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 الممخص:

تكتسب حصص التربية اإلسالمية أىميتيا مف أىمية الديف اإلسالمي كقيمو كمبادئو السامية، 
التي تيذب اإلنسانية كترتقي بيا إلى أعمى مف مقاـ المالئكة، لذا فنحف بأمٌس الحاجة إلى تدريس 

القراءة  كتطبيؽ كتطبيع مادة التربية اإلسالمية في مدارسنا؛ فمع تسارع التطٌكر كانصراؼ الناس عف
كانشغاليـ بمكاقع التكاصؿ االجتماعي كمشاغؿ الحياة، أضحت األخالؽ كالقيـ كالمعاني السامية في 
خطر كبير، كىي ميددة باالنقراض، كىذا الخطر يزداد عند التطمع عمى حاؿ األجياؿ التي أبتميت 

الحياة المتنكعة، كمف ىنا بثقافة الألخالؽ، كبانشغاؿ الكالديف كاألقارب عف التكجيو كاإلرشاد بأمكر 
صارت المسؤكلية التي تقع عمى عاتؽ المعمـ كالمدرس كبيرة جدان كصعبة لمغاية، كمع تقميص 

 حصص التربية اإلسالمية غدا األمر أكثر صعكبة كأدىى.
كفي ىذه الدراسة سٌمطتي الضكء عمى ىذا المكضكع، عمَّو يجد مف القٌراء كالميتميف أذنان كاعية، 

عاٌمة كالنتائج خطيرة جدان كالدمار شامؿ إذا بقي الناس في تخبطيـ كشركدىـ عف سنة اهلل  فالمصيبة
تعالى كعف منيجو في الحياة، كليس لمبشرية عالج مف ىذه الشقكة كالمفسدة كالعذاب إال أف تعكد إلى 

ع جديد ألنو اهلل تعالى، لتجد األمف كالرعاية كالتكجيو في ضكء منيج التربية اإلسالمية، كىك مكضك 
كليد قرار غير محسكب النتائج صدر مؤخران مف قبؿ المختصيف بتقسيـ الحصص في كزارة التربية 

 العراقية. 
 كفي ضكء الدراسة تكصمت الباحثة إلى جممة نتائج منيا: 

_ إف قرار تقميص حصص التربية اإلسالمية يتسبب بحرماف النشء مف التعرؼ عمى أحكاـ دينيـ، ُ
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كيضعؼ الكازع الديني، كيتسبب ليـ بالفراغ الركحي كاالضطراب النفسي، كيؤدم إلى نشكء جيؿ بال 
قيـ كال مبادئ كال اخالؽ، كىذا يعني انحدار الحياة نحك الياكية، كفشالن ساحقان عمى المستكل العممي 

كثر تكفالن بغرس كالسياسي كاالجتماعي، خاصة اذا عممنا أف درس التربية اإلسالمية ىك الدرس األ
معاني الخير كاألخالؽ النبيمة، لذا نمتمس مف القائميف عمى كضع المناىج كتحديد الحصص، أف 
يعيدكا النظر في ذلؾ خدمةن لمصالح العاـ، كقربة إلى اهلل تعالى، كأف يمنحكا ىذه المادة قدران يميؽ 

 بأىميتيا مف العناية كاالىتماـ. 
تربية اإلسالمية إعدادان يؤىمو إلعطاء ىذه المادة حقيا، كيساعده _ ضركرة إعداد معمـ كمدرس الِ

 عمى مكاصمة العطاء في طريؽ ىذه الرسالة الكريمة. 
_ زرع ثقافة احتراـ مادة التربية اإلسالمية عند الطالب كذكييـ كبيف فئة المعمميف كالمدرسيف، ّ

الميـ الذم يكتسب أىميتو مف أىمية  كتغيير النظرة السائدة في المجتمع كالتي تستييف بيذا الدرس
 اإلسالـ الحؽ نفسو.

_ بياف أىمية إكساب الدارسيف القدرة في تطبيؽ أصكؿ كقكاعد كتكجييات التربية اإلسالمية عف ْ
 عقيدة كعمـ كاقتناع.
 (.آيات القرآف الكريـ كتفسيره ،تقميص حصص التربية اإلسالمية ،مساكئالكممات المفتاحية: )

 
Disadvantages of reducing Islamic education classes and their 

impact on curriculum delivery and students' values and morals 

A study based on the verses of the Noble Qur’an and its 

interpretation 

in diagnosis and treatment 
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Al-Rusafa II 
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Abstract: 

Islamic education quotas are important because of the importance of the 

Islamic religion and its values and principles, which elevate humanity and 

elevate it to the top of the shrine of the angels, so we are yesterday to teach, 

apply and normalize the Islamic education in our schools. With the 

acceleration of development and people's departure from reading and 

preoccupation with social networking sites and life concerns , The morals, 

values and meanings are at high risk, and are threatened with extinction, and 

this danger increases when looking at the generations that have been plagued 

by the culture of ethics, and the concern of parents and relatives guidance and 
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guidance in various life matters, and hence became responsible The teacher 

and the teacher are very big and very difficult, and with the reduction of 

Islamic education quotas tomorrow it is more difficult and more difficult. 

In this study highlighted the issue, it is found from readers and interested 

in conscious ears, the overall calamity and the consequences are very serious 

and destruction is comprehensive if people remain in their confusion and 

their exclusion from the year of God and his approach to life, and not to 

humanity a cure of this split and corrupt and torment only to return To God, 

to find security, care and guidance in the light of the curriculum of Islamic 

education                                                                 

I have come up with the most beautiful results in: 

1_ The decision to reduce quotas of Islamic education causes the 

deprivation of young people to recognize the provisions of their religion, and 

weaken the religious faith, and cause them spiritual vacuum and 

psychological disorder, and lead to the emergence of a generation without 

values and principles and ethics, and this means the decline of life towards 

the abyss, and a landslide on the scientific level And political and social, 

especially if we know that the lesson of Islamic education is the most diligent 

lesson instilling the meanings of good and noble morals, so we ask those who 

put the curriculum and the quota, to reconsider that service for the public 

good, and a blessing to God, and to give this article worthy of its importance 

Manal Flute and attention                                                                                                                           

2_ The need to prepare a teacher and teacher of Islamic education prepared to 

give this article the right, and help him to continue to give in the way of this 

message          

3_Cultivate a culture of respect for Islamic education in the students and 

their families and between teachers and teachers, and change the prevailing 

view in the community and which are insulting this important lesson, which 

is important to the importance of Islam itself.                                                                                                 

4_ Statement of the importance of providing students with the ability to apply 

the principles, rules and guidelines of Islamic education on the doctrine, 

science and conviction. 

Keywords: (disadvantages, reducing Islamic education classes, verses and 

interpretation of the Noble Qur’an). 

 المقدمة: 
هلل ذك المف كالطكؿ أحمده سبحانو حمدان ال منتيى لو دكف مشيئتو، كأشكره الحمد 

عدد خمقو كرضاء نفسو كزنة عرشو كمداد كمماتو، كأصمي كأسمـ عمى المبعكث رحمة 
 لمعالميف كعمى آلو كصحابتو كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف. أما بعد:

باد، أنزلو اهلل تعالى رحمة لمعالميف فإفَّ القرآف العظيـ مف نعـ اهلل الجميمة عمى الع
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ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ  گ   چفيو 

، كقد خاطب العقؿ كالكجداف، كحكل العمـك (1) چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ
كاآلداب، فال يزاؿ بحران زاخران بالعمكـ كالمعارؼ يحتاج مف يرغب الحصكؿ عمى آللئو 

 كتعمُّؽو في كمماتو كمعانيو.إلى تأمُّؿو طكيؿو 
كمع كثرة ما كتب العمماء كٌألفكا كعمى كثرة ما تحكيو المكتبة اإلسالمية مف 
المؤلفات كالكتب النفيسة، يبقى القرآف زاخران بالعجائب، مممؤان بالدرر كالمكاىب، يطالعنا 

كضاتو بيف الحيف كاآلخر بما يبير العقكؿ، كيحيي األلباب بإشراقاتو اإلليية، كفي
القدسية الكفيمة بتخميص اإلنسانية مف شقاكة الحياة كجحيميا المستعر، إلى صفاء 
النفس كاستقرارىا كصبرىا عمى أذل الحياة صبران جميالن، فضالن عف ما كرد مف أحاديث 

، مف ركائع ، كسيرتو العطرة كما كرد عف آؿ بيتو كأصحابو الكراـ النبي الكريـ 
 كحسف اإليماف كالتعامؿ كعكاقب األمكر. األداب

فيذه الدركس الرائعة التي تيذب اإلنسانية كترتقي بيا إلى أعمى مف مقاـ 
المالئكة، تحتاج إلى تدريس كتطبيؽ كتطبيع، كمع تسارع التطٌكر كانصراؼ الناس عف 

قيـ القراءة كانشغاليـ بمكاقع التكاصؿ االجتماعي كمشاغؿ الحياة، أضحت األخالؽ كال
كالمعاني السامية في خطر كبير، كىي ميددة باالنقراض، كىذا الخطر يزداد عند 
التطمع عمى حاؿ األجياؿ التي أبتميت بثقافة الألخالؽ، كبانشغاؿ الكالديف كاألقارب عف 
التكجيو كاإلرشاد بأمكر الحياة المتنكعة، كمف ىنا صارت المسؤكلية التي تقع عمى 

يرة جدان كصعبة لمغاية، كمع تقميص حصص التربية اإلسالمية عاتؽ المعمـ كالمدرس كب
 غدا األمر أكثر صعكبة كأدىى.

كفي ىذه الدراسة سكؼ أسمِّط الضكء إف شاء اهلل تعالى عمى ىذا المكضكع، عمَّو 
يجد مف القٌراء كالميتميف أذنان كاعية، فالمصيبة عاٌمة كالنتائج خطيرة جدان كالدمار شامؿ 

في تخبطيـ كشركدىـ عف سنة اهلل تعالى كعف منيجو في الحياة، كليس  إذا بقي الناس
لمبشرية عالج مف ىذه الشقكة كالمفسدة كالعذاب إال أف تعكد إلى اهلل تعالى، لتجد األمف 

 كالرعاية كالتكجيو في ضكء منيج التربية اإلسالمية.
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 اليدف من الدراسة :
لفات النظر تسميط الضكء عمى سمبيات قرار تقميص حصص التر  (ُ بية اإلسالمية، كا 

 الى منح ىذه المادة قدران يميؽ بأىميتيا مف العناية كاالىتماـ.
بياف ضركرة إعداد معمـ كمدرس التربية اإلسالمية إعدادان يؤىمو إلعطاء ىذه المادة  (ِ

حقيا، كمنحو اىتمامان خاصان يساعده عمى مكاصمة العطاء في طريؽ ىذه الرسالة 
 الكريمة.

