة داخؿ مجموعاتيـ ويتبادلوا االجابات واالستفسارات لالجابة رؤوساء 
 عف ىذا السؤاؿ.

يجب عمى الطمبة اف يتعاوف فيما بينيـ عمى االجابة عمى السؤاؿ وكؿ واحد يمكف اف  المدرس:
 يعطي زميمو ما عنده مف معمومات.

التجواؿ والتكمـ بحرية مع خفض الصوت ما اريد االجابة بعد دقيقتيف كما يسمح لكف ب المدرس:
 امكف.

 وبعد دقيقتيف يسمح لرئيس المجموعة )أ( باالجابة فتجيب وباقي المجموعات تسمع اجابتيا.
 رئيس المجموعة )أ( تقوؿ: اكبر الكبائر ىي عقوؽ الوالديف واالشراؾ باهلل وشيادة الزور.

 ص لمجموعتؾاكتبي اجابتؾ عمى السبورة في الجزء المخص المدرس:
 ج( ىؿ ىذا صحيح ما قالو الطالب اـ اف ىناؾ اجابة اخرى؟-يسأؿ المجموعتيف )ب المدرس:

 رئيس المجموعة )ب( يكوف بدوره قد سأؿ افراد مجموعتو وقد حضرت جوابًا.
 يسمح لرئيس المجموعة )ب( باإلجابة وباقي المجموعات يسمع اجابتو. المدرس:

 ائر ىي االشراؾ باهلل وشيادة الزور وعقوؽ الوالديف.رئيس المجموعة )ب(: اكبر الكب
رئيس المجموعة )ب( يخرج ويكتب عمى السبورة ما قالو في الجزء المخصص لمجموعتو في 

 المنطقة )ب(.
المدرس: يسأؿ المجموعة )ج(: ىؿ جواب الطالب الذي كتبتو امامكـ عمى السبورة ىو الصحيح 

 اـ ىناؾ اجابة اصح.
وعة )ج( قد حضرت جوابا بعد اف التقى مع اعضاء مجموعتو الصغيرة اوال تكوف رئيس المجم

 ثـ مع اعضاء  المجموعات االخرى   واستخمص جوابا شافيا ثـ يقوؿ:
رئيس المجموعة )ج(: اعتقد اف اكبر الكبائر بالتسمسؿ تبدأ باالشراؾ باهلل وعقوؽ الوالديف وقوؿ 

 الزور كما جاء في الحديث النبوي الشريؼ.
 خرج رئيس المجموعة )ج( ويكتب عمى السبورة ما قالو قبؿ قميؿ.ي

 يسأؿ الطمبة  بعد اف كتبت االجابات الثالث أي اجابة ىي االصح؟ المدرس:
 جميعا يشيروف الى اجابة المجموعة )ج( االخيرة. الطمبة :
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ابتاف احسنتـ اجابة المجموعة )ج( ىي اصح االجابات التي تشاىدوىا ثـ يمسح االج المدرس:
 ب( وتبقى اجابة المجموعة )ج( وينقميا الطالب الى دفاترىـ.-)أ

 يمسح السؤاؿ االوؿ ويكتب مكانو سؤاؿ آخر: المدرس:
 س/ ما االشراك باهلل؟

 المدرس: يعطي فرصة لمطمبة اف يسأؿ بعضيـ بعضًا لمدة دقيقتيف.
 فميجمب المجموعة )ب(. المدرس:

 ي االجابة يقوؿ:رئيس المجموعة )ب( بعد التشاور وتحر 
ىو اف يجعؿ المشرؾ مع اهلل اليا آخر غير اهلل سبحانو. ثـ يخرج ويكتب في  االشراك باهلل:

 المكاف المخصص لمجموعتو.
 ج( ىؿ عندكـ زيادة عمى ما كتبتو المجموعة )ب(.-تسأؿ المجموعتاف )أ المدرسة:

 جموعتو فتقوؿ: رئيس المجموعة )ج(: يكوف قد تحرى االجابة الشافية كما يراىا م
ىو اف يجعؿ المشرؾ مع اهلل اليًا آخر غير اهلل سبحانو وىذا ذنب كبير ومعصية  االشراك باهلل:

 ال تغتفر. ويكتب عمى السبورة الجواب في الجزء المخصص لمجموعتو. 
 ماذا تقوؿ المجموعة )أ( يا ترى عف االجابتيف المتيف امامكف. المدرس:

 تحري وااللتقاء مع افراد مجموعتو والتبادؿ يقوؿ: رئيس المجموعة )أ(: بعد ال
ىو اف يجعؿ المشرؾ مع اهلل اليًا آخر غير اهلل سبحانو وىذا ذنب كبير ومعصية  االشراك باهلل:

فال يوجد  )ال الو اال اهلل محمد رسول اهلل(ال تغتفر فشعار االسالـ واحد واىـ اركانو الشيادة بػ 
 اهلل: النار.غير اهلل الو وعقاب المشرؾ ب

"ِإنَّ الّمَو اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِبالّمِو َفَقِد قاؿ تعالى: 
 { ٛٗاْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما "}النساء/

 نعـ ىذا ىو الجواب الصحيح والشافي. المدرس:
 بة الصحيحة وينقمو الطالب الى دفاترىـ. يمسح االجابات القاصرة ويبقى االجا

 المدرس: يمسح السؤاؿ السابؽ ويكتب مكانو.
 س/ ما الكبيرة الثانية التي ورد ذكرىا في الحديث النبوي الشريف؟

 بعد دقيقتيف
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 اريد االجابة مف المجموعة )ج( المدرس:
 .رئيس المجموعة )ج(: ينتخب عضو جديد لالجابة عمى السؤاؿ المكتوب امامو

 يقوؿ بعد اف سمعت مف زمالؤه اعضاء مجموعاتو الجواب:  طالب:
عقوؽ الوالديف: فكما اف الكفر انكار لمفكرة االنسانية والطبيعة البشرية المؤمنة بخالقيا فكذا 

 عقوؽ الوالديف.
 طالب يخرج ويكتب عمى السبورة االجابة

 ـ:ب( فيما كتبو زميمؾ امامك-ما ىو رأي المجموعتيف )أ المدرس:
 المجموعة )أ( تقرر اف االجابة قاصرة.

 تقؼ ممثمة المجموعة )أ( وتقوؿ بعد اف ناقشت الطالبات افراد مجموعتيا وسمعت منيف:
وىي الكبيرة الثانية بعد االشراؾ باهلل لما فييا مف انكار االحساف الوالديف  عقوق الوالدين:

 وحقيما الطبيعي في الرعاية والكفالة مف االبناء.
َما َأْو َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدىُ :" تعالىقاؿ 

َلُيَما َجَناَح { َواْخِفْض ِٖٕكاَلُىَما َفاَل َتُقل لَُّيَمآ ُأفٍّ َواَل َتْنَيْرُىَما َوُقل لَُّيَما َقْواًل َكِريًما }اإلسراء/
 { ٕٗالذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا" }اإلسراء/

 يسأؿ المجموعة )ب( ىؿ عندكـ زيادة. المدرس:
المجموعة )ب(: يخرج طالب ويكتب عمى السبورة رواية: أنُو اقبؿ رجؿ الى النبي )صمى اهلل 

ابايعؾ عمى اليجرة والجياد ابتغي اال االجر مف اهلل تعالى: قاؿ )صمى  عميو والو وسمـ( فقاؿ:
اهلل عميو والو وسمـ( )فيؿ مف والديؾ احد حي( فقاؿ نعـ بؿ كالىما قاؿ: )فتبتغي االجر مف اهلل 

 تعالى( قاؿ: نعـ قاؿ: )فارجع الى والديؾ فاحسف صحبتيما(.
 لسبورةالمدرس: يمسح السؤاؿ السابؽ ويكتب مكانو عمى ا

 س/ ما ىي الكبيرة الثالثة التي وردت في الحديث النبوي الشريف؟
يسأؿ الطالب بعضيـ بعضًا داخؿ المجموعات ثـ رؤوساء المجموعات يسألوا بعضيـ بعضًا 
ثانيًا كؿ في مجموعتو. ويسمح ليف بالتجواؿ بيف المجموعات الخذ المعمومات مف افواه 

 الطالب.
 ( دقائؽ.5وبعد مرور )
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 يسمح لممجموعة )ج( باالجابة. درس:الم
ممثمة المجموعة )ج( تتحدث االف مبينة الكبيرة الثالثة اال وىي )شيادة الزور( وشاىد الزور في 

 النار الف فعمو ذنب كبير يجافي العدؿ الذي نادى بو االسالـ مرارا وتكرارا.
يا كأنيا رأت الجواب فيو ثـ تخرج وتكتب عمى السبورة ما قالتو والمجموعات االخرى ترفع ايدي

 نقص.
 يسأؿ المجموعة )ب( ىؿ عندكـ شيء تضيفونو فوؽ اجابة الطالب ممثمة شعبة  )ج(. المدرس:

 ممثؿ المجموعة )ب(: يتحدث قائال بعد اف يؤذف ليا:
اف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمـ( كاف يتحدث وىو متكئ فمما قاليا اعتدؿ في جمستو    

خطورة شيادة الزور واثميا وقبحيا. ثـ كررىا مرارا اماـ صحابتو تأكيدا وزيادة في  تنبييًا عمى
 التنبيو عمى اثميا وخطورة نتائجيا عمى االمة.

