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 شكر وتقدير
 . سمطاىً كعظيـ كجًٍ لجبلؿ يىبغي كها بعد، كهف قبؿ هف هلل الشكر

 أستاذم إلِ كالعرفاف الٌشكر بجزيؿ أتقٌدـ أف إال الٌرسالة، ٌذي إعداد هف االىتٍاء بعد يسعىي كال
 الكاسع، كعمهً الكبير، بفضمً أعاف الذم كالهعٌمـ، لهربيا ىعـ عدس، هحسف الدكتكر الفاضؿ

رشاداتً الٌتربكية كتكجيٍاتً  الهىاٌج أتىاكؿ أف عمِ الهحفٌز؛ كتشجيعً الكبير، كصبري القٌيهة، كا 
 .الٌتسعة بكتبً الفمسطيىيٌ  الٌشرعيٌ  الهىٍاج كخاٌصة الهدرسٌية

 تفٌضمٍـ عمِ ر زياد قباجةكالدكتك  ،د جبكرإيا الدكتكر  األفاضؿ، الهىاقشة لجىة أعضاء رأشك كها
ثرائٍا كهىاقشتٍا، الٌرسالة، ٌذي بهراجعة  األثر لٍا سيككف كالتي البٌىاءة؛ كآرائٍـ الكافرة بهبلحظاتٍـ كا 
ا، في الكاضح  . كٌمً كالعرفاف كٌمً التقدير فمٍـ هساٌر

 كحبٌ  اإلخبلص في كقدكتي، هيهعمٌ  زكجي، إلِ االهتىاف كعظيـ الكافر بالٌشكر أتقدـ أف يفكتىي كال
 .. كالٌسىد العائف ىعـ لي كاف الذم العمهٌي، البحث

 كها قاف،اإلت كحبٌ  الٌتحدم فيٌ  غرست التي كرفيقتي، هٍجتي..  الٌشكر بٍذا العزيزة كالدتي أىسِ كلف 
 . إليً أصبك ها كتحقيؽ ، العمهٌية هسيرتي في الٌسبؿ بكؿٌ   كتشجعىي، تدعهىي زالت
 ..الهسيرة ٌذي في الكثير هعي تحهمكا الذيف فؤادم هٍجة ككلدمٌ  بىاتي شكر ائتيبف كليس

 ىصيحة أك هساعدة لي قٌدـ هف ككؿٌ  القدس، جاهعة في أساتذتي إلِ كالتٌقدير الٌتحية خالص كأسدم 
ٌٍؿ أك بالٌدعاء كدعهىي  .. هٌٍهتي س
 كاىت فقد" هىار" أختي كالبحثيٌ  لعمهيٌ ا الٌتحصيؿ رحمة في كزهيمتي دربي رفيقة بالٌشكر أخٌص  كأخيران 
 .األهيىة الٌىاصحة كىعـ الهحٌفزة، ىعـ

ليكـ  : -كسمـ عميً اهلل صمِ – هحهد كرسكلي ىبيي اهلل خمؽ خير أكصاىي كها أقكؿ جهيعان  كا 
  خيران  عٌىي اهلل جزاكـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج

 : الممخص
 .فمسطيف في الثاىكية الهرحمة في يةالشرع لمهكاد الدراسية الهىاٌج تقكيـ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت

 كتككىت الصفية كالهبلحظة كالهقاببلت الهحتكل، تحميؿ الباحثة ستخدهتا الدراسة؛ ٌدؼ كلتحقيؽ
. الشرعي لمفرع عشر كالثاىي عشر الحادم لمصفيف الشرعية الهكاد كتب جهيع:  هف الدراسة عيىة
 ،كالهعمهات الهعمهيف هف كعشرة لمهىٍاج، ؤلفيفه ستة هع هقاببلت كأجريت الهعمـ، أدلة هف أدلة كتسع

 لمكقكؼ لمصفكؼ هبلحظات أجريت كها الشرعي، الفرع – الثاىكية الهرحمة  طمبة هف كعشريف اثىافك 
ي الهىٍاج إقرار فيٍا تـ التي الهدارس بعض في الصفية الههارسات عمِ  قمقيمية ذككر هدرسة ٌك

 في الشرعية قمقيمية إىاث كهدرسة الخميؿ، في لمذككر ثاىكيةال الشرعية كالهدرسة قمقيمية في الشرعية
 عمِ دراسية حصص أربع هشاٌدة جرت حيث الخميؿ في لمبىات الثاىكية الشرعية كالهدرسة قمقيمية
 .هدرسة لكؿ كهبلحظتٍا األقؿ
 

 عاهةال األٌداؼ ؽتحقٌ  : أٌهٍا الىتائج هف بالعديد الدراسة كخرجت ىكعيان، كحممت البياىات كجهعت
ي -الشرعي لمهىٍاج  كتب جهيع في العريضة الخطكط في الهىصكصة -عاهان  ٌدفان  كعشركف اثىاف  ٌك
 أها. الهعرفي الهجاؿ في فقط كاحدان  ٌدفان  عدا ها كذلؾ الخاصة األٌداؼ تحققت كها ،ةرعيٌ الشٌ  الهكادٌ 

 كها كتاب، كؿ يف هتفاكتة بىسب تحققت فقد الشرعي الهىٍاج كتب لعىاصر كضعت التي الهعايير
 تبايىت الشرعي لمهىٍاج هؤطرة هعياران  عشر ثبلثة بيف هف هكضكعية هعايير عشرة الدراسة تىاكلت
 الهعايير  هف هعايير أربعة تحقؽ عف الدراسة ككشفت. آخر إلِ كتاب هف كذلؾ تحققٍا في الىسب
 أحد ٌىالؾ أفٌ  كبيىت الٌتسعة، الٌشرعيٌ  الهىٍاج كتب هف كتاب لكؿٌ  الٌشكميٌ  لئلطار   الهحٌددة السبعة
 تحٌقؽ العريضة، الخطكط في جاء كها رعيٌ الشٌ  لمهىٍاج ـالهعمٌ  دليؿ لهكاصفات ضابطان  هعياران  عشر
 .فقط هعايير تسعة هىٍا
 كاضحة هىٍجٌية آلٌية كضع: اآلتية الجكاىب في تتهثؿ الدراسة بٍا خرجت التي التكصيات أٌـ كلعؿ
 التسعة الكتب كطباعة كتحسيىً، تطكيري كاستهرارية الشرعي، الهىٍاج كتب ؼتألي عهمية هتابعة لكيفية
شراؾ همكىً، طباعة  كتدريبٍـ كتصهيهً، الشرعي الهىٍاج إعداد في بفاعمية الخبرات ذكم الهعمهيف كا 
 إلِ كاالستهاع الشرعي الهىٍاج تىفيذ في الطمبة دكر كتفعيؿ. حديثة تدريس بأساليب لتطبيقً كتأٌيمٍـ

 .فيً ائٍـآر 
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Abstract 

This study aimed  at evaluating the Islamic Curricula of Secondary School in Palestine. To 

achieved the goal of the study the researcher used content analysis, interviews, and class 

observation. The sample of the of the study consisted of all Islamic books of 12
th

  and 11
th

 

grades, 9 teacher's guides, 6authers, 10 teachers and 22 students. Data was collected and 

analyzed using qualitative methods. 

 

The finding of the study were: 

 All of the 22 general goals of the Islamic curriculum have been fully achieved (i.e., the 

ones agreed upon by the nine Islamic course books), in addition to the special goals of the 

curriculum, except for one goal related to the cognitive domain. Moreover, the criteria 

which was put for the components of the curriculum have been achieved with varying 

degrees for each book, whereas 10 out of the 13 criteria related to the textbook subjects 

have been addressed, also with varying degrees for each book. As for the framework of the 

textbooks, four out of the seven of its criteria have been noted, as well as nine out of 11 

criteria of the teacher guides proved to be achieved. Based on the results, it is 

recommended that a clear methodology of the procedures of writing, adapting, and 

enhancing the Islamic curriculum should be put, and that the nine Islamic course books 

should be color-print. In addition, it is advised that the experienced and skillful teachers in 

the domain should be engaged in authoring and designing the curriculum, while all 

teachers of the curriculum should be regularly trained in using non-traditional methods in 

teaching. Teachers are also called to activate the role of students in the class and to have 

their views more heard. 
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 :لالفصل األو  
______________________________________________________ 

 :تياراسة وأىمي  ة الد  خمفي  
 

 ةمقدم   1.1
 

يشٍد العالـ هف حكلىا في هطمع القرف الكاحد كالعشريف العديد هف الهستجدات كالتطكرات الديىاهيكية 
هف ىظهٍا  الكثيرا دعا العديد هف الدكؿ إلِ هراجعة ، ههٌ حياة  األهـثرت بشكؿ هتزايد عمِ التي أ
 .ىتاجاتٍا هع التحديات التي تحتاجٍا تمؾ التطكراتإ، لتتكاكب عميـربية كالتٌ تٍا هجاالت التٌ ِ قهٌ كعم
 

ف كاف بطيئان في تغيٌ  ً ت هقارىتري إذا ها تهٌ فهجاؿ التربية هتغير شأىً شأف هجاالت التىهية األخرل كا 
 ،ر بسرعة سمحفاةتتطكٌ  ل الببلد العربية عميـ لدلتٌ ربية كافالتٌ  ،ةة كالثقافيٌ ياسيٌ ة كالسٌ بالهجاالت االقتصاديٌ 
اإلىساف  بىهكٌ  الكاسع الهعىيٌ  اهفٍكهٍ ِ الٌتربية هفإل كبالىظرر بسرعة طائر، كحاجات الحياة تتطكٌ 

يات الحياة تحدٌ عمِ هكاجٍة  اٌذا اإلىساف قادرن يككف فإف الغاية هىٍا أف  ،ااهبلن هتكاهبلن كهتكازىن ش اىهك  
لتطكير  ا، ساعين اكتأثيرن  اتً كعالهً الهحيط تأثرن ، كهتفاعبلن هع أهٌ ا هع هجتهعًفن ، كهتكيٌ رةالهختمفة الهتطكٌ 

 هف جيؿ البشرمٌ  قافيٌ راث الثٌ د تحصيؿ العمـ كىقؿ التٌ ربية هجرٌ لـ تعد التٌ  إذذاتً كىهاء حياتً كهجتهعً؛ 
ؽ هف ة التي تتحقٌ ة لمفمسفة التربكيٌ ظرة الحقيقيٌ الىٌ  عبر اهؿالشٌ  هكٌ الىٌ  إلِ جيؿ آخر فقط، بؿ التربية ٌي

حيحة التي يكتسبٍا الهتعمـ هف خبلؿ ىشاط هجهكعة الخبرات كالهٍارات كالقدرات كالقيـ كالهفاٌيـ الصٌ 
ِ الهٍتهيف عم أفٌ ( 1999)بكار كقد أكد  .غاية كلذلؾ أصبح العمـ كسيمة كليس ٌدفان أك .يقكـ بً
 كاتقدهيأف  تطاعكافإذا اس (اإلىساف الهسمـ)في  جٍكدالهف جديد إلِ استثهار  كاعكديأف اليكـ  بالتربية
ذا ها فعمً الىٌ  كؿٌ  ٍـلدي طٌكربً ت حيف جعؿ هف إصبلح اإلىساف  -صمِ اهلل عميً كسمـ–بيشيء، ٌك
ذا ها أراد القرآف الكريـ أف يؤكدي عىدهلىٍكض الهدىيٌ ي هدخبلن حضاريان لتشييد العهراف، كاكتغيير  ا ، ٌك

، هدىيلـ يذكر لىا أف استئصاؿ أم هىٍا كاف بسبب قصكر عهراىي  إذ، قٌص عميىا أخبار األهـ البائدة
ىه أم بسبب  –عميٍـ الصبلة كالسبلـ –كجحكد رساالت األىبياء ،ا بسبب الحيدة عف الهىٍج الرباىيكا 

لؾ تستٍدؼ التربية اإلسبلهية تككيف الهسمـ الحؽ الذم يعيش زهاىً في ضكء كلذ ".قصكر إىساىي
 .الكريـ كالسىة الىبكية الصحيحة العقيدة كالهبادئ التي يؤهف بٍا كها جاء بٍا القرآف

 
 ةئيسالرٌ  ةابكالبكٌ  ،األساسيٌ  عميـلمتٌ  الحرجة قطةالىٌ  يفٍ، عميهيظاـ التٌ هف ركائز الىٌ  الثاىكمٌ  عميـالتٌ  هرحمة كتعدٌ "

ا يىطمؽ التي  اٌتهاهنا ؾلٌىا فٌ أ ىجد عميً كبىاء سكاء، حدٌ  عمِ الجاهعات أك العهؿ سكؽإلِ  الفرد عبٌر
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 يككف ، حٌتِاىكمٌ الثٌ  عميـالتٌ  لىظاـ العاهة األٌداؼ احتكتً كها العربية البمداف في التعميـ سياسات في همهكسنا
عت أٌهية ٌذي الهرحمة رجاؿ التربية فكقد د .ةكاالقتصاديٌ  ةكاالجتهاعيٌ  ةكيٌ ىهالتٌ  ياساتالسٌ  هع هتكافقنا عميـالتٌ  ٌذا

كهضهكىً، كهحاكلة التجديد في ىظهً كهحتكاي  هىٍاجٍا ظر في شكؿالتعميـ إلِ إعادة الىٌ كالهٍتهيف بشؤكف 
العتبار التقدـ كالهستقبمية بطريقة تأخذ في ا اآلىٌية الهرحمٌيةاألٌداؼ  ةكطرائقً كهساراتً حتِ يستطيع خده

فالحديث عف  .اٌىة كالهستقبميةحديات الرٌ ة في شتِ هجاالت الحياة لهكاجٍة التٌ قتً الهدىيٌ ريع الذم حقٌ السٌ 
يات يعىي الحديث عف التقدـ كالتطكر، بكفاءة عالية هف خبلؿ إكسابٍـ ها يكفي هف الهعارؼ كالخبرات حدٌ التٌ 

 .ةككيٌ مة كالقيـ السٌ هٍارات األساسيٌ ة كالالعهميٌ 
 
 بيف الفجكة سدٌ  تحاكؿ التي طكيرالتٌ  هراحؿ هف العديد ةالعربيٌ  البمداف في اىكمٌ الثٌ  عميـالتٌ  ىظاـ شٍد لذا"

 ،(الجاهعات في مةالهتهثٌ ( ةعميهيٌ التٌ  بيئتً أك) العهؿ سكؽ في مةالهتهثٌ )الهستقبمية الفرد بيئة كبيف هخرجاتً
 عمِ دتؤكٌ  كالتربكييف الهجتهع ىظرة أفٌ  إال عميهيٌ التٌ  الكياف ٌذا في ةطكيريٌ التٌ  الجكاىب تمؾ هف غـالرٌ  كعمِ
 (.3، 2010صائغ،")الىظاـ ٌذا هف الخارجي لمهستفيد أهؿ كخيبة كفاءتً، كقمة الهخرج ضعؼ

 
الكسيمة األىجح كاألىجع   ٌية راسيٌ فالهىاٌج الدٌ  ،ي هف هىاٌجة بها تعدٌ ربكيٌ اٌتهت الهؤسسات التٌ  لؾلذ

ج اكالهىٍ .جاٌاتٍاة كخططٍا كاتٌ ربيٌ التٌ داف ػٌأل ةة كالعهميٌ دافٍا كخططٍا، فٍي الترجهة الفعميٌ أٌ لتحقيؽ
لمهتعمهيف ليتفاعمكا هعٍا داخؿ الهدرسة  أية التي تٍيً جهيع الخبرات الهربٌ بأىٌ " ؛اهؿبهفٍكهً الحديث الشٌ 

كفقان  ًكتعديم اتٍـ كبىاء سمككٍـاهؿ في جهيع جكاىب شخصيٌـ الشٌ كخارجٍا هف أجؿ اكتسابٍـ لتحقيؽ ىهكٌ 
 .(2000،11 ،الشبمي")لؤلٌداؼ التربكية

 
؛ يسعِ إلِ إعداد ت كعهميات كهخرجات كتغذية راجعة، يتككف هف هدخبلاىظاهن بكصفة ج اكالهىٍ

ىهية ة كتحقيؽ التٌ كالقادريف عمِ تحهؿ الهسؤكليٌ  ،ةة كاإلسبلهيٌ افعيف ألىفسٍـ كألهتٍـ العربيٌ األفراد الىٌ 
ذا ها  ،التربكية ج الهدرسي في تحقيؽ األٌداؼاىدرؾ أٌهية الهىٍ أف لشاهمة في الهجتهع، ال بدٌ ا ٌك
الذم يعد فيً  إذ تراي الهصىع التربكمٌ  .في اآلكىة األخيرة اا هتزايدن كؿ الهتقدهة تكليً اٌتهاهن عؿ الدٌ ج

بعتً كتقكيهً كتىفيذي كهتا جاكهف ثـ فإىٍا تكلي تصهيـ الهىٍ ،القادرة عمِ صىاعة الحياة األجياؿ
تزكيد األفراد  عبر، يقكـ بً في ىٍضة الهجتهع كتقدهً كر الذمتتىاسب هع الدٌ  ،كتطكيري أٌهية قصكل

عمِ التفكير العمهي، كاإلبداع  بالهعارؼ كالهٍارات كاالتجاٌات كأىهاط السمكؾ التي تجعمٍـ قادريف
 .ية في كافة جكاىبٍاالهفضي إلِ ىهاء الهجتهع كازدٌار الحياة اإلىساى

 
تٍتـ باإلىساف  اٍىٌ أل؛ تي ٌي أقكـٍا؛ فٍي تٍدم لمٌ ـ كأجمٌ ريعة أشرؼ العمك عمكـ الشٌ  كهف هىطمؽ أفٌ 
ي ، فٍكتبيف لً هعالـ الصراط الهستقيـ ،اريفلمدٌ  يكىجاتً كعمِ ها فيً خير  سعادتًصىاعة كتعهؿ عمِ 
ي تربية شاهمةلـ بهكى، هىزلة هف خالؽ اإلىساف العاةتربية رباىيٌ  ، لجهيع كىاتً كهطالبً كاحتياجاتً، ٌك
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 اا كشاب  الحياة، صغيرن قع ا، كتربي اإلىساف في أم هكقع هف هك حي الحياة كلجهيع هككىات اإلىسافهىا
يأىثِ،  ككٍبلن، تربيً ذكران أك عقمً كركحً كقمبً تربي  ؛اا كباطىن تربية هتكازىة تربي الفرد ظاٌرن  ٌك

رج؛ فٍي تراعي ، قابمة لمتطبيؽ بيسر كسٍكلة دكف تكمؼ أك حي تربية كاقعيةٌك ،كجكارحً كسمككً
هكاىياتً ، فٍي تربيً تعىِ بً هىذ كالدتً حتِ هعيىة كها أىٍا تربية هستهرة ال تقؼ عىد سفٌ  .قدراتً كا 

كآخرتً، تعرفً عمِ خالقً ، حياتً كهصيري، عمِ دىياي ىفسً، كأصمًهكتً، كتسعِ لتعرفً عمِ حقيقة 
ي كها تٍتـ بالهجتهع كتحرص ، تعرفً عمِ ٌذا الككف الهحيط بً، تعرفً عمِ ها يىفعً كيضرٌ هعبكديك 

، كتعهؿ بأحكاهٍا هف القيـ مًكتحمٌ  سمككً ؾم إلِ تفكٌ ها يؤدٌ  عمِ ترابطً كتهاسكً كتىٍِ عف كؿٌ 
 لئلىساف في ؽ ٌذا الهجتهع هعىِ استخبلؼ اهلل؛ كي يحقٌ أفراديكتشريعاتٍا عمِ تىظيهً كضبط سمكؾ 

 (.2009العهرم كرفاقً، ) ٌذي األرض 
 

داية تهكىٍـ هف السيفٍا ٌي عمكـ الشٌ  ر في شعاب العمـك ريعة تزكد الطمبة كالهعمهيف بهشاعؿ ىكر ٌك
، كتعيىٍـ عمِ رحمتٍـ التعميهية بعيدان عف الهخاطر كالهزالؽ الفكرية كهف ٌذا االعتقاد الهختمفة بأهاف

اد هىاٌج ة جاء اٌتهاـ القائهيف عمِ العهمية التربكية لتعزيز الٍكية اإلسبلهية بإعدريعبأٌهية عمـك الشٌ 
 .ياتحدٌ رات، كهكاجٍة التٌ غيٌ ة، لهكاكبة التٌ شرعية لمهرحمة الثاىكيٌ 

 
الهجتهع يهثؿ صكرة ثقافية  لٍذا عميهيٌ الهىٍاج التٌ ك  ة ىبض الهجتهع كفمسفتً،ربكيٌ سات التٌ تعكس الهؤسٌ ك 

ة، يحرص أف تككف هشرقة تعبر عف أصالة هعتقدي كفكري، كتهثؿ اٌتهاهً البالغ في ريٌ ة كحضاتربكيٌ 
مٍـ لئلبداع في هياديىً تكعية أبىائً كبىاء شخصياتٍـ بىاءن  كهف ٌىا جاء بىاء الهىٍاج  .ةكافٌ  يٌؤ

ا هف حدن كا الثاىكمٌ  رعيٌ عميـ الشٌ ترجهة لقرار هجمس الكزراء باعتهاد هسار التٌ  الفمسطيىيٌ  رعيٌ الشٌ 
صات خصٌ أحد التٌ  – رعيٌ الفرع الشٌ  –ة العاهة اىكيٌ راسة الثٌ كاعتهاد شٍادة الدٌ  عميـ الثاىكمٌ هسارات التٌ 
، الذم دأبت ة في الهىٍاج الفمسطيىيٌ هٌ هٍؿ لبىة ً يشكٌ ىٌ أكها . ة العاهةالثاىكيٌ الٌشٍادة  الهتاحة لىيؿ

بالٌتعاكف هع كزارة األكقاؼ كالشؤكف  عميـ العالي،ة كالتٌ ربيمة بكزارة التٌ ة ههثٌ ة الفمسطيىيٌ السمطة الكطىيٌ 
ة شاهمة، تحقؽ تكاهبلن كتفاعبلن بيف فركع العمـ  إلِ هىظكهة تربكيٌ عمِ بىائً كتطكيري، كصكالن  الٌديىٌية

 (.2010الخطكط العريضة لمهىٍاج الشرعي، )الهختمفة
 

قٌكـ العهمية تي ع أف استطيفي ضكئً ف، رعايةقكيـ ها يستحقً هف اٌتهاـ ك عطي التٌ يي لقد حاف الكقت ألف 
، ها يتيح تحديد ةتربكية كتقكيهٍا أصبح ضركرة همحٌ فحص الهخرجات ال أفٌ  كال شؾٌ ."التعميهية ككؿٌ 

، أجؿ االرتقاء بالهخرجات التربكيةأىكاع التغييرات التي يجب إحداثٍا في الهدخبلت كالعهميات هف 
 (.2009،18لجىة تقكيـ هىٍاج التربية الهدىية، ) "سياسات تربكيةكبالتالي ترجهة ٌذي التغييرات إلِ 
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ىها التزاـ دائـ بالتطكير " فكؿ ها يحتاج إليً الىٍكض بالتعميـ ليس طفرات تحديثية يىتظر الىاس كقكعٍا، كا 
ذا يعىي أف ىىظر إلِ التٌ  كالتغيير، كاالعتهاد عمِ األعهاؿ الجزئية التراكهية الهستهرة؛ ً ٌك أىٌ جديد عمِ ٌك

كبىاء  ؟ فها هسٌكغ بقائً جاهدان  غير الهستهر؛عميـ في حالة هف التٌ ؽ بالتٌ شيء يتعمٌ  ، فها داـ كؿٌ بيعيٌ يء الطٌ الشٌ 
ربية خططىا كهقترحاتىا لتجديد هىاٌج التٌ  عمِ ٌذي فإف التغير السريع الذم يجتاح كؿ جكاىب حياتىا، يجعؿ كؿٌ 

ها ىرجكي هف كرائٍا ٌك أف تحركىا في االتجاي  ة، ككؿٌ ربكيٌ بلتىا التٌ جهيع هشك عميـ غير قادرة عمِ حؿٌ كالتٌ 
 .كال يككف ذلؾ إال بالتقكيـ (2002،199،بكار) "ىا ىتقدـ كىتحسفالصحيح، كتشعرىا بأىٌ 

 
ىقبلن عف الهجمس االستشارم الكطىي لتطكير الهٍف ( Westbury،240،1970)ذكر كيستبيرم  فمقد

ر تحدة األهريكية أف التقكيـ البلهىٍجي الذم ال يقكـ عمِ أسس كهعاييالتعميهية في الكاليات اله
 .شأىً أف يدهر اإلبداع األكاديهي كالكقت الهىاسبيف  هف صحيحة كالذم ال يطبؽ في البيئة

 
كدراسة ( 2003)كدراسة بخيت( 2003)هثؿ دراسة الربيعالٌتربكٌية هف الدراسات  عديدكقد أكصت 

      ٍا.هىاٌجك ات تقكيهية لكتب العمكـ الشرعية كالهخرجات التدريسية لٍا دراس إجراءب( 2013)حهاد
بياف ختاهي طالب الهشارككف فيً ( 2006)السادس في هكة لمعمكـ اإلسبلهية كصدر عف الهؤتهر

عميـ كفي هقدهتٍا كزارات التعميـ، كرابطة الجاهعات اإلسبلهية كالهىظهة اإلسبلهية لمتربية سات التٌ هؤسٌ 
ا، بالتٌ ة لمتٌ ة العالهيٌ قافة كالعمكـ كالٍيئة اإلسبلهيٌ كالثٌ  عاكف في هجاالت تطكير هىاٌج ىسيؽ كالتٌ عميـ كغيٌر

ة عاكف، كذلؾ كفقان لحزهة هف الخطكات العمهيٌ ىسيؽ كالتٌ ة لمتٌ ككضع الهشارككف خطٌ . ةالعمكـ اإلسبلهيٌ 
صبلحٍا "اهيٌ ٌذي الخطكات التي تضهىٍا البياف الخت ككاف هف أٌـٌ . ةكالعهميٌ  أف يتـ تطكير الهىاٌج كا 

صبلحٍا حتِ يتـ  ا كا  هف خبلؿ دراسات عمهية هتخصصة بتحميؿ كاقعٍا، كتقديـ هقترحات تطكيٌر
 ."مِ ها يحتاج هىٍا إلِ تطكيرعالتعرؼ 

 
كعقد الهعٍد العالهي لكحدة األهة اإلسبلهية كهعٍد التربية كالتربية اإلىساىية بالجاهعة اإلسبلهية  

كاف  8/9/2005-6ديىي بالعالـ اإلسبلهي في الفترةهية بهاليزيا ىدكة عالهية حكؿ هىاٌج التعميـ الالعال
هف أبرز تكصياتً اعتهاد دراسات عهمية جادة تعىِ بتقكيـ هىاٌج التعميـ الديىي في العالـ اإلسبلهي 

 .يتىاسب هع الكاقع الهعاصر لتطكيري تطكيران 
 

ذا يكسب الدراسة الحالية أٌه رعي الجديد، ية بالغة لككىٍا أكؿ دراسة تقكيهية تعىِ بالهىٍاج الشٌك
لِ تحديد إيجابياتً كسمبياتً؛ كتسعِ لمتركيز عميً  .إلثرائً كتطكيري كا 
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 راسةمشكمة الد   2.1
 
افد لرٌ ا تعدٌ  إذ، ةراسيٌ ة ترتكز عمِ هجهكعة هف األساسات، كهف أٌهٍا الهىاٌج الدٌ يٌ ة التعميهالعهميٌ  إفٌ 

االٌتهاـ بً ال تكجد عهمية تعميهية تربكية ىاجحة كهتطكرة تستطيع  دكفيهد الهتعمهيف بالعمـ، ف الذم
 اا كهىاسبن هتجددن  اهتطكرن  راسيٌ ج الدٌ اكهف ٌىا البد أف يككف الهىٍ .ف تكاكب التطكر الحاصؿ في العالـأ

عمهيف إلِ ستطيع الكصكؿ بالهتلكي يككف فعاالن كي. ةعميهيٌ ة كالهعمهيف كالهؤسسات التٌ إلهكاىيات الطمب
 .ةتحقيؽ األٌداؼ الهرجكٌ 

 
 عميـ العالي في فمسطيف،ربية كالتٌ ٍا كزارة التٌ تعدٌ أة الجديدة التي رعيٌ دراسة الباحثة لمهىاٌج الشٌ عبر ك 

الهىٍاج الشرعي الجديد ارتأت  يضطمعف بهسؤكلٌية تدريسكهىاقشتٍا لهجهكعة هف الهعمهات المكاتي 
تساعد الهعىييف عمِ كشاهمة حكلً ـ بدراسة تقكيهية لٍذا الهىٍاج لتككيف رؤية كاضحة الباحثة القيا
ثرا ج الشرعياتطكير الهىٍ فرصة هف كالبحث في ٌذا الهضهار  .ككف فاعبلن في العهمية التعميهيةلي ئًكا 

ة ة كالسياسيأجؿ تحسيف أداء الهىاٌج الدراسية الشرعية هف جهيع جكاىبٍا التربكية كاألخبلقية كالعمهي
ركؼ كالهستجدات في كطىىا كالعالـ، الظ عيف االعتبار كؿٌ بآخذيف  .كاالجتهاعية، عمِ أسس هستقبمية

 سيككف اآلتي الزهف أف راسخا بأىىا ىيعد الدارسيف لزهاف غير زهاىىا، ألف الشكاٌد كمٍا تؤكد إيهاىان 
ذا ،اكاقتصادي   ااجتهاعي  ك  اكتكىكلكجي   اعمهين  الهتسارعة كالتطكرات باألحداث هشحكىان   غرس يتطمب ٌك

 الهستقبمية، الهستجدات هع كالتفاعؿ العيش عمِ قادريف ليصبحكا الهتعمهيف، ىفكس في اإلهكاىات
 ركح كتىهية كاإلبداع كالتفكير الحديثة، الهٍارات كتعمـ الٍائمة كالتكىكلكجية العمهية التطكرات كأكلٍا

 يىيٌ الدٌ  الكعي كتعهيؽ اإلىساىية، كالركح كالقيـ األخبلؽالعقيدة ك  كتعهيؽ لمكطف، كاإلخبلص الهكاطىة
 .الكطف ربكع في االجتهاعيٌ  التعاكف كالسبلـ كىشر

 
 جاالهىٍ كتعديؿ ،التدريس طرؽ كتحسيف خطاءاأل تصحيح إلِ تقكد ج الشرعياإذا فعهمية تقكيـ الهىٍ

 تخطيط عهمية جرمت فعىدها .كهستكياتٍـ الهستهرة الهتعمهيف طهكحاتهع  يتبلءـل ؛كتطكيري الشرعي
 ةكاالجتهاعيٌ  ةكالىفسيٌ  ةالتربكيٌ  األسس جهيع فيٍا راعِت تصهيهً هف الهتكٌقع أف كبىاء ج الشرعياالهىٍ
 األٌداؼ تحقيؽ دكف تحكؿ التي كالثغرات الهشكبلت بعض تظٍر قد طبيؽالتٌ  عىد كلكف، اىظري  

 التطكير قعي حتِ سميهة عمهية أسس الشرعي عمِ جاالهىٍ كيـتق عهميةجرم أف ت لذلؾ البد الهتكٌخاة،
 ىكاحي هعالجة في بٍا كتسترشد فتدعهٍا ٌية،اإليجاب كاحيىٌ ال دتحدٌ  ٍاأىٌ  إلِ باإلضافة جالمهىٍ كالتحسيف
 .هستقببلن  األخطاء كتتدارؾ الضعؼ
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لمهرحمة الثاىكية لمتعرؼ هشكمة الدراسة في تقكيـ الهىٍاج الشرعي الفمسطيىي الجديد  تتهحكرهف ٌىا 
ة الدراسة عمِ اآلثار العاهة التي ترتبت عمِ تىفيذ ٌذا الهىٍاج عمِ أرض الكاقع، كاإلجابة عف أسئم

 .الكاردة فيٍا بالتفصيؿ
 

 راسةأىداف الد   3.1
 

كؼ ؛ لمكقة في الهرحمة الثاىكية في فمسطيفراسة إلِ تقكيـ الهىاٌج الدراسية لمهكاد الشرعيتٍدؼ ٌذي الدٌ 
بقصد  ، كاستكشاؼ جكاىب الكفاية كالقصكر فيٍا،)هخرجاتٍا(عمِ هدل ىجاحٍا في تحقيؽ أٌدافٍا

اتحسيىٍا كالحكـ عمِ أم  كلذلؾ فٍي تٍدؼ لئلجابة عف األسئمة ؛ الجكاىب فيٍا أكثر قيهة هف غيٌر
  :اآلتية هف جكاىب هختمفة

 
 راسةأسئمة الد   4.1

 
 :اآلتيةالرئيسة  الٌدراسة أسئمة فة اإلجابة عراسة الحاليٌ حاكؿ الدٌ ت

 الرئيسية؟ العىاصر العريضة الخطكط تضهىت ٌؿ -1
 

 لمهعايير عشر كالثاىي عشر الحادم لمصفي الشرعي الهىٍاج كتب تجسيد هدم ها -2
 العريضة؟ الخطكط في الهتضهىً

 :األسئمة اآلتيةً ع عىكيتفرٌ 
كها جاءت في الخطكط  رعيٌ ج الشٌ ة لمهىٍاألٌداؼ العاهٌ ا رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ -أ

 اىي عشر؟ف الحادم عشر كالثٌ فيٌ العريضة لمصٌ 
كها جاءت في  رعيٌ ألٌداؼ الخاصة ببىاء الهىٍاج الشٌ ا رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ب

 اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ الخطكط العريضة لمصٌ 
ة كها جاءت في الخطكط كيٌ هعايير األٌداؼ السمك  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ -ج

 فيف الحادم عشر كالثاىي عشر؟العريضة لمصٌ 
فيف هعايير الهحتكل كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ  رعيٌ الشٌ ؽ كتب الهىٍاج ٌؿ تحقٌ -د

 الحادم عشر كالثاىي عشر؟
كها جاءت في الخطكط العريضة  ؽ كتب الهىٍاج الشرعي هعايير األىشطةٌؿ تحقٌ  -ق

 م عشر كالثاىي عشر؟فيف الحادلمصٌ 
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فيف قكيـ كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ هعايير التٌ  رعيٌ الشٌ ؽ كتب الهىٍاج ٌؿ تحقٌ  -ك
 الحادم عشر كالثاىي عشر؟

 الشرعي؟ الهىٍاجكتب ك  الشرعي الفرع العاهة الثاىكية اهتحاف بيف التىاغـ هدل ها - ز
اإلطار –)اإلطار الهكضكعي دلجيٌ هعايير الكتاب ا رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ يها هدل تحق -ح 

 فيف الحادم عشر كالثاىي عشر؟كها جاء في الخطكط العريضة لمصٌ  الفىي(
 
تحقيؽ هكاصفات أدلة الهعمـ التي حددتٍا الخطكط العريضة في أدلة الهعمـ  كقعٌؿ  -3

 فيف الحادم عشر كالثاىي عشر؟لمصٌ 
 

 ؟ةفيٌ ة في الغرفة الصٌ رعيٌ كيؼ تتجسد الهىاٌج الشٌ  -4
 
فيف الحادم عشر كالثاىي لمصٌ  رعيٌ دت الخطكط العريضة في كتب الهىٍاج الشٌ تجسٌ  كيؼ -5