ة احتراـ مادة التربية اإلسالمية عند الطالب كذكييـ كبيف فئة المعمميف زرع ثقاف (ّ
كالمدرسيف، كتغيير النظرة السائدة في المجتمع كالتي تستييف بيذا الدرس الميـ 

 الذم يكتسب أىميتو مف أىمية اإلسالـ الحؽ نفسو.
ية بياف أىمية إكساب الدارسيف القدرة في تطبيؽ أصكؿ كقكاعد كتكجييات الترب (ْ

 اإلسالمية عف عقيدة كعمـ كاقتناع.
معرفة أسس التعميـ الجيد كالتعميـ الفٌعاؿ كالتكجيو التربكم كاإلرشاد كالطالبي؛  (ٓ

 إلستخداميا في المؤسسات التعميمية.
 

 مشكمة الدراسة :
مشكمة الدراسة في  دخكؿ كثير مف الشكائب كالعادات الضارة كاألخالؽ  تنحصر

مسمـ؛ بسبب الجيؿ عف حقيقة اإلسالـ كدكره في تربية األبناء السمبية عمى المجتمع ال
كتككيف األسرة المسممة في ضكء الشريعة اإلسالمية، كبسبب االنفتاح التكنكلكجي 
السريع كالكاسع عمى ثقافات الدكؿ التي قد يككف بعضيا نافع كبعضيا ضارٌّ كخطير، 

صكد _ في السيطرة عمى آثاره كفي إزاء ذلؾ نمحظ إىماالن كاسعان _ قد يككف غير مق
السمبية، بؿ زاد عميو إنقاص حصص الدرس األىـ في التصدم لتمؾ المخاطر )أعني 
درس التربية اإلسالمية(، كىذا في حد ذاتو يشكؿ خطكرة عمى المدل القريب كالبعيد، 
كالبد مف تكظيؼ الطاقات كاإلمكانيات لحؿ ىذه المشكمة الكارثية، التي ستجني عمى 

 .(2) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چكصفيا اهلل تعالى بأنيا: أمة 
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 منيج الدراسة:
 استعممت الباحثة المنيج االستقرائي الذم يقكـ عمى التسمسؿ المنطقي لألفكار،
لمكقكؼ عمى مساكئ تقميص حصص التربية اإلسالمية، كآثار ذلؾ عمى سير المنيج 
كمدل تحقيقو ألىدافو الخاصة كالعامة، كانعكاس ذلؾ عمى قيـ الطالب كسمككياتيـ، 
معتمدة عمى المالحظة كالمتابعة كالتجربة، كاستبياف آراء المدرسيف كالطالب شفييان 

 ميـ النتائج.لمكصكؿ إلى نتائج أدؽ، كمف ثـ تع
 الدراسات السابقة:

لـ تقع بيف يدم الباحثة دراسة مشابية؛ فالمكضكع جديد، كالدراسة كليدة قرار 
طارئ أيقرَّ مؤخران في بمدنا العراؽ، كقد نيفِّذ كطيبؽى دكف استشارة لمدرسي التربية 

 اإلسالمية، كبدت آثاريه السمبية كاضحة فكر تنفيذه، ككانت الذريعة في ذلؾ: 
ضيؽ حصص الجدكؿ، مع كثرة المكاد الدراسية، فصار ال بد مف تقميص  .ُ

 حصص التربية اإلسالمية _ بحسب ما يٌدعكف _.
اختصار منيج التربية اإلسالمية بعد أف كانت كتابىيف: القرآف كتفسيره، كالتربية  .ِ

 اإلسالمية كتشمؿ: الحديث الشريؼ كالمباحث، كدمجيما في كتاب كاحد.
األسبكع خير مف إلغاء المادة كدمجيا في حصص المغة كجكد حصتيف في  .ّ

العربية.كالقكؿ: بأف تدريس التربية اإلسالمية يتسبب في إثارة الطائفية كلغة 
 العنؼ بيف الطكائؼ. 

 
كلكف كجدتي عند بحثي عمى مكاقع األنترنت حدثان مشابيان لمكضكع البحث في 

ـ، إلى ََِٓالكطنية في المغرب سنة بالد المغرب العربي، حيث عمدت كزارة التربية 
تقميص حصص التربية اإلسالمية، إال أنيا جكبيت بالرفض كاالنتقاد كالسخط 
الجماىيرم الكاسع، فكتب المثقفكف كالميتمكف مقاالت شديدة الميجة، عنيفة االنتقاد ليذا 

سبكع القرار، مما أدل إلى تراجع الكزارة عف قرارىا كتعديمو بكضع أربعة حصص في األ
بدالن مف حصتيف فقط، بعد تقديـ االعتذار إلى مثقفي كباحثي كمدرسي كطالب كأيسر 

 الشعب المغربي. كمف أشير ىذه المقاالت:
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مقاؿ بعنكاف: )المفتشكف المركزيكف كالجيكيكف لمادة التربية اإلسالمية  .ُ
يعترضكف عمى تقميص حصص المادة(، في جريدة التجديد، بتاريخ: 

 .https://www.maghress.comمى المكقع: ـ، عََِٓ/َُ/ٓ
مقاؿ بعنكاف: )تقميص مادة التربية اإلسالمية حرماف لمتالميذ مف حقيـ في تعمـ  .ِ

في جريدة التجديد، بتاريخ:  دينيـ(، لمدكتكر محمد عز الديف تكفيؽ،
 .https://www.maghress.comـ، عمى المكقع: ََِٓ/َُ/ُِ

مقاؿ بعنكاف: )إىانة مادة التربية االسالمية إىانة لممجتمع المغربي برمتو(،  .ّ
المجنة النيابية إمضاء الرئيس بالنيابة: أ. محمد الياللي، بتاريخ: 

 .https://www.maghress.comـ، عمى المكقع: ََِٓ/َُ/ُٖ
رل طالبت الكزارة إلى التراجع عف قرارىا، كالكفاء لمتكجييات كمنشكرات أخ

الممكية الداعية إلى العناية بالتربية اإلسالمية، كاعتبرت ىذه الخطكة إىانة لمتربية 
االسالمية كبالتالي إىانة لممجتمع المغربي ككؿ، كما أعمنت استعدادىا االنخراط في 

 القرار.النضاؿ مف أجؿ المطالبة بالتراجع عف ىذا 
 الفصل األول

 مفيوم التربية االسالمية ومصادرىا وخصائصيا وأىميتيا
 أواًل: مفيوم التربية االسالمية:

ىذا المصطمح تركيب كصفي مف شقيف: التربية، كاإلسالمية، كسنأتي عمى بياف 
 مفيـك التربية بتفصيؿ إف شاء اهلل تعالى.

  أ_ التعريف المغوي لمتربية:
 ثالثة جذكر في المغة:ليذه الكممة 

يىادىةي كىالنَّمىاءي كىاٍلعيميكُّ  ● ربا يربك: كىىيكى الزِّ
. كىذا المعنى لو ارتباط كاضح بالتربية؛ (3)

ألف المربي يساىـ في زيادة كتنمية معمكمات الطالب، كاتجاىاتو، كسمككياتو، 
 كتشكيؿ العالقات االجتماعية كالمعرفية لو.

، بمعنى نشأ كترعرع، ككممة (4)حاالن فحاالن إلى حد التماـربىا يربىى: كىك اإلنشاء  ●
النشأ تطمؽ عمى الطفؿ الى سف الخامسة عشرة، كىي أىـ مرحمة في تأسيس 

https://www.maghress.com/
https://www.maghress.com/
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شخصية اإلنساف، لذلؾ فالعالقة بيف ىذا المعنى كمعنى التربية شديدة 
الكضكح؛ إذ تعمؿ التربية عمى تنشئة الطفؿ في أىـ مرحمة مف مراحؿ عمره 

 سميمة، كتبنيو بناء صحيحان. تنشئةن 

: بمعنى كليُّو كتىعىيُّديهي بما ييغذِّيو كيينمِّيو كييؤدِّبو كاحاطو بالعناية  ● ربَّى يربُّ
، كمنو رب االسرة كرب العالميف، فيك القائـ عمى خمقو بالعناية (5)كاالىتماـ

ألنو  كاإلشراؼ كالرعاية، كىذا المعنى أيضان كاضح االرتباط مع معنى التربية؛
صالحيا.  البد لمتربية السميمة مف إشراؼ كتكجيو كمتابعة لتطكيرىا كا 

 ب_ التعريف االصطالحي لمتربية:
ىي مجمكعة العمميات التي ينقؿ بيا المجتمع عمكمو كمعارفو كأىدافو المكتسبة 
إلى أجيالو ليحافظ عمى بقائيا، مع مكاكبة التجدد المستمر؛ ألنيا عممية نمك كغايتيا 
التعميـ كالتطكير، فتنٌمي العقؿ بتزكيده بما يناسبو مف ضركب المعرفة اإلنسانية كالثقافة 

 .(6)كح بتزكيدىا بما يزكييا كيسمك بياالبشرية، ككتنمي الر 
 ج_ تعريف مصطمح التربية اإلسالمية:

يمكف تعريؼ التربية اإلسالمية بأنيا أحد العمكـ التربكية التي تسعى لتنظيـ 
سمككيات األفراد، كتضع الكثير مف الحمكؿ لمكثير مف القضايا كالمسائؿ المتعمقة 

ؼ إلى تربية األبناء عمى اخالؽ كمبادئ بالتربية، كتعتمد عمى مبادئ سامية، كتيد
اإلسالـ الحقة، كتنمية عقكليـ، كتحفيزىـ عمى التفكير بشكؿ سميـ، كالتعٌرؼ عمى 
األحكاـ الشرعية المتعمقة بالفرائض كالعبادات التي أمرنا بيا اهلل تعالى مف صالة 

  . (7)كصـك كزكاة كغير ذلؾ، كالتأكيد عمى ضركرة التمسؾ بيا
 ف التربية اإلسالمية تيتـ ببناء اإلنساف بناءن متكامالن كعمى النحك التالي: كعميو فإ 
 ػ البناء اإليماني العقدم: الذم تحصؿ بو البينة القمبية، كاالطمئناف العقمي. ُ
 ػ البناء العممي الشرعي: الذم يحصؿ بو معرفة الشريعة، كبياف الحالؿ كالحراـ. ِ
 م يستفرغ بو الجيد في العمؿ الصالح، كالعبادات.ػ البناء العممي التعبدم: الذ ّ
مقي االجتماعي: الذم يحصؿ بو حسف معاشرة الخمؽ كنفعيـ. ْ  ػ البناء الخي
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 ثانيًا: مصادر التربية اإلسالمية:
 :(8)مصادر التربية اإلسالمية تشمؿ