 ىؿ عندكـ اضافة؟ -المجموعة )أ( –يساؿ المجموعة التي لـ تتحدث   المدرسة:
عميو والو وسمـ( عمى اف  ممثمة المجموعة )أ(: تتكمـ اف الدليؿ اضافة لحديث الرسوؿ )صمى اهلل

َذِلَك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت المَِّو َفُيَو َخْيٌر لَُّو ِعنَد َربِِّو " شيادة الزور اثـ كبير قوؿ اهلل عز وجؿ:
وِر" َوُأِحمَّْت َلُكُم اْْلَْنَعاُم ِإالَّ َما ُيْتَمى َعَمْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْْلَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا  َقْوَل الزُّ

 { ٖٓ}الحج/
 يسأؿ المجموعات جميعيا أي االجابات الثالثة صحيحة؟ المدرس

 المجموعات جميعًا تشير الى المجموعة )أ( بانيا ىي االصح.
 احسنتـ يا مجموعة )أ( واحسنتـ جميعًا وبارؾ اهلل فيكف. المدرس:

 الواجب البيتي: -٘
 ئر والذنوب جميعًا ومراجعة الدرس الحالي.استخراج اآليات التي تأمر باجتناب الكبا

 المصادر  
 القرآف الكريـ -
الطبعة  -دار صادر لمنشر -بيروت–لبناف – لسان العرب–ابف منظور، محمد بف مكـر   -6

 د.ت–االولى 
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-العيف– مناىج الرياضيات المدرسة وتدريسيا االمارات العربية–ابو زينة، فريد كامؿ  -0
 6772-مكتبة الفالح

 رسالة الخميج–لعينيف، عمي خميؿ مصطفى، منيجية البحث في التربية االسالمية ابو ا -5
 ـ6764-السنو السادسة -65الرياض العدد:–مكتبة التربية لدوؿ الخميج العربي -العربي

– طرائق التدريس منيج اسموب وسيمة–االحمد ردينة عثماف، وحذاـ عثماف يوسؼ  -2
 (0006-ىػ6200-ولىدار المناىج الطبعة اال -عماف–االردف 

مكتبة –القاىرة -مصر– طرق تعميم التربية االسالمية  -احمد، محمد عبد الخالؽ -3
 ـ6763-النيضة المصرية 

دار النيضة   -القاىرة-سيكولوجية  التعميم ونظريات التعميمجابر، عبد الحميد جابر،  -4
 ـ                                            6760العربية 

واساليبيا ، طرائق تدريس التربية االسالمية -، ناصر احمد، يحيى اسماعيؿ عيدالخوالدة -5
مكتبة الفالح -الكويت–دار حنيف لمنشر والتوزيع –االردف عماف – وتطبيقاتيا العممية

 ـ.0006ىػ-6255الطبعة االولى -لمنشر والتوزيع
 ـ0000 -دار االوائؿ لمنشر– تاريخ التربية–الرشداف، عبد اهلل زاىي  -6
 ـ 6750عالـ الكتب.–القاىرة –مصر – المناىج الدراسية–رياف، فكري حسف  -7

 العربية والتربية االسالمية في المدارس تدريس المغة اصول–السرحاف، محي ىالؿ  -60
 ـ 6767-مطبعة الرشاد-بغداد -لثانويةا

     – مجمة التربية القطريةحؿ المشكالت في تدريس الرياضيات –شكري، سيد احمد  -66
 ـ 6762 -42:العدد

 -دار المناىج–. الدراسي فمسفة المنيج–الشمري، زينب حسف، وعصاـ حسف الدليمي  -60
 ـ0005

مواصفات معمم التربية االسالمية من وجية نظر جاسـ، شاكر مبدر، وفنف بصري  -65
وزارة التربية مركز البحوث االشراف التربوي واالدارات المدرسية وطمبة المرحمة الثانوية 

 ـ0000سات التربوية، بغداد، والدرا
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 اثر استخدام طريقة المناقشة الجامعية في تحصيلالخزرجي، صباح ظاىر نصيؼ،  -62
رسالة ماجستير غير منشورة،   طالب الصف الرابع االعدادي العام في مادة الجغرافية