 هؤلفي الكتب؟هف كجٍة ىظر  عشر عىد تأليؼ الكتب
 

 ة ؟رعيٌ إلِ الهىاٌج الشٌ  كالطمبةها ىظرة الهعمـ  -6
 

 راسةأىمية الد   5.1
 
كهرحمة تقكيـ الهىاٌج كالٌتعميـ ٌك  هكضكعنا أساسي ا في حقؿ الٌتربٌيةراسة هف تىاكلٍا ع أٌهية ٌذي الدٌ تىب

كها تبرز ، ك تي ٌي أقكـة هف جاىب آخر؛ لككىٍا تٍدم لمٌ رعيٌ ب، كالهكاد الشٌ ة الثاىكية هف جاىالدراس
 الفمسطيىيٌ  رعيٌ ة لمهىٍاج الشٌ رعيٌ راسة األكلِ في تقكيـ الهكاد الشٌ راسة في ككىٍا الدٌ أٌهية ٌذي الدٌ 

بشكؿ  رعيٌ الشٌ ج اقة بالهىٍهف لً عبل قد تفيد ٌذي الدراسة كؿٌ فكعميً  ،(عمـ الباحثة في حدكد) الجديد
 رعيٌ ج الشٌ اجهيع هعمهي الهىٍ كقد تفيد ٌذي الدراسة .بشكؿ عاـٌ الٌتربكٌية الهىاٌج كها تفيد كٌؿ ، خاٌص 
اف القكٌ ، في إظٍار هكاطٍـكهشرفي عؼ لتبلفيٍا كهعالجتٍا، ، كهكاطف الضٌ ة في ٌذا الهىٍاج لتعزيٌز

عاىتٍـ عمِ إعادة تىظيـ الهكاد التٌ  ج عمِ اة كتزكيدٌـ بها يىبغي فعمً هف أجؿ تىفيذ الهىٍعميهيٌ كا 
 .خطيط، كاختيار الكسائؿ، كتحسيف األداءهستكل التٌ 

 
، كهركز الهىاٌج كهركز اٌجالعاهميف في هجاؿ تطكير الهى كؿٌ  كذلؾراسة قد يستفيد هف ٌذي الدٌ ك 

ا في الكزارةالقياس كالتقكيـ  عاىة هصههي . ككىٍها هٍتهيف ببرىاهج إثراء الهىاٌج الهدرسية كتطكيٌر كا 
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، ًلمهتعمهيف فضبلن عف اختيار هحتكاٌا كتىظيه اٍا بالشكؿ الذم يجعمٍا أكثر جذبن الكتب عمِ إخراج
 ، إذا ها أجريت عهمياتراسةالدٌ هف ٌذي  كىفعنا دةئفااس أكثر الىٌ  الثٌاىكٌية الٌشرعٌية ٌـطبلب  كلعؿٌ 
كبها يتبلءـ هع هيكلٍـ  ،ةب هع هستكياتٍـ العقمية كالعهريٌ ج بها يتىاساعديؿ لٍذا الهىٍطكير كالتٌ التٌ 

 .كحاجاتٍـ
 
تىاكؿ ٌذي الهىاٌج هف ة تتسٍـ ٌذي الدراسة في فتح الهجاؿ أهاـ الباحثيف إلجراء دراسات تقكيهيٌ ك 

 ةدراسات  هشابٍ إلجراءجيتٍا كأدكاتٍا يهكف أف يستفيد هىٍا الباحثكف في استخداـ هىٍك  .جكاىب أخرل
. كال شؾ أف ٌذي الدراسة تسٍـ في تكعية الهجتهع الهحمي بكجكد الفرع ة أخرلعمِ هىاٌج دراسيٌ لٍا 

الٌشرعٌي بكصفً هسارنا جديدنا لتخٌصصات الٌشٍادة الثٌاىكٌية، هٌها يساعد كزارة التربية كالتعميـ في تعهيـ 
 كهٌية كعدـ االكتفاء بالهدارس الٌشرعية التٌابعة لكزارة األكقاؼ. ٌذا الفرع عمِ الهدارس الحك

 
 راسةدات الد  محد   6.1

 
 .ـ2014راسة في عاـ الدٌ  يت ٌذيجر أ:  هاىيٌ د الزٌ الهحدٌ  -
 .الجديد الفمسطيىيٌ  رعيٌ الهدارس التي تدرس الهىٍاج الشٌ :د الهكاىيٌ الهحدٌ  -
 يف، كطبلب الصفٌ ًكهعمهات رعيٌ هعمهك الهىٍاج الشٌ ، ك عيٌ ر هؤلفك كتب الهىٍاج الشٌ  :الهحدد البشرمٌ  -

 .ٍهاكطالبات يفرعيٌ الحادم عشر كالثاىي عشر الشٌ 
 .راسة عمِ الهفاٌيـ كالهصطمحات الكاردة فيٍاتقتصر ٌذي الدٌ : د الهفاٌيهيٌ الهحدٌ  -

راسة كالهعالجات ، كعمِ هجتهع الدٌ راسة عمِ األدكات الهستخدهة فيٍااقتصرت الدٌ : د اإلجرائيٌ الهحدٌ 
 .ة الهستخدهة فيٍااإلحصائيٌ 

 
 ةعريفات اإلجرائي  المصطمحات والت   7.1

 
 :تقويم

جهع كتصىيؼ كتحميؿ كتفسير بياىات أك هعمكهات )كهية أك كيفية( عف بأىً عهمية يعٌرؼ التقكيـ 
 (.2011،285ظاٌرة أك هكقؼ أك سمكؾ بقصد استخداهٍا في إصدار حكـ أك قرار)عمي،
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 : اىجالمن
ة هف هىظكهة التعميـ تتضهف هجهكعة عىاصر هترابطة كهتكاهمة كظيفيان ً هىظكهة فرعيٌ بأىٌ ": جاالهىٍيعٌرؼ 

ة هيٌ عمٌ التٌ  ميهيةعكتعهؿ كفؽ خطة عاهة شاهمة تستٍدؼ تزكيد الطبلب بهجهكعة هف الفرص أك الهكاقؼ التٌ 
، اكٍـ بٍذي الخبرات كتفاعمٍـ هعٍاٍا بقصد احتكٍا الهدرسة لطبلبٍا في داخمٍا أك خارجئالتي تٍيٌ ( الخبرات)

اهؿ لمطبلب الذم ٌك الٍدؼ هك الشٌ كهع ىتائج ٌذا االحتكاؾ كالتفاعؿ يحدث التعمـ هها يؤدم إلِ تحقيؽ الىٌ 
 ىقبلن  (Su ، 155،2011)كقد عٌرفً سك، (2011،عمي) "األسهِ كالغاية األعـ هف الهىظكهة التعميهية

ا الطالب تحت إشراؼ هجهك "أىً ( Marsh  )عف  عة هف الخطط كالخبرات الهترابطة التي يىجٌز
 ".الهدرسة

 
 :تقويم المناىج

عهمية تحديد صبلحيتً كقيهتً التربكية، صبلحيتً ككثيقة لمتعمـ، كقيهتً التربكية في إحداث  ":ًأىٌ ب يعٌرؼ
ج أك ار بشأف استهرار الهىٍبيغية إصدار حكـ أك قرا ة الهرغكب فيٍا لدل الهتعمهيف؛مككيٌ الهكاصفات السٌ 

 -Al ،40،2012)بيىها عٌرفً الجرداىي  ،(2011،47،عمي) "ةتطكيري أك إلغائً في التربية الهدرسيٌ 
Jardani:)  ٌي عهمية هىٍجية لجهع كتحميؿ البياىات كالهعمكهات ذات الصمة بالهىاٌج الدراسية

 .بٍدؼ الحكـ عمِ هدل فاعميتٍا كالعهؿ عمِ تحسيىٍا
 

العهمية التي تسهح بالحكـ عمِ قيهة الهىاٌج الشرعية : اإجرائي   تقويم المناىج الشرعيةالباحثة  كتعٌرؼ
هة الخبرات التعميهية ءؤدم إلِ إصدار أحكاـ عمِ هدل هبلكهعرفة هكاطف القكة كالضعؼ فيٍا هها ي

ٍاج هف دي الهىككفؽ ها جسٌ  رعيٌ في ضكء هعايير هستخمصة هف الخطكط العريضة لمهىٍاج الشٌ 
 .ة بالهبلحظة كآراء الهعمهيف كالطمبة الذيف قاهت الباحثة بهقابمتٍـههارسات صفيٌ 

 
 :ج الشرعي  االمني
ة التي قررتٍا كزارة التربية راسيٌ رات الدٌ هجهكعة الهقرٌ جهيع الخبرات التعميهية بها فيٍا هف : بأٌىًيعٌرؼ 

ـ لمهرحمة الثاىكية 2010/2011لدراسي كالتعميـ العالي لتدريسٍا في هدارسٍا بدءان هف العاـ ا
 ة،ظـ اإلسبلهيٌ الىٌ ك الفقً كأصكلً، ك  الحديث الشريؼ كعمكهً،ك  القرآف الكريـ كعمكهً،ك العقيدة، )كتشهؿ

 .كالههارسات الصفية التعميهية التعميهية  (الخطاب كففٌ  ،أساليب الدعكةك 
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 :المرحمة الثانوية
ة الهرحمة األساسيٌ ) عميـ األساسيٌ الذم يشهؿ التٌ  عميـ العاـٌ ية هف التٌ قسـ هف الهرحمة الثاى: أٌىٍابؼ عرٌ ت
راسة فيٍا ة الدٌ كهدٌ  ،عميـ الجاهعيٌ كيسبؽ التٌ  الذم يمي هرحمة التعميـ األساسيٌ  كالثاىكمٌ  .(ىيا كالعمياالدٌ 

 .يفاىي الثاىكيٌ ؿ كالثٌ فيف األكٌ تاف كتشتهؿ عمِ الصٌ سىتاف دراسيٌ 
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 اإلطار الن ظري  والد راسات الس ابقة:: الفصل الث اني

 اإلطار الن ظري   1.2

 الد راسات الس ابقة 2.2
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 الفصل الثاني: 
______________________________________________________ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 
 اإلطار الن ظري    1.2  
 

ذا يتطٌمب البحث الحالٌي إلِ تقكيـ الهىٍيٍدؼ ا ج الٌشرعٌي الفمسطيىٌي لمهرحمة الثٌاىكٌية في فمسطيف، ٌك
هجاالتً، خصائصً، خطكاتً كأدكاتً،  هفٍكهً، دكاعيً، أٌٌهيتً، عىاصري، أسسً،: عرض التٌقكيـ

سً في فمسطيف، أٌٌهيتً كتككيىً، ككاقع تدري ج الٌشرعٌي الفمسطيىٌي هف جٍةاكعرض ها يتعمؽ بالهىٍ
 :جاكأخيران البٌد هف تىاكؿ أٌهٌية الهرحمة الثاىكية كاحتياجاتٍا كعبلقتٍا بالهىٍ

 
 :مفيوم الت قويم 1.1.2

 
( يعتبر 2000) فىجد أف الشبمي .ج بالٌتعريؼ كالٌتحديداتىاكؿ كثير هف الٌتربكٌبيف هفٍكـ تقكيـ الهىٍ

أىً جهيع العهميات الهىظهة التي تتفاعؿ هع  التقكيـ هفٍكـ كاسع يخدـ أكثر هف غرض؛ فيرل فيً
ا أك هساعدة هتخذ  عىاصر الهىٍاج أك البرىاهج لتحديد جدكاٌا كبياف هكاقع القكة كالضعؼ فيٍا لتطكيٌر

"بأىً جهع البياىات كالهعمكهات كاألدٌلة التي تكشؼ في  (:2006)ٌعرفً فرج القرار لمحسـ بشأىٍا. كها
، كأكٌد أٌف "ج في بيئات كثقافات هتعددة، كفي إطار أٌداؼ هحددةاٍهجهمٍا عف هدل فاعمٌية الهى

ج تجرم عمِ شكؿ تفاعبلت بيف كافة اٌىالؾ العديد هف اإلجراءات التقكيهٌية  التي يحتاجٍا الهىٍ
 .ج في كٌؿ هرحمة هف هراحؿ صىاعتًاهككىات الهىٍ
 

اح في تحقيؽ أٌداؼ العهمٌية الٌتربكٌية، "هعرفة هدل الٌىج: بأٌىً (2008)قد عٌرفً الدليهي كعبد الٍاشهي
صبلح أٌم اعكجاج يعكؽ تحقيؽ ٌذي األٌداؼ كاهمة أك بعض  ا كتحسيىٍا، كا  كذلؾ لمعهؿ عمِ تطكيٌر

ا "  .عىاصٌر
 

ج هف أٌداؼ تربكية، ككسائط تعميهية، اج عهمٌية شاهمة تستٍدؼ جهيع عىاصر الهىٍايعٌد تقكيـ الهىٍ
هحتكل، كأىشطة، كأساليب التقكيـ الهستخدهة، هٌها يستدعي أف يقكـ بٍا كاستراتيجيات تعميـ كتعمـ، ك 

هجهكعة هف التربكييف الهتخٌصصيف في الهىاٌج كعمـ الٌىفس كالقياس كالتٌقكيـ الٌتربكٌم، هف جهع 
ج بكضعً الحالي أك أىً يحتاج إلِ المبياىات كتحميمٍا كتقديـ الهقترحات التي تحدد إهكاىية قبكؿ الهىٍ



14 

هحهد، )ر أك تطكير أك إعادة تصهيـ كبىاء، كذلؾ في ضكء هدل تحقيقً لؤلٌداؼ الهحددة هسبقان تغيي
 .(2011عبد العظيـ

 
 ج:ادواعي تقويم المني 2.1.2

   
لعؿ هف أٌـ دكاعي تقكيـ الهىٍاج  ٌك تقديـ  هعمكهات تجعؿ هف الههكف االختيار األفضؿ هف بيف 

ٌذا البعد بعهمية تجهيع البياىات عف الهعارؼ كالهٍارات القرارات البديمة الههكىة، إذ يختٌص 
هتىكعة لجهع البياىات  ةج تطبيقان أكليان، كيتـ ذلؾ هف خبلؿ أدكات عديداكاالتجاٌات بعد تطبيؽ الهىٍ

ثـ يتـ ترتيب البياىات طبقان لهعايير هعيىة ، كها يتـ ترتيب أدكات جهع البياىات طبقان لهبلءهتٍا لطبيعة 
ج اكأٌهيتٍا كسٍكلة استخداهٍا ككفايتٍا ككفاءتٍا ثـ تحميؿ ٌذي البياىات الخاصة بفعالية الهىٍ البياىات

كاىجازات الهتعمهيف، ألف ذلؾ يساعد عمِ تقديـ البياىات الصحيحة التي سيقكـ عميٍا اتخاذ القرارات، 
 .(2012، حهده)كبذلؾ يصبح التقكيـ جزءنا هف العهمية الهستهرة لمتحسيف كالتطكير كاإلثراء

 
عميهي هعيف، كها يتصدر الهىٍاج في كثير هف األحياف قائهة الهعرضيف لمٍجكـ كمها اىتقد ىظاـ ت 

الهٍهة الهىتقدة ٌي تقكيـ الهىٍاج؛ إذ يتٍـ ٌذا الىظاـ بعدـ الهتابعة الهستهرة لمكسائط  كأحد الهحاكر
ا أساليب إعداد الهكاد التعميهية تتخذٌالتي يتـ هف خبللٍا تىفيذ الهىٍاج، أك اإلجراءات التي 

 (.2003،16التعمهية)دىدش ،
  

ـٌ رئيسة:Eisner، 1979يرل إيسىر )  ( أٌف دكاعي التٌقكيـ تكهف في خهس هٍا
 تشخيص الحالة. -1
 ج.اهراجعة الهىٍ -2
 هقارىة البراهج الٌتعميهٌية ككؿ ها يتعٌمؽ بالٌتدريس. -3
 تخهيف الهتطمبات الٌتعميهٌية. -4
 ألٌداؼ.تحديد هدل تحٌقؽ ا -5

 
فيٍا هف ىاحية هطابقتٍا  ج تقميؿ الفجكة بيف ها يراي هصٌههكا الهىاٌج قيهنااكهف دكاعي تقكيـ الهىٍ 

لؤلبحاث كالٌىظرٌيات الحديثة كبيف ها يراي الهعٌمهكف في الهيداف غير هبلئـ لقدراتٍـ كقدرات طبلبٍـ، 
 .عمِ أرض الكاقعج ىظري ا كقيهتً اج يجب أف يٍتـ بقيهة الهىٍافتقكيـ الهىٍ
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 أىمي ة تقويم المناىج: 3.1.2
 

تقديـ هعمكهات كاضحة كهؤشرات إجرائٌية إلِ الهختٌصيف كالهسؤكليف عف هدل فعالية ٌذا  -1
ج، كقدرتً عمِ اإليفاء بالهتطمبات العاٌهة كالحاجات األساسٌية، كهف ثـ تحديد هسارات االهىٍ

ك استحداث هكاٌد دراسٌية، أك الٌدهج بيف الهكاٌد ج أك تعديمً، أااتخاذ القرار بشأف إلغاء هىٍ
( أٌف أٌٌهٌية التٌقكيـ ال تكهف فقط في قيهة Kelly، 89،2004). كيؤكد كيمي(2006الضبع، )

 فعالٌية طريقة تدريسٍا. حسب، كلكىٍا تظٍر فعمي ا في هدلفالهادة الهقٌدهة لمطبلب 
ج، هف خبلؿ هعايير يتفؽ اتطكير الهىٍ ج الهدرسي هرحمة هٌٍهة هف هراحؿايعٌد تقكيـ الهىٍ -2

ج هبلئهان لحاجات الهجتهع، كالحاجات السيككلكجية لمهتعمهيف، اعميٍا الهرٌبكف، كأف يككف الهىٍ
 (.2004،80 ،أبك الٍيجاءك  رعاشك )كهدل إسٍاهً في تحقيؽ أٌداؼ التربية

يساعد في ضبط الحكـ عمِ فعالٌية التجارب التربكية قبؿ تطبيقٍا عمِ ىطاؽ كاسع، هها  -3
 (.2011هحهد، عبد العظيـ ) التكمفة كفي الحؤكؿ دكف إٌدار الكقت كالجٍد

 (.2000إبراٌيـ، الكمزة، )الربط بيف الهجاؿ الىظرم كالهجاؿ العهمي التطبيقي لمعهمية التعميهية  -4
الكشؼ عف احتياجات الهعمهيف التدريبية، كبراهج التىهية الهٍىية الهطمكبة في ضكء ها تكشؼ  -5

عىً عهميات التقكيـ هف هكاطف قصكر لدل الهعمهيف، أك تدخبلت تدريبية قد يحتاجكف 
 .(2006الضبع، )إليٍا

ج في إكساب الهتعمهيف الهٍارات الهختمفة التي تتعمؽ بهشكبلت الهجتهع، اهدل إهكاىية الهىٍ -6
 (.2007،257التعاهؿ هعٍا كهعالجتٍا)الحريرم، ككيفية

 
 عناصر التقويم: 4.1.2

 

 :، تتأٌلؼ عهمية التقكيـ هف ثبلثة عىاصر ٌي(2010،76) في البدايىة كرد
تحديد الٍدؼ التربكم كتحميمً؛ أم الشيء الهراد قياسً كيشهؿ الطمبة كالهعمهيف كالهىاٌج  -1

ا  .كغيٌر
كيقصد بٍا األدكات التي هف الههكف استعهالٍا في تقكيـ الجكاىب الهراد تقكيهٍا : الهقاييس -2

ااالستباىة، : هثؿ  .بطاقة الهبلحظة، قكائـ الرصد كغيٌر
ي الشركط التي ىحكـ بهقتضاٌا عمِ األشياء: الهعايير -3 ( أف 2003،16كيرل دىدش)،ٌك

أٌـ عاهؿ يقؼ عمِ رأس العكاهؿ التي تعيؽ التىفيذ الجيد ألساليب التقكيـ، ٌك عدـ تكافر 
 هعايير لمتقكيـ  لهختمؼ هككىات الهىٍاج.

ككترل الباحثة أٌف ٌىالؾ ع  :ىصرنا إضافي ا ال يقٌؿ أٌهٌية عف العىاصر الٌسابقة ٌك
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أٌف تقكيـ الهىٍج عبارة ( 2003)بيىها عٌد عمي .الحكـ أك القرار الىاتج عف عهمية التقكيـ-4
عف هىظكهة فرعية هف هىظكهة ٌىدسة الهىٍج، تتكٌكف هف هدخبلت كعهميات كهخرجات 

:( اآلتي1.2أكضحٍا بالشكؿ رقـ) 

 
   

 
 جاالهىٍ تقكيـ هىظكهة(: 1.2)شكؿ

 
 :أسس الت قويم 5.1.2

 (: 2.2) يبىِ التقكيـ عمِ األسس اآلتية كها يظٍر في الشكؿ رقـ
 
 

 
 

 
 
 

 .أسسانتقىٌى(:2.2شكؿ )
 

 منظومة تقوٌم المنهاج

 المخرجات

 :معلومات مقدمة لمتخذي القرار بشأن -

 .استمرار المنهاج -

 .تطوٌر المنهاج -

 .إلغاء المنهاج -

 .تطوٌر عناصر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة-

 

 العملٌات

 تحدٌد نوع األحكام والقرارات التً ستتخذ-

 وصف المعلومات الضرورٌة ذات العالقة -

 .تحدٌد كمٌة المعلومات المطلوبة -

تقرٌر المواقف التً ٌتم من خاللها جمع 
 .المعلومات ذات العالقة

الحصول على المعلومات من المواقف -
 .باستخدام أدوات التقوٌم المناسبة 

 وصف وتحلٌل وتفسٌر المعلومات -

 تشكٌل أو تكوٌن األحكام -

 المدخالت 

 المنهاج المخّطط-

 المنهاج المنّفذ -

 نتاجات الّتعلّم -

تطىٌز

ً  جذري  تطىٌزجزئ

اجعخانت غذ  ٌخانز 

 أسسانتقىٌى

 ًىلانش 

 وانتكبيم

 ً  تعبون

 ً  دًٌقزاط

 انًزجعٍ خ

 يجنٍ ًّبًّعهى

 انًنهجٍ خانعهًٍ خ

 االستًزارٌ خ

اًّ  يًٍزًّ

  اقتصبدي 

 إعطبءقًٍخ

ٌعتًدعهىوسبئم

دح  وأسبنٍتيتعد 
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، الهرجعٌية: أم اىطبلؽ عهمية التقكيـ هف كثائؽ الهىاٌج التي أىجزت صياغتٍا، كالعكدة إليٍا – 1
بهعىِ أٌف أٌم عهمٌية تقكيـ يجب أف تصهـ أدكاتٍا في ضكئٍا كخدهة لٍا كاىطبلقان هف الفمسفة العاهة 
لمتربية في الٌدكلة، كفمسفة الهىٍج الهراد تقكيهً، كاألٌداؼ العاهة كاألٌداؼ اإلجرائية لً، إلِ آخر 

 (.2006الضبع، ) عىاصر كثيقة الهىٍج التي بىي الهىٍج في ضكئٍا
 
أم يشهؿ تقكيـ أٌداؼ الهىٍج كتقكيـ الهادة التعميهية كالخبرات التربكية : ككف شاهبلن كهتكاهبلن أف ي -2

كتقكيـ طرؽ التدريس كالكتب كالكسائؿ الهساعدة، كتقكيـ الطمبة كالهعمهيف، كتقكيـ جهيع ىكاحي 
ة الٌتعميهٌية الىهك، كتقكيـ البيئة الهدرسية، كتقكيـ التقكيـ، كتقكيـ جهيع ها يؤٌثر في العهميٌ 

 (.2012،هحهد)
 
أم أف يبدأ تقكيـ الهىٍاج هف المحظة التي يبدأ فيٍا تصهيهً كال يىتٍي باىتٍاء  :أف يككف هستهر ا -3

تىفيذي، بؿ يجب أف يستهر؛ ليكاكب هتغيرات الحياة، كاحتياجات الطبلب كخاصة أىىا ىعيش في 
 (.2005،99)الككيؿ ، هحهكد، عصر االىفجار الهعرفيٌ 

 
لقدرة عمِ إعطاء القيهة الحقيقٌية لمشيء هكضكع التقكيـ، كيتطمب ٌذا حسف اختيار األدكات ا -4

الهستخدهة في جهع البياىات التي يتـ الحكـ في ضكئٍا، كسبلهة بىائٍا، عمِ أف يكضع في 
يرل باالرد  ، بيىها(2000،151الشبمي،)االعتبار هحددات ٌذي األدكات الهستخدهة كسمبياتٍا 

(2013 ،Ballard أٌف التقكيـ يعىِ بالحكـ عمِ قيهة الشيء ككصفً بكساطة المغة كليس )
 باألرقاـ.

 
بهعىِ تعدد جٍات التقكيـ كهستكياتً، فبل يقتصر تقكيـ الهىٍج : أف يككف تعاكىي ا ديهقراطي ا هتعٌددنا -5

ىها يشترؾ في عهمياتً خبراء التقكيـ، كخبراء الهىاٌج ، كالهعمهكف، عمِ كاضعي الهىاٌج فقط، كا 
ـ. كلكف احتكاهان إلِ هعايير هحددة، كليس تقكيهان اىطباعيان ذاتيان  )  كالهتعمهكف، كالهشرفكف كغيٌر

 (.2006الضبع، 
 

 (.في الكقت كالجٍد كالٌتكاليؼ) أف يككف اقتصادي ا -6
 
كيـ كثباتٍا أف يككف هبىيان عمِ أساس عمهٌي، بإتباع الهىٍجٌية العمهٌية، كالتٌأكد هف صدؽ أدكات التق -7

 (. 2012هحهد،)كهكضكعٌيتٍا 
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 .(1985سرحاف، ) أف يككف التقكيـ ههيزان، أم يساعد عمِ إظٍار الفركؽ الفردية  -8
يىبغي أف يعتهد التقكيـ عمِ كسائؿ كأساليب هتعددة؛ لكي تعطي التصٌكر الكاهؿ كالٌصكرة الحقيقٌية  -9

سبلهة، )K(1985سرحاف، ) أٌدافً الهتىكعةلجهيع جكاىب الخبرة كهستكياتٍا كجهيع جكاىب الٌىهٌك ك 
2006.) 
 
 :مجاالت الت قويم  6.1.2

 
 :( اآلتي3.2هجاالت التقكيـ، بالشكؿ رقـ ) ( 2003)بٌيف عمي  

 
 (: هجاالت التقكيـ.3.2شكؿ )

 خصائص الت قويم : 7.1.2
 
كية التي كيقصد بالتشخيصية أم قياس اإلىجازات الترب التقكيـ عهمية تشخيصية كعبلجية. -1

هحهد، عبد العظيـ ) أك ضهف هعايير هحددة هسبقان  -تحٌققت في ضكء األٌداؼ الهكضكعة،
ذا يجعؿ التقكيـ يتهيز بالخاصٌية الٌتشخيصٌية؛ أم الٌتعرؼ إلِ هكاطف القٌكة -(2011 ٌك

اطف كالٌضعؼ أك الٌىجاح كالفشؿ في العهمٌية الٌتعميهٌية. كهعىِ عبلجٌية أم أٌىً حيىها ىتعٌرؼ هك 
الٌضعؼ كالفشؿ يىير الطريؽ لمعبلج كيقدـ أٌدافان ككسائؿ جديدة لتعديؿ هسار العهمٌية الٌتعميهٌية 
كرفع هستكاٌا ككٌؿ، هٌها يؤدم إلِ إحداث التطكير البلـز لتحسيف الهىاٌج لمٌتخطيط التربكم 

 (.2000لكمزة، كا إبراٌيـ)
 

هحهد، عبد )ٌتعديبلت البلزهة كضهاف ىجاحًالتٌقكيـ عهمٌية هصاحبة هستهرة لمهىٍج، إلدخاؿ ال -2
 .(2011العظيـ 

 

مجاالت 
 التقويم 

نتاجات 
 المنهاج

 معرفّية  وجدانّية نفس حركّية 

 المنهاج

 مخططا   منّفذا  



19 

لتٌقكيـ ال يقتصر عمِ الٌىكاحي الٌسمبٌية في الهىٍج، بؿ إٌف تحديد الٌىكاحي اإليجابٌية فيً ال يقٌؿ ا -3
أٌهٌية؛ هف أجؿ تدعيـ ىكاحي القكة في الهىٍج كاالسترشاد بٍا في هعالجة ىكاحي الضعؼ 

 (. 2013 سميـ كرفقاؤي، )كتدارؾ األخطاء هستقببلن 
 

ك أيضان االستراتيجية الفٌعالة لمتغيير التربكم،  -4 ك كسيمة لمحكـ عمِ فاعمية العهمية الٌتعميهٌية، ٌك ٌك
سكاء عمِ هستكل الطمبة أك الهعمـ أك اإلدارة أك كؿ هف يٍهٍـ األهر التخاذ قرارات التغيير 

 (.2000الكمزة،  إبراٌيـ،)كالتطكير
 

دان في جهيع الٌظركؼ، فٍك في تخطيطً كتىفيذي يجب أف يتكافؽ هع هتطمبات التٌقكيـ ليس كاح -5
لكم  )كاحتياجاتٍا كها يطرأ عميٍا هف تغييرات (الهعٌمـ، الهتعٌمـ، الهاٌدة الٌدراسٌية)البيئة الٌتعميهٌية 

Lewy ,1973.) 
 

 خطوات الت قويم: 8.1.2
 

ا. كتمخص ٌذي الخطكات كفقا تهٌر عهمية التقكيـ بعدة خطكات هٌتسقة بحيث يكهؿ بع ضٍا بعضن
 :لها حٌددي بعض الباحثيف الهتخصصيف في ٌذا الهجاؿ عمِ الٌىحك اآلتي

 :خطكات التٌقكيـ بها يأتي( 1982)حٌدد تايمر
 .هعرفة األٌداؼ -1
 .اختيار الهكقؼ -2
 .اىتقاء كسائؿ التقكيـ ككضعٍا -3
 .اختيار طريقة القياس -4
 .الهكضكعية كالثبات -5
 .الصدؽ -6
 
فقد اقترح أربع خطكات  ،(2010)الذم أكردي الجعفرم ( 1978كآخركف Warrر كك )أها  

 :أساسية لعهمية التقكيـ ٌي
 .تحديد أٌداؼ الهىٍج أك البرىاهج -1
 .اختيار أك بىاء أدكات القياس -2
 .القياـ بعهمية القياس في الكقت الهىاسب -3
 .تقكيـ الىتائج كاإلفادة هف ذلؾ في تطكير الهىٍج هستقببلن  -4
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 :خطكات أساسية في ٌذا الهجاؿ يهكف أف تككف ٌي( 2010)ضع الجعفرمبيىها ك 
 .تحديد أٌداؼ الهىٍج أك البرىاهج -1
 .اختيار أك بىاء األداة الهىاسبة لقياس األٌداؼ -2
 .جهع البياىات البلزهة -3
 .هقارىة البياىات كالهعمكهات باألٌداؼ الهحددة سابقان  -4
 .بعيف االعتبار عىد بىاء هىٍج جديد استخداـ الىتائج لتحسيف الهىٍج ىفسً أك أخذٌا -5

 
 :فقد اقترح ىهكذجيف لمتقكيـ( 2000،177)أها الشبمي       

 :ىهكذج التٌقكيـ الٌىٍائي لمهىٍج، كفؽ هراحؿ ستة: أكالن         
 :(كضع الخٌطة)برىاهج التقكيـ  :الهرحمة األكلِ           

 .الهتطمبات البشرٌية  -1
 .عاهؿ الزهف -2
 :كالهستمزهات األخرلتكفير األدكات  -3

 .هعايير لتقكيـ األٌداؼ - أ
 .هعايير لتقكيـ الخبرات التربكية - ب
 .هعايير لتقكيـ الكتاب الهدرسي - ت
 .هعايير لتقكيـ الىشاطات - ث
 .هعايير لتقكيـ الهعمـ كطرائؽ التدريس - ج
 .هعايير لتقكيـ هدير الهدرسة  - ح
 .هعايير لتقكيـ الهشرؼ الٌتربكمٌ  - خ
 .هعايير لتقكيـ الهبىِ الهدرسيٌ  - د
 .هعايير لتقكيـ أساليب التقكيـ - ذ

ا لمهىٍ -4  ج.اتقكيـ الهتعمـ بكصفً ىاتجن
 :ج الهدرسيٌ اتىفيذ خٌطة التٌقكيـ عمِ الهىٍ :الهرحمة الثاىية         
 .ىتائج التقكيـ :الهرحمة الثالثة         
 .اٌتخاذ القرار :الرابعة الهرحمة         
 .تىفيذ القرار كىتائجً :الخاهسة كالٌسادسة الهرحمتاف         
 :ىهكذج التٌقكيـ الٌتراجعٌي الكتشاؼ الخمؿ :ثاىيان       

 أساليب التقكيـ. :الهرحمة األكلِ         
 الهتعمـ. :الهرحمة الثاىية         
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 .تىفيذ الهىٍج كالهعمـ كالطريقة :الهرحمة الثالثة        
 الكتاب الهدرسي. :الرابعة الهرحمة        
 .الخبرات التربكٌية كاألٌداؼ السمككٌية: الخاهسة كالسادسة الهرحمتاف        
 .األٌداؼ كالفمسفة التربكٌية: الهرحمة األخيرة       

 
 ج:اأدوات تقويم المني  9.1.2

 
ي أدكات قياس يهكف بكساطتٍا الحصكؿ عمِ هعمكهات كبياىات بغرض  :االختبارات: أكالن  ٌك

ـٌ  ا، كهف ث الكصكؿ إلِ حكـ كهٌي أك كيفٌي بشأف هف أجريت عميٍـ تحميمٍا كتفسيٌر
االختبارات، كقد تىٌكعت كتعٌددت تصىيفات االختبارات طبقان لؤلٌداؼ التي كضعت هف أجمٍا 

 (.2012هحهد، ) أك القائـ بإعدادٌا ،أك هكاف اىعقادٌا أك شكمٍا أك هكضكعٍا أك هراحمٍا
 

ٌهة هف كسائؿ التقكيـ، ذلؾ أىٍا تمقي الضكء عمِ إذ تعٌد كسيمة هٍ :أساليب الهبلحظة :ثاىيان 
ظ، كليس عمِ أقكالً  كقد تككف الهبلحظة  (.2011هحهد، عبد العظيـ)سمكؾ كجكاىب الهبلحى

قائهة  حية أك آىية أك هسجمة هباشرة كغير هباشرة، كقد تككف باستخداـ بطاقة هبلحظة، أك
 (.2012هحهد، ) رصد أك هقاييس التقدير

 
ي تٍدؼ إلِ ها يقدهً القائـ عمِ التٌقكيـ بذاتً، بأسمكب  :ليب التقارير الٌذاتيةأسا: ثالثان  ٌك

هباشر أك غير هباشر عمىٌي أك ضهىٌي ها يتعمؽ بً شخصي ا أك ها يتعمؽ بً في عبلقتً هع 
االستباىة، استطبلعات الرأم، هقاييس االتجاي، الهقابمة : اآلخريف كهف ٌذي األساليب

 (.2012 هحهد،) الشخصية، 
 
 وأىم ي تو: العمم الش رعي   10.1.2
 

ج الٌشرعٌي االبٌد هف الحديث عف العمـ بشكؿ عاـ، كالعمـ الشرعٌي بشكؿ خاص باعتباري الهحتكل لمهىٍ
بفركعً الهختمفة. كهف ٌذا الهىطمؽ ال يعرؼ ديف هثؿ اإلسبلـ، كال كتاب غير القرآف، أشاد بالعمـ، 

ؿ هكاىة أٌمً هكاىان عمي ا، كبٌيف فضؿ العمـ كأثري في الدىيا كاآلخرة إذ كحٌث عميً كرٌغب في طمبً، كجع
(. كىصكص القرآف كالٌسىة 2009، طيت لً هف ديف آخر قٌط )القرضاكمأعطاي هكاىة لـ تكف قد أع

ذا يدٌلىا عمِ هكاىة العمـ في هىٍج اهلل الذم جعمً فرضان تارة، فقد  الىبكية في ذلؾ كثيرة هستفيضة، ٌك
 رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عىً اهلل رضي هالؾو  بفً  أىسً  عف بسىدي (224بحديث رقـ) "سىىً" في هاجً ابف جأخر 
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ةه  اٍلًعٍمـً  طىمىبي » -كسمـ عميً اهلل صمِ- المًًَّ  مىِ فىًريضى هيٍسًمـو " ، كىراي في أخرل يرغب فيً  كيؿ   عى
( بحديث ق618الىككٌم) طريؽ هف يسير في طمبً كها جاء في باستحقاؽ األجر الكبير في 

(: ركل أبك الدرداء رضي اهلل عىً قاؿ: سهعت رسكؿ اهلل صمِ اهلل عميً كسمـ 1385رقـ)
ًً  يىبتىغي طريقنا سمىؾى  هفيقكؿ:" ا، في ًي  سمىؾى  ًعمهن ًً  المَّ فَّ  الجىًَّة، إلِ طريقنا ًب ا لتىضعي  الهبلًئكىةى  كا   أجىحتٍى
، لطالبً  فَّ  العمـً ـى  كا  ًي  ليستغفري  العاًل  كفضؿي  الهاًء، في الحيتافي  حتَِّ األرضً  في كهىف السَّهكاتً  في هىف لى
 يكر ثكا لـ األىبياءى  إفَّ  األىبياءً  كرثةي  العيمهاءى  إفَّ  الكىكاكًب، سائرً  عمِ القهرً  كفىضؿً  العابدً  عمِ العالـً 
هنا كال ديىارنا ـى، كرَّثكا إىَّها ًدٌر ًً  أخذى  فهف الًعم ، كها يكٌضح بطرؽ هختمفة هكاىة كافر"و  بحظ   أخذى  فقد ًب

 .ِ آخر ذلؾ هف الٌدكافع الهختمفةالعمـ هف الىاحية التعٌبدية كهىزلتً بالىسبة لمٌىكافؿ إل
 

كال ريب أٌف أكلِ العمكـ بذلؾ كأشرفٍا ٌك عمـ الٌديف، الذم بً يعرؼ اإلىساف رٌبً، كىفسً كالككف هف 
دفً، كيعمـ ها بحديث  كأخرج ابف هاجً في "سىىً" أيضان  لً كها عميً حكلً، كيٍتدم إلِ غايتً ٌك

ٍ ٍهً خيرنا بً اهللي  ييردً  هف: "-صمِ اهلل عميً كسمـ –فيقكؿ بسىدي، (220رقـ) ًٍٍ: لفظو  كفي ييف  كفي ييفق 
ًٍٍدي اهللي  ييردً  هف لفظو  ًٍٍ ي ً (:" عمِ حٌد تعبير الحديث: الفق2009،13فيقكؿ القرضاكم ) الد يًف" في ييفق 

في الديف. كالكاقع أٌف الفقً في الديف أخٌص كأعهؽ هف هجرد العمـ بالديف، فالعمـ هعرفة بالظاٌر 
 فحسب، كالفقً هعرفة بالظاٌر كالٌمٌب هعان".