كىك المصدر األكؿ كاألساس لمتربية اإلسالمية؛ ألنو مصدر  القرآف الكريـ: (1
لى الطريؽ الت شريعات إالليية، كالتكجييات التربكية الربانية التي تيدم إلى الحؽ، كا 

سعادىا في الدنيا كاآلخرة . قاؿ تعالى:  المستقيـ، كتيدؼ إلى إصالح النفس البشرية كا 
 .(9)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ 

: التي تيعد مصدران رئيسان مف مصادر التربية السينة النبكية الميطيرة ( 2
اإلسالمية؛ لما فييا مف اليدم النبكم العظيـ المستمد في األصؿ مف كتاب اهلل العظيـ، 
كألنيا تكضيحه كبيافه لمنيج التربية اإلسالمية الذم جاء مجمالن في القرآف الكريـ، إضافةن 

ةو أخرل لـ ترد في القرآف الكريـ؛ إلى ككنيا جاءت بتشريعاتو كتكجيياتو كآدابو نبكي
نما تـ استنباطيا مف حياة الرسكؿ  كمعالـ شخصيتو المتميزة، التي جعميا اهلل  كا 

 سبحانو أيسكةن حسنةن كقدكةن متجددةن عمى مر األجياؿ.
منذ كالدتو المباركة حتى كفاتو،  كىي تاريخ حياة الرسكؿ  السيرة النبكية: ( 3

كما كصمتنا بأصٌح الطرؽ العممية، كأقكاىا ثبكتان، مما ال يترؾ ألحد أف يشٌؾ في 
 كقائعيا كأحداثيا العظيمة.

كيشمؿ مجمكع اجتياداتيـ،  أئمةن كصحابةن: منيج كتراث السمؼ الصالح ( 4
سيرىـ الخالدة مف مكاقؼ كآرائيـ في مكاقؼ حدثت عمى كقتيـ. إضافةن إلى ما تزخر بو 

تربكية مختمفة؛ شريطة أف يككف ىذا التراث متفقان كغير متعارض مع ما جاء في كتاب 
اهلل العظيـ كسينة نبيو الكريـ، كمنضبطان بالضكابط الشرعية، ميحققان ألىداؼ التربية 

 اإلسالمية كغاياتيا السامية.
شمؿ مجمكع الدراسات كيالفكر التربكم الميعاصر كالميستجد الصالح:  ( 5

كاألبحاث كالمالحظات العممية كاألطاريح الفكرية التربكية الميعاصرة، التي ييمكف اإلفادة 
منيا في القضايا كالمشكالت التربكية المختمفة، السيما إذا أدركنا أف المجاؿ التربكم 

؛ فكاف ال بيد مف االنفتاح المينضبط كا إليجابي عمى ييعد ميتطكران كميتجددان كغير ثابتو
ميختمؼ المعطيات الحضارية الميعاصرة شرقيةن كانت أك غربية؛ لإلفادة مما كصؿ إليو 
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التقدـ العممي في مختمؼ المجاالت، بحيث ال يتعارض بأم حاؿو مع ثكابتنا الشرعية 
 .(10)كتعاليـ الديف السمحة

 
 ثالثًا: خصائص التربية اإلسالمية:

 كيمكف إيجازىا بما يأتي: 
تيدؼ إلى تككيف اإلنساف المؤمف الذم يكٌحد اهلل تعالى،  إنيا تربية إيمانية: .1

كيراقبو في سره كعالنيتو، كيسارع في الخيرات، لذلؾ تبدأ بغرس كممة اإليماف في 
النفس، كتعمؿ عمى ترسيخيا كتثبيت جذكرىا في القمب؛ ألف اإليماف إذا تغمغؿ في 

لى السمكؾ القكيـ، كالتحمي باألخالؽ الحميدة، القمب كاف قكة ذاتية تدفع اإلنساف إ
كاالستقامة عمى طريؽ الخير كالصالح، كتخميص نفكس المؤمنيف مف ركاسب الشرؾ 
كالكثنية كالفساد، فإذا كصؿ اإلنساف إلى مرحمة التطبيؽ طكاعية، عندىا يصمح 

  .(11)المجتمع كيزدىر، كىذا مف أىـ أىداؼ التربية اإلسالمية
أنيا تربية تيتـ ببناء شخصية اإلنساف مف جميع كالشمكؿ كالتكامؿ: التكازف  .2

جكانبيا، فتقدـ لو حاجتو مف التربية الركحية كالعقمية كالجسدية، بشكؿ متكازف كمتكامؿ. 
  .(12)كتسعى لتنمية طاقاتو المتنكعة كصقؿ مكاىبو

بؿ أم أنيا ليست محصكرة في مرحمة عمرية محددة،  إنيا تربية مستمرة: .3
تستمر مدل الحياة، منذ الصغر يقكـ بيا األبكاف أك مف يستعيناف بو مف األىؿ 
كالمعمميف، كفي مرحمة الرشد يكاصؿ اإلنساف تربية نفسو، كىك مسؤكؿ عف تزكييا، 
كتيذيبيا كتنميتيا، مع تحسيف مستكاه الفكرم كالعممي، كيداكـ مع ىذه المسيرة عمى 

ا كمقاكمة أىكائيا كنزعاتيا السيئة، لكي يساىـ مع مجاىدة نفسو كمحاسبتيا كمراقبتي
إخكانو المؤمنيف، في إصالح المجتمع كنشر الفضائؿ كمقاكمة الرذائؿ، فالتربية إذف 

  .(13)تبدأ بكالدة اإلنساف، كتنتيي بكفاتو
لما كانت مبادئ التربية اإلسالمية مستكحاة مف  الكاقعية كقابمية التطبيؽ: .4

مف المحتكـ بيعدىا عف الخياؿ كالتخٌبط، كسمككيا منيجان عمميان  الكتاب كالسنة كاف
كاقعيان يناسب الفطرة اإلنسانية، كيالئـ الظركؼ كاإلمكانات المتاحة لكؿ مف الفرد 
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كالمجتمع؛ فاهلل تعالى حيف شرع لإلنساف المسمـ أسس كدعائـ المنيج التربكم في 
افان كاقعية ممكنة التطبيؽ في اإلسالـ، أرساه عمى شكؿ قكاعد متينة تحقؽ أىد

عمكمياتيا في كؿ زماف كمكاف. كلعؿ في خاصية الكاقعية التي تمٌيز الفكر التربكم 
اإلسالمي ما يجعؿ األخالؽ اإلسالمية متمشية مع إمكانات اإلنساف البشرية، كمسايرةن 

الركح  كمطابقةن تمامان لفطرتو السممية، كمف مظاىر ىذه الكاقعية التكفيؽ بيف مطالب
مكاناتو  .(14)الجسد معان، كعدـ تكميؼ اإلنساف ما ال يطيؽ أك يفكؽ قدراتو كا 

التربية في المنيج اإلسالمي مكجية نحك الفرد  إنيا تربية فردية جماعية: .5
كالمجتمع؛ ألف المسؤكلية االجتماعية تقع عمى عاتؽ الفرد كالمجتمع، كما أنيا ليست 

أك المدرسة، كال في البيت كاألسرة، إنيا عمؿ جماعي  محصكرة في المسجد أك الكيتىاب
تتعاكف عميو الجماعة بكؿ مؤسساتيا ككسائميا. تشارؾ فيو األسرة كاألبكاف كالمدرسة 

  .(15)كالكتاب، كالمسجد كالجماعة ككسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كغير ذلؾ
األصالة في اإلسالـ تعني أف الديف  إنيا تربية األصالة كالمعاصرة: .6

اإلسالمي ظيرت قدرتو عمى تكييؼ اإللياـ الدخيؿ كفؽ حاجاتو كفي خمقو إياه خمقان 
جديدان يسبغ عميو طابعو الخاص، كقد ظيرت أصالة التربية اإلسالمية بقكة في 

ذه استيعابيا لعمكـ الشعكب التي دخمت اإلسالـ فمـ تتقكقع عمى نفسيا، أك تذكب في ى
الحضارات، بؿ عممت عمى استيعابيا كأخذت الطٌيب منيا كبنت عميو كنبذت غير 
الطيب كاستبعدتو. كقد سمح اإلسالـ لتفكير الشعكب غير اإلسالمية لترتقي إلى مستكل 

 .(16)العقؿ اإلنساني كحضارتو الراقية
 :(17)كنعني بذلؾإنيا تربية عالمية:  .7

تستمد منو فمسفتيا، فاإلسالـ ديف أنيا تربية تحمؿ صفة الديف الذم  ▪
مرسؿ لمعالميف كليس لمعرب فقط، لذلؾ فالتربية اإلسالمية مكجية إلى الناس 

 كافة، كىي ال تفرؽ بيف عربي كغير عربي. 