 ـ.6763كمية التربية ابف رشد، –جامعة بغداد 
  ، دار العمـ لممالييف، د.ت.السالميروح الدين اطبارة، عفيؼ عبد الفتاح،  -63
، دار الفكر لمنشر والتوزيع، ساليب تدريس التربية االسالميةطو، تيسر، واخروف ا -64

 ـ 6770االردف، 
 اثر اسموب التعميم التعاوني في تحصل طالب الصف الثانيالعبيدو، عثماف عبد المنعـ،  -65

، رسالو 0000التربية ابف رشد، كمية  -جامعة بغداد المتوسط في مادة التربية االسالمية
 ماجستير 

وزارة التربية  مناىج واساليب تدريس التربية االسالميةالعزيزي، عزت خميؿ، واخروف  -66
 ـ6774والتعميـ، اليمف، 

، القرآني اثر طريقة التعميم التعاوني والقدرة القرآنية في االستيعابغباشو ، يسرى،  -67
 ـ.6763جامعة اليرموؾ، االردف 

 ـ 0002، 52، دار الشرؼ، الطبعة الشرعية في ظالل القران، قطب، سيد -00
، جامعة اساسيات في طرائق التدريس العامةمحمد، داود ماىر ومجيد ميدي محمد،  -06

 ـ. 6776بغداد، كمية التربية، 
اثر استخدام اسموب التعميم التعاوني في تنمية ميول طمبة المناصر، حسيف جدوع،  -00

، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة ة التاريخالخامس االدبي نحو ماد الصف
 ـ  0000القادسية، 

، مكتبة 6ط تعميم التربية االسالمية في العالم العربيشحاتو، حسف، وعبداهلل الكندي،  -05
 ـ 6775ىػ 6265الفالح، الكويت، 

 ـ. 0000دار الفكر العربي –القاىرة  -القران الكريم رؤية تربوية–عمي سعد اسماعيؿ  -02
دار الفرقاف لمنشر  -5ط التربية االسالمية بيت االصالة والمعاصرةف، اسحاؽ احمد، فرحا -03

 ـ 6776-والتوزيع 
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دار المنار –االمارات  مفيوم التربية االسالمية وطرائق التدريس–القاسمي، عمي محمد  -04
 ـ.6776-لمنشر والتوزيع 

 في تحصيل طالبات اثر المعرفة السابقة في االىداف السموكية–الكناني، حميدة كامؿ  -05
رسالة ماجستير –ابف رشد –كمية – الصف الثاني المتوسط في مادة التربية االسالمية

 ـ   0000-غير منشوره 
، مؤسسة 6، طمناىج التربية االسالمية والمربون العاممون فيياالكيالني، ماجد عرساف،  -06

 ـ.6776ىػ 6267الرياف، بيروت، 
بيروت المكتب – سالمية والمشكالت المعاصرةالتربية اال -النحالوي، عبد الرحمف -07

 ـ.0000-0ط-االسالمي
 -مجمة االستاذ -ابف رشد–وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة بغداد كمية التربية  -50

 ـ0006الجزء الثالث،  04العدد:
، االردف، دراسات في اساليب تدريس التربية االجتماعيةابو سرحاف، عطية عوده،  -56

 ـ 0000ىػ 6200الوضاح، دار الخميج، عماف، دار 
 طرق التدريس العامة وميارات تنفيذ وتخطيط عمميةجامؿ، عبد الرحمف عبد السالـ،  -50

 ـ.0000ىػ، 6200، دار المناىج لمنشر والتوزيع، االردف، عماف، 0طالتدريس، 
 .ـ6767، عماف، دار الفكر لمنشر، التعمم والتعميم الصفيالزيود، نادر فيمي واخروف،  -55
مكتبة الطالب  قضايا ومشكالت في المناىج وطرق التدريسمختار، حسف عمي،  -52

 ـ 6764الجامعي، شارع مكة المكرمة، 
 ، االردف، جمعية عماؿ المطابع التعاونية اسس التربيةناصر، ابراىيـ،  -53
 التربية االسالمية المعاصرة في مواجية النظام العالميالنقيب، عبد الرحمف عبد الرحمف  -54

 ـ.6775، 6، مصر، القاىرة دار الفكر العربي، طدالجدي
ـ، شركة الفنوف لطباعة المحدودة 6760لسنة  منيج الدراسات االعداديةوزارة التربية،  -55

 ـ 6770
، مكتبة 0، ط0ج المنيج الحديث في اصول التربية وطرق التدريسعبد القادر، حامد،  -56
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