 
 تعٌمهً هف بدٌ  ال ككاجبات أهكران  -كجهاعةن  فردان – اإلىساف عمِ فرض اهلل أفٌ  كالعقؿ بالٌىقؿ كهعمكـه 

 فركض كبأداء االعتقاد، بصحة همزـه  الهسمـ فالفرد.  أهري يستقيـ حتِ ٍاإلي كالتعٌرؼ كتعميهً لٍا
 أداء كشركط كهقتضياتٍا، العقائد هستمزهات لتعٌمـ حاجتً يعىي هها إسبلهً، يصحٌ  حتِ هفركضة
 هعاهبلت إجراء إلِ هحتاجكف كالجهاعة الفرد أف كها. زائٍاجٍ إ أك صحتٍا أك كجكبٍا كهكاىع الفركض،
 ذلؾ كغير كالهصاىعة، كاالستعهاؿ كاإلجارة كالطبلؽ كالىكاح كالشراء البيع ىحك بيىٍـ افيه هتىكعة

 األهر كعهؿ، حياة كهىٍج عقيدة ديف اإلسبلهيٌ  الديف أفٌ  الحكيـ كهىٍجً؛ ذلؾ الشارع بحسب هراد
 الٌشرع كتحكيـ كالهعاهبلت العبادات أداء كاف كلٌها. الهختمفة الهعاهبلت أحكاـ تعٌمـ يتطمب الذم

 كبيرة، أٌهية كذا ضركري ا( الٌشرعيٌ ) الديىي التعميـ كاف كاإلتقاف، التعٌمـ كتستمـز ضركرية أهكران  الحىيؼ
 .(2014فكدة، الشكبكي،  عاذرة، أبك أبك (بدكىً الجهاعة أك الفرد أهر يستقيـ ال ألىً

 
 :..صورة عن قرب :المناىج الش رعي ة 11.1.2

 
 (:هقررات، هكادٌ )هف عدة كتب  تتكٌكف الهىاٌج الٌشرعية
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ك: العقيدة اإلسالمي ة - هكضكعات  ببياف يتكٌفؿ مالذ العمـ فٍك الٌتكحيد، بعمـ يسهِ ها ٌك
كتتضٌهف أسهاء اهلل تعالِ كصفاتً كأفعالً، كها يٌتصؿ بذلؾ هف  :ٍياتػاإلل :العقيدة الثبلثة

ث صفاتٍـ كرساالتٍـ كهعجزاتٍـ، كتتضٌهف دراسة األىبياء كالرسؿ، هف حي :كالٌىبٌكات .هسائؿ
كتتضهف الغيبيات : كالسهعيات .كالكتب اإللٍية الهىزلة عميٍـ، كها يٌتصؿ بذلؾ هف هسائؿ

الحياة بعد الهكت، كقياـ الساعة كالبعث كالىشر كالحساب كالجىة كالىار كالجف كالهبلئكة، : هثؿ
العقيدة  هادة تدريس داؼأٌ إجهاؿ كيهكف (.2009،444 ٌىدم،)كها يٌتصؿ بذلؾ هف هسائؿ

 :يأتي فيها( الٌتكحيد)
 
 :الجاىب الهعرفيٌ   

 .تعهيؽ فٍـ العقيدة اإلسبلهية هعارفٍا كحقائقٍا كهفاٌيهٍا كهبادئٍا -   
         كالسىة الكريـ القرآف هف هستهدة الىشء، ىفكس في كالقكية الٌسميهة العقيدة ترسيخ -         

 . ة العقمية األدلك الهطٍرة            
 .الٌىشء أذٌاف عف بعيدنا الٌشاذة كالٌتصكرات الخرافات كالبدع تىقية العقيدة هف -   
 .اإلسبلهٌية العقيدة هقتضيات يكافؽ بها كاآلراء الٌسمكؾ تقكيـ -   
 في الهتصرؼ كأٌىً كالحكـ، الٌتشريع، بحؽ -تعالِ– اهلل اختصاص قضٌية عمِ التٌأكيد -   
 .أحد كهمكً حكهً في يشاركً ال يشاء، عبادي كيؼ    
 عبر كاعتقاداتٍا تصكراتٍا في كاعتدالٍا اإلسبلهية كسهاحتٍا، العقيدة كهاؿ إبراز -  
ا هقارىتٍا     .بغيٌر
 .تحصيف العقيدة ضد التيارات اإللحادية كالفمسفات كاآلراء الٌٍداهة -  
 
 (:الكجداىيٌ )الجاىب االىفعاليٌ        
  الٌتصٌكرات عمِ تعريفٍـ عبر الٌىشء لدل الٌىفسيٌ  كالٌسكف االطهئىاف غرس -

 .كالهعتقدات الٌصحيحة   
 كتعمقً الٌتكحيد لعقيدة حبٍـ خبلؿ هف سبيمً، في كالٌتضحية الٌديف، بٍذا كالٌسهك العزة غرس -      

 بٍا.   
 .األعهِ التٌقميد عف بعيدنا الٌىشء ىفكس في الٌسميهة العقيدة بىاء -  
سبلهٍـت -    .عزيز ثقة الطمبة بعقيدتٍـ كا 
 
 :الجاىب الهٍارمٌ        

اف الداهغة بالحجة اإلسبلهية العقيدة عف لمدفاع هٍارة القدرة تككيف  -    .القكم كالبٌر
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 .تىهية هٍارة الدعكة إلِ العقيدة اإلسبلهية، كهحاربة البدع كالخرافات -  
 .الهرتبطة بهكضكعات العقيدة اإلسبلهية التدريب عمِ االستفادة هف تقىيات التعمـ -  
عهرك ) ،( 2011،294اشتيكة كرفاقً،)، ( 2011،321الجبلد،)، (2009،452ٌىدم،)   

 (2013،299كرفاقً ،
 
 ٌي العمـك التي تبحث فيها يتعمؽ بالقرآف هف جهع لمقرآف، كعمـ التجكيد :عموم القرآن -       
 مـ اإلعجاز، كعمـ هشكؿ القرآف، كعمـ الىاسخ كالهىسكخ،القراءات، كعمـ رسـ الهصحؼ، كع        
 كأصكؿ التفسير، كغير ذلؾ هف عمـك القرآف الكثيرة. كبهعىِ آخر ٌك كؿ عمـ يخدـ القرآف        
 .الكريـ، كيتصؿ بً، كيستىد إليً        

 
 هضهكف القرآف كعىد استعراض أٌداؼ القرآف كالهكضكعات التي يطرحٍا الهىٍاج يتبٌيف أفٌ         
 : يتىاكؿ جكاىب التعميـ اآلتية         
 :الجاىب الهعرفي       

 إذ يتعرؼ الطالب بكساطتً عمِ الهعمكهات كالهفاٌيـ كالهبادئ كاألحكاـ الشرعية -         
كيتً            .كاألفكار التي تحكـ، كتصبغ ثقافتً كتشكؿ عقيدتً، كتساٌـ في تككيف شخصيتً ٌك
 .كجؿ عز اهلل كبلـ تفسير في تكظيفٍا ككيفية الهقررة، القرآف عمكـ هباحث أٌـ يتعرؼ -         
 .ربط هعاىي اآليات كدالالتٍا بالحياة الهعاصرة، كاستخبلص ها ترشد إليً اآليات -         
 .هعرفة أشٍر كتب التفسير، كالهؤلفات الهختمفة في عمـك القرآف -         

  
 (:الكجداىي)الىفعالي الجاىب ا       
 .هضبكطة كقكاعد آليات عمِ يقكـ اهلل كتاب لتفسير عمهي؛ هىٍاج بكجكد الهتعمـ اقتىاع -        
رشاد ٌداية كتاب باعتباري كجؿ، كتقديسً كحبً، عز اهلل بكتاب الهتعمـ صمة تعزيز -          كا 

 .كتشريع          
ظٍار الهكاقؼ  التركيز عمِ الجاىب الجهالي في -          القرآف الكريـ، الهؤثر في الىفكس كا 
 .الهتعددة التي تدؿ عمِ تأثير القرآف في ٌذي الىفكس         
عجازي كدكري في التشريع كالتكجيً -          .تقدير عظهة القرآف، كا 
 .تقدير جٍكد العمهاء كالهفسريف -        

 
 :الجاىب الهٍارم       
 كضبطان، كتعمـ هٍارة التبلكة التي كرسهان  أداءن  الكريـ، القرآف حفظ إتقاف عمِ ـالهتعم حرص -        
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 .تظٍر في تهٌثؿ الطالب ألحكاـ الٌتجكيد في أثىاء تبلكتً آليات القرآف الكريـ         
ثرائٍا -         جادة الٌىطؽ بالحركؼ العربٌية، هٌها يؤٌدم إتقاف المغة العربٌية، كا   .تقكيـ المساف كا 
 إجادة استخداـ التفاسير، ككتب عمـك القرآف، كهصادر التعمـ الهختمفة، كاستخداـ التقىيات -        
 .الٌتعميهٌية         
 في أسرتً تبميغٍا عمِ كالعهؿ في الهقٌرر الهتضٌهىة الٌشرعٌية كالٌتكاليؼ األحكاـ تهٌثؿ -        
 .كهحيطً         
داف، سبيتاف ( )2009،386ٌىدم ، )  عهرك كرفاقً )،( 2011،260الجبلد،) ،(2010كٌك
،2013،285.) 
 
ي العمـك التي تبحث  :الحديث النبوي وعمومو -             ()سىدان  الحديث الٌىبكٌم الٌشريؼ ركايةفي ٌك

 (.هتىان )كدراية           
 :الجاىب الهعرفي       
 .الكريـ القراف بعد اإلسبلهيٌ  شريعالتٌ  هصادر هف الثاىي بالهصدر الطمبة تعريؼ -        
 تأكيد أك هىً، غهض ها تكضيح أك الكريـ، القراف أجهمً ها بعض بتفصيؿ الطمبة تعريؼ -        

 هتشابًٍ.          
 .الحديث شرح أثىاء الهىطقيٌ  كالٌتحميؿ العقميٌ  الجاىب عمِ التأكيد -        
 .ألفاظٍـ كتٍذب لغتٍـ فتسهكا البميغة كاألساليب لكمـا ركائع هف بطائفة الطمبة تزكيد -        
 .التعرؼ إلِ حياة ركاة الحديث الىبكم - 
 االستدالؿ بالحديث الٌىبكٌم عمِ األحكاـ الٌشرعٌية، كاستخبلص ها يرشد إليً الحديث  -        

 .الىبكم           
 .الهحدثيف التعرؼ إلِ عمـك الحديث، كأشٍر كتب الحدث كهىاٌج -         

 
 (:الكجداىيٌ )الجاىب االىفعالٌي          
 فيتخذكىً الهطٍرة كفؽ سىتً كسمـ، عميً اهلل صمِ -الكريـ الرسكؿ اقتداء بشخصية -        
 .هىٍجً، كتعزيز هحبتً عمِ كيسيركف هثمٍـ األعمِ         
 لهصدر الثاىي هف هصادرتقدير هكاىة الحديث الشريؼ في حياة الهسمـ، هف حيث أىً ا -        
 .التشريع في اإلسبلـ          
 .اهتثاؿ اآلداب كالقيـ كاالتجاٌات الهتضهىة في الحديث -        
 .تثهيف جٍكد الصحابة كالعمهاء في الهحافظة عمِ الحديث الىبكم -        
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 :الجاىب الهٍارم       
 كسكىاتً حركاتً كضبط سميهة، شريؼ قراءةال الىبكم الحديث قراءة عمِ الطمبة تدريب -        
 فٍهً، كحفظً. عمِ كيساعد قراءتً، في هعً يظٍر الهعىِ كاضحان  ىطقً ىطقان ك          
 تدريب الطمبة عمِ البحث كالىظر في األقكاؿ كاالستدالؿ، هف خبلؿ اإلطبلع عمِ هصادر -        
 ة.الحديث الهختمفة، بها فيٍا التقىيات الحديث         
عهرك )، (2011،285اشتيكة كرفاقً،)، (300،،2011الجبلد،)، 435) ،2009ٌىدم، )        
 (.2013،296كرفاقً، 

 
 العمـ الذم يبحث بكيفية استىباطعمـ الفقً ٌك  :الفقو اإلسالمي وأصولو، وفقو المعامالت -       
 فقً العبادات كفقً الهعاهبلت، فيبيفاألحكاـ الشرعية العهمية هف أدلتٍا التفصيمية سكاء كاىت         
ا في صحة             الحبلؿ هىٍا كالحراـ، كالهفركض كالهسىكف، كيبيف الشركط التي يجب تكافٌر
 (.1991الٍاشهي،)كالهعاهبلت، كاألهكر التي تؤدم إلِ إفسادٌا العبادات        

 
 فٍك الذم. د التي يبىِ عميٍا الفقًٌك العمـ الذم يبحث بهجهكعة القكاع :أما أصول الفقو -       

   حكاـ، األ خصائص كؿ ىكع هفك  يبيف لىا طبيعة األحكاـ الشرعية بصفتٍا اإلجهالية،         
    كيسعِ تدريس الفقً اإلسبلهي كأصكلً كفقً الهعاهبلت إلِ  .ككيفية ارتباط أىكاعٍا ببعض         
 :تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ هىٍا         

 
 :الجاىب الهعرفي       

 .كتصكيب الهعرفة الخاطئة عىٍها تزكيد الطمبة بالهعرفة الفقٍية عف العبادات كالهعاهبلت، -        
 .تعرؼ أساسيات عمـ أصكؿ الفقً -        
 .تعرؼ أشٍر الهذاٌب الفقٍية اإلسبلهية ككتبٍا -        
 االستصحاب، أك أكاالستحساف، القياس، بكاسطة ةالشرعي األحكاـ استىباط عمِ القدرة تىهية -        

ا أك الهرسمة، أك الهصالح             . صحيحا استىباطان  بحكهٍا ىص يرد لـ التي لمكقائع غيٌر
 .التعرؼ إلِ هقاصد الٌتشريع اإلسبلهيٌ  -        

 
 (:الكجداىي)الجاىب االىفعالي        

 .حكاـ الفقٍية في السمكؾ الحياتيتهثؿ القيـ كاالتجاٌات الهتضهىة في األ - 
 ربط الطمبة باهلل ، كخضكعٍـ لً كذلؾ هف خبلؿ العبادات اليكهية كالهعاهبلت الحياتية، - 

ـ بشريعة اإلسبلـ الغراء     .كتعهيؽ اعتزاٌز
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 .تقدير عظهة التشريع اإلسبلهي عمِ تىظيـ الحياة كحؿ هشكبلتٍا - 
ا األعداء كالخصكـرد الشبٍات عف األحكاـ الشرعية الت -   .ي يثيٌر
 بىاء اتجاٌات إيجابية ىحك فقً العبادات كفقً الهعاهبلت، كيككف ذلؾ بكشؼ األخطاء في   - 

 التصرفات كالههارسات الهجتهعية القائهة عمِ قبكؿ كؿ ها يىقؿ هف السمؼ إلِ الخمؼ،       
اكالتكجً ىحك الضكابط كالهرجعية الشرعية، كاالستسبلـ لٍا دكف     .غيٌر
 .تقدير جٍكد العمهاء كالفقٍاء في بىاء الثركة الفقٍية لؤلهة اإلسبلهية - 
 

 :الجاىب الهٍارم
، كهطالبتٍـ بأدائٍا حتِ ـأف يتدرب الطمبة عمِ أداء العبادات كالهعاهبلت في حياتٍ - 

 تصبح 
 .عادات لٍـ   
 .ضكعات الفقٍيةتىهية قدرة الطمبة عمِ تكظيؼ تقىيات التعميـ الهرتبطة بالهك  - 

،  2011الجبلد، )، (2009،474ٌىدم، )، (2008جاهعة القدس الهفتكحة، )           
 (.2013،308عهرك كرفاقً، )،(2011،302كرفاقً، ةاشتيك )،(366

 
ك العمـ الذم يبحث كيفية الدعكة إلِ اهلل كأخبلؽ الدعاة  :الخطابوفن أساليب الدعوة  -  ٌك
 ، ككسائؿ الدعكة إلِ اهلل كأساليبٍا (الداخمية كالخاجية)تعترضٍـ كصفاتٍـ، كالعقبات التي   
ا، كالكسائؿ الهكتكبة كالكسائؿ الكبلهية الهسهكعة، كاألساليب الهتبعة في تكضيح      كهصادٌر
 أبك فارس    )كاستخداـ الكسيمة، كأكجً الىشاط الدعكم كطرقً الذم يساعد في ىشر الدعكة   
  ،1992.) 
 

 :عرفيالجاىب اله
 .إبراز أٌهية الدعكة إلِ اهلل  - 
 .التعرؼ ألساليب ككسائؿ الدعكة إلِ اهلل - 
 .إبراز أٌهية الخطاب في خدهة الدعكة اإلسبلهية ككسيمة اتصاؿ- 
 .تبصرة الطمبة باإلصبلح الهباشر كغير الهباشر إذ يككف بالقدكة الحسىة - 
 .لكريـ التعريؼ بتاريخ الدعكة كها كردت في القرآف ا - 
 .تبصير الطمبة بهعكقات الدعكة الهختمفة - 
 .إعداد الداعية كفؽ ٌدل اإلسبلـ - 
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 (:الكجداىي)الجاىب االىفعالي 
 .ترسيخ حب الدعكة إلِ اهلل - 
 .التشكيؽ لثهرات كفضؿ الدعكة إلِ اهلل - 
 

 :الجاىب الهٍارم
 .ب اليكهيةأساليبٍا في حياة الطالتكظيؼ الدعكة إلِ اهلل بكسائمٍا ك  - 
 .إكساب الطمبة هٍارة الخطابة كالكسائؿ الدعكية الهختمفة - 
 .تىهية قدرة الطمبة عمِ تكظيؼ تقىيات التعميـ الهرتبطة بالدعكة إلِ اهلل - 
 .(2013 ،دليؿ الهعمـ)  
 
 ٌك العمـ الذم يبحث في هجهكعة أحكاـ اإلسبلـ التي جاءت لهختمؼ   :النظم اإلسالمية -
 (. 2005عٌكاـ، )هجتهع كقطاعاتً خبليا ال  
 

 :الجاىب الهعرفي
 التعرؼ إلِ حقيقة أٌف اإلسبلـ ليس هجرد عبلقة بيف اإلىساف كربً، بؿ ٌك باإلضافة إلِ  -         

 .ذلؾ ىظاـ حياتٌي كاهؿ تاـ شاهؿ        
، ةسبلهيٌ اإل الٌىظـ إلِ الهجتهعات حاجة كبياف اإلسبلهٌية كههٌيزاتٍا، بالٌىظـ تعريؼ -  

 .اإلسبلهٌية لمٌىظـ العاهة كالخصائص
 إبراز طريقة الحياة اإلسبلهٌية في هياديف االقتصاد كالسياسة كاالجتهاع كفي األسرة كالبيت     -      

 .كالهجتهع        
 .أف يتعرؼ الطمبة إلِ أٌـ التحديات الهعاصرة التي تكاجً اإلسبلـ -  
 
(:داىيالكج)الجاىب االىفعالي            

تحصيف الشباب هف االىزالؽ في تٌرٌات الهبادئ الكافدة، التي يىطبؽ عميٍا قكؿ هف     - 
ا الٌرحهة كباطىٍا العذاب:"قاؿ  ".ظاٌٌر

 تعزيز أفضمية اإلسبلـ عمِ سكاي هف الهبادئ كالشرائع هكضكعيان، كليس تعصبان، بؿ الهراد  - 
جاهعة القدس )، (2005عٌكاـ،.)يدي لمىاس كافةهف طمبىا اإلسبلـ حاكهان لشؤكىىا خير ىر    

 (.2008، الهفتكحة
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 :واقع المناىج الش رعي ة في فمسطين 2.1.2  
 تعبر  هشرقة تككف أف يحرص كحضارية عىً، تربكية ثقافية صكرة هجتهع ألم الٌتعميهيٌ  الهىٍاج يهثؿ
مٍـ شخصياتٍـ ىاءكب أبىائً تكعية في البالغ اٌتهاهً كتهثؿ كفكري، هعتقدي أصالة عف  لئلبداع بىاء يٌؤ
 باعتهاد الكزراء هجمس لقرار ترجهة الفمسطيىيٌ  الٌشرعيٌ  الهىٍاج بىاء جاء ٌىا كهف كافة. هياديىً في

 العاهة الثاىكية الدراسة شٍادة كاعتهاد الثاىكمٌ  الٌتعميـ هسارات هف كاحدا الثاىكمٌ  الٌشرعيٌ  التعميـ هسار
 الهىٍاج في ٌاهة لبىة يشكؿ اىً كها. العاهة الثاىكية في خصصاتالت كأحد – الشرعي الفرع –

 بىائً عمِ العالي، كالتعميـ التربية بكزارة ههثمة الفمسطيىية الكطىية السمطة دأبت الذم الفمسطيىي،
 فقد لذا الهختمفة، العمـ فركع بيف كتفاعبلن  تكاهبلن  لتحقؽ شاهمة، تربكية هىظكهة إلِ كصكال كتطكيري،
 الشرعي العمـ دراسة في الفمسطيىي الهجتهع أبىاء طهكح ليحقؽ الفمسطيىي الشرعي لهىٍاجا كضع
 هف صكرة في ذلؾ تحقيؽ سبيؿ في الجٍكد تضافرت كقد هتكاهمة، هتفاعمة هتكازىة هستىيرة دراسة
 عمِ الديىية، كالشؤكف األكقاؼ ككزارة العالي كالتعميـ التربية كزارة بيف الهشترؾ كالجٍد التعاكف

 ٌذا الهىٍاج إخراج سبيؿ في الهيسكر كسعً الكطىي الفريؽ بذؿ كقد كالعمهي، اإلدارم الهستكييف
 التربية كضع هىٍاج في الفمسطيىية التجربة السيها الهيداف، ذات في سابقة تجارب هف هستفيدا

 الشرعي التعميـ هسار تـ اعتهاد 2011 -2010 الدراسي العاـ هف الفمسطيىي ابتداء اإلسبلهية
 هف فرعا الشرعي الفرع العاهة الثاىكية الدراسة شٍادة كاعتهاد الثاىكم التعميـ هسارات هف كاحدا الثاىكم
 (. 2010)الخطكط العريضة لمهىٍاج الشرعي،  فمسطيف في العاهة الثاىكية فركع

الفرع  -دة الثاىكيةكيفيد قسـ االهتحاىات في كزارة التربية كالتعميـ العالي أٌف عدد الىاجحيف في الشٍا
الجدكؿ الشرعي، في هحافظات الضفة الغربية، في السىكات الثبلث الهاضية جاء كها ٌك هكضح في 

 :(1.2اآلتي رقـ ) 
 الفرع الشرعي/محافظات الضفة الغربية. –(:عدد الناجحين في الشيادة الثانوية 1.2جدول )
 2014عاـ 2013عاـ  2012عاـ  الجىس الهديرية
 13 12 12 ذككر راـ اهلل

 - - 1 إىاث
 8 5 6 ذككر قمقيمية

 5 8 8 إىاث
 7 6 5 ذككر طكلكـر

 9 5 6 إىاث
 16 - - ذككر الخميؿ

 0 - - إىاث
 3 - - ذككر القدس

 20 - - إىاث
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، ككاف عدد الىاجحيف في 2013أها في هحافظات قطاع غزة فقد اعتهد برىاهج الفرع الشرعي في عاـ 
هكضحة في  2014كفؽ إحصائيات هديرياتٍا الهختمفة عاـ اىكية العاهة لمفرع الشرعي،الث اهتحاف

 :(2.2الجدكؿ اآلتي رقـ )
 الفرع الشرعي/محافظات قطاع غزة . –عدد الناجحين في الشيادة الثانوية (: 2.2جدول)

 العدد الجىس الهديرية 
 203 ذككر شرؽ غزة -1

 249 إىاث
 338 ذككر غرب غزة -2

 421 إىاث
 207 ذككر شهاؿ غزة -3

 470 إىاث
 195 ذككر خاف يكىس -4

 221 إىاث
 194 ذككر شرؽ خاف يكىس -5

 197 إىاث
 337 ذككر الكسطِ -6

 462 إىاث
 168 ذككر رفح -7

 332 إىاث
 
 واحتياجاتيا: ،أىم يتيا ،المرحمة الثانوية-13.1.2

 
 :المرحمة الثانوية 
 

الهدارس األكاديهٌية كالهدارس الهٍىٌية، كتبمغ فترة الٌدراسة في كٌؿ : عاف هف الهدارس الثٌاىكٌيةٌىالؾ ىك 
عاهنا، كيتألؼ البرىاهج  17-16هىٍها سىتيف، كتمبي احتياجات الٌشباب الذيف يىتهكف إلِ الفئة العهرية 

، كيتألؼ برىاهج (حديثان ) الٌشرعيٌ  الفرع العمهٌي، كالفرع األدبٌي، كأضيؼ الفرع: األكاديهٌي هف فرعيف ٌها
التعميـ الهٍىي هف أربعة فركع ٌي: الفرع الٌتجارٌم، كالفرع اٌلصىاعٌي، كالفرع الٌزراعٌي، كالفرع 

أبك " )التكجيٍي"كيتقٌدـ الٌطمبة في ىٍاية الهرحمة إلِ اهتحاف شٍادة الدراسة الثاىكية العاهة .الٌتهريضيٌ 
 (.1997دحك، 
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الثاىكية ىابعة هف الهكاىة الٌتعميهٌية كالٌتربكٌية كالعمهٌية التي تكٌصؿ إليٍا، إذ ٌي بٌكابة كأٌهية الهرحمة 
التعميـ الجاهعي، ككٌؿ هكاطف يطهح أف يصؿ إلِ ٌذا الهستكل هف التعميـ كيحٌصمً، لها يترتب عميً 

ي هٌهف لـ يحصمكا عمِ هف حصكؿ هف حٌصمً عمِ هكاىة اجتهاعٌية هتهٌيزة أدبيان كهاليان، إذا قكرف بغير 
كها أٌىٍا هف حيث هىاٌجٍا تؤٌٌؿ الٌطالب فيٍا لكي يأخذ هف العمـ كالثقافة، ها يحتاج  .الٌتعميـ الجاهعيٌ 

إذ ٌك يدرس  –إلِ تعهيقً كتىهيتً في أم كمية هف كميات الجاهعة عهمية كاىت ٌذي الكمية أك ىظرٌية 
ا أىٍا قادرة عمِ استبعاد بعض الطبلب الذيف التحقكا بٍا كه .فيٍا ها عرؼ بداياتً في الهدرسة الثاىكية

كلـ يكف لديٍـ االستعداد لبلستهرار فيٍا، إذ ال يىٍي الدراسة فيٍا إال الٌصفكة هف أٌؿ القدرات العقمية 
الجيدة، كها يحرص الىظاـ الٌتعميهٌي عمِ اختيار هعمهيف هف بيف أحسف هف يقكهكف بٍذي الهٍىة عمِ 

بلتٍـ كقدراتٍـ كخبراتٍـ في التعميـ كتهكىٍـ هف اإلحاطة الجيدة بها  هستكل جيد هف حيث هٌؤ
 (.2004هحهكد، )يدرسكف

 
 :كفي ٌذي الهرحمة الهٌٍهة يهٌر الشباب بتطكرات كبيرة كحٌساسة، هىٍا

تبرز في ٌذي الهرحمة الحقيقة، كيصبح الفتِ كاقعي ا يريد أف يتعرؼ : هف الخياؿ إلِ الكاقع -
شياء، فيحرص عمِ جهع أكبر عدد هف الهعمكهات، يقرأ كيسهع كيجرب كيباٌي حقائؽ األ

 .اآلخريف بهعمكهاتً كهعرفتً
إذ يحدث عىدي اىقبلب هف ىكع آخر، إىً خياؿ كجداىي غاهر، ٌائـ في : اىقبلب عاطفي -

 أحبلـ كردية كعكالـ هضيئة عاطفية.
كيىتج عف ذلؾ اٌتهاـ كبير بالهظٍر هف الطفكلة ىحك الرجكلة أك األىكثة،  :تغير جسهاىي -

الخارجي، كطاقة جسهية كبيرة، كهيؿ لؤللعاب الرياضية كألعاب القكل، كاستعداد جسهاىي 
 .كىفسي لمىضج

فيعمف الفتِ أٌىً لـ يعد طفبلن، كتزداد ثقتً بىفسً، كيتهرد عمِ كؿ  :الٌتحٌرر هف الٌسمطة -
 .فكيكٌكف شخصية خاصة بً هستقمة عف اآلخري ،سمطة

فتتككف لديً صداقات هتعددة عهيقة، هف اختياري، فبل يقبؿ أف يفرض : تككيف الصداقات -
 .عميً أحد صداقات هعيىة 

أك االىضهاـ الجهاعات الهختمفة، الرياضٌية كالفكرٌية كالٌسياسٌية  :الرغبة في تككيف الجهاعات -
ا، كالحهاسة الٌشديدة لجهاعتً  . كالٌديىٌية كغيٌر

 .تتكٌكف لدل الفتِ القيـ كالهبادئ التي غالبان ها ستحكـ حياتً كٌمٍا: يـ كالهبادئتككيف الق -
 . فيتطكر ىهٌكي الٌذٌىٌي كقدراتً العقمٌية، كتتفٌجر فيً الٌطاقات اإلبداعٌية: تكٌقد في الٌذكاء -
قع كيككف هصحكبنا باقتراحات عهمية لمتغيير في كافة الهستكيات، كيتك : حب الىقد كالٌتغيير -

 .الشاب هف الجهيع استجابة سريعة لهقترحاتً



32 

ىا تبرز في ٌذي الهرحمة السىية الهبكرة الحاجة إلِ التكجيً كاإلرشاد، كالتربية الصالحة  ٌك
 (.2006الطٌحاف، ) بالعىاية بهىاٌج التعميـ، لتقـك بهٍاهٍا التربكية عمِ أكهؿ كجً

 
 ج :االمرحمة الثانوية وعالقتيا بالمني 14.1.2
 

ـٌ التي تمقِ عمِ عاتؽ كاضعي تع ٌد صياغة هفردات الهىٍج لطمبة الهرحمة الثاىكٌية هف أشٌؽ الهٍا
الهىاٌج؛ إذ يجب أف تراعي خصائص الىهٌك كهتطٌمباتً في ٌذي الهرحمة، كبكؿ دقة كحذر، ألف عمهاء 

الرجكلة كتىتقؿ فيٍا  الىفس كعمهاء االجتهاع يعٌدكىٍا هف الهراحؿ التي يىتقؿ فيٍا الفتِ هف الطفكلة إلِ
 :ج ها يأتياالفتاة هف الصغر إلِ األىكثة الكاهمة، لذا يجب أف يراعي كاضعك الهىٍ

ج ايىتقؿ الطمبة في ٌذي الهرحمة إلِ إدراؾ العبلقات بيف األشياء، لذا يجب أف يككف الهىٍ.1
 .هترابطان ترابطان رأسيان كأفقيان 

راؾ األهكر الهجردة، التي تحتاج إلِ تفكر، لذا كها يىتقؿ هف هرحمة الحس حركية إلِ إد. 2
عمِ البحث كالرجكع  ـ، كهحتكياتً تشجعٍبةج في الهستكل العقمي لمطمايجب أف يككف الهىٍ

 .إلِ الهصادر الرئيسة الكتساب الهعمكهات كالخبرات
ضركرة صياغة هحتكيات الهىٍج في صكرة هشاريع تىدرج في الصعكبة كاألٌهية حسب . 3

 .ـالجسهية، كذلؾ هف أجؿ تىهية جهيع جكاىب شخصيتٍ ـالعقمي لمطمبة، كقدراتٍ الهستكل
ذا ها يسهِ بالهىٍااشتهاؿ الهىٍ. 4  .ج الهحكرماج عمِ هحاكر يٍتـ الطمبة بدراستٍا، ٌك
 .ربط الدراسة الىظرية بالتطبيقات العهمية، كهساعدة الطمبة عمِ االستكشاؼ كالبحث. 5
 .ي ٌذي الهرحمةاعاة هيكؿ الطمبة فهر . 6
ضركرة استخداـ أساليب التىافس الشريؼ أثىاء التدريس، كهعاهمة الطمبة هعاهمة ديهقراطية .7