أنيا تربية مالزمة ليذا الديف في انتشاره كتكسعو، فما دخؿ اإلسالـ  ▪
تعميـ الناس كتنظيـ أمكر  أرضان إال ككانت التربية اإلسالمية بمنياجيا تعمؿ عمى

حياتيـ. كىي مع ذلؾ منفتحة عمى الحضارات كانجازات األمـ كالشعكب المتمدنة 
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كالراقية، ليككف دكرىا المشاركة كالمساىمة في تطكيرىا لما فيو خير البشرية 
جمعاء، كىذا يستبعد الرأم القائؿ بأف تدريس التربية اإلسالمية يتسبب في إثارة 

 العنؼ بيف الطكائؼ. الطائفية كلغة

 
  رابعًا: أىمية تدريس التربية اإلسالمية:

تظير أىمية التربية اإلسالمية مف ارتباطيا بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة، 
كتختمؼ عف أية مادة دراسية أخرل تقكـ المدرسة بتعميميا لمطالب، كالسبب في ذلؾ 
يعكد الى أف ىؤالء الطالب يأتكف إلى المدرسة كلدييـ خمفية إسالمية قكية كانت أك 

الدراسية_  إف لـ تكف كميا _ ال تككف لمطالب اية خمفية  ضعيفة، بينما معظـ المكاد
عنيا في الغالب عندما يدخمكف المدرسة ألكؿ مرة، كأقؿ مايقاؿ في ذلؾ أف الطالب 
يأتكف إلى المدرسة كىـ مسممكف، كلدييـ بعض المعمكمات عف الديف اإلسالمي الذم 

  .(18)يدينكف بو كيمارسكف بعض شعائره بالفعؿ كالصالة مثالن 
كىنا تتضح أىمية تدريس مادة التربية اإلسالمية في المدرسة؛ ألنيا ليست عممية 
إنشاء أك إيجاد مف عدـ، إنما تسعى لتصحيح أك تعميؽ معاني كقيـ كيضع أساسيا في 

ستمرار كتكامؿ  المنزؿ كفي المجتمع بمؤسساتو المختمفة، فيسعى المعمـ إلى ترسيخ كا 
التربية اإلسالمية. كتعميـ الطالب بطريؽ الممارسة كيؼ يسمككف في حياتيـ سمككان 
دينيان حميدان مع تكفير األمؿ كالطمأنينة، ليـ كتخميصيـ مف المشاكؿ التي تكاجييـ في 
حياتيـ بسمكؾ ديني حميد، كذلؾ يقتضي مف جميع المربيف القائميف بالتعميـ أف يجعمكا 

ذا قيمة في حياة الطالب، كأف يرتفعكا بمستكل شعكرىـ الديني بحيث الديف شيئان 
 .(19)ينعكس عمى معارفيـ العممية كقكاعدىـ المعرفية كعمى ألكاف سمككيـ

كتزداد أىمية تخصيص كقت زائد لتدريس مكاد التربية اإلسالمية في عصرنا ىذا 
 :(20)يةالعصر، عصر التحديات كالتقنيات الحديثة؛ كذلؾ لألسباب اآلت

ىماؿ الناحية الركحية كالمعنكية، مما أضعؼ لدينا  ُ _طغياف الناحية المادية كا 
القيـ كالعادات كالتقاليد كخمؽ خكاء ركحيان، دفع عامة الناس إلى البحث عف ممئو 
في تنظيـ سفرات متكررة إلى الخارج أك في األماكف الترفييية كالتسكيقية، 
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مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كقد تدفع البعض كتضييع الكقت في المقاىي كعمى 
منيـ إلى تعاطي المشركبات المحرمة كالمخدرات، كليذا فنحف بحاجة ماسة إلى 

 تربية إسالمية تعيد لدينا التكازف المفقكد.
_ تقصير الكالديف عف تنشئة األطفاؿ تنشئة إسالمية؛ نتيجة إنشغاليما بالعمؿ ِ

ة تتحمؿ عبئان كبيران في غرس القيـ كمتطمبات الحياة، مما جعؿ المدرس
 اإلسالمية.

_ كثرة المذاىب كالتيارات الفكرية التي يتعرض ليا شبابنا مما يتطمب ّ
تحصينيـ بتربية دينية كقائية، تقييـ شركر ىذه المذاىب، كتعينيـ عمى 

 مكاجيتيا، كتدفع األفكار المنحرفة بالحجج البٌينة.
ضارة الحديثة، كىذا يتطمب جيالن صالحان _ تطمع المسمميف إلى مالحقة الحْ

عارفان بقيمو، كحقكقو ككاجباتو، كالتربية اإلسالمية تضع األسس الصالحة لتككيف 
 النشء.

_ انتشار الجرائـ كاالنحرافات في مجتمعاتنا المحمية، بسبب ضعؼ الكازع ٓ
في  الديني في النفكس، فال بد مف تبصيرىـ باألعماؿ المحرمة، كعكاقب مرتكبيا

 قكانيف اهلل تعالى كفي القكانيف الكضعية.
_ انتشار الصحكة اإلسالمية الزائفة في العالـ اإلسالمي، كالتي تيدؼ إلى ٔ

تطبيؽ اإلسالـ عمى طريقتيا المتعصبة، كتتخذ مف االرىاب كسيمة لتنفيذىا، فال 
ف كاف ىذا  بد كالحاؿ ىذه مف تربية إسالمية تحمي األجياؿ مف اإلنحراؼ كا 

 لتحصيف عمى المدل البعيد.ا
_ غياب قيمة اإلنتماء كالمكاطنة الصالحة لدل بعض المكاطنيف؛ ألف المجتمع ٕ

 كالحككمات ال تمبي تطمعاتيـ في الحصكؿ عمى حياة كريمة.
_ كألف الدعكة اإلسالمية مستمرة إلى يكـ القيامة، فإف ىذا يتطمب مٌنا معرفة ٖ

ننا مف إيصاؿ اإلسالـ عمى أكمؿ كجو األساليب الصحيحة لمدعكة كالتي تمك
كبأحسف حاؿ، كخير مكاف إليصاليا ألكبر قدر مف الناس ىك المدرسة، كىذا 

 يستدعي زيادة حصص التربية اإلسالمية ال تقميصيا.
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_ إىماؿ تربية الفكر كالعقيدة الحقة عند األجياؿ كالتكجو إلى إعداد الطالب ٗ
ب كدراستيـ ىك فقط لمتحصيؿ عمى لمعمؿ ككسب الماؿ، حيث صار تكجو الطال

 كظيفة بعد إنياء الدراسة، كىذا يعني خمؽ جيؿ منتج ال مفكر.
غرائيا بمنافسة َُ _ تفشي ظاىرة اإلباحة كالتدليؿ، كعدـ احتراـ أنكثة المرأة كا 

الرجؿ في كؿ مياديف الحياة، كفي جميع الظركؼ، كىذا مف مساكئ التربية 
الباحثة أنو البد مف العكدة إلى التربية اإلسالمية  الحديثة الالمنطقية، لذا ترل

التي تميزت بالمحافظة عمى جميع المبادئ كالقيـ التي أمر بيا اإلسالـ، فقدمت 
لنا منيجان تربكيان متكامالن، كفيالى بالتعٌمـ المتكازف الذم يحفظ الكرامة، كيييئ 

 الجيؿ كؿه بحسب إمكانياتو.
_ أىمية التربية اإلسالمية في التربية الركحية المبنية عمى الكسطية ُُ

كاإلعتداؿ، كمحاربة القيـ كالمفاىيـ الدخيمة عمى المجتمع، كالحفاظ عمى القيـ 
 النبيمة المتأصمة فيو.

 الفصل الثاني
 أىمية إعداد معمم ومدرس التربية اإلسالمية

ربية اإلسالمية شيء ضركرم إف كجكد معمـ كمدرس مييأ لتدريس مادة الت
كأساسي لتحقيؽ أىدافيا، كال تقؿ أىمية عف مخاطر إنقاص حصص التربية اإلسالمية؛ 
إذ أنو ال فائدة مف كجكد حصص كافية بكجكد معمـ كمدرس غير مؤىؿ إلدارة الدرس 
يصالو لمطالب، كمف الخطأ كؿ الخطأ أف يقاؿ بإمكانية معممي كمدرسي سائر المكاد  كا 

درَّس في المدرسة ألداء ىذه الميمة؛ فيي ميمة ليست باليسيرة إطالقان، كألجؿ التي ت
ذلؾ كاف معمـ كمدرس التربية اإلسالمية مبمِّغان لرسالة األنبياء، كال بد مف إعداده إعدادان 
خاصان، يتناسب مع أىمية الدرس الذم سيتكٌفؿ بإيصالو لطالبو. كمف أبرز ىذه 

 ه عمييا ما يمي :الميارات التي يمـز إعداد
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 أواًل: فيمو لمدور الذي يقوم بو في التدريس :
ال ينكر أحد أفَّ تمكُّف المعمـ كالمدرس مف المادة العممية ىك مف المككنات 

بالتدريس _ بشكؿ كبير،  األساسية التي ترتكز عمييا برامج إعداد المعمـ _ قبؿ إلتحاقو
 :(21)كلكف قد نجد أف العديد منيـ تنقصيـ بعض ميارات التدريس الضركرية كمنيا

اإللماـ التاـ بفمسفة المجتمع الذم يعيش فيو، كي ال يدخؿ في نقاشات ال فائدة  - ُ
 منيا.

 اإلدراؾ التاـ لألىداؼ التربكية التي يسعى إلى تحقيقيا عند تدريسو.  -ِ
 يككف مدركان لنظريات التعميـ المختمفة كالتي تساعد عمى تسييؿ عممية التعٌمـ.أف  - ّ
 أف يككف متمٌكنان مف أفضؿ طرؽ التدريس لكي يكصؿ المادة. - ْ
أف يشيع جٌك المكدة كالفيـ، كأف يككف متيقظان لجميع ما يجرم مف تفاعالت أثناء   -ٓ

 التدريس.
 ممارسة المينة.أف يككف محبان لعممو، مقبالن عمى  - ٔ
أف يككف قادران عمى إثارة اإلىتماـ لدل طالبو، كقادران عمى إثارة التساؤالت كتشجيع  - ٕ

 التفكير.
أف يككف المعمـ متحمِّسان حينما يقكـ بإدارة المكاقؼ التعميمية، كىك ما يكجب عميو  - ٖ

في  أف يككف كاثقان مف نفسو كفي عممو، كأف يحرص عمى نيؿ ثقة طالبو كعالـ
تخصصو، كأف يحرص عمى نمك ذاتو عمميان لما يستجد مف حقائؽ كمعمكمات كفتاكل 

 في محيط مادتو الدراسية.
 التخطيط لمتدريس : ثانيًا:

ىناؾ نكعاف مف التخطيط ىما :التخطيط طكيؿ المدل كالخطة السنكية، 
كالتخطيط قصير المدل كالتحضير اليكمي لمدركس، كعميو أف يككف قادران عمى 
التخطيط الفٌعاؿ لمتدريس، كيتطمب ذلؾ العديد مف الميارات عمى العممية التربكية التي 
ينبغي أف يعمد المسؤكلكف عمى تطكير المعمـ كالمدرس عمى متابعتيا كتطكيرىا لدييـ،  

 : (22)منيا
 .  ميارة صياغة األىداؼ السمككية كاإللماـ بتصنيفيا كمستكياتيا المختمفة.ُ
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ختيار األنشطة التعميمية المناسبة..  ميارات تحِ  ميؿ المحتكل كا 
ختيار أساليب التقكيـ المناسبة كالمرتبطة باألىداؼ. ّ  . ميارات تحديد كا 
 .  ميارات إختيار كسائؿ التحفيز المناسب.ْ
 .  ميارات إختيار طرؽ التدريس المناسبة. ٓ

كبمستكيات طالبو، كيجب عمى المعمـ كالمدرس أف يككف ممٌمان بمادة التدريس، 
ككضع تسمسؿ رأسي أك أفقي لممادة العممية حسب طبيعة المحتكل )مف السيؿ إلى 

 الصعب أك مف المعمـك إلى المجيكؿ(.
كما يجب أال يقتصر التخطيط لمدركس عمى التحضير المكتكب، بؿ يككف ىناؾ 

لممعمـ  تركيز عمى التحضير الذىني؛ ألف التحضير المكتكب ما ىك إال بمثابة مرشد
أثناء تنفيذه لمدرس،  فعميو أف يربط الدرس بالكاقع، كيستشيد بكقائع يكمية مناسبة 
معمكمة لدل الطالب، فيسعى إلى انتقادىا كابراز سمبياتيا، أك ترسيخ ما فييا مف قيـ 
كأخالؽ في نفكسيـ، كيدعـ ذلؾ بآيات كريمة أك أحاديث نبكية شريفة أك أقكاؿ كًحكىـ 

 ذلؾ. كأمثاؿ...كغير
 ثالثًا: التنفيذ :

يتمثؿ تنفيذ الدرس في مناقشة كعرض المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات المختمفة 
تباع طرؽ التدريس التي تـ تحديدىا مسبقان أثناء التخطيط لمدرس، كتتطمب  لمطالب كا 

 :(23)عممية عرض الدرس عدة ميارات منيا
ك المدرس أال يبدأ في الدرس . ميارة التييئة أك التمييد لمدرس، فعمى المعمـ أُ

حتى يككف الصؼ منضبطان تمامان كاألفضؿ ىك ترغيب الطالب بالثكاب كالرحمة 
 التي يحصؿ عمييا حاؿ إصغائو.

ثارة الدافع لدييـ كتشكيقيـ لمتعمـ.ِ  . ميارة تحضير الطالب كا 
 . ميارة إدارة الصؼ بنجاح.ّ
 . ميارة تكزيع األسئمة الصفية.ْ
عادة كشرح أك مناقشة بعض ٓ . ميارة التقكيـ كاإلستفادة مف الدرس، كا 

 العناصر، إف لـز األمر، قبؿ اإلنتياء مف الدرس.
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ستخداـ طرؽ التدريس المناسبة.ٔ  . ميارة إختيار كا 
 . ميارة تكزيع كقت الحصة تكزيعان عادالن عمى عناصر الدرس.ٕ
 ذ أك عرض الدرس.. ميارة التفاعؿ كمشاركة الطالب أثناء تنفيٖ

 رابعًا: التقويم:
ىك عممية منيجية تتضمف جمع المعمكمات الكيفية كالكمية عف سمة معينة، ثـ 

ىذه المعمكمات في إصدار حكـ عمييا في ضكء أىداؼ كمعايير محددة  إستخداـ
مسبقان، لكي نتكصؿ إلى إصدار حكـ، نتعرؼ في ضكئو عمى نقاط الضعؼ كتذليميا 
كدعـ نقاط القكة، ألنو عممية تشخيص كعالج ككقاية، كالغاية منيا ىك دعـ عممية 

 .(24)التعميـ كتطكيرىا، لتحقيؽ اليدؼ المراد منيا
ا تساعد عممية التقكيـ عمى معرفة ما إذا تمٌكف المعمـ أك المدرس مف إيصاؿ كم

المادة إلى طالبو بشكؿ سميـ، كما إذا كانت ىذه المادة ذات نفع ليـ، أـ أنيا بحاجة 
إلى تطكير أك تغيير، كذلؾ عف طريؽ متابعة كضع الطالب، فمف المعركؼ أف ىناؾ 

جمكعة تضميا الصؼ الدراسي، فيناؾ طالب اختالفات كاضحة بيف الطالب في أية م
متمردكف، كىناؾ طالب خاممكف، كما أف فييـ المطيعكف كالنشيطكف، فإذا ظيرت حالة 
مف التغيير في سمككياتيـ نحك األفضؿ، فيذا يعني أف المعمـ أك المدرس قد تمٌكف مف 

 .(25)تحقيؽ اليدؼ، كأف المادة التربكية التي قٌدميا ليـ، كانت ذات جدكل
كال يخفى أف لتقميص حصص التربية اإلسالمية أثر كاضح في تقييد عممية 
التقييـ؛ حيث يككف ىـٌ المعمـ أك المدرس منصٌبان عمى إتماـ المنيج حسب الخطة 
المرسكمة، فال يبالي عندىا بتحقيؽ اليدؼ مف الدرس، كال ييمو مدل استيعاب الطالب 

 الكثير مف األىداؼ الميمة ليذا الدرس الحيكم. أك تأثرىـ بو غالبان. كبذلؾ يتـ تفكيت 
 خامسًا: ضبط البيئة الصفية :

إف عممية ضبط الصؼ عممية ذات أىمية خاصة في العممية التعميمية؛ ألنيا 
تكٌفر كتيٌيئ جميع األجكاء كالمتطمبات النفسية كاإلجتماعية الالزمة لحدكث عممية 

رشادات الم عمـ أك المدرس. حيث أف لممناخ النفسي التعمـ كاالنتفاع مف المنيج كا 
كاإلجتماعي في الصؼ تأثيران كبيران في تماسؾ أفراد ذلؾ الصؼ كتعاكنيـ كتقبميـ 
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لبعضيـ البعض مف ناحية كتقبميـ لممعمـ كالمدرس مف ناحية أخرل، كىي مف أىـ 
المصاعب التي يقابميا العديد مف المعمميف أك المدرسيف في صفكفيـ، خاصة حديثي 
العيد بمينة التعميـ، أك مف يعمِّـ في مدارس البنيف. كىنا تبرز شخصية المعمـ أك 
المدرس، كفائدة اإلعداد الجيد لو خالؿ فترة تييئتو ليذه الكظيفة كاستقطاب 

؛ فإف لـ يتمكف المعمـ أك المدرس مف خمؽ ىذه البيئة عندىا لف يككف (26)الطالب
 عند الطالب. لدرس التربية اإلسالمية أىمية تيذكر

كقد يعكد ظيكر المشاكؿ الصفية إلى نكعية الطالب أك إلى أسمكب المعمـ 
كالمدرس في التدريس كإستخدامو طريقة تدريس كاحدة تؤدم إلى الممؿ، أك أف يمجأ الى 
شرح الدرس بنفسو، أك تالكة النص القرآني بصكت ضعيؼ كمنخفض، أك يعكد إلى 

إلىتماـ المبكر بضبط الصؼ منذ المقاء األكؿ مع أسباب أخرل. لكف مف المؤكد أف ا
الطالب ميـ جدان، ليس بالحديث عما يجب أف يككف أك ما ينكم عممو، كلكف بالمبادرة 
مف جانبو باإلنضباط الذاتي، كجعميـ يشعركف بإنتمائو إلى مينتو كتحممو لمسئكلياتيـ، 

بالنفع عمى الطالب مف حيث كأنو يستشعر مراقبة اهلل تعالى لو، كأف اإلصغاء ال يعكد 
 الدرجات فقط، بؿ يعكد عميو برضا اهلل تعالى كحبو كتكفيقو.

فالحصة األكلى يجب أف تتناكؿ مكضكعان مشكقان مرغبان أك مف صمب المنيج  
بشكؿ عممي، كتعكس نمكذج شخصية المعمـ كخبرتو كثركتو المعرفية كأسمكبو في إدارة 

مض اء كقت فقط، كما ينبغي عميو أف يكضح الصؼ، ال أف تككف حصة تعارؼ كا 
السمكؾ الذم يتكقعو منيـ، كيكضح ليـ المكائح كاألنظمة التي سكؼ تطبؽ بحؽ مف 
يخالؼ اآلداب الصفية، كقد يككف مف األىمية بمكاف أف يقكـ المعمـ أك المدرس ببعض 

كممات أك الحركات كاألفعاؿ المشكقة لمدرس، المعبرة عف أفكاره مثؿ إستخداـ ألفاظ أك 
إستخداـ إشارات، كذلؾ بقصد ضبط الصؼ كتنظيمو لخمؽ بيئة دراسية مناسبة كجك 
دراسي مناسب لمتعميـ، كما عميو أيضان جذب إنتباه الطالب كمساعدتيـ عمى التركيز 
عند بداية الحصة، فال يبدأ الحديث قبؿ أف يتأكد مف أف الجميع قد تكجيكا نحكه، 

 .(27)ـ، كأصبحت لدييـ الرغبة في االنتفاع منو كعرفكا أىمية ما سيقدمو لي
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 الفصل الثالث
 المعوقات التي تواجو معممي ومدرسي التربية اإلسالمية 

 وأثرىا في تقديم منيج التربية اإلسالمية
معمـ كمدرس التربية اإلسالمية تنتظره الكثير مف الصعكبات كالمعكقات، شأنو 
شاف جميع محاكر العممية التعميمية األخرل، كىذه المعكقات تحكؿ دكف آدائو لمينتو 
بالشكؿ المطمكب، كتحرمو مف تحقيؽ أىداؼ درسو العامة كالخاصة. كليست الباحثة 

ى ىذه المعكقات، فيناؾ الكثير مف الباحثيف بصدد االدعاء أنيا أكؿ مف كضع يده عم
كالكتٌاب ممف كتب كنشر عف ىذه المعكقات كؿٌّ حسب ما تكصؿ إليو كلمسو مف الكاقع 
الذم أجرل عميو دراستو، لكف الباحثة تحاكؿ لفت االنتباه عسى أف تعييا أذف كاعية، 

سـ الديف اإلسالمي فتحظى ىذه الشريحة بشيء مف االىتماـ إكرامان الرتباط اسميا مع ا
 :(28)كرسالتو العظيمة. كمف أبرز تمؾ المعكقات

 أواًل : ضخامة العبء الممقى عمى كاىل المعمم والمدرس:
يعاني المعممكف كالمدرسكف بشكؿ عاـ مف صعكبة الكاجبات التي يؤدكنيا، ككثرة 
األعباء الممقاة عمى عاتقيـ، كتعدد الميمات كالمسؤكليات التي يقكمكف بيا، كالتي ال 

  :(29)يحس بيا إال المقربكف منيـ، كاىميا مايمي
ؽ الشعبية إرتفاع عدد الطالب في الصفكؼ الدراسية، حيث يتراكح في المناط .ُ

 طالبان. ٕٓ_َْبيف 
حصة أك أكثر، كىك عدد غير  َِكثرة الحصص اليكمية، كتحديد النصاب بػ  .ِ

قميؿ إطالقان، فسائر مكظفي الدكلة تنتابيـ حالة مف الغضب كالشعكر بالتعب 
عندما يجتمع عمييـ عشر مراجعيف مثالن، أك عندما ينجز أحدىـ في ذلؾ اليـك 

ما يتعامؿ المعمـ عددان يتجاكز عدد أصابع اليد بقميؿ مف المعامالت، بين
كالمدرس مع أكثر مف ثالثيف طالب _ بيف طفؿ كمراىؽ _ في الحصة 

كرقة عند إجراء االختبارت  َُٔالكاحدة، كقد يصحح في اليكـ الكاحد أكثر 
طالب في  ْٓ_َْاليكمية، ىذا إذا حسبنا أف عدد الطالب يتراكح بيف 

ثر. فضالن عف الصؼ، كأف عدد الصفكؼ أربعة صفكؼ فقط _ إف لـ يكف أك
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إعداد اإلختبارات المدرسية كتنفيذىا كتصحيحيا كتكزيعيا عمى الطالب كالنظر 
 في مالحظاتيـ كاعتراضاتيـ، كمحاكلة إقناعيـ.