 .هبىية عمِ التعاكف كالتفاٌـ الهتبادؿ بيف الهعمـ كطمبتً
، فضركرة األخذ برأم الطمبة في ٌذي الهرحمة، كذلؾ إلشباع دافع الىجاح كالتقبؿ هف اآلخري.8

عف قرب، كهحاكلة إيجاد الحمكؿ لٍا بالتعاكف  ـكاحتياجاتٍ ـعمِ هشاكمٍكها يجب التعرؼ 
 .ـهعٍ
ج كمً هصاغان بصكرة شكمية في كتاب هدرسي، بؿ ٌىالؾ هف اليس هف الهٍـ أف يككف الهىٍ.9

الهىاٌج التي تفيد الطمبة كالتي تعتهد عمِ حرية التعبير كجهع الهعمكهات هف الهجتهع الهحمي 
 (.2007أبك الضبعات، )ي ٌذي الهرحمة إلِ حٌب االستطبلع كاالستكشاؼ إذ يهيؿ الطالب ف

 
 



33 

 الد راسات الس ابقة 2.2
 
عمِ ىحك ها بالٌدراسة الحالٌية، فقد  عبلقة يتىاكؿ القسـ الثاىي هف الفصؿ الثاىي الدراسات التي لٍا   

ية بٍدؼ الكقكؼ عمِ أجريت دراسات عديدة لتقكيـ الهىاٌج الدراسية في هختمؼ الهكضكعات الدراس
هدل هبلءهتٍا لعهمٌية الٌتعمـ كالٌتعميـ، كتحديد ىقاط قٌكتٍا كضعفٍا، كلكف ٌذي الدراسات في هجاؿ 
الهىاٌج الشرعية كاىت قميمة جدان، كقد كجدت الباحثة عددنا يسيرنا هف الدراسات القريبة الهتعمقة بهىاٌج 

اسات الهتعمقة بالهىاٌج الٌشرعٌية هف جكاىب أخرل غير التربية اإلسبلهية في الدكؿ العربية، أها الٌدر 
ف دٌؿ ٌذا عمِ شيء فإىها يدؿ عمِ االٌتهاـ الكبير بٍذي  الٌدراسات التٌقكيهٌية. فقد كاىت كثيرة كا 

 .العمكـ
 
 :كارتأت الباحثة عرض الٌدراسات الٌسابقة كفؽ الهحاكر اآلتية  

 .تمؼ الهكاٌد بشكؿ عاـدراسات تقكيهٌية لمهىاٌج في هخ: الهحكر األكؿ
 .دراسات تتعمؽ بتحميؿ هحتكل كتب الٌتربية اإلسبلهٌية كالهىاٌج الٌشرعٌية : الهحكر الثاىي
 .دراسات تتعمؽ بالهىاٌج الٌشرعٌية، بشكؿ خاٌص : الهحكر الثالث

 
ىها ٌي دراسات هىتقاة ذي الٌدراسات ليست استقصائٌية لكؿ الدراسات في الهجاالت الهذككرة، كا  هٌها  ٌك

 :اطمعت عميٍا الباحثة كلٍا عبلقة بهكضكع الٌدراسة الحالٌية
 

ل: دراسات تقويمي ة لممناىج في مختمف المواد 1.2.2  :بشكل عام المحور األو 
 

بدراسة ٌدفت إلِ هعرفة هٍارات التفكير في هحتكل كتب الدراسات  (2013)منصور قاهت 
رحمة التعميـ األساسي في ليبيا، كقد تهثؿ هجتهع االجتهاعية لمصؼ الرابع كالخاهس كالسادس هف ه

الدراسة كعيىتً في هحتكل كتب الدراسات االجتهاعية لمصفكؼ الرابع كالخاهس كالسادس هف هرحمة 
التعميـ األساسي؛ كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ تـ استخداـ قائهة بهٍارات التفكير تـ تطبيقٍا عمِ عيىة هف 

مِ ىفس العيىة بعد فاصمي زهىي قدري أسبكع ثـ تـ حساب هكضكعات الكتب ثـ إعادة التطبيؽ ع
. كقد تكٌصمت الدراسة إلِ عدة ىتائج 0.90الثبات باستخداـ هعادلة ٌكلستي كقد بمغت ىسبة الثبات 

أف أكثر الهٍارات تكظيفان في هحتكل كتب الدراسات االجتهاعية ٌي هٍارات التذكر كيميٍا : هف أٌهٍا
هف الهستكل األكسط ثـ هٍارة التكضيح كتقع هٍارتي التذكر كالتكضيح ضهف في ذلؾ هٍارة االستىتاج 
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كعدـ االٌتهاـ بهٍارات التفكير العميا كعدـ .الهستكل الهتدىي كهٍارة االستىتاج ضهف الهستكل األكسط
 .تضهف الكتب ٌذي الهٍارات

 
دفت  هكضكعات الديىية إلِ تحديد هدل احتياج طبلب الهرحمة الثاىكية لم (2013)دراسة قاسم ٌك

الهقررة عميٍـ، كالهكضكعات التي يحتاجكف إلِ دراستٍا كغير هقررة عميٍـ عبر استباىة هفتكحة 
الطرؼ لجهع آراء طبلب الصؼ األكؿ الثاىكم في هدل حاجتٍـ لمهكضكعات الديىية الهقررة عميٍـ 

كقد (. كيفي ا)هكضكعات ، كتحديد الهكضكعات التي يحتاجكف إلِ دراستٍا عبر ها دكىً هف (كهي ا)
بىسبة ( أبكظبي، العيف)أجريت الدراسة عمِ عيىة عشكائية كقع تحديد عدد الطبلب في كؿ هىطقة 

ا  طالبان ( 363)هف الهجتهع األصمٌي في كٌؿ هىطقة، إذ بمغت العٌيىة في هديىة أبكظبي%5ثابتة كقدٌر
احتياج : احث إلِ ىتائج عديدة هف أٌهٍاالب كاىتٍِ .طالبان كطالبة( 247)كطالبة، كفي هديىة العيف 

طبلب الصؼ األكؿ الثاىكم لمهكضكعات الديىية الهقررة عميٍـ في هىٍج التربية اإلسبلهية بفصميً 
كقد أعرب الطبلب الذككر عف احتياجٍـ إلِ  .بصفة عاهة أعمِ هف الهتكسط قميبلن ( األكؿ كالثاىي)

لهقررة، بيىها أعربت الطالبات عف احتياجٍف إلِ دراسة أربعيف هكضكعان أخرل غير الهكضكعات ا
ا  .كاحد كخهسيف هكضكعن

 
إلِ تقكيـ هىاٌج العمـك بالهرحمة االبتدائية في ضكء هعايير الٍيئة ( 2012) دراسة محمدكسعت  

القكهية لضهاف جكدة التعميـ كاالعتهاد، كقد استخدهت الباحثة استباىة بهعايير الٍيئة القكهية لضهاف 
لٌتعميـ كاالعتهاد كأعٌدت أداة لتحميؿ الهحتكل في ضكء ٌذي الهعايير كبطاقة هبلحظة ألداء جكدة ا

هعمهي العمكـ كاختبار التىٌكر الٌصحٌي كالبيئٌي،كاختبار لهٍارات التفكير، كاستخدهت الباحثة الهىٍج 
طالبان ( 40)بية كطالبان لمهجهكعة التجري( 34)التجريبٌي القتراح هىٍج هطٌكر عمِ عٌيىة هكٌكىة هف 

حيث أشارت الىتائج إلِ اىخفاض هستكل تىاكؿ كتب العمـك .لمهجهكعة الضابطة هف الصؼ السادس
بالهرحمة االبتدائية في الصفكؼ الرابع كالخاهس كالسادس لهعايير الٍيئة القكهية لضهاف جكدة 

يئة القكهية لضهاف جكدة التعميـ التعميـ،كأف أداء هعمهي العمكـ بالهرحمة االبتدائية ال يحقؽ هعايير الٍ
كها أكدت الدراسة عمِ فعالية الهىٍج الهطكر في تىهية التىكر الصحي كالبيئي ، كهٍارات . كاالعتهاد
 .التفكير

 
دفت دراسة  إلِ التحقؽ هف هدل هراعاة هىاٌج الدراسات االجتهاعية بالهرحمة  (2012)جاب اهلل ٌك

هرجعيات االعتهاد الحضارم، كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ قاـ الباحث  الهتكسطة بالههمكة العربية السعكدية
بإعداد قائهة بهرجعيات االعتهاد الحضارم الهتبادؿ، كقاـ بتحميؿ هىاٌج الدراسات االجتهاعية، إذ 

األٌداؼ، الهحتكل، األىشطة التعميهية، الهعمكهات اإلثرائية، أدكات التقكيـ، ) شهمت عهمية التحميؿ 
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بهىاٌج الدراسات االجتهاعية لمصفكؼ الثبلث بالهرحمة الهتكسطة. كقد تكٌصؿ ( ية الكسائؿ التعميه
الباحث إلِ أٌف ٌىالؾ ضعفنا في هدل هراعاة هىاٌج الٌدراسات االجتهاعٌية لبعض هرجعٌيات االعتهاد 

ـٌ لبعضٍا، بيىها حظي البعض اآلخر باٌتهاـ ك غفاؿ تا بير الحضارٌم الهتبادؿ الٌرئيسة كالفرعٌية، كا 
ٍيكٌية الحضارٌيةخاصة ها   .يتعمؽ بتعزيز ال

 
ٌدفت إلِ  Jardani-(Al، 2012الجرداني )هاف قاـ بٍا كأجريت دراسة بالٌمغة اإلىجميزية في عي 

استقصاء الهىاٌج اإلىجميزية لتقييـ كؿ ها يتعمؽ بهىاٌج المغة اإلىجميزية لكافة الهراحؿ هف حيث 
هدارس العهاىية، إذ استعرضت القضايا األساسية الهتعمقة بتطكير التدريس، كالهدرسكف، كالطبلب في ال

كتقييـ الهىاٌج، كقد اعتهدت الدراسة عمِ كثائؽ لتحميؿ هىاٌج المغة اإلىجميزية هف حيث األٌداؼ 
ضافة إلِ تحميؿ هحتكل الكتب الدراسية. كقد كضع إطار  العاهة كاألٌداؼ الخاصة لكؿ هستكل، كا 

في قسـ المغة اإلىجميزية في كمية العمكـ اإلىساىية. كقد تكصمت الدراسة إلِ أف  التحميؿ لٍذي الدراسة
 ٌذي الهىاٌج في تطكر تدريجي هستهر في جهيع الجكاىب.

 
تقكيـ هىٍج تعميـ المغة العربية بالهرحمة االبتدائية في ضكء  (2012)دراسة المبودي كها استٍدفت 

ة الهىاسبة لطبلب الهرحمة االبتدائية، كتحميؿ كظائؼ المغة كظائؼ المغة،إذ إعٌدت قائهة بكظائؼ المغ
لتحديد الهٍارات الكظيفية الهرتبطة بكؿ كظيفة كالزهة ألدائٍا ثـ تصهيـ استهارة لتحميؿ هحتكل كتاب 
الصؼ السادس في ضكء كظائؼ المغة إذ جرل تحميمً، كتطبيؽ اختبار عمِ عيىة هف طبلب الصؼ 

ا همحكظنا في  طالبان ( 217)السادس عددٌا  كطالبة، كقد أظٍرت الدراسة عبر ىتائج االختبار اىخفاضن
ك ها يعىي أىٍـ لـ  هستكل أداء طبلب الصؼ السادس االبتدائي لمهٍارات الهرتبطة بكظائؼ الٌمغة، ٌك

مٍـ هف أداء الهٍارات الهرتبطة بٍا باستقبللية كتمقائية ككفاءة  .يتدربكا عمِ كظائؼ المغة بها يٌؤ
 

بىاء أداة لتقكيـ هىٍج هادة عمـ األحياء لمصؼ الثاىي هتكسط  بٍدؼ (2011)دراسة الطرفي ت كجاء
كلمتعرؼ  (التقكيـ التعميهي –الكسائؿ التعميهية  -طريقة التدريس –الهحتكل  –األٌداؼ  )كتتضهف 

 عمِ جكاىب القكة كالضعؼ في هىٍج هادة عمـ األحياء هف كجٍة ىظر هدرسي كهدرسات هادة عمـ
كطٌبؽ الباحث األداة عمِ عيىة هف هدرسي كهدرسات هادة عمـ األحياء  األحياء في الهدارس الثاىكية،

هدرسا  94هدرس كهدرسة هىٍـ ( 200)في الهدارس الثاىكية في هحافظة البصرة كالبالغ عددٌـ 
هف حجـ العيىة، %53هدرسة كيهثمف ها ىسبتً 106هف حجـ العيىة ك %37كيهثمكف ها ىسبتً

ظٍرت الىتائج أف جكاىب القكة كاىت ٌي البارزة كالغالبة في كؿ عىصر هف عىاصر الهىٍج األربعة كأ
فاعبلن ككفكءان األهر الذم يعىي أف كؿ كاحد هىٍـ كاف (األٌداؼ كالهحتكل كالكسائؿ التعميهية كالتقكيـ )

 .في هىظكهة الهىٍج
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التي ٌدفت إلِ تقكيـ هىٍاج ( 2011)، دراسة يونس كهف الدراسات ذات الصمة بتقكيـ الهىاٌج
التربية اإلسبلهية في الهرحمة االبتدائية في دكلة اإلهارات هف حيث األٌداؼ كالهحتكل، كاعتهد عمِ 

كضكح الٍدؼ، تحديد الٍدؼ، قبكلً لمقياس، شهكلً عمِ فعؿ سمككي )خهسة هعايير لتقكيـ األٌداؼ 
كاعتهد في تقكيهً لمهحتكل عمِ ثبلثة ( ؤلداءأك إجرائي، شهكؿ عبارة الٍدؼ عمِ الحد األدىِ ل

كبعد تحميمً لؤلٌداؼ كاستخداـ  (صمة الهحتكل باألٌداؼ، استهرار الهحتكل، شهكؿ الهحتكل)هعايير
أٌف صياغة األٌداؼ في ٌذا الهىٍج ال تخضع  :الباحث الستهارة لتقكيـ الهحتكل تكصؿ لمىتائج اآلتية

الىتائج الهتعٌمقة بالهحتكل فقد تكٌصؿ الباحث إلِ أٌىً ليست  كأها .لمهعايير العمهية لصياغة األٌداؼ
ٌىالؾ عبلقة كاضحة بيف األٌداؼ كالهحتكل الهترجـ لً، كأف ترجهة الهحتكل لؤلٌداؼ ليست كاهمة، 

 .فيً تكرار دكف اتساع في الهعرفة كأٌف الهحتكل
 
رح لتضهيف تطبيقات ٌادفة بىاء تصٌكر هقت (2010)دراسة عرفات كهف جاىب آخر جاءت  

الهعمكهاتية الحيكية في هحتكل هىاٌج األحياء بالهرحمة الثاىكية بالههمكة العربية السعكدية، إذ أجرت 
عاهبل كعاهمة في هيداف تدريس العمكـ كالعاهميف (50)هف العاهميف بمغت  الباحثة استطبلعنا آلراء عيىة

ميؿ هحتكل كتب األحياء في الهرحمة الثاىكية كأجرت تح. ببعض الهدارس كأعضاء ٌيئة تدريس العمكـ
ا  .كتب ق كعددٌا سبعة30/1431بالههمكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي  كها قدهت الباحثة ىهكذجن

ا لتضهيف تطبيقات الهعمكهاتية الحيكية في هىاٌج األحياء في الهرحمة الثاىكية بالههمكة العربية  هقترحن
أٌهٍا أف كتب األحياء الهقررة عمِ طبلب كطالبات الهرحمة الثاىكية في كخرجت بىتائج هف  .السعكدية

الههمكة العربية السعكدية ال تتضهف التطبيقات الهرتبطة بالهعمكهات الحيكية بالقدر الهىاسب كها أف 
 .عهمية تضهيىٍا ٌذي التطبيقات ليس بالهستكل الهطمكب

 
دفت   يػف عػَالتاس َالثاهو السابع لمصفَف افياالجغر هىٍاج تقَين إلِ (2010)دراسة مصمح ٌك

 العالهٌية االتجاٌات هعايير قائهة ٌدػعأ إذ ،العميا األساسية لمهرحمة العالهيةاٌات االتج بعض ضَء
ٌَزعتا ارنػهعي( 37) ِػعم اشتهمت إذ ،الجغرافيا هىٍاج لهحتَُ  التربية) ٌي: هجاالت ثةثبل لعم ت
 اييرػهع ىةاستبا ىاءب جرل كها .(العالهية الهعاصرةضايا ػالق ،ةػالجغرافي اتػالهعمَه ىظن ،السكاىية
 عيىة اختيار جرلَ. الهحتَُ ؿتحمي قائهة إلِ باإلضافة ،َُػالهحت ىفسػل ةػالعالهي اتػاالتجاٌ
 األساسية الهدارس في الجغرافيا هعمهي هوا هعٌمهن( 140) وػه فتكَىت عشَائية بطريقة الٌدراسة

 صفػلم اػالجغرافي كتب هحتَُ اختيار غرب غزة كشرقٍا، ككقعديرٌيتي ػهل التابعة العمياالحككهية 
أف  :كهف أٌـ الىتائج التي تكصؿ إليٍا الباحث .كالثاهف كالتاسع التي خضعت لعهمية التحميؿسابع ػال

الىسبة العاهة لكجٍة ىظر الهعمهيف في تكافر بعض االتجاٌات العالهية في هحتكل هىٍاج الجغرافيا 
ي ىسبة غير هرضية كتشير إلِ ضعؼ الىسبة العاهة %( 45.15)األساسية العميا بمغت لمهرحمة  ٌك
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بمغت الىسبة العاهة إلجهالي ىتائج . لتكافر هعايير االتجاٌات العالهية في هحتكل هىٍاج الجغرافيا
ي ىسبة ضعيفة تشير %( 19.3)هحتكل هىٍاج الجغرافيا لتكافر بعض االتجاٌات العالهية بىسبة  ٌك

 .لِ ضعؼ الىسبة العاهة لتكافر بعض االتجاٌات العالهية في هحتكل هىٍاج الجغرافياإ
 

التي ٌدفت إلِ تقكيـ هىٍج الجغرافيا في ضكء أٌداؼ  (2009)دراسة عدوانكهف الٌدراسات الهحمٌية 
إذ استخدـ الباحث في دراستً  .التربية لمٌصؼ العاشر هف كجٍة ىظر هعمهي الدراسات  االجتهاعية

هعمهان كهعٌمهة، كذلؾ بكصفٍا عٌيىة عشكائٌية هف هعمهي ( 65)لهىٍج الكصفٌي الٌتحميمٌي، كاستطمع آراء ا
هف الهجتهع الكمي %( 20)الدراسات االجتهاعية لمصؼ العاشر، إذ هثمت ٌذي العيىة ها ىسبتً 

فقرة حكؿ ( 46)ككاىت أداة الدراسة استباىة هكٌكىة هف  .لمدراسة عمِ هستكل هحافظات قطاع غزة
كجاءت  .أٌداؼ التربية البيئة، كقٌسهت ٌذي األٌداؼ ضهف ثبلثة هجاالت؛ هعرفٌية كهٍارٌية ككجداىٌية

أٌـٌ ىتائج ٌذي الٌدراسة أٌف أغمب أفراد العيىة في الهجاؿ الهعرفي األكؿ فقد اتفقكا عمِ أف الهىٍاج 
ها في فقرات الهجاؿ الهٍارٌم الثاىي كأ .راعِ أٌداؼ التربية البيئية كلكف بشكؿ هتكسط إلِ حد ها

كها تكجد  .فيكجد إجهاع عميٍا هف أفراد العيىة بأىً الهىٍاج تطٌرؽ إليٍا كلكف بشكؿ هتكٌسط فها فكؽ
هكافقة أيضان هف أفراد العيىة في الهجاؿ الكجداىي الثالث عمِ أف الهىٍاج قد راعِ أٌداؼ التربية 

 .أعمِ هف ذلؾ بشكؿ همحكظالبيئية أيضان ككاف ذلؾ بشكؿ هتكسط ك 
 

إذ ٌدفت ٌذي الدراسة  (2009)دراسة لجنة تقويم منياج التربية المدنية كهف الدراسات ذات العبلقة 
إلِ إيجاد هؤشرات هرجعية عف هىٍاج التربية الهدىية في فمسطيف، تستخدـ لهعالجة سمسمة هف 

التربية الهدىية في فمسطيف كهدل االٌتهاـ القضايا ذات العبلقة بالسياسة التربكية، كالتعرؼ إلِ كاقع 
كها تٍدؼ الدراسة إلِ تقكيـ هىٍاج التربية الهدىية الهقرر في ىظاـ التعميـ . بٍا كبطرؽ تدريسٍا

كلتحقيؽ ٌذي األٌداؼ،  .األساسٌي الفمسطيىٌي؛ كذلؾ لمكقكؼ عىد هدل الىجاح في تحقيؽ األٌداؼ
تربية الهدىية هف الصؼ األكؿ إلِ الصؼ التاسع جرل تحميؿ هحتكل الخطكط العريضة ككتب ال

، (عالهية)األساسي، كأدلة الهعمهيف، كها استطمعت آراء الهديريف كالهعمهيف كالطمبة عبر إجراء استباىة
تطكيعٍا لمبيئة الفمسطيىية، كطبقت عمِ عيىات هف الهديريف كالهعمهيف كالطمبة، باإلضافة إلِ  تـ

صؼ كهقابمتٍـ، كهقابمة عيىة هف الطمبة، كخرجت الدراسة بالعديد هف هبلحظة الهعمهيف في غرفة ال
ا فيٍا. كغياب  :الىتائج هف أٌهٍا لـ تشتهؿ الخطكط العريضة عمِ الهككىات األساسية الكاجب تكافٌر

كها أظٍرت الىتائج أىً ال يزاؿ  .التىسيؽ كالهتابعة بيف هعٌدم الخطكط العريضة كهؤلفي الكتب
 .م في تقكيـ الطمبة سائدان في الهدارساألسمكب التقميد
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 الفمسطيىي إلِ إجراء تقكيـ شاهؿ لهىٍاج التكىكلكجيا (2009درسة عدس وقباجة وعمر)كها ٌدفت 
(؛ كذلؾ لمكقكؼ عمِ هدل ىجاحٍا في عكس أٌداؼ هىٍاج 12-5في الهرحمتيف األساسية كالثاىكية )

 هستخدهة هىٍج البحث الىكعي كالكهي،الطمبة. التكىكلكجيا كتجسيدٌا في الكتب الهدرسية، كتحصيؿ
كأدكات تقكيـ هتىكعة شهمت إطاران لتحميؿ الهحتكل )الكتب كالخطكط العريضة(، كاستباىة هكجٍة 

ـ تبعت بهبلحظات صفية كهقابمة  لمهعمهيف لمتعرؼ عمِ هعيقات تىفيذ الهىٍاج هف كجٍة ىظٌر
(،ككثيقة الخطكط 12-5جهيع كتب التكىكلكجيا هف)لمهعمهيف كالطمبة، حيث تككىت عٌيىة الدراسة هف 

 (طالبان كطالبة.3906هعمهان كهعمهة، كعٌيىة عىقكدية هف الطمبة ضهت )134العريضة، إضافة إلِ 
 كخرجت الدراسة بىتائج عديدة أٌهٍا:

الخطكط العريضة لهىٍاج التكىكلكجيا لـ تكف هعككسة في كتب الهبحث، كلـ تعكس الهعايير العالهية 
ا فيٍا، كها لـ تتكفر صفة ل متىكير التكىكلكجي، كلـ تشتهؿ عمِ الهككىات الرئيسة الكاجب تكافٌر

يأخذ تقديـ كتىظيـ الهعرفة شكبلن سرديانلمهعمكهات، األىشطةفي الكتب الحمزكىية في هىٍاج التكىكلكجيا.
ف في غرفة الصؼ، كها الهختمفة تقميدية، كلـ تكف اىعكاسان لمخطكط العريضة ،كها يسكد أسمكب التمقي

أظٍرت الىتائج تدىي تحصيؿ الطمبة في االختبار الكطىي لمصؼ العاشر في الهجاالت 
الهعرفية)التذكر، كالتطبيؽ، كاالستدالؿ(.ككذلؾ عمِ هجاالت الهحتكل األربعة)الكٍرباء كاإللكتركىيات، 

هف ىسبة الىجاح الهعتهدة  الرسـ الٍىدسي كاألتككاد، الهكاد، الحاسكب( ككاف هتكسط تحصيمٍـ أدىِ
%(كذلؾ في جىاحي الكطف، كلـ تختمؼ في ذلؾ الىتيجة تبعان لجىس 50في كزارة التربية كالتعميـ)

الطمبة، أك الجٍة الهشرفة، أك الهىطقة الجغرافية، هف حيث الكصكؿ إلِ ىسبة الىجاح الهعتهدة في 
 الكزارة.

 
ىي لمصؼ الحادم فعالية هىٍاج الرياضيات الفمسطيفقد ٌدفت إلِ تقكيـ  (2008) دراسة بريكة أها  

ا فيً في ضكء هعايير الهىٍاج الفعاؿ، إذ أعٌدت الباحثة العشر األدبي كفؽ  هعايير الكاجب تكافٌر
ككقع تحميؿ  (NCTM)قائهة هعايير الهىٍاج الفٌعاؿ كالهتهثمة بهعايير الهجمس القكهي األهريكي 

الفرع األدبٌي في ضكء قائهة الهعايير الهعٌدة. كقد كجد أف هىٍاج الرياضيات لمصؼ الحادم عشر ب
كقد قاهت الباحثة بتكزيع استباىً الهعايير  .الهىٍاج قد تحققت فيً تمؾ الهعايير كبصكرة جيدة ىسبيان 

ا بالجزء األكؿ هف هىٍج  الخاصة بالهىٍاج الفعاؿ عمِ الهدرسيف، كها صههت اختبارنا تحصيمي ا خاص 
طالبان كطالبة ( 447)صؼ الحادم عشر بالفرع األدبي، كاختارت الباحثة عيىة الدراسة الرياضيات لم

هف أفراد الهجتهع %( 5)هف طمبة الصؼ الحادم عشر بالفرع األدبي في هحافظة خاىيكىس بكاقع 
أكضحت ىتائج االستباىة الخاصة بآراء : كتكصمت الدراسة إلِ ىتائج كثيرة هف أٌهٍا. األصمي

األٌداؼ، الهحتكل، ) كافر هعايير الهىٍاج الفعاؿ كبصكرة جيدة هرتبة حسب األبعاد كالتاليالهعمهيف ت
كها أكضحت الدراسة أف هتكسط درجات الطمبة ( األىشطة الرياضية، أساليب التقكيـ ،ككسائؿ اإليضاح
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 عف ةالدراس عيىة لدل الطمبة تحصيؿ تدٌىي إلِ يشير هٌها%( 48.8)في االختبار التحصيمي بمغت 
ك  الهعيار  الطبلب هف العيىة أفراد يهمكٍا التي الهئكية الىسبة أف الدراسة بيىت كها%( 70)الهقبكؿ ٌك
ي أقؿ هف %( 42.4)تساكم بيىها بمغت الىسبة التي يهمكٍا أفراد العيىة هف الطالبات  %(.70)ٌك

ي أعمِ هف ىسبة الطالبات، هها يدؿ عمِ أف أداء الطالبات كاف أ %(58.6) فضؿ هف أداء ٌك
 الطبلب. 

 
ٌادفة تقكيـ هحتكل هىاٌج العمكـ لمصفكؼ العميا هف الهرحمة االبتدائية  (2008)دراسة حكميكجاءت 

في ضكء هتطمبات الثقافة العمهية، فأعد الباحث أداة تحميؿ هحتكل كتب العمكـ لمصفكؼ الثبلثة العميا 
بعض -الهفاٌيـ العمهية األساسية)العمهية  هف الهرحمة االبتدائية في ضكء أربعة هتطمبات لمثقافة

بعض القضايا الهتعمقة -التعاهؿ هع األجٍزة الحديثة في البيئة -القضايا الهتعمقة بالعمـ كالتكىكلكجيا
كتكٌصؿ  .، الستطبلع آراء هعمهي العمكـ بهىطقة جازاف التعميهية كباستخداـ الهىٍج الكصفي(بالبيئة

صؿ هتطمب الهفاٌيـ العمهية األساسية عمِ الىسبة األعمِ في ح: إلِ ىتائج هتعددة هف أٌهٍا
هتطمبات الثقافة العمهية، كتبلي فٍـ بعض القضايا الهتعمقة بالبيئة، ثـ التعاهؿ هع األجٍزة الحديثة في 
ا بعض القضايا الهتعمقة بالعمـ كالتكىكلكجيا، كها أظٍر استطبلع آراء هعمهي العمـك  البيئة، كآخٌر

الهفاٌيـ العمهية : لثاىكية أف تكاجد هتطمبات الثقافة العمهية في كتب العمكـ عمِ الىحك التاليبالهرحمة ا
 .التعاهؿ هع األجٍزة الحديثة في البيئة -بعض القضايا الهتعمقة بالعمـ كالتكىكلكجيا–األساسية 

 
كية العاهة في ضكء إلِ تقكيـ هىٍج التربية الديىية بالهرحمة الثاى (2008)دراسة سنجى بيىها ٌدفت  

هقاصد الشريعة اإلسبلهية، إذ حٌدد الباحث التطبيقات التربكية لهقاصد الشريعة اإلسبلهية الهىاسبة 
لطبلب الهرحمة الثاىكية العاهة، كتحميؿ كتب التربية اإلسبلهية في ضكئٍا بٍدؼ تعرؼ هدل تضهىٍا 

بكٌية لهقاصد الشريعة اإلسبلهية هف خبلؿ دراسة كاشتٌؽ الباحث الٌتطبيقات الٌتر  .لٍذي التطبيقات التربكية
البحكث السابقة التي تىاكلت هىاٌج التربية اإلسبلهية بالهرحمة الثاىكية العاهة تقكيهان كتطكيران، 
كخصائص ىهٌك الطبلب في هرحمة الهراٌقة، كاألدبيات الهتخٌصصة التي تىاكلت هقاصد الشريعة 

كية لهقاصد الشريعة في صكرة استباىة، كقاـ بتحميؿ هحتكل ثبلث إذ كضع التطبيقات الترب .اإلسبلهية
كتب لمتربية الديىية اإلسبلهية بالهرحمة الثاىكية، كخرجت ىتائج الدراسة بأف التطبيقات التربكية 
الهتضهىة بهحتكل كتب التربية اإلسبلهية بالصفكؼ الثبلثة الخاصة بهقصد حفظ الديف جاءت بدرجة 

ىالؾ قص كر كاضح في تضهيف هحتكل كتب التربية اإلسبلهية لمتطبيقات التربكية الخاصة هتكسطة، ٌك
بهقصد حفظ الىفس كحفظ العقؿ كحفظ الىسب، ككجكد تدف  في تضهيف هحتكل كتب التربية اإلسبلهية 

 .بالصفكؼ الثبلث لمتطبيقات التربكية الخاصة بهقصد حفظ الهاؿ
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، إذ ٌدفت إلِ الكشؼ عف (2007)دراسة ىاللالهكضكع  كهف الٌدراسات الهحمٌية التي تىاكلت ٌذا
التقديرات التقكيهية لهعمهي كهعمهات التربية اإلسبلهية في الهدارس الحككهية لمصؼ السابع األساسي 
، لكتاب التربية اإلسبلهية في الهىٍاج الفمسطيىي األكؿ الذم يطبؽ في  في هحافظتي قمقيمية كطكلكـر

ضكء هتغٌيرات الجىس  في، كهعرفة كاقع االستجابات 2002-2001ة فمسطيف في سىتً التجريبي
كسىكات الخبرة التعميهية كالتخصص في الهتكسطات الحسابية لمتقديرات التقكيهية لمهعمهيف كالهعمهات 

كقد أجريت الدراسة . لكتاب التربية اإلسبلهية لمصؼ السابع األساسي كلكؿ هجاؿ هف هجاالت التقكيـ
كهعمهات التربية اإلسبلهية لمصؼ السابع األساسي في الهدارس الحككهية في  عمِ جهيع هعمهي

، إذ بمغ عددٌـ  ( 68) تضٌهىت ةهعمهان كهعمهة، كتـ تطكير استباى( 71)هحافظتي قمقيمية كطكلكـر
ككاف هف أٌـ الىتائج التي تكصمت لٍا الدراسة؛ أف الدرجة لكاقع تقكيـ هعمهي كهعمهات التربية  .فقرة
بلهية لمصؼ السابع األساسي في الهىٍاج الفمسطيىي األكؿ في هجاؿ الشكؿ العاـ لمكتاب اإلس

حصمت عمِ أعمِ هستكل هف باقي الهجاالت األخرل، فكاىت الدرجة كبيرة حيث بمغت الىسبة الهئكية 
، أيضان يميٍا كبدرجة كبيرة هجاؿ أسمكب الكتاب، حيث بمغت الىسبة الهئكية %(82)لئلستجابة 

، بيىها كاىت هتكسطة في باقي الهجاالت األخرل، إذ تركاحت ىسبة االستجابة %(75.2)ستجابة لئل
 %(.82-%64)العميا بيف 

 
دفت  إلِ تقكيـ هىٍاج العمكـ الفمسطيىي الجديد لمهرحمة األساسية الههتدة  (2006)دراسة بخيتان ٌك

هعمهي هادة العمكـ في هف الصؼ األكؿ األساسي كحتِ الصؼ العاشر هف كجٍة ىظر هشرفي ك 
الهدارس الحككهية في هحافظات شهاؿ الضفة الغربية، كقد أيخذت عيىة عشكائية هف ٌذي الهدارس 

ذكران ( 17)هشرفان كهشرفة هىٍـ( 29)أىثِ، ك(193)ذكران ك (206)هعمهان كهعمهة هىٍـ( 399)بمغت
مكـ الجديد في خهسة هجاالت فقرة قاست هىٍاج الع( 73)أىثِ، كاستخدهت استباىة هكٌكىة هف (11)ك

أٌـ  :األٌداؼ، كالهحتكل، كاألىشطة، كالتقييـ كالعبلقة بيف الهىٍاج ككؿ هف التكىكلكجيا كالهجتهع: ٌي
أٌف فاعمية هىٍاج العمكـ الفمسطيىي الجديد هف كجٍة ىظر عيىة الدراسة  :الىتائج التي أظٍرتٍا الدراسة

( 3.78)، إذ إف هتكسط تقييـ الهشرفيف الذم بمغدرجة هف حٌد أعمِ خهس درجات  (3.60)بمغت
  .درجة (3.59)درجة كاف أعمِ هف تقكيـ الهعمهيف الذم بمغ

 
إذ ٌدفت إلِ تقكيـ هىاٌج  (2002)دراسة الجالد وبصر كهف الدراسات التي تىاكلت تقكيـ الهىاٌج 

جٍة ىظر الهعمهيف كالطمبة، التربية اإلسبلهية في الهدارس الثاىكية في سمطىة بركىام دار السبلـ هف ك 
طالبا كطالبة،  (462)هعمهان كهعمهة، أها عيىة الطمبة فتككىت هف ( 40)فتككىت عيىة الدراسة هف

كقد أظٍرت الىتائج أف تقديرات . ف كاحدة لمهعمهيف كالثاىية لمطمبةيكتهثمت أدكات الدراسة في استباىت
سبلهية كاىت بدرجة عالية، كأها تقديراتٍـ لمهحتكل كؿ هف الهعمهيف كالطمبة ألٌهية أٌداؼ التربية اإل
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الدراسي فكاىت بدرجة هتكسطة، كاتفؽ كٌؿ هف الهعمهيف كالطمبة عمِ أٌف هحتكل هىاٌج التربية 
اإلسبلهية الهقررة ال يعالج القضايا الهعاصرة، كال يتىاسب هستكاي هع هستكل الطمبة، كها أظٍرت 