المسؤكلية عف إنضباط الطالب داخؿ المدرسة كفي الصفكؼ، كتقكيـ  .ّ
 سمككياتيـ كأقكاليـ.

خت .ْ يارىا كاإلشراؼ عمى التخطيط لألنشطة الطالبية المنيجية كالالمنيجية كا 
 تنفيذىا.

رشادىـ كتكجيييـ، كمتابعة نظافتيـ الشخصية كنظافة  .ٓ اإلشراؼ عمى الطالب كا 
 المدرسة كالصؼ، كالتزاميـ بالزم الرسمي، كمعالجة مشكالتيـ.

 كثرة األعماؿ اإلدارية التي تكمؼ إدارة المدرسة المعمميف كالمدرسيف بيا. .ٔ
 التي يقـك بيا الطالب.متابعة الكاجبات البيتية كالصفية  .ٕ
تييئة البيئة التعميمية المالئمة لمطالب، كطمأنتيـ حاؿ سماعيـ صكت إطالؽ  .ٖ

 أك انفجار أك أم شيء يثير القمؽ كاليمع.
 المشاركة في اإلجتماعات المدرسية المختمفة.  .ٗ

عداد الخطط اليكمية  .َُ تحضير المادة العممية لمدركس اليكمية التي يؤدييا، كا 
 عمى تنفيذىا كتقكيميا. لتمؾ كالعمؿ 

التعامؿ مع أطراؼ كثيرة كالطالب، كأكلياء أمكرىـ، كالمشرفيف التربكييف،  .ُُ
كمديرم المدارس، كمكظفي التربية كغيرىـ، كتحمؿ مسؤكليات ضخمة تجاه 

 جميع تمؾ األطراؼ.
كىكذا يتضح أف حجـ المسؤكليات كاألعباء التي تقع عمى عاتؽ المعمـ كالمدرس 
بشكؿ عاـ كبيرة جدا كمنيكة أيضان، كىي عمى معمـ كمدرس التربية اإلسالمية بشكؿ 
خاص أكبر؛ لككنو مسؤكؿ عف تحضير المنيج بشكؿ دقيؽ، بمتابعة قرَّاء القرآف 

ا ينبغي عميو الرجكع إلى كتب التفسير الكريـ؛ ليتمٌكف مف قراءتو بشكؿ سميـ. كم
الصحيحة، ككتب الحديث الشريؼ؛ ليتسنى لو تكضيح المعاني كاألحكاـ، كتمييز 
الركايات غير الصحيحة، كليككف مستعدان لإلجابة عمى أسئمة الطالب المتنكعة، كيشبع 
فضكليـ في التعرؼ عمى أمكر دينيـ، كىناؾ بعض المعمكمات التي ينبغي عميو أف 
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يقدميا لمطالب بحذر شديد، كخاصة لمطالب في مرحمة المراىقة، كينبغي أيضان مناقشة 
بعض المكاضيع بحذر، كمحاكلة التكصؿ إلى إجابات مناسبة، دكف إثارة ركح الخالؼ 

 كالتعصب بينيـ.
لذلؾ بينت بعض الدراسات أف ىذه المسؤكليات الكبيرة، التي يتحمميا المعمـ 

 األسباب التي تجعمو غير راضو بشكؿ عاـ عف مينتو.كالمدرس تقؼ عمى رأس 
 ثانيًا : ضعف إعداد المعمم والمدرس قبل الوظيفة:

عمى الرغـ مف تخٌرج المعمميف كالمدرسيف مف الكميات التربكية كمعاىد المعمميف، 
إال أف إمكانيات الكثير منيـ ليست بالمستكل المطمكب، كيمكف أف يعزا السبب في ذلؾ 

  :(30)الى
معظـ المكاد التي يتمقكنيا في الكميات كمعاىد المعمميف نظرية كمتداخمة  .ُ

 كمكررة، أما التربية العممية فيي في الغالب ضئيمة كقصيرة األمد.
العجز عف تنمية شخصية المعمـ كالمدرس المتكامؿ الجكانب )الشخصية،  .ِ

 ة فقط.كالعقمية، كالثقافية(، كالتركيز بدالن مف ذلؾ عمى التنمية العقمي
تقكـ طريقة التدريس الرئيسة عمى التمقيف، كقمة فرص القراءة الخارجية ككتابة  .ّ

البحكث كالدراسات كالتعمـ الذاتي، فالمعمـ كالمدرس الذم يتـ إعداده بيذه 
 الطريقة يصبح اسيران ليذه الطريقة، كقد يعمؿ بيا طكاؿ حياتو.

بسبب زيادة أعباءىـ  ضعؼ مؤىالت أساتذة كميات التربية كمعاىد المعمميف .ْ
 التدريسية شأنيـ شأف المعمـ كالمدرس.

 عدـ إعداد المعمـ المتعدد األدكار كالمسؤكليات. .ٓ
ثبات البرامج كجمكدىا، كعدـ تطكيرىا كتحسينيا، فيي تقميدية تحـر الطالب  .ٔ

مف اإلطالع عمى طرائؽ التدريس الحديثة التي تتناسب مع مراحؿ النمك 
 كالتطكر.

بإكساب معممي كمدرسي المستقبؿ ميارات مكاجية مشكالت  قمة اإلىتماـ .ٕ
طالب السمككية، مما قد يجعميـ يعتمدكف في حؿ ىذه المشكالت عمى 
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المحاكلة كالخطأ كعمى خبراتيـ السابقة في التدريس، كقد يككف ىذا مصدران  
 إلثارة مشكالت جديدة فيما بعد.

لمعمميف بخطط التنمية ضعؼ إرتباط برامج كميات التربية كمعاىد إعداد ا .ٖ
 كمطالبيا، كقمة تركيزىا عمى إعداد معممي التعميـ الميني.

 ثالثًا : ضعف إعداد المعممين والمدرسين أثناء الخدمة في الوظيفة:
التطكير أمر ضركرم كميـ، فيك عممية منظمة كمدركسة لبناء ميارات 

المعمـ كالمدرس  تربكية كتدريسية فٌعالة، كتنمية ميارات شخصية جديدة، تساعد
عمى القياـ بالمسؤكليات المدرسية بشكؿ متجدد كخاٌلؽ، فيساعد عمى تحقيؽ غرض 
أسمى، كىك تحسيف فاعمية المعمـ كالمدرس، كبالتالي زيادة التحصيؿ النكعي 

 : (31)كالكمي لمطالب. لكف ىذا غير متحقؽ، كاإلىماؿ  يرجع ألسباب كثيرة منو
يرية أثناء الخدمة كاالفتقار الى المراكز الخاصة قمة أك انعداـ الدكرات التطك  .ُ

 بالتدريب.
 ضعؼ دافعية المدربيف كالمتدربيف بسبب ضعؼ التشجيع كالدعـ كقمة الحكافز. .ِ
 بقاء الدكرات التطكيرية تقميدية رغـ التجديد الشكمي الذم أيدخؿ عمييا.  .ّ
طالب في أكثر برامج الدكرات التطكيرية بدكف مراجعة، كال  تعالج أكضاع ال .ْ

ضكء طبيعة المجتمع كحاجاتو فال تطٌكر مف إمكانيات المعمـ كالمدرس، كال 
 تنعكس بنتيجة عمى الطالب.

غياب القكانيف كالتشريعات التي تجعؿ النمك الميني في مجاؿ التربية كالتعميـ  .ٓ
 شرطان مف شركط اإلستمرار في المينة.

كالمحسكبية أحيانان، حيث تكتفي يتسـ التقكيـ بشكؿ عاـ بالضعؼ كالشكمية  .ٔ
بعض الدكرات التطكيرية برصد حضكر المتدربيف، كتمنح الشيادات ليـ بناء 

 عمى ذلؾ.
 رابعػػػػػان: ضعؼ مشاركة المعمميف كالمدرسيف في عممية إتخاذ القرار التربكم.

 خامسان: إنخفاض دافعيتيـ لمتدريس، كضعؼ كفاءتيـ.
 العممي كالتكنكلكجي.سادسان: ضعؼ مكاكبتيـ لمتقٌدـ 
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سابػػػعان: سكء كضعيـ المادم مقارنة بزمالئيـ كالميندسيف كاألطباء كالمحاميف 
 كغيرىـ.

 ثامػػػنان : تدٌني النظرة اإلجتماعية لمينة التعميـ.
 تاسعان : طكؿ المناىج الدراسية، مع قصر الكقت المخصص لمحصة.

 عاشران : ضعؼ إنضباط الطالب.        
 
 

إف معمـ كمدرس التربية اإلسالمية يعاني مف إىماؿ كاضح؛ نتيجة إىماؿ 
المسؤكليف عف التعميـ ليذا الدرس الميـ، ىك أساس تربية اإلنساف؛ ألنو يتعامؿ مع 
العقيدة كالديف كالضمير، كيؤصؿ الخير في نفكس النشء، كيبعد عنيـ األكاذيب كالشر 

عمماء كميندسيف كأطباء كسياسييف ال ديف ليـ،  كاألباطيؿ، فما فائدة أف تخٌرج المدارسي 
 كال عقيدة صحيحة! 