اؿ تعتهد أسمكب التمقيف بشكؿ كبير، كتقتصر كسائمٍا التعميهية عمِ الىتائج أٌف أساليب التدريس ال تز 
 .السبكرة، كها تفتقر إلِ األىشطة، أها أدكات التقكيـ فتعتهد عمِ االختبارات الهقالية فقط

 
تقكيـ هادة الفيزياء بالهرحمة الثاىكية، كالتعرؼ عمِ هكاطف  التي ٌدفت إلِ( 1995)دراسة صقرأها 

ككاىت أدكات  .الفيزياء، كالكقكؼ عمِ هدل تحقيؽ ٌذي األٌداؼ الهكضكعة لمهادة القكة كالضعؼ في
البحث عبارة عف بطاقة تحميؿ هحتكل الكتب الدراسية كاستبياف هكجً لمهدرسيف كالهكجٍيف كاإلدارييف 

ميؿ كالتربيكف، كاستطبلع رأل ألكلياء األهكر هف إعداد الباحث، كأها عيىة البحث فقد قاـ الباحث بتح
 هحتكل كتب الفيزياء الهقرر لمصفكؼ األكؿ، كالثاىي، كالثالث لمهرحمة الثاىكية كهدرسي الفيزياء

، كأكلياء األهكر في هحافظة الشرقية كالقاٌرة (رؤساء األقساـ كالهكٌجٍيف)كاإلدارييف كالفىييف التربكييف
اؼ العاهة كاإلجرائية لهادة كجاءت الىتائج هؤكدة عمِ عدـ تضهف كتب الفيزياء في الثاىكية األٌد

 .الفيزياء، كجرل بىاء الهقررات الدراسية الثبلثة عمِ صكرة كحدات هىفصمة، ىادران ها يكجد بيىٍا ترابط
كلـ يراع التىكع في أساليب التقكيـ  ،إلجراء التجارب ة ككثافتٍا هرتفعة ال تصمح كها أٌف الفصكؿ هكٌدس

كيجرم تدريب الهعمهيف أثىاء  .كلـ يراع الشهكلية أيضان . اتالكاردة بالكتب الثبلثة في بعض الكحد
في حيف أف أكلياء األهكر يشككف هف صعكبة هساعدة أبىائٍـ لصعكبة هادة  .الخدهة بصكرة شكمية

 .الفيزياء
 
 المحور الثاني: دراسات تتعم ق بتحميل كتب التربية اإلسالمية، والمناىج الشرعية:  2.2.2 
 

ي هف الدراسات الهحمية، الٌتعٌرؼ إلِ هعايير جكدة تىظيـ الهحتكل  ،(2013)دراسة حماد  ٌدفت ٌك
ا في هحتكل كتب التربية اإلسبلهية لمصفكؼ السابع كالثاهف كالتاسع، حيث  الدراسي كهستكل تكفٌر
تككف هجتهع البحث هف الكتب الثبلثة لمتربية اإلسبلهية لمصفكؼ السابع كالثاهف كالتاسع هكزعة عمِ 

دراسييف دكف كتاب التبلكة كالتجكيد، كها تككىت عيىة البحث هف جهيع هعمهي التربية  فصميف
هعمهان كهعمهة في ( 45)اإلسبلهية لمهرحمة األساسية العميا بهدارس ككالة الغكث الدكلية عددٌـ 

( هعمهان كهعمهة كالذيف يدرسكف الصؼ 13هحافظة خاف يكىس ههف يدرسكف الصؼ السابع كعددٌـ)
هعمهان  (15( هعمهاي كهعمهة أها الذيف يدرسكف الصؼ التاسع. فقد كاف عددٌـ )12ف كعددٌـ)الثاه

أف هجالي الهحتكل كالتقكيـ قد حصبل عمِ أعمِ ىسبة هئكية في كتاب : كهعمهة، كخرج بىتائج أٌهٍا
 .الصؼ السابع في حيف تراجعت الىسبة في الصؼ الثاهف كالتاسع
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تقكيـ جكدة هحتكل هىاٌج التربية اإلسبلهية لصفي السابع  (2012)دراسة جمعة  كها تىاكلت
األساسي كاألكؿ الثاىكم العاـ في ضكء الهفاٌيـ التربكية البيئية كالصحية كالجىسية، كفي ضكء هعايير 
الجكدة الشاهمة كهؤشراتٍا، فقاـ الباحث باستطبلع آراء هدرسي هادة التربية اإلسبلهية حكؿ جكدة 

ية البيئية كالصحية كالجىسية، كجكدة كتابي التربية اإلسبلهية لصفي السابع األساسي الهفاٌيـ التربك 
كاألكؿ الثاىكم العاـ، فاتٌبع الباحث الهىٍج الكصفي )تحميؿ الهحتكل( في بىاء أدكات البحث كتفسير 

حية قائهة هقترحة بالهفاٌيـ التربكية البيئية كالص)ىتائجً، كتككىت أدكات البحث هف ست أدكات 
كالجىسية، هعايير هقترحة لجكدة الهفاٌيـ التربكية، كهعايير هقترحة لجكدة هحتكل هىاٌج التربية 
اإلسبلهية في ضكء الهفاٌيـ التربكية البيئية كالصحية كالجىسية، هعايير هقترحة لجكدة كتابي التربية 

 كتابِ تقصي آراء هدرسي اإلسبلهية لصفي السابع األساسي كاألكؿ الثاىكم العاـ، استباىة تٍدؼ إل
التربية اإلسبلهية حكؿ جكدة الهفاٌيـ التربكية البيئية كالصحية كالجىسية في كتابي التربية اإلسبلهية 

التربية  كتابلصفي السابع األساسي كاألكؿ الثاىكم العاـ، استباىة تٍدؼ إلِ تقصي هدرسي آراء 
كتألؼ  (السابع األساسي كاألكؿ الثاىكم العاـ اإلسبلهية حكؿ جكدة كتابي التربية اإلسبلهية لصفي 

الهجتهع األصمي هف كتابي التربية اإلسبلهية لصفي السابع األساسي كاألكؿ الثاىكم العاـ الهقرريف 
، كهدرسي هادة التربية اإلسبلهية في هحافظة دهشؽ لمكقكؼ عىد آرائٍـ حكؿ 2011-2010لعاـ 

ة كالجىسية في كتابي التربية اإلسبلهية لصفي السابع األساسي جكدة الهفاٌيـ التربكية البيئية كالصحي
ي ىسبة تهثؿ)( 84)كاألكؿ الثاىكم العاـ بيىها تألفت عيىة البحث هف  ( هف %45هدرسان كهدرسة، ٌك

هف الهجتهع األصمي  ( %25ىسبة الهعىييف بتدريس ٌذيف الصفيف أك أحدٌها، ككذلؾ تهثؿ ىسبة)
أف  :كتكصؿ الباحث إلِ ىتائج عدة هف أٌهٍا. هية في هحافظة دهشؽلهدرسي هادة التربية اإلسبل

قيهة هتكسطات إجابات الهدرسيف حكؿ جكدة الهفاٌيـ التربكية البيئية كالصحية إلِ تحققٍا بدرجة 
بيىها أشارت قيهة الهتكسط العاـ ( 2.33أك  1.66)هتكسطة إذ تراكحت قيهة الهتكسطات بيف 

 .الهفاٌيـ التربكية الجىسية إلِ تحققٍا بدرجة ضعيفةإلجابات الهدرسي عف جكدة 
 

فقد ٌدفت إلِ هعرفة كاقع هىاٌج العمكـ الشرعية بالهرحمة الثاىكية  (2012)دراسة الناجم  كأها
بالههمكة العربية السعكدية هف كجٍة ىظر الهعمهيف في ضكء هٍارات القرف الحادم كالعشريف، كلتحقيؽ 

استباىة هٍارات القرف الحادم كالعشريف، استباىة الهتطمبات التي ) اىاتٌذا الٍدؼ صهٌهت ثبلث استب
ا في هىاٌج العمكـ الشرعية لتحقيؽ هٍارات القرف الحادم كالعشريف، كاستباىة هدل تكافر  يىبغي تكافٌر

كجرل تكزيع االستباىة عمِ عيىة هف هعمهي العمـك  (هتطمبات تحقيؽ هٍارات القرف الحادم كالعشريف
مهرحمة الثاىكية عف لية بالهرحمة الثاىكية بهىطقة الرياض كالذيف تزيد خبرتٍـ في هجاؿ التدريس الشرع

كقد تكصؿ الباحث إلِ أٌف هٍارات القرف الحادم كالعشريف قد حظيت  .هعمهان  53سىكات كعددٌـ  5
ي ظؿ تأكيد باٌتهاـ الهعمهيف. هٌها يؤكد عمِ كعي الهعمهيف بأٌهيتٍا لطبلب ٌذا العصر، خصكصان ف
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القيادات التربكية الهستهر عمِ هٍارات التفكير الهختمفة كهٍارات التعاهؿ هع التكىكلكجيا الحديثة 
ف لـ يراع تدريبٍـ عميٍا، كضعؼ تكافر ٌذي الهٍارات البلزهة لٍـ  . كالتكاصؿ الفعاؿ، كا 

 
التي ٌدفت إلِ  (2011) دراسة األكمبيكهف الدراسات التي تىاكلت كتب العمكـ الشرعية بالتحميؿ 

ٌداؼ كالهحتكل التعميهي األرصد قيـ األهف الفكرم كالقيـ األخبلقية اإليجابية لمتعاهؿ هع التقىية في 
لهقررات العمكـ الشرعية في الهرحمة الثاىكية، عبر إعداد قائهة بقيـ األهف الفكرم كالقيـ األخبلقية التي 

عية كهحتكياتٍا في الهرحمة الثاىكية كالتي يهكف أف يىبغي أف تتضهىٍا أٌداؼ هقررات العمكـ الشر 
اب الفكرم كالتقىي، كبطاقة تحميؿ هحتكل هستهدة هف ٌذي القائهة  تساعد الطبلب عمِ هكاجٍة اإلٌر

التفسير، التكحيد، الفقً، )كقد شهؿ هجتهع الدراسة عمِ هقررات العمـك الشرعية  .لتحميؿ كتب الهقررات
بيىها تككىت عيىة الدراسة هف أٌداؼ كالهحتكل  .بالصؼ األكؿ الثاىكم (يةالحديث، الثقافة اإلسبله

أف جهيع القيـ التي تضهىتٍا القائهة  :التعميهي لٍذي الكتب، كهف أٌـ الىتائج التي تكصؿ إليً الباحث
الهقترحة لقيـ األهف الفكرم قد كردت ضهف األٌداؼ التدريسية لهقررات العمكـ الشرعية بالهرحمة 

ىكية، كها أىٍا كردت ضهف هحتكل هقررات العمكـ الشرعية بالهرحمة الثاىكية بىسب هتفاكتة هف الثا
 .حيث الكـ كالكيؼ في ٌذي الهقررات

 
كتب التربية اإلسبلهية لمهرحمة الثاىكية بالتحميؿ بٍدؼ هعرفة  (2011)دراسة عبد العال كها تىاكلت 

التصكر اإلسبلهي لٍا، كقد تككف هجتهع الدراسة هدل تضهىٍا لهكضكعات التربية الجىسية في ضكء 
هف كتب التربية اإلسبلهية بالهرحمة الثاىكية، كهعمهي التربية اإلسبلهية لٍا، كقد أعدت الباحثة قائهة 
بهكضكعات التربية الجىسية الكاجب تضهيىٍا هحتكل كتب التربية اإلسبلهية، كأعدت بطاقة تحميؿ 

كاستباىً استٍدفت التعرؼ عمِ آراء الهعمهيف حكؿ أٌهية دراسة الطمبة هحتكل كتب التربية اإلسبلهية 
كتكصمت الباحثة إلِ قائهة ىٍائية بهكضكعات  .لهكضكعات التربية الجىسية التي طرحتٍا الباحثة

التربية الجىسية التي بمغت أربعة كثهاىيف هكضكعان، تـ تصىيفٍا في أربعة عشر هجاالن رئيسان، كها 
هىٍاج التربية اإلسبلهية بالهرحمة الثاىكية، بحاجة إلِ إثراء هضهكف لهكضكعات  تكصمت إلِ أف

بىسبة أعمِ هف ( الجزء الثاىي)التربية الجىسية، إذ حظي كتاب التربية اإلسبلهية لمصؼ الحدم عشر
 .، ككتاب التربية اإلسبلهية لمصؼ الثاىي عشر(الجزء األكؿ)هحتكل الكتاب

 
دفت   إلِ إبراز دكر هقررات التربية اإلسبلهية في الهرحمة الثاىكية لتحقيؽ  (2011) دراسة القرنيٌك

بأٌـ ( استباىة)أعٌد الباحث قائهة  كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، إذ. التربية األسرية
االتجاٌات اإليجابية هف خبلؿ الهراجع اإلسبلهية كالهختصيف في الدراسات اإلسبلهية، ككقع التكصؿ 

ِ الصكرة الىٍائية في القائهة التي احتكت عمِ اثىيف كستيف اتجاٌا كقاـ بتحميؿ هقررات التربية إل
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 يتربِ لمهجتهع األكلِ الىكاة ٌي األسرة أف الىتائج اإلسبلهية بجهيع هراحؿ الثاىكية العاهة، ككاىت أٌـ
 في األسرية التربية كها أفٌ  .كالقيـ كالهبادئ كاألخبلؽ الهٍارات هف كثير فيٍا كتكتسب أفرادٌا داخمٍا
 كتتهيز .هجاالت هختمفة عمِ بؿ هحدد أسمكب أك بعيىً كاحد هجاؿ عمِ تعتهد ال ألفرادٌا تربيتٍا
ا عف اإلسبلـ في األسرية التربية  ٌذا أسرار هف كلعؿ األخرل. الهجتهعات في التربيات هف غيٌر
 ٌدفٍا عدة لتحديات تتعرض األسرية لتربيةا كها أف.اإلسبلهي التشريع هصادر عمِ اعتهادٌا التهيز
ي ليست .الغربية الثقافة في الهسمهة األسرة أفراد تذكيب  أسمكب ٌي بؿ فقط لمحفظ دراسية هادة ٌك
ا الدراسية جهعاء، كلمهقررات األسرة أفراد بيف تطبيقً يتـ عهمي كسمكؾ  التربية قيـ غرس في الكبير دكٌر
 .الهىاسبة كالكسيمة الىاجح الهعمـ كجكد هع الطبلب ىفكس في األسرية

 
ٌادفة إلِ تقكيـ هىٍج الفقً في الهرحمة الهتكسطة بالههمكة في  (2010)دراسة أبانمي  بيىها كاىت

بىِ الباحث استباىة الستطبلع رأم عيىة هف الهعمهيف بمغت  .ضكء هعايير هقترحة لجكدة هىاٌج الفقً
بمغت خهسة هىٍـ. كبىِ قائهة هجاالت هعايير جكدة  عشرة هىٍـ، كهف الهشرفيف التربكييف لمهادة

هىاٌج الفقً بالهرحمة الهتكسطة كهؤشراتٍا. كجاءت الىتائج هؤٌكدة عمِ أف جكدة هحتكل هىاٌج الفقً 
تتكافؽ هع هعايير جكدة الهحتكل التي جرل استخداهٍا، إال أف الهعمهيف كالهشرفيف التربكييف ال 

هىٍج الفقً الحالي لمهرحمة الهتكسطة ال يستىد إلِ تصٌكر أك ىظرية يشعركف بذلؾ، بؿ كيعتقدكف أف 
 .كاضحة أك فمسفة هحددة

 
التعرؼ إلِ القيـ اإلسبلهية الهتضهىة في هقرر الحديث ( 2010) دراسة القرشيفي حيف ٌدفت 

 لمصؼ الثالث الهتكسط، كهدل تعزيز الهقرر لٍذي القيـ هف كجٍة ىظر الهشرفيف التربكييف كهعمهي
التربية اإلسبلهية بهحافظة جدة، كقد اعتهد الباحث عمِ الهىٍج الكصفي لتحميؿ الهحتكل عبر إجراء 
استهارة تحميؿ هحتكل هقرر الحديث، كها اعتهد عمِ استباىة الستطبلع رأم عيىة هف الهعمهيف بمغ 

ذي العيىة تهثؿ أيضان هجتهع الدرا (36)هعمهان ك (123)عددٌا كخرجت ىتائج  .سةهشرفان تربكي ا. ٌك
، غٌض البصر(.: (قيـ ٌي الدراسة هبٌيىة أف ٌىالؾ خهس ذكرت  الكفاء، صمة الرحـ، الطاعة، الكـر

(، %36ذكرت ثبلث هرات بىسبة)( الٌتكحيد، الحياء، الرحهة)ٌي: قيـ (، كثبلث%3.57هرتيف بىسبة) 
ذكرت ست ( قاهة العباداتإ) (، كقيهة7.14ذكرت أربع هرات بىسبة)( بر الكالديف)كقيهة كاحدة ٌي
، كها أٌف إحدل عشرة )%12.5ذكرت سبع هرات بىسبة) ( العفة)(، كقيهة%10.71هرات بىسبة) 

ي:  العدؿ، الشجاعة، اإليثار، ) قيهة أخرل لـ تذكر في هقرر الحديث لمصؼ الثالث الهتكسط ٌك
 (.العفك، العهؿ، الشكرل، األهاىة، التكاضع، التقكل، حسف الظف باهلل
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التي  (2008) دراسة المالكيهف الدراسات التي عىيت بتقكيـ هقرر هف هقررات الهىاٌج الشرعية ك 
ٌدفت إلِ تقكيـ هقررات الفقً في الهرحمة الثاىكية، في ضكء الهستجدات الفقٍية الهعاصرة، إذ بىِ 

مة الثاىكية الباحث قائهة بالهستجدات الهعاصرة التي يىبغي تضهيىٍا في هقررات الفقً لطبلب الهرح
بالههمكة العربية السعكدية، كتحقؽ هف هدل تضهيف ٌذي الهستجدات في الهقررات هف خبلؿ ( بىيف)

تحميؿ هحتكاٌا، ككضع تصكر هقترح لتطكير هقررات الفقً لجهيع صفكؼ الهرحمة الثاىكية، كتكصؿ 
تـ  ان سبعيف هستجدالتكصؿ إلِ قائهة ىٍائية بالهستجدات الفقٍية بمغت خهسة ك  :لىتائج هف أٌهٍا

تصىيفٍا في سبع هجاالت رئيسة كيىدرج تحتٍا هجهكعة هف الهستجدات، كتبيف خمٌك هىاٌج الفقً في 
الهرحمة الثاىكية هف هعظـ الهستجدات الفقٍية الكاردة في الدراسة، إذ حظي هحتكل الفقً لطبلب 

كل الصؼ الثالث الثاىكم، ثـ الصؼ الثاىي الثاىكم بأعمِ ىسبة تضهيف في ٌذي الهستجدات، يميً هحت
كها تـ بىاء تصكر هقترح لتضهيف ٌذي الهستجدات في هحتكل كتب الفقً في الصفكؼ  .األكؿ الثاىكم

 .الثبلثة لطبلب الهرحمة الثاىكية
 

إلِ تحميؿ هىاٌج الحديث كالثقافة اإلسبلهية كتقكيـ في الهرحمة  (2007) دراسة سالمبيىها ٌدفت 
العربية السعكدية، لمكقكؼ عمِ هدل قدرة ٌذي الهىاٌج في كضعٍا الراٌف عمِ  الثاىكية في الههمكة

هكاجٍة العكلهة بهفاٌيهٍا كقيهٍا، كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة أعٌد الباحث أداة تحميؿ هحتكل لمهىاٌج 
 الثبلثة، اشتهمت عمِ فئات التحميؿ األساسية كالفرعية، كأداة تقكيـ اشتهمت عمِ قائهة بالهعايير التي

كغطت الدراسة هىاٌج الحديث كالثقافة اإلسبلهية في الهرحمة الثاىكية . يىبغي تقكيـ الهىاٌج في ضكئٍا
كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة ىتائج هف  .بأكهمٍا لمكقكؼ عمِ ها يقدـ في صفكؼ الهرحمة كمٍا

عربية السعكدية في ضعؼ هىاٌج الحديث كالثقافة اإلسبلهية في الهرحمة الثاىكية في الههمكة ال :أٌهٍا
فقد خمت هف هعظـ الهفاٌيـ الهرتبطة بالعكلهة  .كضعٍا الراٌف عف هكاكبة العكلهة بهفاٌيهٍا كقيهٍا

التي احتكتٍا أداة التحميؿ. كعدـ كجكد تأثير هباشر لمعكلهة بهفاٌيهٍا كقيهٍا عمِ هىاٌج الحديث 
 .ية السعكديةكالثقافة اإلسبلهية في الهرحمة الثاىكية في الههمكة العرب

 
سعت إلِ تعرؼ هدل تضهيف كتاب الحديث لمصؼ الثالث ثاىكم  (2007)دراسة لمسعدان كفي 

بالهعاٌد العمهية في الههمكة العربية السعكدية لمحاجات الىفسية البلزهة، كبعد إعداد قائهة بأٌـ 
ا في ٌذي الكتب، كقد حٌمؿ الباحث هحتكل هقرر  الحديث في ضكء تمؾ الحاجات الىفسية الكاجب تكافٌر

الهعايير، إذ اشتهؿ هجتهع البحث كعيىتً عمِ كتاب الحديث لمصؼ الثالث الثاىكم كاستثىِ هىً 
ا في بىاء هىٍج  الهقدهة كالهراجع كالفٍارس، كبىِ قائهة هعايير لمحاجات الىفسية التي يجب تكافٌر

تحققت في هحتكل هقرر الحديث الحديث، كجاءت الىتائج هبٌيىة أف كؿ هعايير الحاجات الىفسية قد 
أها  .في الصؼ الثالث الثاىكم في الهعاٌد العمهية كيستثىِ هف ذلؾ الهعيار الهتعمؽ بالحاجة لمزكاج
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درجة تحقؽ الهعايير فقد كاىت بدرجات هتفاكتة، فقد جاء هعيار حاجة الطالب إلِ عبادة اهلل سبحاىً 
ة هعيار حاجة الطالب إلِ تجىب الهخاطر الهادية كتعالِ في الهرتبة األكلِ، كفي الهرتبة الثاىي

. كالهعىكية، في حيف جاء هعيار ها يشبع حاجة الطالب إلِ القيـ كاألخبلؽ الفاضمة في الهرتبة الثالثة 
كهف الهعايير التي تحققت بدرجة هتدىية؛ هعيار ها يشبع حاجة الطالب إلِ تحقيؽ االستقبلؿ 

إلِ تككيف هيكؿ فعالة ىحك الدراسة، كها يشبع حاجة الطالب إلِ  االقتصادم، كها يشبع حاجة الطالب
الىجاح، ثـ هعيار ها يشبع حاجة الطالب إلِ المياقة كالصحة الجيدة، كهعيار ها يشبع حاجة الطالب 

كالهعيار الكحيد الذم لـ يتحقؽ  بشكؿ تاـ  إلِ تىهية الهكاٌب، كها يشبع حاجة الطالب إلِ االبتكار،
 .طالب إليً في ٌذي الهرحمة كفي ٌذا الصؼ تحديدان الهعيار الهتعمؽ بالحاجة لمزكاجرغـ حاجة ال

 
فقد ٌدفت إلِ تحديد ضكابط الٌتعاهؿ الٌشرعٌي هع الهخالؼ، لطبلب  (2006) دراسة الدويمةأها 

التبلهيذ  الهرحمة الثاىكية بالههمكة العربية السعكدية كهعرفة ها تحكيً كتب العمكـ الٌشرعٌية الهقررة عمِ
بالهرحمة الثاىكية هف ٌذي الضكابط، كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي لمهحتكل، عبر 
بطاقة تحميؿ قاـ الباحث بتصهيهٍا، كقد تككف هجتهع البحث كعيىتً هف هحتكل هقررات العمـك 

لؾ قصكران كاضحان الشرعية في الهرحمة الثاىكية هف كتب كهكضكعات كصفحات، كأفادت الىتائج أٌف ٌىا
في عىاية هقررات العمكـ الشرعية في الهرحمة الثاىكية بضكابط الٌتعاهؿ الٌشرعٌي هع الهخالؼ، فأكثر 

 .الهعايير غير هتكافرة كالهتكافر هىٍا هتكافر بشكؿ غير هباشر
 
ة إلِ تقكيـ هقررات الحديث لمهرحمة الهتكسطة بالههمكة العربي (2005) دراسة شعمةكها ٌدفت   

ا في الهسمـ  السعكدية في ضكء كؿ هف األٌداؼ كالقيـ االجتهاعية كالقيـ األخبلقية الكاجب تكافٌر
الهعاصر، إذ أعٌد الباحث أداة لتحميؿ هحتكل هقرر الحديث بعرض أحاديث كهكاقؼ كأىشطة تطبيقية 

ية؛ بإيجاد قائهة تحقؽ إكساب التبلهيذ بالهرحمة الهتكسطة لكؿ هف القيـ االجتهاعية كالقيـ األخبلق
القيـ االجتهاعية، : هعايير إلجراء عهمية التقكيـ في ضكئٍا، فتككىت القائهة هف هحكريف أساسيف ٌها

كالقيـ األخبلقية. كيىدرج تحت كؿ هحكر هجهكعة هف الهعايير التي تصفً، كجاءت الىتائج تبيف أف 
اهؿ الهتهثميف في الجاىبيف الهقررات ركزت عمِ جاىب العبادات كأٌهمت جاىب التفاعؿ كالتع

فمـ يتضهف الهقرر أحاديث كافية لتىهية ٌذيف الجاىبيف المذيف يسٍهاف بدرجة ( االجتهاعي كاألخبلقي)
 .كبيرة في بىاء الشخصية الهسمهة

 
التعرؼ إلِ هدل كعي هعمهي العمكـ الشرعية في الهرحمة ( 2005)دراسة السعدان بيىها ٌدفت 

هبادئ حقكؽ اإلىساف في هقررات العمكـ الشرعية أكالن، ثـ التعرؼ إلِ هدل الثاىكية بأٌهية تضهيف 
تكافر ٌذي الهبادئ في هقررات العمـك الشرعية الحالية في الهرحمة الثاىكية، كقد شهمت عيىة الدراسة في 
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( 122)جزئٍا الهسحي عيىة هف الهعمهيف الذيف يدرسكف العمكـ الشرعية في هديىة الرياض بمغ عددٌـ
أها في جزء تحميؿ الهحتكل فقد شهمت الدراسة كتب العمكـ الشرعية  .عمهان، إذ كٌزعت عميٍـ استباىةه

ي التفسير كالحديث كالتكحيد كالفقً في كؿ هف الصفكؼ األكؿ كالثاىي  الهقررة في الهرحمة الثاىكية، ٌك
ىكية يدرككف أٌهية هبادئ كأكضحت ىتائج الدراسة أف هعمهي العمكـ الشرعية في الهرحمة الثا. كالثالث

أها فيها يخص هدل تكافر  .حقكؽ اإلىساف، كيركف ضركرة العىاية بٍا في هقررات العمكـ الشرعية
ـ الشرعي، فقد أكضحت ىتائج تحميؿ الهحتكل لهقررات العمـك ادئ حقكؽ اإلىساف في هقررات العمهب

 .هرة( 502)هكع تكرار بمغ هبدأ هف هبادئ حقكؽ اإلىساف بهج (23الشرعية أىٍا تحتكم عمِ)
 

إلِ هعرفة هدل اكتساب طبلب كطالبات هعٍد العمكـ اإلسبلهية  (2004) دراسة العبريبيىها ٌدفت 
كالعربية في أىدكىيسيا لمهفاٌيـ الشرعية، الهتضهىة في هقررات العمكـ الشرعية هف كتب سمسمة تعميـ 

لرئيسة الهستخدهة في ٌذي الدراسة عبارة عف اختبار المغة العربية لغير الىاطقيف بٍا، كقد كاىت األداة ا
حيث بمغ عدد العيىة العشكائية هف طبلب  .تحصيمي هكضكعي هف ىكع اختبار اختيار هف هتعدد

طالبان كطالبة هف هجهكع طبلب كطالبات الهعٍد ( 287)كطالبات هعٍد العمكـ اإلسبلهية كالعربية
 :صؿ الباحث إلِ العديد هف الىتائج كالتكصيات هف أٌهٍاكقد تك  .طالبان كطالبة( 708)البالغ عددٌـ

إعادة الىظر في تأليؼ كتب هكاد العمكـ الشرعية بحيث يتجىب الهحتكل الجديد الهفاٌيـ الشرعية 
الدارجة في أىدكىيسيا، كاالٌتهاـ بتدريس الهفاٌيـ الشرعية ذات العبلقة بحياة الطبلب كالطالبات التي 

 .ديىٍـ فٍهان صحيحان  يستفيدكف هىٍا في فعـ
 

دفت  إلِ تعرؼ هدل تحقيؽ كتب العمـك الشرعية في الصفكؼ الثبلثة األخيرة ( 2003)دراسة البكرٌك
هف الهرحمة االبتدائية في الههمكة العربية السعكدية في ضكء الهعايير البلزهة لتىهية التفكير اإلبداعي، 

هراجعة األدب التربكم كالبحكث كالدراسات  فقد كاىت أداتٍا عبارة عف هعايير جرل اشتقاقٍا هف
كقد دلت ىتائج تحميؿ ٌذي الكتب عمِ ضعؼ تحقؽ الهعايير البلزهة  .السابقة الهتعمقة بٍذا الهجاؿ

لكتاب الصؼ الرابع %( 14.73) لتىهية التفكير اإلبداعي فيٍا إذ إٌف ىسبة الٌتحقؽ تراكحت بيف
كها تبيف أف ٌىالؾ هجهكعة هف الهعايير لـ تتحٌقؽ كتاب الصؼ السادس، %( 11.58)االبتدائي، ك

 .في أم كتاب هف كتب العمـك الشرعية الثبلث
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 :خاصالمحور الثالث: دراسات تتعمق بالمناىج الشرعي ة بشكل  3.2.2
 
إلِ الكشؼ عف طبيعة ههارسة هعمهي العمـك الشرعية في ( 2013) دراسة الجييمي حيث ٌدفت 

ديىة الرياض لهٍارات الحكار هع طبلبٍـ هف كجٍة ىظر الهديريف كالهشرفيف الهرحمة الهتكسطة به
هديران لمهرحمة الهتكسطة يعهمكف في ( 48)هشرفنا تربكي ا ك( 33)التربكييف، كقد تأٌلفت عيىة الدراسة هف

ـ عشكائيا، كلجهع الهعمكهات البل زهة لٍذي اإلدارة العاهة لمتربية كالتعميـ في هديىة الرياض كقع اختياٌر
الباحث في رسالتً إلِ ىتائج عديدة  كتكصؿ .فقرة( 30)الدراسة صٌهـ الباحث استباىة اشتهمت عمِ

ـٌ في: كاف أٌهٍا ها يأتي  الهتكسطة الهرحمة في الشرعية العمكـ هعمهي ههارسة أظٍر الهتكسط العا
الهحكر  كها أظٍر (٣٫٩٢)  بمغت الهحاكر لجهيع كمية كبدرجة ضعفنا طبلبٍـ الحكار هع لهٍارات

 داللة ذات فركؽ كجكد كتكصؿ الباحث إلِ عدـ .ضعفنا األكثر أىً (الصؼ بيئة خارج الحكار)
 الشرعية العمكـ هعمهي ههارسة كاقع حكؿ التربكييف كالهشرفيف الهديريف عيىة استجابات بيف إحصائية

 .تمؾ الهحاكر في طبلبٍـ هع الحكار لهٍارات الهتكسطة الهرحمة في
 
التي ٌدفت إلِ تحديد استراتيجيات فٍـ طبلب  هف الدراسات الهٍهة (2013) دراسة خميفةعتبر كت

رية لمىص القرآىي كدرجة الكعي بٍا، كتعرؼ هستكل فٍـ الىص القرآىي لدل  الهرحمة الثاىكية األٌز
رية، كالتعرؼ ة الثاىكية العمكـ الشرعية بالهرحمدرجة تحقيؽ هعمهي  إلِ طبلب الهرحمة الثاىكية األٌز

، كالكشؼ عف العبلقة بيف الطبلب عىد تدريسٍـ هادة التفسير إستراتيجيات فٍـ الىص القرآىي لدل
رية كدرجة كعيٍـ بإستراتيجياتً كاستخدـ  .هستكل فٍـ الىص القرآىي لدل طبلب الهرحمة الثاىكية األٌز

قائهة إستراتيجيات  راسة فيكتهثمت أدكات الد، في دراستً الباحث الهىٍج الكصفي )تحميؿ الهحتكل(
فٍـ الىص القرآىي، كاستباىة كعي الطبلب بإستراتيجيات فٍـ الىص القرآىي، استباىة التقييـ الذاتي 
لههارسة هعمهي كهعمهات العمكـ الشرعية إلستراتيجيات تدريس التفسير في ضكء دالالت اآليات 

ريةالقرآىية، كاختبار فٍـ الىص القرآىي لطبلب الهرحمة الثا ، كخرجت الىتائج تشير إلِ ىكية األٌز
ضعؼ هستكل طبلب الهرحمة الثاىكية في فٍـ الىص القرآىي، كضعؼ هستكل كعيٍـ بإستراتيجيات 

ستراتيجيات فٍـ الىص القآىي لدل إلكضعؼ تحقيؽ هعمهي كهعمهات هادة التفسير  فٍـ الىص القرآىي،
 طبلبٍـ بالهرحمة الثاىكية.

 
التي ٌدفت إلِ هعرفة الهعٌكقات  (2013) دراسة السميمعيىيت بالهىاٌج الشرعية، كهف الٌدراسات التي 

التي تحكؿ دكف استخداـ إستراتيجية التعميـ الهتهايز في تدريس هقررات العمكـ الشرعية في الهرحمة 
كلتحقيؽ أٌداؼ البحث تـ استخداـ أداة  االبتدائية، هف كجٍة ىظر الهعمهات في هديىة الرياض؛

ستراتيجية التعميـ الهتهايز استخداـ هعمهات العمكـ الشرعية الاىً لحصر الهعكقات التي تحكؿ دكف استب
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هعمهات، كاستخدهت الهىٍج الكصفي الهسحي، ككاىت أبرز الىتائج كجكد ( 108)كبمغت عيىة الدراسة
مة االبتدائية هف هعكقات تحكؿ دكف استخداـ التعميـ الهتهايز في تدريس هكاد العمـك الشرعية في الهرح

ي الهعكقات الهتصمة عمِ الترتيب بكؿ ( كبيرة )كجٍة ىظر هعمهات العمكـ الشرعية، ككاىت بدرجة  ٌك
استراتيجية التعميـ الهتهايز ثـ الهعكقات الهتصمة بالبيئة ثـ الهعكقات الهتصمة بالتىظيـ، ثـ )هف:

ئية بيف أفراد عيىة الدراسة إزاء كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا(. الهعكقات الهتصمة بالطمبة
الهعكقات التي تحكؿ دكف استخداـ هعمهات العمكـ الٌشرعٌية الستراتيجية الٌتعميـ الهتهايز، كتعزل إلِ 

 .هتغٌير الهؤٌٌؿ الٌدراسٌي أك اختبلؼ سىكات الخبرة
 
لشرعٌي في أسئمة شهكلٌية حكؿ صياغة الٌتعميـ ا ( Berglund،2011) دراسة بيرغالندكها تىاكلت  

السكيد، هف أجؿ الهساٌهة في هعرفة الطرؽ التي يتـ بهكجبٍا اإلقرار بالهدارس اإلسبلهية تحت هظمة 
ىظاـ التعميـ الرسهي في  السكيد. كأجريت دراسة هيداىية في هدرستيف إسبلهيتيف في الفترة الكاقعة بيف 

ا، إال أف  هف أجؿ ذلؾ. كتبيف أف الفركقات ضئيمة  بيف الهدارس 2005-2008 اإلسبلهية كغيٌر
بعض الهسائؿ هثؿ 'اإلسبلـ األصيؿ'، "كعدـ الهساكاة بيف الجىسيف"، "كحياة األقمية الهسمهة في 

 السكيد" قد أثرت في العهمية التدريسية في ٌذي الصفكؼ.
 

إلِ هعرفة أٌـٌ هعٌكقات تطكير هىاٌج العمكـ الشرعية في الهعاٌد  (2011) دراسة العميكسعت 
كاستخدهت الدراسة االستباىة ( هف كجٍة ىظر الهشرفيف كالهعمهيف)مهية بالههمكة العربية السعكدية الع

أداة لجهع البياىات حكؿ هعكقات تطكير هىاٌج العمكـ الشرعية، إذ أكضحت ىتائج الدراسة أف ٌىالؾ 
، كأخرل عددان هف هعكقات تطكير هىاٌج العمـك الشرعية هىٍا، هعكقات خاصة بتطكير األٌداؼ

خاصة بالهحتكل، كهعكقات خاصة بتطكير الكسائؿ، كهعكقات خاصة بتطكير طرائؽ التدريس، كأخيران 
 .هعكقات خاصة بتطكير أساليب التقكيـ

 
التي ٌدفت إلِ كضع قكاعد  (Memon ،2010)دراسة ميمون كهف الدراسات األجىبية ذات الصمة 

ر الدراسة اىصب عمِ بياف ىتائج احتياجات الهعمهيف التدريبية عبر  التعميـ الشرعي، إذ إف جٌك
التركيز عمِ هجهكعة هف الهعمهيف في الهدارس اإلسبلهية. كقد أجريت الدراسة عمِ أربع هدارس 
إسبلهية في تكرىتك تحت إشراؼ هجهكعة هف الباحثيف هف هؤسسات تعميهية إسبلهية عدة. كاستهر 

ركيز " التي كقع بكساطتٍا لهدارس عبر "هجهكعات التالىقاش هدة ساعتيف لقادة الهعمهيف كهديرم ا
رائٍـ كتصكراتٍـ حكؿ الهكضكع. كبىاء عمِ ذلؾ بيىت ٌذي الىقاشات الحاجة إلِ كجكد برىاهج آدراسة 

تعميـ رسهي لهعمـ التربية اإلسبلهية داخؿ كمية التربية. كحتِ يتـ تحقيؽ ذلؾ البد أف يككف لمبرىاهج 
يسة هف خبلؿ اإلشراؼ عمِ الهدارس اإلسبلهية؛ أكالن: كضع أسس التعميـ التدريبي ثبلث غايات رئ
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ا كذا صمة، في الخطاب األكسع لمتعميـ البديؿ القائـ  ا تربكي ا صالحن اإلسبلهي كتعريفٍا لكصفٍا أىهكذجن
ئ ثاىيان: تكحيد طرؽ التدريس كالهىاٌج الدراسية لمهدارس اإلسبلهية استىادان إلِ هباد عمِ اإليهاف،

التعميـ في اإلسبلـ، كجعؿ كميٍها سياقيان كذا صمة، كثالثان: اإلسٍاـ في رفع هستكل الهدارس اإلسبلهية 
عبر برىاهج تعميـ لمهعمهيف في كميات تعميهية ذات هصداقية عبر دعـ البحكث كالتطكير بشكؿ 

 .هستهر
     
تحكؿ دكف استخداـ هعمهي ٌدفت إلِ الكشؼ عف الهعكقات التي  فقد( 2009)دراسة الجييمي أها 

( 72)العمكـ الشرعية الستراتيجيات التدريس الحديثة في الهرحمة الثاىكية، كقد تألفت عيىة الدراسة هف  
هعمهان يعهمكف في الهدارس الحككهية في هراكز اإلشراؼ التربكم في هديىة الرياض، كلجهع الهعمكهات 

ع التأكد هف صدقٍا كثباتٍا بالطرؽ العمهية، كقد البلزهة لٍذي الدراسة صٌهـ الباحث استباىة، كق
أىً األكثر ( بتىظيـ الهىاخ الهدرسي)أظٍر الهعٌكؽ الهتصؿ : تكصمت الدراسة إلِ ىتائج عديدة أٌهٍا

عدـ كجكد فركؽ .صعكبة كحاؿ دكف استخداـ هعمهي العمكـ الشرعية الستراتيجيات التدريس الحديثة
تىظيـ الهىاخ )ة الدراسة في درجة كجكد الهعكقات الهتعمقة بػ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عيى
بلتٍـ الدراسية ( الهدرسي، الهعمـ، الهتعمـ، الهقرر كفي الدرجة الكمية لمهعكقات تعكد الختبلؼ هٌؤ

كالختبلؼ سىكات الخبرة، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عيىة الدراسة في درجة كجكد 
بلتٍـ الدراسية، كعدد سىكات ( استراتيجيات التدريس الحديثة )بػ الهعكقات الهتعمقة  تعكد الختبلؼ هٌؤ

 .خبرتٍـ
 
بالتعرؼ إلِ هدل استخداـ هعمهات العمكـ الشرعية في  (2009)دراسة الحمود  كتحددت أٌداؼ 

دكف  الهرحمة الهتكسطة أسمكب الحكار كالهىاقشة في التدريس، كالتعرؼ إلِ أٌـ الهعكقات التي تحكؿ 
استخداـ هعمهات العمكـ الشرعية في الهرحمة الهتكسطة أسمكب الحكار كالهىاقشة في التدريس 
كأكضحت هجتهع الدراسة الهتككف هف جهيع هعمهات العمـك الشرعية في هدارس التعميـ العاـ الحككهية 

 .هعمهة(  1211) دٌفالتابعة لكزارة التربية كالتعميـ في هديىة الرياض كعد (بىات )لمهرحمة الهتكسطة 
هعمهة باستخداـ الطريقة (  485) هف هجتهع البحث كالبالغ عددٌف ( 40)%كها حددت الباحثة ىسبة

هعتهدة في ذلؾ عمِ الدراسات في الهجاؿ ىفسً ( االستباىة)كصٌههت الباحثة أداة الدراسة العشكائية،
أف هعمهات العمكـ الشرعية في  :مِكجاءت أٌـ ىتائج الدراسة هرٌكزة ع .باإلضافة إلىخبرة الباحثة

يستخدهف دائهان أربعان هف خطكات ها قبؿ الحكار كالهىاقشة،  أىٍفالهرحمة الهتكسطة هكافقات عمِ 
كيستخدهف غالبان سبعان هف خطكات ها قبؿ الحكار كالهىاقشة كذلؾ هف إحدل عشرة خطكة، كأىٍف 

 .تهارس أثىاء الحكار كالهىاقشة في التدريس هكافقات عمِ استخداهٍف دائهان لتسع هف الخطكات التي
كاستخداهٍف غالبان لكاحدة هف الخطكات التي تهارس أثىاء الحكار كالهىاقشة في التدريس. كذلؾ هف 
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عشر خطكات تهارس أثىاء الحكار كالهىاقشة، كأىٍف هكافقات عمِ استخداهٍف غالبان لخهس خطكات 
احدة هف خطكات ها بعد الحكار كالهىاقشة. كذلؾ هف ست تهارس بعد الحكار كالهىاقشة كأحياىان لك 

خطكات تهارس بعد الحكار كالهىاقشة، كأىٍف هكافقات عمِ أف ٌىالؾ هعٌكقات تحكؿ دكف استخداهٍف 
 .أسمكب الحكار كالهىاقشة في التدريس

 
دارس إلِ تعٌرؼ آراء هعمهي العمكـ الشرعية في اله (2008)دراسة البديوي كهف جاىب آخر ٌدفت  

الثاىكية ىحك استخداـ الحاسب في تدريس هكاد العمكـ الشرعية، كطبقت ٌذي الدراسة عمِ عيىة 
هف هعمهي العمكـ الشرعية في الهدارس الثاىكية في هديىة الرياض كالبالغ ( 110) عشكائية بمغ عددٌا

كىت أداة الدراسة هف هجهكع أفراد العيىة العشكائية، كتك% 73.34هعمهان أم ها ىسبتً ( 150)عددٌـ 
فقرة كزعت عميٍـ، كأظٍرت ىتائج الدراسة هكافقة عيىة الدراسة عمِ ( 43)هف استباىة هككىة هف 

أٌهية استخداـ الحاسب اآللي في تدريس هكاد العمكـ الشرعية، كأف استخداـ الحاسب اآللي في تدريس 
 .هف الكسائؿ الفعالة في التدريس هكاد العمكـ الشرعية يساعد عمِ شد اىتباي التبلهيذ، كها أىً يعدٌ 

 
بٍدؼ تحميؿ أسئمة الثاىكية العاهة لهبحث  (2007القضاة )و  المشاعمةو  دراسة الخوالدةكها جاءت 

العمكـ اإلسبلهية في الههمكة األردىية الٍاشهية كتقكيهٍا كبياف درجة تهثيمٍا لمهستكيات الهعرفية. كهف 
هيـ أداة البحث كالتي تشتهؿ عمِ خهسة كثبلثيف هحكان،كقد أجؿ تحقيؽ ٌذا الٍدؼ قاـ الباحثكف بتص

تـ استخداـ الهىٍج الكصفي )تحميؿ الهحتكل(، كاعتهد الكزف الىسبي لمعبلهات كقاعدة لتحميؿ األسئمة 
بدال هف عدد األسئمة. ككاىت ىتائج ىتائج البحث عمِ الىحك اآلتي: تركزت األسئمة في هستكيات 

. كأىً قد تـ استخداـ األسئمة ، كخمت هف هستكيات التطبيؽ كالتركيب كالتقكيـالتذكر كالفٍـ كالتحميؿ
ذات اإلجابة الهىتقاة)هف ىكع الصكاب كالخطأ، كاالختيار هف هتعدد، كالهطابقة( فقط هف بيف جهيع 
أىكاع األسئمة األخرل، ككذلؾ تـ استخداـ األسئمة ذات اإلجابة الهصكغة)هف ىكع اإلجابات القصيرة، 

 إلىشائية الهحددة، كالتركيبة(، كلـ يتـ استخداـ األسئمة هف ىكع التكهيؿ.كا
 

التعرؼ إلِ كاقع تدريس العمكـ الشرعية في هراحؿ التدريس العاـ  (2003)دراسة البكربيىها ٌدفت 
كتكٌكف  .في الههمكة العربية السعكدية كالكقكؼ عىد هدل هعرفتٍـ ألساليب التدريس كههارستٍـ لٍا

الدراسة هف جهيع هعمهي العمـك الشرعية في هراحؿ التعميـ العاـ بهديىة الرياض كالبالغ عددٌـ هجتهع 
هعمهان، كأعٌد استباىة لتحقيؽ ( 192)هعمهاي حيث اختار الباحث عيىة عشكائية هىٍـ تبمغ  (2778)

االبتدائية لسبعة  أٌداؼ الدراسة كأسئمتٍا، كأظٍرت الىتائج أف هعرفة هعمهي العمكـ الشرعية في الهرحمة
ي أسمكب الهحاضرة، كأسمكب التحفيظ كالتسهيع، كأسمكب القراءة  :أساليب تدريسية كاىت عالية ٌك

كالشرح، كأسمكب األسئمة، كأسمكب اإلهبلء، كأسمكب الهىاقشة، كأسمكب الهىاظرة، بيىها يبلحظ ضعفٍـ 
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التعميهية، كأسمكب العصؼ الذٌىي، أسمكب حٌؿ الهشكبلت، كأسمكب الحقائب : بهعرفة األساليب اآلتية
 .كأسمكب تآلؼ األشتات

 
ٌادفة الكشؼ عف فعالية التعمـ القائـ عمِ الهشكبلت  (2003) دراسة سالم واليحيىكها جاءت 

بالىسبة إعداد الهعمهيف لتدريس العمكـ الشرعية، كهعرفة هدل قبكؿ الطالب الهعمـ لىظاـ اإلعداد القائـ 
ىحك تدريس العمكـ الشرعية في ضكء تجريب ٌذا الىظاـ، إذ تضهف هجتهع  عمِ الهشكبلت، كاتجاًٌ

البحث جهيع الطبلب الهعمهيف الذيف يدرسكف طرؽ تدريس العمـك الشرعية في الهستكل السابع 
( 3003)كالشعبة رقـ ( 8300)طالبان، أها عيىة البحث فشهمت شعبتيف ٌها الشعبة رقـ  (55)كعددٌـ

طالبان، كأعد الباحثاف اختبارنا تحصيمي ا كهقياس االتجاي ىحك تدريس العمـك ( 36)كبمغ عدد طبلبٍها 
ٌرب عمِ طبلب الهستكل السابع الذم يدرسكف طرؽ تدريس  .الشرعية كقد أظٍرت ىتائج البحث الذم جي

العمكـ الشرعية في كمية التربية جاهعة الهمؾ سعكد كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسطات درجات 
جهكعة التجريبية كطبلب الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي عىد اله

التذكر، الفٍـ، التطبيؽ كالتحصيؿ الكمي لصالح الهجهكعة التجريبية، كها أظٍرت أف : هستكيات
 .الستراتيجية التعمـ القائـ عمِ الهشكبلت قدرة كبيرة في تىهية التحصيؿ
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 عقيب عمى الدراسات السابقة والتعميق عمييا:ت 4.2.2
 

تبيف لمباحثة عبر استعراضٍا الدراسات السابقة أٌف هكضكع تقكيـ الهىاٌج يشكؿ أحد الهكضكعات التي 
ككذلؾ هىاٌج العمكـ الشرعية عمِ اختبلؼ هقرراتٍا؛ ال سيها في  التربكية اٌتهت بٍا الدراسات العمهية
حك التطكير كالتغيير كالتحسيف في الهىاٌج بشكؿ عاـ كالهىاٌج الشرعية ظؿ تكجً األىظهة التربكية ى

بكجً خاص، كلذلؾ جاء الهحكر األكؿ هف الدراسات هؤكد ا عمِ عىاية الباحثيف في التقكيـ الهستهر 
لجهيع الهىاٌج باختبلؼ تخٌصصاتٍا هع التأكيد أف الباحثة لـ تقصد االستقصاء لكؿ الهىاٌج الهدرسية 

قع تقكيهٍا، كاستثىت الباحثة أيضا تقكيـ الكتب هف ٌذا الهحكر، ألٌف الدراسة الحالية تتىاكؿ التي ك 
أها الهحكر الثاىي الذم رٌكز عمِ  تحميؿ هحتكل كتب التربية اإلسبلهية  .ج بكافة عىاصرياالهىٍ

ثة هف تحميؿ كهقررات الهىاٌج الشرعية فحظي بعىايتٍا؛ لها لً هف عبلقة هباشرة بها قاهت بً الباح
لكتب الهىٍاج الشرعي كلجهيع عىاصر الهىٍاج، كفؽ هعايير استخمصتٍا هف الخطكط العريضة 
ذا ها تهيزت بً  لمهىٍاج التي كضعتٍا المجىة الهشرفة عمِ تأليؼ الهىٍاج الشرعي الفمسطيىي، ٌك

هف الهكضكعات، أك  ج أك هكضكعان االدراسة الحالية، فالدراسات السابقة تىاكلت جاىبان هف جكاىب الهىٍ
أها الهحكر الثالث الذم تىاكؿ دراسات حكؿ العمكـ الشرعية هف جكاىب هختمفة؛  .هقرران هف الهقررات

ذا ها يتفؽ هع الدراسة  هها يؤكد عمِ أٌهية ٌذي العمكـ كحرص الباحثيف عمِ تىاكلٍا بالدراسة ٌك
 .الحالية

بعض الدراسات، كاختمفت هع بعضٍا اآلخر الذم  كاتفقت ٌذي الدراسة في تىاكؿ الهرحمة الثاىكية هع
كها اتفقت في ٌدؼ الدراسة هف تقكيـ الهىٍاج  .كالهرحمة االبتدائية أك األساسيةتىاكؿ هراحؿ أخرل 

أك قائهة أك تحديد هعايير يجرم هف  ةثرائً. كاتفقت أيضان في بىاء أداهف أجؿ تطكيري كتحسيىً كا  
تهٌيزت بً ٌذي الدراسة فٍك شهكليتٍا لجهيع عىاصر العهمية التعميهية خبللٍا تقكيـ الهىٍاج. كأٌها ها 

ىي تصهيـ الكتب عميٍا، كها اشتهؿ بالتقكيـ، كاستخداهٍا لهعايير داخمية هف الخطكط العريضة التي بي 
كتهٌيزت عف أغمب الدراسات الٌسابقة في   .التقكيـ عمِ جهيع هقررات الفرع الشرعي لمهرحمة الثاىكية

الدراسة التي تككىت هف: استهارات تحميؿ هستخمصة هف هعايير الخطكط العريضة لعىاصر  أدكات
الهىٍاج، كالهقاببلت التي أجريت هع هؤلفي الكتب كالهعمهيف كالطبلب، كالهبلحظة الٌصفٌية، بيىها 

ا اتفقت كاىت أغمب الدراسات تستخدـ استباىة الستطبلع آراء الهعمهيف أك الهشرفيف التربكييف فقط، كه
ا لمدراسة سكاء تمؾ التي كاىت تٍدؼ إلِ تحميؿ  ا في تحميؿ هحتكل الكتب هىٍجن ٌذي الدراسة هع غيٌر

 .لمتقكيـ الكتب فقط أك تحميمٍا بكصفٍا كسيمة أك هدخبلن 
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جراءاتياطريقة : الثلفصل الث  ا  الد راسة وا 
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 راسةنة الد  عي    3.3

 راسة أدوات الد    4.3

 راسةبات ألدوات الد  دق والث  الص   5.3
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 ةالمعالجة اإلحصائي    7.3
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 : لفصل الثالثا
______________________________________________________ 

جراءاتيا: طريقة   الد راسة وا 
 
ك البحث الهختمط راسةفي ٌذي الدٌ  اتٌبعتً الباحثةالذم  لمهىٍج ايحكم ٌذا الفصؿ عرضن   )الكهي  ٌك

، راسةرات الدٌ ٍا، كهتغيٌ بكساطتالبياىات  ت، كاألدكات التي جهعىتٍاراسة كعيٌ كهجتهع الدٌ  كالىكعي(
ي أتكفيها ي. ٍاتخدهاستة التي بٍا الباحثة لتىفيذ دراستٍا كالهعالجات اإلحصائيٌ  قاهتكاإلجراءات التي 

 :لذلؾ فبيا
 

 راسةمنيج الد    1.3
 

هىٍج الهىاسب لمكصكؿ إلِ تحقيؽ في خطكات البحث لككىً ال الهختمطالباحثة الهىٍج  اعتهدت
تٍا؛ فٍك يٍدؼ إلِ جهع بياىات كؿ هف البحكث الكهية كالبحكث الىكعية هشكم كحؿٌ  الٌدراسة أٌداؼ

أسمكبنا  الذم يعدٌ  تحميؿ الهحتكل(، كخاصة االعتهاد عمِ هىٍج 2013في دراسة كاحدة)أبك عبلـ،
 .(2012هحهد، عبد العظيـ ) هىٌظهنا كصفي ا لمكيفٌية التي يككف عميٍا الٌشيء هكضكع الٌدراسة

 
 راسةمجتمع الد    2.3

 

 :ف العىاصر اآلتيةراسة هؼ هجتهع الدٌ ألٌ يت
 : الكتب اآلتية ف هفتككٌ يك  رعيٌ الحادم عشر كالثاىي عشر الشٌ  ؼٌ لمصٌ  رعيٌ جهيع كتب الهىٍج الشٌ  :أكالن 

 .س لمصؼ الحادم عشريدرٌ  :كتاب العقيدة -1
 .ي عشر والثاني عشرفيف الحادس بىفس العىكاف لمصٌ يدرٌ : القرآن الكريم وعمومو -2
اىي الثٌ ك  فيف،الحادم عشرلكبل الصٌ  ىفسً العىكافبس يدرٌ  :ريف وعموموكتاب الحديث الش   -3

 .عشر
  .اىي عشرادم عشر كالثٌ فيف الحس لمصٌ يدرٌ : كتاب الفقو وأصولو -4
 .اىي عشر فقطؼ الثٌ س لمصٌ يدرٌ : ةظم اإلسالمي  كتاب الن   -5
 .س لمحادم عشر فقطيدرٌ : الخطاب عوة وفن  كتاب أساليب الد   -6

 
 .رعيٌ اىكية العاهة لمفرع الشٌ : اهتحاىات الثٌ ثاىيان 
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 لٌشبكة العىكبكتٌية:، كقد حصمت عميٍا الباحثة هف ا)أدٌلة 9)أدٌلة الهعٌمـ كالبالغ عددٌا :ثالثان 
 .ؼ الحادم عشردليؿ الهعٌمـ لكتاب العقيدة لمصٌ  -1
 .ؼ الحادم عشرقرآف الكريـ كعمكهً لمصٌ دليؿ الهعٌمـ لكتاب ال -2
 .الحادم عشرؼ لمصٌ  ريؼ كعمكهًكتاب الحديث الشٌ دليؿ الهعٌمـ ل -3
  .ؼ الحادم عشركتاب الفقً كأصكلً لمصٌ دليؿ الهعٌمـ ل -4
 .رلمحادم عش ؼلمصٌ  عكة كفف الخطابساليب الدٌ أكتاب لعٌمـ الهدليؿ  -5
 .الثاىي عشر ؼقرآف الكريـ لمصٌ لكتاب عمـك الالهعٌمـ دليؿ  -6
 .ؼ الثاىي عشرلمصٌ  ريؼ كعمكهًكتاب الحديث الشٌ لالهعٌمـ دليؿ  -7
 .عشر ثاىيؼ اللمصٌ  "الهعاهبلت" سبلهيٌ إلاكتاب الفقً لالهعٌمـ دليؿ   -8

 .ؼ الثاىي عشرة لمصٌ ظـ اإلسبلهيٌ كتاب الى  ـ لدليؿ الهعمٌ  -10
 

هؤلفان  جهيع هؤلفي الكتب الذيف أعٌدكا كتب الهىٍاج الٌشرعٌي الفمسطيىٌي كعددٌـ ثبلثة كعشركف :رابعان 
 :لجاف ستٌ  هكٌزعيف عمِ

 .أعضاء لجىة كتاب العقيدة كالبالغ عددٌـ خهسة -1
 .أعضاء عددٌـ خهسة كالبالغ "القرآف كعمكهً كعمـك القرآف"لجىة كتابي  -2
خهسة  كالبالغ "الحديث الشريؼ كعمكهً لمصفيف الحادم عشر كالثاىي عشر"لجىة كتابي  -3

 .أعضاء
 .أعضائٍا خهسة كعدد" -الهعاهبلت–الفقً اإلسبلهي كأصكلً، كالفقً اإلسبلهي " لجىة كتابي -4
 .أعضائٍا أربعة كعدد" أساليب الٌدعكة كفٌف الخطاب"لجىة كتاب  -5
 .كعدد أعضائٍا خهسة"الى ظـ اإلسبلهٌية "لجىة كتاب  -6
 
 جهيع الهدارس الثاىكٌية التي طبؽ فيٍا الهىٍاج الٌشرعٌي.: خاهسان 

 
، كجهيع في فمسطيفالٌشرعٌي الهىٍاج ا فيٍؽ التي يطبٌ  ٍاجهيع طبلب الهدارس كطالبات: سادسان 

 .جاسكف ٌذا الهىٍهات الذيف يدرٌ هعمٌ الك  فهيهعمٌ ال
  

 اسةر نة الد  عي    3.3
 

ي هجتهع الٌدراسة كعٌيىتٍا في الكقت  (غير هطبكعة في الٌضفة الغربٌية)كتب الهكاد الٌشرعٌية :أكالن  ٌك
 .ىفسً، هع التٌأكيد عمِ أٌف ٌذي الكتب هطبكعة طباعة هٌمكىة في قطاع غزة
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ٌية كقطاع غٌزة ؛ كذلؾ الشتراؾ الٌضفة الغرب2014اهتحاىات الثٌاىكٌية العاٌهة لمفرع الٌشرعٌي عاـ  ثاىيان:
ي: اهتحاف عمكـ القرآف )الكرقة األكلِ كالثاىية(، كاهتحاف الحديث الٌشريؼ، كاهتحاف   في ٌذا العاـ ٌك

 الفقً اإلسبلهٌي "فقً الهعاهبلت"، كاهتحاف الى ظـ اإلسبلهٌية.
 

كتٌية الهصٌههة كالهطبكعة أدٌلة الهعٌمـ كعٌيىتٍا أدٌلة الهعٌمـ التي كجدتٍا الباحثة عمِ الٌشبكة العىكب :ثالثان 
 .في هركز الهىاٌج ) قطاع غزة(

 
 ستٌة هؤلفي الكتب لصعكبة الكصكؿ إليٍـ جهيعنا، كعددٌـ هفة ىة قصديٌ عيٌ  ت الباحثةستخدها:رابعان 

كحرصت عمِ أف يككف كٌؿ فرد هىٍـ عضكنا في أحد الٌمجاف التي ساٌهت في إعداد كتب الهىٍاج 
 .سٌت لجاف الٌشرعٌي كعددٌا

 
ذ إ عيىة قصدٌية لمهدارس التي طٌبقت الهىٍاج الٌشرعٌي؛ لصعكبة الكصكؿ لجهيع الهدارس،:خاهسان 

 : كهدرستيف في جىكبٍا لمضفة الغربية اختارت الباحثة هدرستيف في الهحافظات الشهالية
 .قمقيمية /هدرسة ذككر قمقيمية الٌشرعٌية  -
 .ؿالخمي /الهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية لمٌذككر -
 .قمقيمية / هدرسة إىاث قمقيمٌية الثٌاىكٌية -
 .الخميؿ /الهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية لئلىاث  -
 

 :هعمهيف كهعمهات عٌيىة قصدٌية تتكٌكف هف عشرة:سادسان 
 . ةرعيٌ هف هدرسة ذككر قمقيمية الشٌ  هعمهاف -
 ./الخميؿككرة لمذٌ اىكيٌ رعية الثٌ هف الهدرسة الشٌ  هعمهيف أربعة -
 .ةاىكيٌ هة هف هدرسة إىاث قمقيمية الثٌ عمٌ ه  -
 الخميؿ./ة لئلىاثاىكيٌ ة الثٌ رعيٌ هف الهدرسة الشٌ  ثبلث هعمهات -
 

 :الفرع الٌشرعيٌ / كطالباتٍا  طبلب الهرحمة الثٌاىكٌية عٌيىة قصدٌية تتكٌكف هف :سابعان 
 .قمقيمية /هف هدرسة ذككر قمقيمٌية الٌشرعٌية  طبلب ثبلثة -
 .الخميؿ /ف الهدرسة الٌشرعٌية الثاىكية لمذككرطبلب ه أربعة -
 .قمقيمية  /هف هدرسة إىاث قمقيمية الثٌاىكٌيةطالبات  أربع -
 .الخميؿ /هف الهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية  لبةطااثىتا عشرة  -
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 ( اآلتي:1.3كها يظٍر في الجدكؿ)
 نة الد راسة( إحصائية عدد الطالب والطالبات الشرعي في المدارس عي  1.3) جدول

 العدد الصؼ الهىطقة اسـ الهدرسة
 الٌصٌؼ الحادم عشر الٌشرعيٌ  قمقيمية هدرسة ذككر قمقيمية الٌشرعٌية

 الٌصٌؼ الثاىي عشر الٌشرعيٌ 
6 
4 

الهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية 
 لمذككر

 الٌصٌؼ الحادم عشر الٌشرعيٌ  الخميؿ
 الٌصٌؼ الثاىي عشر الٌشرعيٌ 

17 
15 

 الٌصٌؼ الحادم عشر الٌشرعيٌ  قمقيمية مقيمية الٌشرعٌيةهدرسة إىاث ق
 الٌصٌؼ الثاىي عشر الٌشرعيٌ 

9 
8 

الهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية 
 لمبىات

 الٌصٌؼ الحادم عشر الٌشرعيٌ  الخميؿ
 الٌصٌؼ الثاىي عشر الٌشرعيٌ 

16 
15 

 90   الهجهكع
ض الهدارس الثٌاىكٌية الٌشرعٌية التٌابعة لؤلكقاؼ، هع التٌأكيد عمِ أٌف الهىٍاج الٌشرعٌي الجديد طٌبؽ في بع

إال في هحافظات قطاع غٌزة. كأف البحث يىتٍج الهىٍج الهختمط  كلـ يعٌهـ بعد في الهدارس الحككهٌية
 )الكهٌي كالٌىكعٌي(.

 
 راسةأدوات الد   4.3

 
 تتهٌثؿ في اآلتية: لجهع البياىات كالهعمكهاتعديدة راسة أدكات ٌذي الدٌ  ت الباحثة في إجراءاستخده

تحميؿ هحتكل لكٌؿ هف الكتب كالخطكط العريضة ل ان أعٌدت الباحثة إطار :تحميل المحتوى استمارات :أوالً 
كحٌددت كحدة الٌتحميؿ هف  (الكتاب، الكحدة، الٌدرس)فقد حٌددت كحدة الٌتحميؿ لكتب الهىٍاج الٌشرعٌي  بػ 

((، 6.2)اىظر الهبلحؽ)(الكمهة –الجهمة )بػ  الخطكط العريضة لكضع هعايير تحميؿ كتب الهىٍاج
ي:  ٌك

 (.1.6.2استهارة تحميؿ األٌداؼ العاهة لمهىٍاج الٌشرعٌي )اىظر الهمحؽ  -1
 (.2.6.2استهارة تحميؿ األٌداؼ الخاٌصة لمهىٍاج الٌشرعٌي )اىظر الهمحؽ  -2
)اىظر  يؼ بمكـ الهعرفيٌ عٌي كفؽ تصىالٌسمككٌية لكحدات الهىٍاج الٌشر  استهارات تحميؿ األٌداؼ -3

)اىظر الهبلحؽ  (، إذ استخدهت الباحثة استهارة لكٌؿ كتاب هف كتب الهىٍاج الٌتسعة3.6.2الهمحؽ 
1.3.3_9.3.3.) 
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(، 4.6.2استهارات تحميؿ هعايير بىاء الهحتكل في هكاد الهىٍاج الٌشرعٌي )اىظر الهمحؽ -4
 (.9.4.3-1.4.3لكتب الٌتسعة)اىظر الهبلحؽكاستخدهت الباحثة ،أيضان، استهارة لكٌؿ كتاب هف ا

 (.4.6.2-استهارة طرؽ إثارة الٌدافعٌية في كتب الهىٍاج)اىظر الهمحؽ أ -5
(، كها أعٌدت الباحثة 5.6.2استهارة تحميؿ ىكع األىشطة في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي)اىظر الهمحؽ -6

 (.9.5.3-1.5.3استهارة لكٌؿ كتاب هف الكتب الٌتسعة)اىظر الهبلحؽ 
)اىظر  كفؽ تصىيؼ بمكـ الهعرفيٌ  رعيٌ استهارة تحميؿ أسئمة التقكيـ في كتب الهىٍاج الشٌ  -7

سعة لتحميؿ أسئمة كتاب هف الكتب التٌ  استخدهت الباحثة استهارة لكؿٌ ك (، 6.6.2الهمحؽ 
 (.9.6.3-1.6.3قكيـ )اىظر الهبلحؽالتٌ 

الٌشرعٌي لمهادة عمكـ القرآف كالحديث استهارات تحميؿ أسئمة اهتحاىات الثاىكية العاٌهة /الفرع  -8
 (7.6.2()اىظر الهمحؽ 2014الٌشريؼ كالفقً اإلسبلهٌي "فقً الهعاهبلت"كالى ظـ األسبلهٌية )

لمهىٍاج الشرعي )اىظر  يٌ هف حيث اإلطار الهكضكع استهارة هكاصفات الكتاب الهدرسيٌ   -9
-1.7.3تب)اىظر الهبلحؽ (، كها تـ استخداـ استهارة لكؿ كتاب هف ٌذي الك8.6.2الهمحؽ
9.7.3.) 

الفىي لمهىٍاج  أك كميٌ هف حيث اإلطار الشٌ  استهارة هكاصفات الكتاب الهدرسيٌ  -10
 (.9.6.2)اىظر الهمحؽ  رعيٌ الشٌ 

 (.10.6.2)اىظر الهمحؽ  استهارة هكاصفات أدٌلة الهعمـ لهقررات الهىٍاج الٌشرعيٌ  -11
 

الٌصفٌية ثبلث حصص لكٌؿ هدرسة  حظة لمههارسات استخدهت الباحثة بطاقة الهبل :المالحظة:ثانياً 
ا أعٌد لٍذا الغرض، كذلؾ لبياف كيفٌية إدارة الهعٌمـ لمحٌصة  عمِ األقؿ، كعٌبأت بكساطتٍا ىهكذجن
كهبلحظة تفاعؿ الطمبة هع هحتكل الهىٍاج كهع الهعٌمـ، كتعييف الكيفٌية التي يدٌرس بٍا الهعٌمهكف 

( 5.2) الهمحؽ رقـاىظر )تكافر األدكات كالكسائؿ البلزهة لتدريس الهىٍاج الهىٍاج الٌشرعٌي، كتعٌرؼ هدل
 (.الذم يشهؿ ىهكذج بطاقة هبلحظة الههارسات الٌصفٌية

 
، كأسئمة هقابمة الطمبة، ككقع الٌتكٌسع هيفالهعمٌ هؤلفي الكتب ك  أسئمة هقابمةالباحثة  أعٌدت :المقابمة:ثالثاً  

الذم يشهؿ ىهاذج  (4.2) ،( 3.2)،(2.2) اىظر الهمحؽ رقـ )ابمة في طرح األسئمة كتكليدٌا عبر الهق
 (. أسئمة الهقاببلت
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 راسةبات ألدوات الد  دق والث  الص   5.3
 

 :صدق األدوات
األدكات سكاء استهارات تحميؿ الهحتكل، كىهكذج الهبلحظة، كأسئمة  دؽص تحٌققت الباحثة هف

الذم يحكم  (1.2اىظر الهمحؽ رقـ)) الٌتربكييف يفهالهحكٌ الهقاببلت عبر عرضٍا عمِ هجهكعة هف 
 .(أسهاء األساتذة الهحٌكهيف ألدكات البحث 

 
 (:حميلثبات الت  )ثبات األدوات 

 :تحققت الباحثة هف ثبات إطار الٌتحميؿ باستخداـ الطريقتيف اآلتيتيف
هارات التحميؿ فقد اضطمعت زهيمة الباحثة في دراسة الهاجستير بتحميؿ است :بين شخصي  بات الث  

جراءاتً لكٌؿ هف الخطكط العريضة كهحتكل  جابات الهقاببلت بعد اطبلعٍا عمِ إطار الٌتحميؿ كا  كا 
جابات أسئمة الهقاببلت. ك  ) الباحثة هعادلة ٌكلستي لحساب هعاهؿ الثٌبات استخدهتالكتب كا 

N1+N2/ ) 2M (الستهارات تحميؿ هحتكل الكتب0.96لهقارىة الٌتحميؿ الذم بمغ )  كبمغ ثبات
 (. 0.90التحميؿ لمهقاببلت)

 
الهحتكل كفؽ إطار الٌتحميؿ الهعٌد لكٌؿ هف الخطكط تحميؿ أجرت الباحثة  :ضمن شخصي باتالث  

جابات أسئمة الهقاببلت هٌرتيف بفارؽ زهىٌي زاد عمِ أسبكعيف، حميؿ بيف التٌ  العريضة كهحتكل الكتب كا 
 لحساب هعاهؿ الثبات  ٌكلستيهعادلة  ثةكاستخدهت الباحاىي الثٌ الٌتحميؿ ؿ ك األكٌ 
 (N1+N2 / ) 2M ( 0.83( كبمغ ثبات التحميؿ لمهقاببلت)0.94الذم بمغ .) 