كتؤمف الباحثة بأف األجياؿ ميما بمغت بيـ المناصب كالمراكز العممية 
كالشيادات، ال قيمة لكؿ ذلؾ مف غير أف يتسمحكا بإيماف كعقيدة صحيحة تردعيـ عف 

مف الكيالت خير دليؿ عمى  فعؿ كؿ ما ال يرتضيو اهلل تعالى، كلعؿ ما تعانيو بالدنا
أف إىماؿ التربية اإلسالمية الصحيحة ىك السبب في كراء تفشي الفساد كالرشكة كبيع 

 الذمـ... كغير ذلؾ مع شديد األسؼ.
 الفصل الرابع

 أثر تقميص حصص التربية اإلسالمية عمى قيم الطالب وأخالقيم
مما ال شؾ فيو أننا نعيش زمنان انتشرت فيو المؤامرات كالمعارؾ كالحركب بشتى 
أنكاعيا، كأف حرب المفاىيـ كالقيـ أخطر الحركب، ألنيا مكجية ضد اإلسالـ مف 
جيات متعددة، عازمة تشكييو بأعيف الناشئة، كتغيير نظرة الناس تجاىو خاصة 

لصاؽ القبح باإلسالـ كاالفتراء  عميو، كيساعدىـ عمى ذلؾ جيؿ الناس، كقٌمة معتنقيو، كا 
القراءة كاالعتبار، كاالنشغاؿ بسفاسؼ األمكر، كاليكس بمتابعة كسائؿ التكاصؿ 
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ف كانت مخالفة لمديف كالقيـ كالعادات  االجتماعي، كمحاكاة ثقافات األمـ األخرل كا 
ٌيعت الصالة، كاتيبعت الشيكات، كذىبت األنفس عمى الدني  ا حسرات.كالتقاليد، فضي

كفي مقابؿ ىذا السيؿ الجارؼ، الذم مف شأنو أف يفسد دنيا الناس كآخراىـ، تـ 
تقميص عدد النصكص القرآنية في المنيج الدراسي، كًزيد عميو بتقميص الحصص، فإذا 
كنا نسعى لمحاربة أنكاع مف األمية، مثؿ: أمية القراءة كالكتابة، كاألمية الثقافية 

نكلكجية باستعماؿ اآلالت كالكسائؿ الحديثة، فإف ىناؾ أمية دينية، كالطبية، كاألمية التك
كىي أخطر أنكاع األمية كميا، ألف االنساف الذم يجيؿ دينو، ىك إنساف ال يعرؼ كيؼ 
يأكؿ أك يناـ ككيؼ يسافر ككيؼ يصمي كيقرأ القرآف ككيؼ يعامؿ كالديو، فالديف ىك 

المية فيذا شأف آخر، أما إذا كاف ما نريده فف الحياة، إال إذا كنا نريد تنشئة غير إس
الجمع بيف األصالة كالمعاصرة، بيف الديف كالدنيا، كبيف النجاح في الحياة العممية 
كالمينية كالنجاح في االستقامة كالطيارة كالخمؽ الرفيع، فإف أقصر الطرؽ ىك أف نعٌمـ 

قان عالية كضميران نظيفان أبناءنا ديف االسالـ. ككاىـ مف يظف أنو يستطيع أف يبني أخال
مف طريؽ غير االسالـ، إذ قد يحقؽ بتربية عممانية الدينية شيئان مف الخمؽ كاالندماج 
االجتماعي، لكف يبقى النمكذج اإلسالمي أرقى ما تممكو البشرية في مجاؿ التخميؽ 

 .(32)كاالندماج كاألمف الركحي كاالجتماعي داخؿ المجتمع
إف الديف ىكية الدكلة، فيتكجب حفظ ىذه اليكية لمحفاظ عمى أمف الدكلة 
الركحي، كذلؾ بتربية النشء عمى مبادئ اإلسالـ كثكابتو، كعمى قيمو كسمككو. كتتعدد 
الكسائؿ كاآلليات التي يمكف تكظيفيا ليذا الغرض، كمف أىميا مادة التربية اإلسالمية 

تو في حياة الطالب، كترتفع بمستكل شعكرىـ في المدرسة؛ ألنيا تجعؿ لمديف قيم
الديني، بحيث تنعكس تعاليمو، كقضاياه العممية، كقكاعده المعرفية عمى حياتيـ 
السمككية، بحيث تربي عميو أجياليا كتبثو في مناىجيا التعميمية كفي برامجيا 

اإلليي،  اإلعالمية، كتزجر عمى مخالفتو كتكافئ عمى اعتناقو، كتعٌمميـ قراءة دستكرىـ
 كقتيا سيجدكف عند الناس إستعدادان فطريان لتمقي العمكـ اإلسالمية بقبكؿ تاـ كتفاعؿ.

إف تقميص حصص التربية اإلسالمية، كاختصار منيجيا، عامؿ أساس النتشار 
الجيؿ بأحكاـ الشريعة، كاألدىى مف ذلؾ ما نجده اليكـ بيف صفكؼ أبنائنا مف عدـ 
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ف التمييز بيف كالـ اهلل تعا لى كبيف الحديث النبكم الشريؼ كبيف األمثاؿ كالًحكىـ. كا 
نظرة فاحصة ألىداؼ تدريس التربية اإلسالمية التي سبؽ أف أشارت إلييا الباحثة في 
الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث، لكفيمة بتكضيح خطكرة تقميص الحصص كترشيؽ 

  .(33)المنيج
ف تصحيح المفاىيـ في زمف حرب المفاىيـ جياد ف نما يككف كا  ي سبيؿ اهلل. كا 

المالذ اآلمف كالممجأ القريب مف المتعمميف لفيـ دينيـ فيمان سميمان، كلتمقي المعرفة 
الدينية الصحيحة كاآلمنة في مؤسسة عمكمية محركسة كمؤطرة مف لدف الدكلة، ال 
يمكف أف يككف إال بدراسة مادة التربية اإلسالمية، فمنيا يتعمـ المتعممكف العقيدة 

لصحيحة، كاألخالؽ اإلسالمية النبيمة، كمنيا يتعممكف قيمة الجماؿ في اإلسالـ كحب ا
الخير لمناس كافة، كفييا يعرفكف أف الحياة ىبة مف اهلل تعالى، كال يسمبيا إال ىك 

، كأنو رحمة ميداة لإلنسانية، كفييا يعرفكف أف سبحانو، منيا يتعممكف سيرة النبي 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ س في دنياىـ كأخراىـ، قاؿ تعالى: اإلسالـ جاء إلسعاد النا

  .(34)چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ
كال بد أف نضع في حسباننا أف اليجمات التي يتعرض ليا المسممكف عنيفة 
كالعاصفة، فمع أنيا تيدأ بعد حيف، لكنيا تككف قد دمرت ما دمرت، كخربت ما خربت، 
مما قد يحتاج في إصالحو إلى عشرات السنيف، كخير ما يتحٌصف بو الناس منيا ىك 

في تحصيؿ العمـ، كانفع العمـ ما كاف بالتمسؾ بالديف كاألخالؽ، كبذؿ أقصى الجيد 
﮵    ےھ  ھ  ھچ فيو رضا اهلل تعالى،  ﮴    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

 چ﮸ ﮹     ﮷﮶
(35). 
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 الخاتمة:
كفي ختاـ ىذا البحث أشير إلى أىمية معالجة قضايا التربية اإلسالمية 

التربية كالتحديات المعاصرة التي تكاجييا بطريقة مكضكعية كنظرة كاقعية، خاصة أف 
اإلسالمية تنفرد بينابيع متدفقة تربي األجياؿ، كتصمح األحكاؿ لمف يحسف استغالليا 
كيجيد استنباط الفكائد منيا. فإنيا كنكز تحتاج لمف يتصدل لميمة العناية بجكانبيا 

 التربكية فيقدميا لمعالـ ليستفيدكا منيا.
 كفي ضكء الدراسة تكصمت الباحثة إلى التكصيات اآلتية:

نقص التربية الدينية في المجتمعات اإلسالمية، ألسباب متعددة، ما يستدعي  _1
زيادة حصص التربية اإلسالمية؛ لتعكيض النقص الحاصؿ بسبب انشغاؿ األىؿ 
عف تعميـ أبنائيـ، إضافة إلى اليجمات الشرسة التي تتعرض ليا األمة، كالتي 

ىمية قراءة القرآف الكريـ ألنو تعتـز ضرب قيميا كمبادئيا كأخالقياتيا، كتعزيز أ
 منيج الحياة السميـ الذم اختاره اهلل تعالى لعباده.

تطكير األسمكب التربكم في تدريس التربية اإلسالمية بإعداد المعمـ كالمدرس  -ِ
إعدادان ينمي مياراتو في إيصاؿ المادة كتحقيؽ األىداؼ الخاصة كالعامة مف 

 تدريسيا.
شباب، يؤدم إلى انشغاليـ بأمكر ال نفع فييا، كربما الفراغ الديني لدل ال -ّ

تتسبب ليـ باالنحراؼ كالضياع، كربما الدخكؿ في صفكؼ األرىابييف؛ نتيجة 
الفراغ الركحي، كاالضطراب النفسي. كىذا يدعك إلى زيادة التكعية الدينية كتعزيز 

ء أفضؿ التكاصؿ مع كتاب اهلل تعالى، بزيادة حصص التربية اإلسالمية كانتقا
 المربيف ألداء ىذه الميمة.