 كيقصد بٍها:
N2 : تحميمٍا في الهرة الثاىية كقععدد الفئات التي 
N1 : ة األكلِتحميمٍا في الهرٌ  كقععدد الفئات التي 
2M :الثاىيةالهٌرة ِ ك عدد الفئات الهتفؽ عميٍا في الهرة األكل. 

 
 راسةالد   تطبيق إجراءات  6.3

 
(،)عاشكر، أبك 2003)الشهرم، (،2001اٌطمعت الباحثة عمِ األدب الٌتربكٌم هف هثؿ؛)الخطابية، -

(، )هحهد، 2011)الٍاشهي، عطية،  (،2010)البدايىة،  (،2006)الخكالدة،عيد،  (،2004الٍيجاء،
 (.2013(، )إسهاعيؿ، 2012عبد العظيـ، 
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اىتٍجت الباحثة القراءة الهتأٌىية الهتعٌهقة لمخطكط العريضة كحٌممتٍا ثـٌ كضعت هعايير تقكيـ كتب  -
 :الهىٍاج الٌشرعٌي كفؽ الهجاالت اآلتية

القرآف ك ، ؼ الحادم عشرلمصٌ  العقيدة)استهارة هدل تحقيؽ الكتب الٌتسعة: العريض الثاىي هف الخطٌ 
لمٌصؼ الحادم عشر  ريؼ كعمكهًالحديث الشٌ ك  ،ر كالثاىي عشرلمٌصٌفيف الحادم عش الكريـ كعمكهً
، لمٌصؼ الثاىي عشر ةالحادم عشر، كالهعاهبلت اإلسبلهيٌ  ؼٌ لمصٌ  الفقً كأصكلًك  ،كالثاىي عشر

 لؤلٌداؼ (لمٌصؼ الحادم عشر الخطاب عكة كففٌ أساليب الدٌ ك  ،لمٌصؼ الثٌاىي عشر ةظـ اإلسبلهيٌ الىٌ ك 
الذم يحكم استهارة هدل تحٌقؽ األٌداؼ العاٌهة ( 2.6.1)اىظر الهمحؽ رقـ ) رعيٌ ة لمهىٍاج الشٌ العاهٌ 

 .( في كتب الهىٍاج
القرآف ك ، الحادم عشر ؼٌ لمصٌ  العقيدة)استهارة هدل تحقيؽ الكتب الٌتسعة  :الثالعريض الثٌ  هف الخطٌ 

الحادم عشر  ؼٌ لمصٌ  ريؼ كعمكهًالحديث الشٌ ك  ،الحادم عشر كالثاىي عشر ؼٌ لمصٌ  الكريـ كعمكهً
، اىي عشرالثٌ  ؼٌ لمصٌ  ةلمصؼ الحادم عشر، كالهعاهبلت اإلسبلهيٌ  الفقً كأصكلًك  ،اىي عشركالثٌ 
 لؤلٌداؼ (الحادم عشر لمٌصؼٌ  الخطاب عكة كففٌ أساليب الدٌ ك  ،لمٌصؼ الثٌاىي عشر ةظـ اإلسبلهيٌ الىٌ ك 

( 2.6.2) اىظر الهمحؽ رقـ )دة الخاٌصة ببىاء الهىٍاج الٌشرعٌي التي يسعِ لتحقيقٍا في هجاالت هتعدٌ 
 .(الذم يحكم استهارة هدل تحٌقؽ األٌداؼ الخاٌصة في كتب الهىٍاج

 
 الهتعٌمؽ بعىاصر الهىٍاج، إذ استقت الباحثة هىً هعايير إلىجاز :هف الخٌط العريض الٌرابع  

 :كٌؿ هٌها يأتي
ٍاج الٌشرعٌي الكاردة في الخطكط استهارة تحميؿ األٌداؼ الٌسمككٌية لمكحدات الٌدراسٌية لكتب الهى -

الذم يحكم استهارة ( 3.6.2) اىظر الهمحؽ رقـ )العريضة كفقان لٍـر بمكـ لمتأكد هف تىٌكعٍا كشهكلٍا
كاعتهدت الباحثة الٌتكرارات كالٌىسب (.تحميؿ األٌداؼ السمككٌية لمكحدات الدراسية في كتب الهىٍاج

 .الهئكٌية في الحصكؿ عمِ الٌىتائج
 

 –ربط لمهحتكل بكاقع الحياة ) هارة تحميؿ الهحتكل لهعرفة ها تتضٌهىً كتب الهىٍاج الٌشرعٌي هفاست - 
 كحقائؽ  -هفاٌيـ كهصطمحات –قصص -أهثمة -هكاقؼ -كقائع –هراعاة الجاىبييف الٌىظرم كالعهمي   
   الهمحؽ رقـ اىظر )،(كقيـ كسمككيات -كهٍارات ىظرية كتطبيقٌية  -كأحكاـ شرعية  -ديىية كعمهية   
  هتحٌقؽ، غير ) كاعتهدت الباحثة  (.الذم يحكم استهارة تحميؿ الهحتكل في كتب الهىٍاج( 4.6.2)   
 ثـ استخرجت الىسب الهئكية. هؤشرنا،( هتحقؽ     
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الذم يحكم استهارة األىشطة  في دركس كتب ( 5.6.2) استهارة تحميؿ األىشطة اىظر الهمحؽ رقـ  -
كاعتهدت  دهت الباحثة الهعايير الهىاسبة لؤلىشطة هف الخٌط العريض السادسكاستخ (.الهىٍاج

 .الٌتكرارات كالٌىسب الهئكية في الحصكؿ عمِ الىتائج
 
اىظر ) تىٌكعٍا كشهكؿ هستكيات أٌدافٍا استهارة تحميؿ أسئمة تقكيـ دركس الكتب التسعة هف حيث -

كاعتهدت (. ة تقكيـ الدركس في كتب الهىٍاجالذم يحكم استهارة تحميؿ أسئم( 6.6.2)الهمحؽ رقـ 
 .الباحثة الٌتكرارات كالٌىسب الهئكٌية في الحصكؿ عمِ الٌىتائج

 
 هف الخٌط العريض الخاهس: 

اىظر الهمحؽ رقـ )تهارة لهعايير هكاصفات الكتاب الهدرسٌي هف حيث اإلطار الهكضكعٌي اس -
هف حيث اإلطار الهكضكعٌي، كتب  الذم يحكم استهارة هكاصفات الكتاب الهدرسيٌ ( 7.6.2)

 .(الهىٍاج
 
( 8.6.2) اىظر الهمحؽ رقـ)استهارة لهعايير هكاصفات الكتاب الهدرسٌي هف حيث اإلطار الفىيٌ  -

 .(الذم يحكم استهارة هكاصفات الكتاب هف حيث اإلطار الشكمي أك الفىي في كتب الهىٍاج
 
( 9.6.2) اىظر الهمحؽ رقـ ) عشر كالثاىي عشراستهارة هكاصفات دليؿ الهعٌمـ لمٌصفيف الحادم  -

 (.ـ لمٌصفيف الحادم عشر كالثاىي عشرالذم يحكم استهارة هكاصفات دليؿ الهعم
 

ٍنا إلِ صمتح -  :الباحثة عمِ كتب تسٍيؿ الهٌٍهة هف عهيد كمٌية العمكـ الٌتربكٌية هكٌج
  ٌة كالكتب الهقررة لمهىٍاج عمِ الخطكط العريض بٍدؼ الحصكؿعميـ العالي كزارة التربية كالت

 ، كاهتحاىات الثٌاىكٌية العاٌهة لمفرع الٌشرعٌي، كلمٌتعاكف هعهف هركز الهىاٌج الفمسطيىيٌ  رعيٌ الشٌ 
 .إلجراء الهقابمة رعيٌ األساتذة األفاضؿ هؤلفي الكتب لمهىٍاج الشٌ 

  الههارسات الجهعية الخيرٌية اإلسبلهٌية إلجراء الهقاببلت هع الهعمهيف كالطمبة كهبلحظة
الهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية لمذككر، كالهدرسة الٌشرعٌية )الٌصفٌية في الهدرستيف التابعتيف لٍا

 (.الثٌاىكٌية لئلىاث
 ًهدرسة ذككر قمقيمية الٌشرعٌية كهدرسة إىاث قمقيمية الٌشرعٌية لمغرض ىفس . 
 (.الذم يشتهؿ عمِ كتب تسٍيؿ الهٍهة( 1) اىظر الهمحؽ رقـ)
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الباحثة أسئمة الهقاببلت لكٌؿ هف هؤلفي الكتب كالهعمهيف كالطبلب، كبطاقة الهبلحظة  صاغت -
، كعرضتٍـ (طاقة الهبلحظة كأسئمة الهقاببلتب الذم يضـٌ  (2)اىظر الهمحؽ رقـ ) لمههارسات الصفية

 (21) صدؽ الهحٌكهيف" كعددٌـ"عمِ هجهكعة هف الخبراء هف أساتذة الجاهعة كالٌتربكييف لمتٌأٌكد هف 
بآرائٍـ كقد أخذت الباحثة " (قائهة الٌسادة الهحكهيف الذم يضـٌ ( 1.2)اىظر الهمحؽ رقـ )هحٌكهنا

 .ت الهقترحة هىٍـكتكصياتٍـ كأجرت الٌتعديبل
 
 :زارت الباحثة الهدارس كقابمت الهعمهيف كالطمبة عمِ هرحمتيف - 

 ِفي الهدرسة  2014 /2013في ىٍاية الفصؿ الثاىي هف العاـ الدراسي : الهرحمة األكل
ة لمبىات، إذ أخذت الباحثة هبلحظاتٍا عمِ اىكيٌ رعية الثٌ ككر كالهدرسة الشٌ ة لمذٌ اىكيٌ ة الثٌ رعيٌ الشٌ 

ا الهدرستيف كجرت الهبلحظة بهساعدة يهٌية لمٌصؼ الحادم عشر فقط في كمتالههارسات الٌتعم
الخيرٌية اإلسبلهٌية، كقابمت الباحثة  الهشرفة الٌتربكية التٌابعة لٌمجىة الٌتربكٌية في الجهعٌية

طالبات، ىظرنا القتراب ىٍاية الفصؿ ( 4)طبلب ك (4)كهجهكعة هف الطمبة عددٌـ الهعمهٌيف
 .الٌدراسي كاىشغالٍـ باالهتحاىات الٌىٍائٌية

 
 أجرت الباحثة  إذ ،2014/2015 راسيٌ ؿ هف العاـ الدٌ األكٌ  راسيٌ في الفصؿ الدٌ : الهرحمة الثاىية

هدرسة إىاث ك –رعية ية الشٌ هدرسة ذككر قمقيم)ٌي:ة في أربع هدارس فيٌ ة الههارسات الصٌ هبلحظ
 كقابمت .(ة لمبىاتاىكيٌ رعية الثٌ الهدرسة الشٌ ك  –كالهدرسة الٌشرعٌية الثٌاىكٌية لمٌذككر -ة رعيٌ الشٌ  قمقيمية
( 2؛ )(14)ـكعددنا هف الطمبة كالٌطالبات بمغ عددٌ (4)عددٌفٌ ك كهعمهات  (6)كعددٌـ هعمهيف

هؤلفنا، ثـ  (6)كعددٌـت الباحثة هقاببلت هع  بعض هؤلفي الكتب كها أجر  ،طالبة (12)طالبيف ك
جراء ثبات الٌتحميؿ بىكعيً  الضهف شخصٌي، كالبيف ) تىاكلت هحتكل ٌذي الهقاببلت بالٌتحميؿ كا 

 .هعتهدة في ذلؾ عمِ الهىٍج الٌىكعٌي الكصفيٌ  (شخصيٌ 
 

 باحثة كتب الهىٍاج الٌشرعٌي بالقراءة الهتأٌىية العهيقة لتحميمٍا فكؽ الهعايير كخبلؿ ذلؾ تىاكلت ال -
 .االستهارات في جداكؿ الهىبثقة هف الخطكط العريضة، ثـ تـ تفريغ ىتائج التحميؿ هف  
 
 كعرضتٍا في جداكؿ، كها حممت  .بٌكبت الباحثة الٌتكرارات في ضكء هحتكيات استهارات الٌتحميؿ -
لهقاببلت كالهبلحظة الٌصفٌية، ثـ فٌسرت الباحثة الٌىتائج، كخرجت باالستىتاجات كالٌتكصيات هحتكل ا  

 .الهىاسبة
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( 2014كحصمت الباحثة عمِ أسئمة الثٌاىكية العاٌهة الفرع الٌشرعٌي هف كزارة الٌتربية كالٌتعميـ عاـ  ) -
ي  بٍدؼ تحميمٍا لمتأكد هف تىاغـ ٌذي االهتحاىات هع الكتب الهقررة لمٌصؼ الثاىي الثاىكم الٌشرعٌي، ٌك

أربع هقررات)عمكـ القرآف، الحديث الٌىبكٌم الٌشريؼ، كالفقً اإلسبلهٌي "فقً الهعاهبلت"، كالٌىظـ 
اإلسبلهية(، كقاهت بإعداد جدكؿ هكاصفات لكٌؿ كتاب هف ٌذي الكتب هعتهدة عمِ أٌداؼ الكحدات 

كحدة هف كحدات الكتاب (، كاعتهاد الكزف الٌىسبٌي  التي تضٌهىتٍا الخطكط العريضة كعدد صفحات كؿٌ 
لمعبلهات كقاعدة لتحميؿ األسئمة بدالن هف عدد األسئمة، كجرل تحميؿ األسئمة باعتهاد جهمة السؤاؿ 

)أ،ب،ج( يعاهؿ كٌؿ فرع عمِ أٌىً سؤاؿ  كحدة لمتحميؿ، كفي حالة احتكاء الٌسؤاؿ عمِ فركع عديدة
ذا يعىي عدـ  هستقٌؿ، كها اعتهدت الباحثة كحدة الٌسياؽ كليس كحدة الٌمفظ في تحميؿ األسئمة، ٌك

ٌىها حسب العهمٌية العقمٌية التي سيقكـ بٍا الطالب  تصىيؼ السؤاؿ تبعان لمفعؿ الٌسمككٌي الكارد فيً، كا 
فعبلن، التي جرل تحديدٌا بعد الرجكع إلِ الكتاب الهدرسي، ثـ جرل تحميؿ كٌؿ اهتحاف هف ٌذي 

 ت في جدكؿ خاص كهقارىتً بجدكؿ الهكاصفات الهعٌد. االهتحاىا
 

 ةالمعالجة اإلحصائي    7.3
 
ات، كالٌىسب الهئكٌية، كاستخدهت كرار جداكؿ التٌ كلئلجابة عف تساؤالت الٌدراسة استخدهت الباحثة  -

 (.البيف شخصٌي، كالٌضهف شخصيٌ ) هعادلة ٌكلستي لتحديد هعاهؿ ثبات الٌتحميؿ
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 :ابعالفصل الر  
______________________________________________________ 

 عرض نتائج الدراسة: 
 
 لمكقكؼ ؛فمسطيف في ةاىكيٌ الثٌ  الهرحمة في ةرعيٌ الشٌ  لمهكادٌ  ةراسيٌ الدٌ  الهىاٌج تقكيـ إلِ راسةالدٌ  ٌذي تٌدف
 كالحكـ تحسيىٍا بقصد فيٍا، كالقصكر ةءالكفا جكاىب كاستكشاؼ دافٍا،أٌ تحقيؽ في ىجاحٍا هدل ىدع

ا هف فيٍا قيهة كثراأل الجكاىب أمٌ  عمِ . كبعد تطبيؽ إجراءات الٌدراسة كجهع بياىاتٍا كفؽ هعايير غيٌر
جراء الهقاببلت الهختمفة، كهبلحظة الههارسات  هستقاة هف الخطكط العريضة لمهىٍاج الٌشرعٌي، كا 

في ٌذا الباحثة عرض ؛ جاء ٌذا الفصؿ هف الٌدراسة تحميبلن لٍذي البياىات التي تكصمت إليٍا. كتالٌصفٌية
 :اآلتية الٌىقاط عبر تٍاىتائج دراسالفصؿ 

 
ل  1.4  الن تائج المتعم قة بالس ؤال األو 
 ة؟الرئيس العناصر العريضة الخطوط تضمنت ىلل: ؤال األو  الس  

تحميؿ كثيقة الخطكط العريضة لكتب الهىٍاج الٌشرعٌي لمهرحمة كلئلجابة عف ٌذا الٌسؤاؿ، جرل 
 الثٌاىكٌية. كفيها يمي ىتائج الٌتحميؿ:

اشتهمت الخطكط العريضة لمهىٍاج الٌشرعٌي لمٌصؼ الحادم عشر كالثٌاىي عشر عمِ سبع خطكط 
 كاىت عمِ الٌىحك اآلتي:

 .رعيٌ ؿ: األسس العاهة لمهىٍاج الشٌ العريض األكٌ  الخطٌ 
 . رعيٌ اىي: األٌداؼ العاهة لمهىٍاج الشٌ العريض الثٌ  الخطٌ 
 . رعيٌ ة بهباحث الهىٍاج الشٌ الث: األٌداؼ الخاصٌ العريض الثٌ  الخطٌ 
 اىي عشر.يف الحادم عشر كالثٌ فٌ لمصٌ  رعيٌ ابع: بىاء الهىٍاج الشٌ العريض الرٌ  الخطٌ 
 .رعيٌ عميـ الشٌ ة لمتٌ راسيٌ العريض الخاهس: الخطة الدٌ  الخطٌ 

 ادس: األساليب كالكسائؿ كاألىشطة. العريض السٌ  الخطٌ  
 طكير.قكيـ كالتٌ ابع: التٌ العريض السٌ  الخطٌ 
 

كيبلحظ أٌف ٌذي الخطكط كاىت كاضحة كهفٌصمة هف كجٍة ىظر الباحثة إال هف بعض الٌصياغات التي 
لعاٌهة لمهىٍاج التي تحتاج إلِ إعادة صياغة، فالخٌط العريض األٌكؿ"األسس اك  ،سيشار إليٍا في حيىٍا

الٌشرعٌي"الهكٌكف هف األساس العقدٌم الفكرٌم، كاألساس الهعرفٌي، كاألساس الٌتربكم الٌىفسٌي، كاألساس 
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االجتهاعٌي كالكطىٌي، جاء يؤكد عمِ ارتكاز الهىٍاج عمِ عقيدة األهة اإلسبلهٌية، كاالىتهاء لؤلهة 
 متٌفاعؿ هع الهجتهع اإلىساىٌي كخبراتً الهختمفة.العربٌية، كاالرتباط بالهجتهع الفمسطيىٌي دكف إغفاؿ ل

 
ك األٌداؼ العاٌهة لمهىٍاج الٌشرعٌي، ٌدؼ الهىٍاج الٌشرعٌي بهحتكاي  أها الخٌط العريض الثٌاىي ٌك
كأىشطتً كأساليبً إلِ تحقيؽ هجهكعة هف األٌداؼ العاٌهة بمغت إثىيف كعشريف ٌدفان، إذ يبلحظ أٌىٍا 

ف ظٍرت بعض الصياغات التي اىبثقت بشكؿ كاضح كتىاغه ت هع ها كرد في أسس الهىٍاج، كا 
 (.2،3،10،17تحتاج إلِ تكضيح كاألٌداؼ )

 
ك األٌداؼ الخاٌصة ببىاء الهىٍاج الٌشرعٌي لمٌصفيف الحادم عشر كالثاىي  أها الخٌط العريض الثٌالث، ٌك

اؿ، كهجاؿ الهعرفة، عشر فقد سعِ الهىٍاج الشرعي لتحقيقٍا في هجاالت خهسة ٌي: هجاؿ االٌتص
ىا ىجد  كهجاؿ الٌىهٌك العاطفٌي كالعقمٌي كالجسهٌي كاالجتهاعٌي، كالهجاؿ الكطىٌي، كالهجاؿ االقتصادٌم.ٌك

هف هجاؿ  12،  6أٌف بعض صياغات ٌذي األٌداؼ تحتاج إلِ إعادة الٌىظر فيٍا هف هثؿ:)الٍدؼ 
هف هجاؿ الٌىهٌك االجتهاعٌي(،  1،2،4هف الهجاؿ الهعرفٌي(،)الٍدؼ 12، 9االٌتصاؿ(، )الٍدؼ 

 هف الهجاؿ االقتصادٌم(. 8هف الهجاؿ الكطىي(، )الٍدؼ 1،2،3،5)الٍدؼ 
 

كيأتي الخٌط العريض الٌرابع الهتعٌمؽ ببىاء الهىٍاج الٌشرعٌي لمٌصفيف الحادم عشر كالثاىي عشر بهعايير 
هىٍاج الٌشرعٌي هف كجٍة هىاسبة كعبارات قصيرة  بحاجة لتكضيح أكثر لكٌؿ عىصر هف عىاصر ال

)هف هعايير الهحتكل: هراعاة الفركؽ الفردية بيف الطبلب كاختبلؼ قدراتٍـ  ىظر الباحثة فهثبلن 
فمـ يحدد الكيفٌية التي يجب فيٍا هراعاة الفركؽ الفردٌية، كخهسة عشر هف الهبادئ  كاستعداداتٍـ(

 كالهرتكزات التي يبىِ عميٍا الهىٍاج الشرعٌي الفمسطيىٌي.
 

كجاء الخٌط العريض الخاهس بالخٌطة الٌدراسٌية لمهىٍاج الٌشرعٌي الفمسطيىٌي عمِ أساس اثىتي عشرة 
حٌصة أسبكعي ا لمصؼ الحادم عشر كاثىتي عشرة حٌصة أسبكعي ا لمثٌاىي عشر، كها حكل ٌذا الخٌط 

عمـ، كقد تهٌيزت هكاصفات الكتاب الهدرسٌي هف حيث اإلطار الهكضكعٌي كالفىٌي كهكاصفات دليؿ اله
، التي عٌززت هف هحٌكات عىاصر لؤلساليب كالكسائؿ كاألىشطةٌذي الهكاصفات بالكضكح،كالتٌفصيؿ 

ا التي جاءت في الخٌط الٌسابؽ.  الهىٍاج كهعاييٌر
 

كأخيران جاء الخٌط الٌسابع الهتعٌمؽ بالتٌقكيـ كالٌتطكير كيشهؿ هعايير تقكيـ الطالب، كهعايير تقكيـ 
جراءات تفصيمية  بتقكيـ الهىٍاج كتطكيري.عىاصر الهى  ٍاج، كالهعىٌييف بتطبيؽ الهىٍاج، كا 
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ثـ عرض في ىٍاية الكثيقة هقررات هىٍاج الٌصؼ الحادم عشر كالٌصؼ الثٌاىي عشر هف الكتب إذ 
تىاكؿ األٌداؼ الٌسمككٌية اإلجرائٌية لكحدات كٌؿ كتاب، هع أٌـٌ الهحتكيات لٍذي الكحدات، هع إرشادات 

 لمهؤٌلفيف هكجٍة لمهعٌمهيف.
 

 المتعم قة بالس ؤال الثاني:تائج الن   2.4
 

 لممعايير عشر والثاني عشر الحادي في  لمص   رعي  الش   المنياج كتب تجسيد ىمد مااني: ؤال الث  الس  
 العريضة؟ الخطوط في ةالمتضمن

 كحتِ تضح اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تفرعت عىً أسئمة اآلتية:
كها جاءت في الخطكط  رعيٌ ة لمهىٍاج الشٌ ألٌداؼ العاهٌ ا رعيٌ ب الهىٍاج الشٌ ؽ كتٌؿ تحقٌ -أ

 اىي عشر؟ف الحادم عشر كالثٌ فيٌ العريضة لمصٌ 
كها جاءت في  رعيٌ ألٌداؼ الخاصة ببىاء الهىٍاج الشٌ ا رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ب

 اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ الخطكط العريضة لمصٌ 
ة كها جاءت في الخطكط هعايير األٌداؼ السمككيٌ  رعيٌ كتب الهىٍاج الشٌ ؽ ٌؿ تحقٌ -ج

 فيف الحادم عشر كالثاىي عشر؟العريضة لمصٌ 
فيف هعايير الهحتكل كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ  رعيٌ الشٌ ؽ كتب الهىٍاج ٌؿ تحقٌ -د

 اىي عشر؟الحادم عشر كالثٌ 
كها جاءت في الخطكط العريضة  شطةهعايير األى رعيٌ الشٌ ؽ كتب الهىٍاج ٌؿ تحقٌ  -ق

 اىي عشر؟فيف الحادم عشر كالثٌ لمصٌ 
فيف قكيـ كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ هعايير التٌ  رعيٌ الشٌ ؽ كتب الهىٍاج ٌؿ تحقٌ  -ك

 اىي عشر؟الحادم عشر كالثٌ 
 ؟ رعيٌ الشٌ  الهىٍاجكتب ك  رعيٌ الشٌ  الفرع ةالعاهٌ  ةاىكيٌ الثٌ  اهتحاف بيف ىاغـالتٌ  هدل ها - س
اإلطار –)اإلطار الهكضكعي دهعايير الكتاب الجيٌ ل رعيٌ ها هدل تحقيؽ كتب الهىٍاج الشٌ  -ح 

 فيف الحادم عشر كالثاىي عشر؟كها جاء في الخطكط العريضة لمصٌ  الفىي(
ذا تبياف لىتائج الٌسؤاؿ الثٌاىي بفركعً:  ٌك

 
 اني:ؤال الث  قة بالفرع) أ ( من الس  تائج المتعم  الن   1.2.4



كها جاءت في الخطكط العريضة  رعيٌ ة لمهىٍاج الشٌ ألٌداؼ العاهٌ ا رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ تحقٌ  ٌؿ-أ
 اىي عشر؟ف الحادم عشر كالثٌ فيٌ لمصٌ 
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(، كجاءت الٌىتائج عمِ الٌىحك 1.4الباحثة الجدكؿ ) صٌههت، الثاىيكلئلجابة عف ٌذا الفرع هف الٌسؤاؿ 
 اآلتي:

 لممرحمة الث انوي ة. رعي  لمنياج الش  في كتب اة داف العام  ى(: مؤش رات تحق ق األ1.4الجدول )
 إلِ كأساليبً كأىشطتً بهحتكاي رعيٌ الشٌ  الهىٍاج يٍدؼ

 فيها صتتمخٌ  ةالعاهٌ  األٌداؼ هف هجهكعة تحقيؽ
 : يأتي

 الٍدؼ العاـٌ 

 الهؤشر
 أهثمة الكتاب

  -كتعالِ سبحاىً- بخالقً البالطٌ  تعريؼ -1

 الفٍـ عمِ ىفسً في ةاإلسبلهيٌ  العقيدة كبىاء

 .كطكاعية حبٌ  عف كاإلقىاع

 11العقيدة
 11الحديث كعمكهً

 24ص21ص 7،8د-2ص1د
 40ص10د

 ىظاـ كؿٌ  هف كالبراءة اإلسبلـ، شريعة التزاـ -2

 هعىِ بتحقيؽ ريعة،الشٌ  ٌذي يخالؼ هبدأ أك

 .اهلل في كالحبٌ  كالبراء الكالء

 9،د16ص 6، د13ص5د 11العقيدة 
 28ص

 أحكاـ كفؽ كاألعهاؿ فاتصرٌ التٌ  استقاهة -3

 .كآدابً اإلسبلـ

 11العقيدة 
كتاب الىظـ 
  12اإلسبلهية

 28ص 9د

 28ص9د 11العقيدة  .كتعالِ سبحاىً هلل ةالعبكديٌ  إخبلص -4

 قكال كسمـ عميً اهلل صمِ سكؿبالرٌ  قتداءاال -5

 .كدعكة كعهبل كسمككا

 االستدالؿ هف كتاب يخمك ال الكتب  كؿٌ 
 اهلل صمِ-سكؿالرٌ   بأحاديث

 .كسمـ عميً
 الهطمكبة العبادات بأداء البالطٌ  التزاـ تعزيز -6

 .كاإليهاف اإلسبلـ أركاف إطار في هىً

 11العقيدة 
 الفقً كأصكلً

  الكتاب كؿٌ 
 87ص3 ،الكحدة47ص2 الكحدة

 كترتيبل تبلكة ًالكريـ كتعميه القرآف ـتعمٌ  -7

 .كتفسيرا كحفظا

 11القرآف كعمكهً
 12عمـك القرآف 

 133:196ص 5الكحدة 
 102:168ص  6الكحدة

 حفظا ةبكيٌ الىٌ  ىةبالسٌ  البالطٌ  عبلقة تكثيؽ -8
 حكلٍا يثار عها اكدفاعن  كدعكة كتطبيقا، كفقٍا
 .شبٍات هف

 11الحديث كعمكهً
 12الحديث

 40:151ص40د:10د هف
 2:139ص 36د:1د هف

 27ص 6، د23ص5د 11الحديث كعمكهً بهعرفة ريؼالشٌ  الحديث هراتب بيف هييزالتٌ  -9
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 حيحلصٌ ا هعرفة أم الهردكد هف الهقبكؿ
 .عيؼكالضٌ  كالحسف

 
 رالهؤشٌ  الٍدؼ العاـٌ :تابع 

 أهثمة الكتاب
 (4.4) اىظر جدكؿ  الكتب كؿٌ  .الحياة بكاقع رعيٌ الشٌ  العمـ ربط -10

 اإلسبلهيٌ  شريعالتٌ  بهصادر البالطٌ  تعريؼ -11

 ةبكيٌ الىٌ  ةىٌ كالسٌ  الكريـ القرآف رأسٍا عمِ

 .رةالهطٌٍ 

 9ص 3، د6ص2د 11قً كأصكلً الف

 الفقً بيف بالعبلقة البالطٌ  تعريؼ -12

 االجتٍاد كطرؽ كأصكلً اإلسبلهيٌ 

 .كاالستىباط

 37ص 11، د2ص 1د 11الفقً كأصكلً 

 البالطٌ  لدل  ككعي فقٍية همكة تككيف -13

 االستدالؿ كطرائؽ الفقٍاء بهىاٌج بتعريفً

 .كاالستىباط

 11الفقً كأصكلً 
 12الحديث 

 37ص11د
 3ص 9،د6ص2د

 باألحكاـ العهؿ يةبأٌهٌ  البالطٌ  تبصير -14

 فكسالىٌ  في بغرسً كذلؾ الحياة، كاقع ةرعيٌ الشٌ 

 بكساطة الحياة في  كتحكيهً العبادات، عبر

 .كاألخبلؽ الهعاهبلت

 11 الحديث
 11كأصكلً الفقً
 11كعمكهً القرآف
  الهعاهبلت فقً

 59ص،15د
 77ص23د
 155ص41د
 62ص16د

 ةإىساىيٌ  رسالة اإلسبلـ بأفٌ  البالطٌ  تعريؼ -15

 .جهعاء ةالبشريٌ  إلسعاد جاءت خالدة

 18ص 5، د13ص 4د 12الحديث 

 يفالدٌ  صياىة في الجٍاد أٌهية بياف -16

 ًكأىٌ  األعداء استٍداؼ هف الهجتهع كحهاية

 حهاية في ؿتتهثٌ  ىبيمة لغاية شريفة كسيمة

 11الحديث كعمكهً
 12الحديث 

 144ص38،د129ص34د
 118ص 30،د114ص 29د
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 .كالكطف كالعقيدة اإلىساف

 الهؤشر الٍدؼ العاـٌ : تابع
 أهثمة الكتاب

 كالعمـ اإليهاف بيف العبلقة أفٌ  عمِ ركيزالتٌ  -17

 اإليهاف بيف تىاقض فبل ة،ايجابيٌ  عبلقة

 .ابتةالثٌ  ةالعمهيٌ  كالحقائؽ

 .42ص11،د38ص10د عمـك القرآف 
 

 بقضايا االٌتهاـ إلِ البالطٌ  تكجيً -18

 كجً في لمكقكؼ تًكأهٌ  ًككطى هجتهعً

 .تكاجٍٍا التي كالٍهـك كالهشكبلت ياتحدٌ التٌ 

 11الحديث
 12الحديث 

 
 12ظـ الىٌ 

 90ص23د
 8د ، 27ص7د ،22 ص6د

 33ص
 134ص35د

 ظاـالىٌ  فٍـ بضركرة البالطٌ  تبصير -19

 تًصبلحيٌ  ِلإ ليتعرؼ ا،كاعين  افٍهن  اإلسبلهيٌ 

 هكاجٍة عمِ كقدرتً الحياة، كاقع في طبيؽلمتٌ 

 .عصر كؿٌ  في لهستجداتا

ة ظـ اإلسبلهيٌ الىٌ 
12 

 الكتاب كؿٌ 

 اإلسبلـ بدعكة البالطٌ  اٌتهاـ تعزيز -20

ا عمِ كالحرص  بؿكالسٌ  الكسائؿ بشتِ ىشٌر

 .كالهتاحة الهشركعة

عكة أساليب الدٌ 
 كالخطابة 

 الكتاب كؿٌ 

 بأساليبً الخطاب ففٌ  عمِ البالطٌ  تدريب -21

 .دةكالهتعدٌ  عةالهتىكٌ 

ة عك أساليب الدٌ 
 كالخطابة 

 109:126ص 4الكحدة 

 ببياف لفمسطيف البالطٌ  حبٌ  تعهيؽ -22

 هف عميٍا الحفاظ كضركرة كفضمٍا قدسيتٍا

 .كالعدكاف كالبغي رٌ الش قكل

 11كعمكهً القرآف
 11كعمكهً الحديث
 12 الحديث

 136ص37،د123ص 36د
 141 ص37،د122 ص32د
 ،118ص30،د114ص29د
 .135ص35د

بهحتكاي كأىشطتً كأساليبً  رعيٌ ( ٌدفان عاهان يسعِ الهىٍاج الشٌ 22هبىٌي عمِ)ً ( أىٌ 1.4ف الجدكؿ )يبيٌ 
ة، سكاء رعيٌ الشٌ  ة في جهيع كتب الهكادٌ األٌداؼ العاهٌ تضهف رات كاضحة عمِ ، كتظٍر هؤشٌ التحقيقٍ



72 

؛ كذلؾ بعرض رعيٌ اىي عشر الشٌ الثٌ  ؼٌ الصٌ  أك كتب هكادٌ  رعيٌ ؼ الحادم عشر الشٌ في كتب هكاد الصٌ 
 .ؽ ذلؾد تحقٌ ثمة عديدة، تؤكٌ أه
 

 الثاني:ؤال ( من الس  بقة بالفرع )تائج المتعم  الن   2.2.4
 
كها جاءت في الخطكط  رعيٌ ة ببىاء الهىٍاج الشٌ لؤلٌداؼ الخاصٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ب

 اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ العريضة لمصٌ 
( الذم يظٍر هؤٌشرات تحٌقؽ 2.3لثاىي أعٌدت الباحثة الجدكؿ)كلئلجابة عف الفرع الثٌاىي هف الٌسؤاؿ ا

 ، اآلتية: الفمسطيىيٌ  رعيٌ ة التي جاءت في الخطكط العريضة لمهىٍاج الشٌ الخاصٌ األٌداؼ 
 