_ زرع ثقافة احتراـ مادة التربية اإلسالمية عند الطالب كذكييـ كبيف فئة ْ
المعمميف كالمدرسيف، كتغيير النظرة السائدة في المجتمع كالتي تستييف بيذا الدرس 

 الميـ الذم يكتسب أىميتو مف أىمية اإلسالـ الحؽ نفسو. 
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لبحث قد أكضح سمبيات تقميص حصص التربية كتأمؿ الباحثة أف يككف ا
اإلسالمية، ككصؿ إلى مستكل األىداؼ المرجٌكة مف كتابتو، كآخر دعكانا أف 

 الحمد هلل رب العمميف كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى محمد كآلو الطاىريف. 
 اليوامش: 

 .ٖٓ_ٕٓسكرة يكنس: مف اآلية  .ُ
 .َُُسكرة آؿ عمراف: مف اآلية  .ِ
(، ّْٖ/ِة، ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، )معجـ مقاييس المغ .ّ

 -ىػ ُّٗٗالمحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: 
 ـ.ُٕٗٗ

المفردات في غريب القرآف، ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  .ْ
كدم، الناشر: ، المحقؽ: صفكاف عدناف الدأّّىػ(، صَِٓاألصفيانى )المتكفى: 

 ىػ. ُُِْ -دار القمـ، الدار الشامية _ دمشؽ بيركت، الطبعة: األكلى 
شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ، لنشكاف بف سعيد الحميرل اليمني  .ٓ

مطير بف  -(، المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم َِّٗ/ْىػ(، )ّٕٓ)المتكفى: 
 -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت د يكسؼ محمد عبد اهلل،  -عمي اإلرياني 

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ  َُِْسكرية(، الطبعة: األكلى،  -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ 
، بترقيـ الشاممة ٕٗ/ُٖ، )ْْمجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة، العدد  .ٔ

 آليا(
 .ٕ، صَِّمجمة البياف، تصدر عف المنتدل اإلسالمي، العدد  .ٕ
مذاىب الفقيية، لعمي جمعة محمد عبد الكىاب، المدخؿ إلى دراسة ال  .ٖ

 ََُِ -ىػ ُِِْالقاىرة، الطبعة: الثانية،  –، الناشر: دار السالـ َّٕ_َّٓص
 ـ.
 .ٗسكرة اإلسراء: مف اآلية  .ٗ

مجمة مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر  .َُ
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 .ُِْٕ، صٖعف منظمة المؤتمر االسالمي بجدة، العدد
 المصدر السابؽ نفسو. .ُُ
مف قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي، لكماؿ الديف عبد الغني  .ُِ

، الناشر: دار المعرفة الجامعية، الطبعة: األكلى، ُّٔ_ُُٔالمرسي، ص
 ـ.ُٖٗٗىػ_ُُْٗ

 .ُْٔالمصدر السابؽ نفسو، ص .ُّ
 .ُٓٔالمصدر السابؽ نفسو، ص .ُْ
سالمي، لحسف عزكزم، خصائص التربية اإلسالمية، مجمة الكعي اإل .ُٓ
 ـ.ُٕٗٗىػ، فبراير ُُْٕ، شكاؿ ِٔ_ِْص
معكقات تدريس التربية االسالمية بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر مشرفييا  .ُٔ

، بحث مكمؿ لنيؿ درجة َّكمعممييا بمكة المكرمة، لمحمد صالح بف عمي جاف، ص
جامعة أـ القرل_ الماجستير في المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلسالمية، مقدـ الى 

 ق.َُّْكمية التربية، 
التربية اإلسالمية كتحديات العصر، عبد الرحمف بف عبد اهلل الفاضؿ،  .ُٕ
، بحث متطمب لمادة التربية اإلسالمية كتحديات العصر يقدـ لسعادة ِٖ_ِٕص

مف قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة بكمية التربية بجامعة  الدكتكر محمد عمي أبك رزيزة
 ـ.ََِٕيناير   -ىػ ُِْٕأـ القرل، ذك الحجة  

معكقات تدريس التربية االسالمية بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر مشرفييا  .ُٖ
 ، مصدر سابؽ.ّْ_ُّكمعممييا بمكة المكرمة، لمحمد صالح بف عمي جاف، ص

، دار ّٕ_ّٓالمية، ىدل عمي جكاد الشمرم، ص طرؽ تدريس التربية اإلس .ُٗ
 ـ. ََِّالشركؽ عماف، 

معكقات تدريس التربية االسالمية بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر مشرفييا  .َِ
 ، مصدر سابؽ.ِّ_َّكمعممييا بمكة المكرمة، لمحمد صالح بف عمي جاف، ص

شخصية المعمـ كأداؤه في ضكء التكجييات اإلسالمية، لعمي راشد،  .ُِ
 ـ. ُٕٗٗ، دار الفكر العربي، القاىرة، ِْ_َْص
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ميارات التدريس الفعاؿ، لمحمكد محمد عمي دار، المجتمع لمنشر كالتكزيع،  .ِِ
 ـ.ََِِجدة، 
 المصدر السابؽ نفسو. .ِّ
، دار ُّْطرؽ تدريس التربية اإلسالمية، ليدل عمي جكاد الشمرم، ص .ِْ

 ـ . ََِّالشركؽ، عماف،
تطبيقاتو، لفكرم حسف  –تقكيـ نتائجو  - أساليبو –أسسو  –التدريس أىدافو  .ِٓ

 ـ.ُٗٗٗ، عالـ الكتب، القاىرة، ُٕرياف، ص
المعمـ الجديد، محمد عكض كالقضاة، محمد فرحاف الترتكرم كالقضاة،  .ِٔ
 ـ.ََِٔ، دار كمكتبة الحامد، الطبعة األكلى، عماف، ُٕٓص
 ميارات التدريس الفٌعاؿ، لمحمكد محمد عمي، مصدر سابؽ. .ِٕ
ي تكاجو المعمميف العرب كحمكليا، ليزيد عيسى سكرطي، المجمة المشكالت الت .ِٖ

 ـ. ُٕٗٗ، العدد الثاني،  ُٕالعربية لمتربية، المجمد 
األداء(، سييمة محسف كاظـ  –التدريب  –الكفايات التدريسية )المفيكـ  .ِٗ

 ـ. ََِّالفتالكم، دار الشركؽ عماف، 
يمية الحديثة، لعبد المناىج كطرؽ التدريس التعم المصدر السابؽ نفسو، ك .َّ

 ق.ُُْٗالمطيؼ بف حسيف فرج، دار الفنكف لمطباعة كالنشر، جدة، 
المناىج كطرؽ التدريس التعميمية الحديثة، لعبد المطيؼ بف حسيف فرج، دار  .ُّ

 ق.ُُْٗالفنكف لمطباعة كالنشر، جدة، 
تقميص مادة التربية اإلسالمية حرماف لمتالميذ مف حقيـ في تعمـ دينيـ لمدكتكر  .ِّ

 ـ.ََِٓ/ َُ/ُِمحمد عز الديف تكفيؽ، التجديد نشر في التجديد يكـ 
 المصدر السابؽ نفسو. .ّّ
 .ّ - ُسكرة طو: اآليات  .ّْ
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 المصادر: 
 .أكالن: القرآف الكريـ 
 :ثانيان: الكتب 
تطبيقاتو، لفكرم حسف  –تقكيـ نتائجو  -أساليبو  –أسسو  –التدريس أىدافو  .ُ

 ـ.ُٗٗٗرياف، عالـ الكتب، القاىرة، 
التربية اإلسالمية كتحديات العصر، عبد الرحمف بف عبد اهلل الفاضؿ، بحث  .ِ

متطمب لمادة التربية اإلسالمية كتحديات العصر يقدـ لسعادة الدكتكر محمد 
عمي أبك رزيزة مف قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة بكمية التربية بجامعة أـ 

 ـََِٕيناير   -ىػ ُِْٕالقرل، ذك الحجة  
خصائص التربية اإلسالمية، مجمة الكعي اإلسالمي، لحسف عزكزم، شكاؿ  .ّ

 ـ.ُٕٗٗىػ، فبراير ُُْٕ
شخصية المعمـ كأداؤه في ضكء التكجييات اإلسالمية، لعمي راشد، دار الفكر  .ْ

 ـ. ُٕٗٗالعربي، القاىرة، 
، لنشكاف بف سعيد الحميرل اليمني  .ٓ شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمـك

مطير بف عمي  -ىػ( ، المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم ّٕٓ: )المتكفى
 -د يكسؼ محمد عبد اهلل، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت  -اإلرياني 

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ  َُِْسكرية(، الطبعة: األكلى،  -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ 
 طرؽ تدريس التربية اإلسالمية، ليدل عمي جكاد الشمرم، دار الشركؽ، .ٔ

 ـ . ََِّعماف،
طرؽ تدريس التربية اإلسالمية، ىدل عمي جكاد الشمرم، دار الشركؽ عماف،  .ٕ

 ـ. ََِّ
األداء(، سييمة محسف كاظـ  –التدريب  –الكفايات التدريسية )المفيكـ  .ٖ

 ـ. ََِّالفتالكم، دار الشركؽ عماف، 
ر: المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية، لعمي جمعة محمد عبد الكىاب، الناش .ٗ

 ـ. ََُِ -ىػ ُِِْالقاىرة، الطبعة: الثانية،  –دار السالـ 
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معجـ مقاييس المغة، ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف  .َُ
ىػ( ، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر، ّٓٗ)المتكفى: 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗعاـ النشر: 

ة، محمد فرحاف الترتكرم كالقضاة، دار المعمـ الجديد، محمد عكض كالقضا .ُُ
 ـ.ََِٔكمكتبة الحامد، الطبعة األكلى، عماف، 

معكقات تدريس التربية االسالمية بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر مشرفييا  .ُِ
كمعممييا بمكة المكرمة، لمحمد صالح بف عمي جاف، بحث مكمؿ لنيؿ درجة 

سالمية، مقدـ الى جامعة أـ الماجستير في المناىج كطرؽ تدريس التربية اإل
 ق.َُّْالقرل_ كمية التربية، 

المفردات في غريب القرآف، ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  .ُّ
ىػ(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، الناشر: دار َِٓاألصفيانى )المتكفى: 

 ىػ. ُُِْ -القمـ، الدار الشامية _ دمشؽ بيركت، الطبعة: األكلى 
ضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي، لكماؿ الديف عبد الغني مف ق .ُْ

 ـ.ُٖٗٗىػ_ُُْٗالمرسي، الناشر: دار المعرفة الجامعية، الطبعة: األكلى، 
المناىج كطرؽ التدريس التعميمية الحديثة، لعبد المطيؼ بف حسيف فرج، دار  .ُٓ

 ق.ُُْٗالفنكف لمطباعة كالنشر، جدة، 
الفعاؿ، لمحمكد محمد عمي دار، المجتمع لمنشر كالتكزيع، ميارات التدريس  .ُٔ

 ـ.ََِِجدة، 
    
 :ثالثان: المجالت كالدكريات 
تقميص مادة التربية اإلسالمية حرماف لمتالميذ مف حقيـ في تعمـ دينيـ لمدكتكر  .ُ

 ـ.ََِٓ/ َُ/ُِمحمد عز الديف تكفيؽ، جريدة التجديد، يـك 
 .َِّإلسالمي، العدد مجمة البياف، تصدر عف المنتدل ا .ِ
 .ْْمجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة، العدد  .ّ
مجمة مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر  .ْ
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 .ٖعف منظمة المؤتمر االسالمي بجدة، العدد
المشكالت التي تكاجو المعمميف العرب كحمكليا، ليزيد عيسى سكرطي، المجمة  .ٓ

 ـ. ُٕٗٗ، العدد الثاني،  ُٕمتربية، المجمد العربية ل
 
 :رابعان: المكاقع األلكترنية 
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