ةىداف ال(: مؤشرات تحق ق األ2.4الجدول )  لممرحمة الث انوي ة. رعي  لمنياج الش  في كتب ا خاص 
 في تحقيقٍا إلِ رعيٌ الشٌ  الهىٍاج يسعِ ةخاصٌ  أٌداؼ ؾلٌىا

  :اآلتي حكالىٌ  عمِ كذلؾ دة،هتعدٌ  هجاالت
 اليدف الخاص                 

 مؤشر تحقيق اليدف
 

 الكتاب     
 

 أمثمة          
 :صاؿفي هجاؿ االتٌ : أكال
 في أكاهري التزاـ عبر -تعالِ– باهلل صمتً ؽيكثٌ  أف -1

 .اـاألحك كسائر كاألخبلؽ كالهعاهبلت العبادات

 29ص9،د2ص1د 11العقيدة 

 كرفلمتٌ  هجاال الككف آيات في ظرالىٌ  هف يجعؿ أف -2
 .اإليهاف حقيقة عمِ كاالستدالؿ

 9ص3،د7ص2د 11العقيدة

 كهعارؼ عمـك هف األخرل األهـ عىد اههٌ  االستفادة -3
 .الحىيؼ اإلسبلهيٌ  يفالدٌ  كتعاليـ يىسجـ بها كهٍارات

عكة أساليب الدٌ 
11 
فقً 

  12الهعاهبلت

 .51،ص48،ص47ص
 .61، ص59ص

 راتتغيٌ  هف فيً كها الهعاصر بكاقعً البالطٌ  إلهاـ -4
 ةكثقافيٌ  ةكفىيٌ  ةكعمهيٌ  ة،كاقتصاديٌ  ةكسياسيٌ  ةاجتهاعيٌ 
 .ةكتقىيٌ 

 11الفقً كأصكلً
 

 12الحديث 
 

18،د65ص17،د57ص13د
 .80ص
34،د111ص28،د2ص1د

 .132ص
 ةغكيٌ مٌ ال كالهعاجـ ةاإلسبلهيٌ  كالهراجع الهصادر استخداـ -5

 .بالهىٍاج مةالصٌ  ذات الحديثة قىياتكالتٌ 
 

هف خبلؿ 
 .أىشطة الكتب

 (5.4) اىظر جدكؿ
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 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب

أىشطة  عبر . كبصيرة كفٍـ بكعي اآلخريف هع الحكار -6
  الكتب

 (5.4) اىظر جدكؿ

 حفظً عمِ كاإلقباؿ كعمكهً، الكريـ بالقرآف االٌتهاـ -7
 إلِ عكةكالدٌ  فيً، جاء بها كالعهؿ كتفسيري، كترتيمً تًكتبلك 
 .رةالهطٌٍ  ةبكيٌ الىٌ  السىة كفؽ تعاليهً تطبيؽ

القرآف 
 11كعمكهً

 12عمـك القرآف 

 133:196ص5الكحدة 
 

 102:168ص 6الكحدة
اف ةالحجٌ  استخداـ -8  21ص7د العقيدة  .اإليهاف بحقائؽ اآلخر إقىاع في كالبٌر
 اهلل، إلِ عكةالدٌ  ىشر في الحديثة ؿصااالتٌ  كسائؿ استخداـ -9

 . العقيدة هبادئ كترسيخ
 أىشطة عبر
  الكتب
 عكةالدٌ  أساليب

11 

 (5.4)  جدكؿ اىظر
 
 ،50ص14،د46ص13د
 . 53ص15د

 هف ريفةالشٌ  األحاديث عميً تدؿٌ  ها تكظيؼ -10
 هجاؿ كفي ة،العهميٌ  الحياة في قياتكاألخبلٌ  اتمككيٌ السٌ 
ـ هسمهيف هف الهجتهع أفراد بيف عاهؿالتٌ   .كغيٌر

الحديث  
  11كعمكهً 
 12الحديث

 الحديث هف يستفاد) فقرة عبر
:) 
،ص57،ص53،ص50ص
 لخإ...70
 .25ص ،16ص ،4ص

 إلِ عكةالدٌ  عبر كاصؿكالتٌ  صاؿاالتٌ  هٍارات تىهية -11
 كالحكار ،ًكفىكى الخطاب أساليب باعتهاد -تعالِ-اهلل

 .الحسىة كالهكعظة بالحكهة

عكة أساليب الدٌ 
 طابةكالخ

 109:126ص 4الكحدة

 هجاؿ في ةرعيٌ الشٌ  صكصالىٌ  هع كاصؿالتٌ  حسف -12
 .ضهيفكالتٌ  كاالقتباس كاالستدالؿ طاالستىبا

القرآف كعمكهً 
،كتاب الفقً 11

 11كأصكلً
الحديث 
 11كعمكهً

 .140،ص161،ص135ص 
 

 154،ص102،ص66ص

في  رعيٌ يتكقع هف طالب العمـ الشٌ : الهعرفيٌ  الهجاؿ في: ثاىيا
ة هرحمة التعميـ الثاىكم أف يعي كيدرؾ كيفٍـ األهكر ىٍاي

 اآلتية:
ها كهدل هىٍها، كؿٌ  كهقتضِ ٍادتافالشٌ -1  كاقع في تأثيٌر

 .الحياة

 
 
 

 11العقيدة 

 
 
 
 الٍدؼ ٌذا يحقؽ الكتاب كؿٌ 
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 الهؤشر الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب

 األسباب ربط كهىٍا الككف، في ةاإللٍيٌ  ىفالسٌ  -2
 .باتسبٌ باله

القرآف 
 11كعمكهً

 .166ص44،د160ص42د

 كتىظيـ الهسمهة، األسرة بتككيف قةالهتعمٌ  األحكاـ -3
 .أفرادٌا بيف العبلقات

 12عمـك القرآف
 12الىظـ 

 .160ص38د
28،د98ص26،د95ص25د

 110ص29،د106ص
 اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ عميٍا يقـك التي القكاعد -4

 .كخصائصً
 .2:46ص 1الكحدة  12ظـ الىٌ 

 لمعمـ األخرل ئيسةالرٌ  كالفركع الفقً بيف العبلقة -5
 كالهعاهبلت لمعبادات حيحةالصٌ  كاألحكاـ ،رعيٌ الشٌ 
 .ائعةالشٌ  كاألخطاء البدع عف بعيدان 

 الحديث
 11كعمكهً
 اإلسبلهي الفقً

 11كأصكلً

 .126ص33د
 
 .9ص3،د7ص2د

 11الفقً كأصكلً .الهعاصر الهجتهع بقضايا الفقً عبلقة -6
 12الهعاهبلت

 .65ص17د
 .57ص13،د50ص12د

 كالهكيٌ  الكريـ القرآف عمـك في هباحث دراسة -7
 اآليات بيف ىاسبكالتٌ  زكؿ،الىٌ  كأسباب ،كالهدىيٌ 
 كالهطمؽ كالهىسكخ اسخكالىٌ  العبلقة، ذات كركالسٌ 
 .دكالهقيٌ 

القرآف 
 11كعمكهً

، الكحدة 3،الكحدة 2الكحدة 
4. 

 الكريـ قرآفال آيات تفسير في ةالعربيٌ  غةالمٌ  ةأٌهيٌ  -8
 . دالالتٍا كفٍـ

القرآف 
 11كعمكهً

 12عمـك القرآف 

35،د98ص27،د88ص25د
ص13،د47ص12د.128ص
 .58ص15،د50

القرآف  .الحديث عمـك هف كافية حصيمة -9
 11كعمكهً

27ص6،د23ص5،د4ص1د
ص9،د33ص8،د30ص7،د
35. 

 كطرؽ ريؼ،الشٌ  الحديث لهصادر الكبيرة ةاألٌهيٌ  -10
 األحاديث هكاقع هعرفةك  هىٍا، كاإلفادة استخداهٍا

 .هىٍا الكاردة
 
 

الحديث 
 11كعمكهً

28ص6،د23ص5،د7ص2د
. 
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 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب

 عف بعيدا كضعفٍا األحاديث ةصحٌ  هف ؽحقٌ التٌ  طرؽ -11
 .فريطكالتٌ  اإلفراط

- - 

 كاألحاديث الكريهة كاآليات ةالقرآىيٌ  كرالسٌ  هف عدد-12
 . ريفةالشٌ  ةبكيٌ الىٌ 

 القرآف اكتاب
 11،12كعمكهً
 الحديث اككتاب

 11،12 كعمكهً

 40د:25ك د 51: 36د 
 
 36د: 1ك د 40د:10د

 :هكٌ في هجاؿ الىٌ : ثالثا
 : يأتي ها عبر كذلؾ ،العاطفيٌ  هكٌ الىٌ  - أ

 في إليً كجًكالتٌ  -كتعالِ سبحاىً- باهلل اإليهاف ترسيخ -1
 .األحكاؿ كؿٌ 

 
 11العقيدة 

 
ص9،د24ص8،د21ص7د

28 

 الحياة أعباء هكاجٍة عمِ كالقدرة بىفسً البالطٌ  ثقة تعزيز -2
 . سبحاىً عميً ككؿكالتٌ  باهلل اإليهاف عبر

  11العقيدة 
 11الحديث

 29ص9، د3ص1د
 40ص10د

ف -تعالِ– اهلل بحكـ ضاالرٌ  -3 كاي رغبتً خالؼ كا   29ص9،د14ص 5د 11العقيدة  . ٌك
 دار ىياالدٌ  أف باعتبار ىيالدٌ ا الحياة عمِ اآلخرة الحياة إيثار -4

 .القرار دار ٌي اآلخرة كأفٌ  كاختبار، ابتبلء
 11العقيدة 
القرآف 
 11كعمكهً

 104ص29د
 
 163ص43د

 رسكلىا رأسٍـ عمِك ( بلـالسٌ  عميٍـ) جهيعا األىبياء حبٌ  -5
 هف الحالصٌ  مؼالسٌ  كحبٌ  ،(كسمـ عميً اهلل صمِ) هحهد
 كأئهتً يفالدٌ  كعمهاء( عميٍـ اهلل رضكاف)  ابعيفكالتٌ  حابةالصٌ 

 .الهخمصيف

 .11العقيدة
القرآف 
 .11كعمكهً
الحديث 
 11كعمكهً

 

24،د78ص22،د75ص21د
 .85ص
 .70ص20،د66ص19د
 .18ص4،د12ص3د

 11العقيدة  .كىظاهً خمقً بديع كفي كجهالً الككف عظهة في ؿأهٌ التٌ  -6
القرآف 
 11كعمكهً

 24ص8،د21ص7د
 159ص42د

 . أملمرٌ  عصبالتٌ  كعدـ خريفاآل آراء احتراـ -7
 
 

 66ص17د 12عمـك القرآف 
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 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب

 سبيؿ في ضحيةكالتٌ  ة،خاصٌ  كالقدس عاهة فمسطيف هحبة -8
ها  .كىفيس غاؿً  بكؿٌ  تحريٌر

ص37،د122ص32د 11الحديث  
141 

 كحضارتً العظيهة تًكألهٌ  لئلسبلـ، باىتهائً االعتزاز -9
 .الحالصٌ  سمفً كتضحيات لهجيدة،ا

 11الفقً كأصكلً
 12ظـ الىٌ 

 40ص11،د23ص6د
 29ص7، د22ص6د

 ىفس في ةبكيٌ الىٌ  ةىٌ كالسٌ  الكريـ القرآف ةهحبٌ  ترسيخ -10
 .اآلخر عف يستغىي ال أحدٌها كأفٌ  الب،الطٌ 

ىظر ا
 ،(6.7.4)الجدكؿ

(7.7.4) 

بكثرة االستشٍاد باآليات 
 كاألحاديث

 قمب في إليٍا كاالىتهاء اإلسبلـ إلِ عكةالدٌ  حبٌ  تعهيؽ -11
 .البالطٌ 

 ٌذا ؽيحقٌ  الكتاب كؿٌ  11عكةأساليب الدٌ 
 الٍدؼ

 في ةاإلسبلهيٌ  األهة لدل ةالعمهيٌ  ركةبالثٌ  االعتزاز -12
 الفقً ، الحديث عمـك ، القرآف العقيدة،عمـك"  دةالهتعدٌ  هجاالتٍا
 . األخرل ـالعمك  كسائر ة،بكيٌ الىٌ  يرة،السٌ  اإلسبلهيٌ 

 11 العقيدة
 11،12 القرآف عمـك
 11 الحديث عمـك

 11الفقً اإلسبلهيٌ 

 115ص32،د99ص28د
  51ص15،د24ص8د
 16ص4د ،13ص3د
 .4ص1د
 

 :كالجسهي هك العقميٌ الىٌ  -ب
 آيات هف الككف في ها ،عبركالعقؿ قؿبالىٌ  االستدالؿ -1

 تً،ككحداىيٌ  اهلل كجكد عمِ -هعجزات كآثار ، بٌيىات
 .صاىع ببل صىعة ال كها خالؽ ببل خمؽ ال ًكأىٌ 

 
 11العقيدة 

 
 24ص8،د21ص7د

 11كأصكلً الفقً  .شريعالتٌ  هصادر هف ةرعيٌ الشٌ  األحكاـ استىباط -2
 12 الهعاهبلت

 71ص21د ،59ص16د
 .64ص15،د38ص 10د

 كالحديث الكريـ القرآف كهىٍج أسمكب هف االستفادة -3
 . ٍـكهجادلت اآلخريف حكار في كهىٍجٍها بكمٌ الىٌ 

 عكة أساليب الدٌ 
11 

 12عمـك القرآف

  34ص 10،د5ص2د
 
 66ص17د

 ةالعقميٌ  ةكاألدلٌ  الصحيحة الشرعية صكصالىٌ  اعتهاد -4
اـ ىبذ في ريحةالصٌ   .كالخرافات كاألساطير األٌك
 
 
 

 11العقيدة 
  12الحديث كعمكهً 

 53ص15، د37ص11د
 98ص24،د94ص23د
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 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 مةأهث الكتاب

 الحياة تىظيـ في اإلسبلهيٌ  الهىٍج أفٌ  البالطٌ  إدراؾ -5
 .لئلىساف كاألىسب األكهؿ الهىٍج كٌ

ة ظـ اإلسبلهيٌ الىٌ 
12 

 ؽ الٍدؼً يحقٌ الكتاب كمٌ 

 كتعٍدٌا الهختمفة كالهٍارات ةالفقٍيٌ  الهمكة تىهية -6
 .كاإلبداع زهيٌ التٌ  لتحقيؽ ٍذيبكالتٌ  كجيًبالتٌ 

 اىظر الجدكؿ
  (4.4) 

 ةظريٌ الىٌ  لهٍاراتا ىسبة
 الهىٍاج كؿٌ  في ةكالعهميٌ 

 طمب في باالعتداؿ ةالجسهيٌ  حةالصٌ  عمِ الهحافظة -7
 اقترافٍا، أك الهحرهات تىاكؿ عف كاالهتىاع الهباحات
 .بٍاتالشٌ  عف كاالبتعاد

القرآف 
 11كعمكهً

 
 12الحديث

،د166ص44،د156ص41د
 .187ص49
 .18ص5د

 : االجتهاعيٌ  هكٌ الىٌ  -ج
 هبادئ كفؽ لهجتهعا في اسالىٌ  هع عاهؿالتٌ  ضركرة -1

 الحىيؼ اإلسبلـ

 كعمكهً القرآف
11 
 12 القرآف عمـك
 12ظـالىٌ 

 179ص47د
 106ص26د
 110ص29د.91ص24د

ـ الكالديف برٌ  -2 القرآف   عميٍـ كالعطؼ كاحتراهٍـ كتكقيٌر
 11كعمكهً

 173ص46د

فشاء األرحاـ صمة -3 طعاـ بلـالسٌ  كا   إرضاءن  عاـالطٌ  كا 
فشاءن  -تعالِ– هلل   الهجتهع في لمكدٌ  اكىشرن  لمهحبة كا 

 91ص24د  12ظـ الىٌ 

 الجهاعيٌ  العهؿ بركح حميكالتٌ  االجتهاعيٌ  كافؿالتٌ  -4
  -تعالِ-اهلل لكجً احتسابان  طكعيٌ كالتٌ 

الحديث 
 11عمكهً

 12الحديث 

 74ص19،د42ص10د
ص8،د27ص7،د22ص6د

33 
 بٍدكء قشتًكهىا لآلخر كاالستهاع بالحجة الرأم طرح -5

ف كأدب  .الرأم خالفً كا 
عكة أساليب الدٌ 

11 
 22ص7،د5ص2د

 الهشكبلت، هكاجٍة في كالحكهة بربالصٌ  حميالتٌ  -6
 لىشر اسبلحن  العفكٌ  كاستخداـ اآلخريف عف فحكالصٌ 
 .بيؿالىٌ  كالخمؽ كالهركءة حهةكالرٌ  ةالهكدٌ 

الحديث كعمكهً 
11 
 

 12الحديث 

،د151ص40،د64ص16د
 101ص26
 40ص10د

 عمِ ةالعاهٌ  الهصمحة كتغميب ةاألىاىيٌ  عف البعد -7
 .ةالخاصٌ  الهصمحة

الحديث كعمكهً 
11 

 12الحديث 

. 90ص23،د51ص14د
 ،104ص27،د
 45ص11د
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 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب

 الٍكل تباعا عف كالبعد ةكالهكضكعيٌ  زاٌةبالىٌ  حميالتٌ  -8
 .الىفس كرغبات

الحديث كعمكهً 
11 

 12الحديث

 117ص31د
 54ص11د

 كضركرة ،بٍاتكالشٌ  ئيٌ السٌ  فٌ كالظٌ  الخىٍرص عف البعد -9
 . هىً هتيقف ٌك كها الحقائؽ، اتباع

القرآف كعمكهً 
11 

 .196ص51د

 مـالظٌ  أسباب كاجتىاب اآلخريف، ظمـ عف أمالىٌ  -10
 .كالحؽٌ  العدالة متحرٌ  ضركرة هع كهكاطىً،

الحديث كعمكهً 
11 

31،د98ص25،د83ص21د
 118ص

 كحىكة بحكهة الهىكر فع ٍيىٌ كال بالهعركؼ األهر -11
 .كأىاة كصبر

أساليب 
 11عكةالدٌ 

12،د39ص11،د22ص7د
 43ص

 أساس عمِ اسالىٌ  هع ةاالجتهاعيٌ  العبلقات إقاهة -12
 . الهسمـ الهجتهع في فاضؿلمتٌ  اهعيارن  قكلالتٌ 

 12عمـك القرآف 
 12ظـ الىٌ 

  102ص 25د
 92ص24د

 كالسيها جاىبٍـ، إلِ كالكقكؼ الهىككبيف هكاساة -13
 كالهصابيف كالجرحِ األسرل كذكم ٍداءالشٌ  أسر

 . ةالخاصٌ  كاالحتياجات

 القرآف كعمكهً
 12الحديث 

 180ص47د
ص8،د27ص7،د22ص6د

33 
 أعهِ، اتقميدن  اآلخريف تقميد عف فسبالىٌ  أمالىٌ  -14

 اسالىٌ  أحسف إف عةإهٌ  البالطٌ  يككف أف عف كالبعد
ف أحسف  .أساء أساؤكا كا 

 2ص1د 12الحديث

أساليب  .الحالصٌ  كالعهؿ الخير إلِ اسالىٌ  عكةد  -15
 11عكةالدٌ 

 ؽ الٍدؼالكتاب يحقٌ  كؿٌ 

 إلِ عكةالدٌ  في الجهاعيٌ  العهؿ ركح عمِ الحرص -16
 .اإلسبلـ

عكة أساليب الدٌ 
11 

 19ص 6د

 شكةكالرٌ  كالغٌش  ةاالجتهاعيٌ  األهراض هحاربة -17
 .ئةيٌ السٌ  العادات هف ذلؾ كغير كاالحتكار

 12الحديث 
 12ظـالىٌ 

 45ص11د
 55ص14،د53ص13د

 : الهجاؿ الكطىيٌ : رابعا
 ةبكيٌ الىٌ  ةىٌ كالسٌ  الكريـ القرآف ىصكص كداللة فمسطيف ةأٌهيٌ  -1

 .كهكاىتٍا كبركتٍا تٍاقدسيٌ  عمِ

 
القرآف 
 11كعمكهً
الحديث 
 11كعمكهً

 
  138ص37د
 .141ص37،د32ص 2د
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 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب

 كالكحدة كاالحتراـ ةالهحبٌ  أكاصر تكثيؽ يف عكةالدٌ  ةأٌهيٌ  -2
 .الكطف أبىاء بيف عاكفكالتٌ 

الحديث كعمكهً 
11 

 12الحديث

 151ص40د
 125ص32،د91ص22د

 كجً في كالكقكؼ عىٍا فاعكالدٌ  األكطاف حهاية كجكب -3
 .كهكاجٍتٍا طاتًهخطٌ  ككشؼ الهحتؿٌ 

الحديث 
 11كعمكهً
 12الحديث 

 144ص38،د129ص34د
 118ص30د

 تتىافِ التي كاألخبلؽ قاليدكالتٌ  العادات هف الكطف هايةح -4
 .اإلسبلـ كتعاليـ

 111ص28،د2ص1د 12الحديث 

 أرض ففمسطيف كأكىافً، الهقدس بيت في باطالرٌ  أٌهية -5
 .كالهىشر الهحشر

الحديث 
 11كعمكهً

 114ص29د

 :في الهجاؿ االقتصادمٌ : خاهسا
 هف باضر  كاعتباري صكري بشتِ العهؿ أٌهية إدراؾ -1

 .العبادة ضركب

لحديث كعمكهً 
11 

الىظـ 
  12األسبلهية

 78ص20د
 

 )الىظاـ االقتصادم(2الكحدة 

ا كعهارتٍا األرض استصبلح عمِ العهؿ -2  كاستثهاٌر
 .الهجتهع هصمحة ؽيحقٌ  بها

الحديث 
 11كعمكهً

 107ص28د

ىفاقً كتىهيتً باستثهاري الهاؿ عمِ الهحافظة -3  كا 
 . الهشركعة رؽبالطٌ 

القرآف 
 11كعمكهً
 12الىظـ

 184ص48،د166ص44د
 81ص22د

 كأكؿ رقةكالسٌ  باكالرٌ  الهشركع غير الكسب بتجىٌ  -4
 .كالغٌش  كاالحتكار بالباطؿ، اسالىٌ  أهكاؿ

 12الحديث
 12ظـ الىٌ 

 54ص13،د49ص12د
 75ص20،د71ص19د

 القتصادا بىاء في فقاتكالىٌ  كاةالزٌ  ىظاـ دكر إبراز -5
 .الفقر هشكمة عمِ كالقضاء

 الحديث
 11كعمكهً

 74ص19،د54ص14د

 ىهيةالتٌ  في كاستثهاري العاـٌ  الهاؿ عمِ الهحافظة -6
 . لمهجتهع اهمةالشٌ 

 

القرآف كعمكهً 
11 
 12ظـالىٌ 

 ،166ص44د
 81ص22د

 رالهؤشٌ  الٍدؼ الخاٌص : تابع
 أهثمة الكتاب
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 كاالبتعاد اإلىفاؽ في رشيدكالتٌ  االقتصاد ةأٌهيٌ  إدراؾ -7
 .قتيركالتٌ  اإلسراؼ عف

حديث ال
 11كعمكهً
 12الىظـ 

 .55ص 14د
 71ص19

ة ظـ اإلسبلهيٌ الىٌ  . االقتصاد تىهية في العمـ ةأٌهيٌ  -8
12 

 .63ص 16د

القرآف  .االقتصاد لبىاء كاستغبللً الكقت استثهار -9
 11كعمكهً

 169ص45د

 لتحقيؽ عيكالسٌ  خيرات هف الككف في اههٌ  االستفادة -10
 .ىاعةكالصٌ  جارةلتٌ كا راعةالزٌ  طريؽ عف اتيالذٌ  االكتفاء

الحديث 
 11كعمكهً

ة ظـ اإلسبلهيٌ الىٌ 
12 

 .107ص28د
 .81ص22،د55ص14د

 إلِ تحقيقٍا في خهسة هجاالت: رعيٌ ة التي يسعِ الهىٍاج الشٌ ( األٌداؼ الخاصٌ 2.4) ف الجدكؿيبيٌ 
فة قد ( ٌدفان، تظٍر الهؤٌشرات أٌف كتب الهىٍاج بفركعٍا الهختم12؛ كيحكم )أواًل: مجال االت صال

 حٌققتٍا.
( ٌدفان، تظٍر الهؤٌشرات أٌف كتب الهىٍاج بفركعٍا الهختمفة 12؛ كيحكم )ثانيًا: المجال المعرفي  
 ( لـ يتحٌقؽ.11حٌققتٍا عدا الٍدؼ )
أٌداؼ(، كلمٌىهٌك االجتهاعٌي  7ٌدفان(، كلمٌىهٌك العقمٌي الجسهٌي)12: لمٌىهٌك العاطفٌي )ثالثًا: مجال الن مو  

 تظٍر الهؤٌشرات تحٌققٍا جهيعان في كتب الهىٍاج.ٌدفان(، 17)
أٌداؼ(، يظٍر بكضكح عبر الهؤشرات أٌف كتب الهىٍاج الٌشرعٌي  5؛ كيحكم )رابعًا: المجال الوطني  

 حقٌقتٍا جهيعٍا.
أٌداؼ( ظٍرت هؤشرات تؤكد عمِ تحقيؽ الهىٍاج الٌشرعٌي  10؛ كيحكم )خامسًا: المجال االقتصادي  

 لٍا أيضان.
 

 الثاني: ؤال ( من الس  جقة بالفرع )تائج المتعم  الن   3.2.4


العريضة  ة كها جاءت في الخطكطمككيٌ هعايير األٌداؼ السٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ج
 اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ لمصٌ 

لهبلحؽ) اكلئلجابة عف ٌذا الفرع هف الٌسؤاؿ الثاىي أىشأت الباحثة جدكال لكٌؿ كتاب كها يظٍر في 
لهعرفة هدل تحٌقؽ هعايير األٌداؼ الٌسمككٌية في هجاالتٍا الٌثبلثة: الهعرفٌية  (9.3.3 -1.3.3

كالكجداىٌية كالٌىفس حركٌية، ككقع الٌتركيز عمِ هستكيات األٌداؼ الهعرفٌية كها يظٍر في ٌـر بمكـ، ثـ 
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حدات الهىٍاج الٌشرعٌي ككٌؿ، كالتي ( بالٌىسب الهئكٌية لتحميؿ األٌداؼ الٌسمككٌية لك 3.4جاء الجدكؿ )
 احتكتٍا الخطكط العريضة: 

 مجاالت وفق رعي  الش   لمنياجا لوحدات ةموكي  الس   ألىدافا تحميل(: الن سب المئوي ة ل3.4جدول )
 .المعرفي   بموم تصنيف

 الهجهكع حركيٌ ىفس كجداىيٌ  قكيـالتٌ  ركيبالتٌ  حميؿالتٌ  طبيؽالتٌ  ـالفٍ لهعرفةا الكتاب

 %100 - %15 - - %10 %2.5 %37.5 %35 يدةالعق

 %100 %2.4 %9.8 %2.4 %2.4 %14.6 %12.2 %34.1 %21.9 القرآف كعمكهً

 %100 %3.3 %23.3 - - %10 - %48.3 %15 الحديث كعمكهً

 %100 - - - - %27.8 %11.1 %11.1 %50 الفقً كأصكلً

 %100 %18.8 %12.5 %3.1 %3.1 %18.8 %3.1 %15.6 %25 عكة أساليب الدٌ 

 %100 %2.08 %2.08 - - %16.6 %10.4 %37.5 %31.3 عمـك القرآف

 %100 %8.2 %18.4 - - %20.4 %4.08 %32.7 %16.3 ريؼ لشٌ ا الحديث

 %100 - - - %8.3 %16.6 - %33.3 %41.6 "لهعاهبلتا فقً"

 %100 - %2.85 - - %8.57 %8.57 %45.7 %34.3 ةظـ اإلسبلهيٌ الىٌ 

 
جاء في كتاب الفقً اإلسبلهٌي  لمستوى المعرفة( أٌف أعمِ ىسبة هئكٌية 3.4جدكؿ)يبلحظ هف ال

إذ بمغت  ، ثـ فقً الهعاهبلت لمٌصؼ الثٌاىي عشر؛(%50كأصكلً لمٌصٌؼ الحادم عشر؛ إذ بمغت )
، ثـ كتاب الٌىظـ (%35إذ بمغت ) ، ثـ كتاب العقيدة اإلسبلهٌية لمٌصٌؼ الحادم عشر؛(41.6%)

إذ  ، ثـ كتاب عمكـ القرآف لمٌصٌؼ الثٌاىي عشر؛(%34.3إذ بمغت ) مٌصٌؼ الثٌاىي عشر؛اإلسبلهٌية ل
( لمٌصٌؼ الحادم عشر، ثـ %25إذ بمغت ) ثـ كتاب أساليب الٌدعكة كفٌف الخطابة؛ (،%31.3بمغت )

( لمٌصٌؼ الحادم عشر، ثـ كتاب الحديث الٌشريؼ؛إذ بمغت %22إذ بمغت ) كتاب القرآف كعمكهً؛
إذ بمغت  ( لمٌصٌؼ الثٌاىي عشر، كأخيران كتاب الحديث كعمكهً لمٌصؼ الحادم عشر؛16.3%)

 (.%15ىسبتً)
 

كتاب الحديث كعمكهً لمٌصؼ الحادم عشر األعمِ ىسبة؛ إذ بمغت  الفيم مستوىبيىها كاف في 
اء في ( لمٌصٌؼ الثٌاىي عشر، بيىها ج%45.7(، يميً كتاب الٌىظـ اإلسبلهٌية؛ إذ بمغت ىسبتً)48.3%)

( بيىها جاء كتابا العقيدة اإلسبلهية لمصؼ الحادم عشر ككتاب %37.5الهرتبة الثالٌثة بىفس الٌىسبة)
(، ثـ كتاب القرآف كعمكهً لمصؼ الحادم %37.5عمكـ القرآف لمصؼ الثاىي عشر بالىسبة ىفسٍا)

(، %33.3(، ثـ كتاب فقً الهعاهبلت لمصؼ الثاىي عشر بىسبة بمغت )%34.1عشر بىسبة بمغت)
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(، كاحتٌؿ كتاب الفقً اإلسبلهٌي كأصكلً لمحادم %32.7ثـ كتاب أساليب الٌدعكة لمحادم عشر بىسبة )
 (.  %11.1عشر الهرتبة األخيرة بىسبة بمغت )

 
(، كجاء كتاب %12.2بىسبة بمغت) مستوى الت طبيقكجاء كتاب القرآف كعمكهً في الهرتبة األكلِ في 

(، ثـ كتاب %10.4(، ثـ كتاب عمكـ القرآف)%11.1لثٌاىية بىسبة بمغت)الفقً كأصكلً في الهرتبة ا
(، ثـ كتاب أساليب %4.08(، ثـ كتاب الحديث الٌشريؼ )%8.6الٌىظـ اإلسبلهٌية بىسبة بمغت )

(، بيىها خبل كتابا الحديث كأصكلً %2.5(، ثـ كتاب العقيدة اإلسبلهٌية)%3.1الدعكة بىسبة بمغت )
 ألٌداؼ بهستكل الٌتطبيؽ.كفقً الهعاهبلت هف ا

 
( في الهرتبة األعمِ، ثـ %27.8فجاء كتاب الفقً كأصكلً بىسبة بمغت ) مستوى الت حميلأٌها في 

(، ثـ %18.8(، ثـ كتاب أساليب الٌدعكة بىسبة بمغت )%20.4كتاب الحديث الشريؼ بىسبة بمغت )
(، ثـ كتاب القرآف %16.6كتابا فقً الهعاهبلت كعمكـ القرآف بالىسبة ىفسٍا إذ بمغت)

ي )%14.6كعمكهً) ( كأخيران %10(، بيىها حصؿ كتابا العقيدة كالحديث كعمكهً عمِ الٌىسبة ىفسٍا ٌك
 (. %16.6كتاب الٌىظـ اإلسبلهٌية بىسبة بمغت)

 
(، بيىها كاف %8.3حصؿ كتاب فقً الهعاهبلت عمِ أعمِ ىسبة؛ إذ بمغت) مستوى الت ركيبكفي 

(، كبيىٍها ىسبة كتاب أساليب الٌدعكة؛ إذ بمغت %2.4قؿ ىسبة؛ إذ بمغت )كتاب القرآف كعمكهً األ
 ( كقد خمت بقية كحدات الكتب هف أٌداؼ ٌذا الهستكل.3.1%)
 

فقد خمت هىٍا جهيع أٌداؼ كحدات الكتب إال كتاب أساليب الٌدعكة  مستوى الت قويمكأٌها األٌداؼ هف 
 %(.2.4بمغت )  بة%( ككتاب القرآف كعمكهً بىس3.1بىسبة بمغت )

فىجد أٌف كتابي الفقً كأصكلً كفقً الهعاهبلت اىعدهت فيٍها، كجاء كتاب  المجال الوجداني  أها في 
%(، 18.4%( كيميً كتاب الحديث الٌشريؼ) 23.3بمغت )  الحديث كأصكلً في الهرتبة األكلِ بىسبة

%(، ثـ 9.8بمغت ) بىسبة كهً%(، ثـ كتاب القرآف كعم12.5بمغت ) ثـ كتاب أساليب الٌدعكة بىسبة
%(، كأخيران 2.08بمغت ) بىسبة %(، كيميً كتاب عمـك القرآف2.9بمغت ) كتاب الٌىظـ اإلسبلهٌية بىسبة

 %(.1.5بمغت )  بىسبة كتاب العقيدة
 

بمغت  بىسبة فكاىت الٌىسبة األعمِ لكتاب أساليب الٌدعكة المجال الن فس حركي  أها األٌداؼ في 
%(، كجاءت ىسبنا ضئيمة في كٌؿ هف 8.2بمغت ) بىسبة كتاب الحديث الٌشريؼ%(، كيميً 18.8)

%( ككتاب 2.08بمغت ) بىسبة %( ككتاب القرآف كعمكه3.3ًبمغت ) بىسبة كتابي الحديث كعمكهً
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%(، كاختفت في كتب الفقً كأصكلً كفقً الهعاهبلت كالٌىظـ 2.08بمغت ) بىسبة عمكـ القرآف
 اإلسبلهٌية.   

 
 :لؤال األو  ( من الس  دقة بالفرع )تائج المتعم  ن  ال 4.2.4

يف فٌ هعايير الهحتكل كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -د 
 اىي عشر؟الحادم عشر كالثٌ 

كلئلجابة عف الفرع )د( هف الٌسؤاؿ الثٌاىي أىشأت الباحثة جدكالن لكٌؿ كتاب كها يظٍر في 
لهعرفة هدل تحٌقؽ هعايير بىاء الهحتكل كها كردت في الخطكط  ( 9.4.3-1.4.3الهبلحؽ)

( بالٌىسب الهئكٌية لتحٌقؽ بىاء الهحتكل في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي ككٌؿ، 4.4العريضة، ثـ جاء الجدكؿ )
 كالتي احتكتٍا الخطكط العريضة كها يبٌيف الجدكؿ اآلتي: 

 
 .رعي  المنياج الش   دروس كتبناء المحتوى في معايير ب(:الن سبة المئوية لتحق ق 4.4جدول )

القرآف  العقيدة الهادة
 كعمكهً

 الحديث
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الىظـ

 %95 %90 %100 %100 %58.1 %87.1 %95 %98 %93.9 ةافعيٌ إثارة الدٌ 

ربط الهحتكل بكاقع 
 الحياة

60.6% 37.3% 40% 80.6% 41% 37.5% 75% 95% 65% 

هراعاة الجاىبيف 
 ظرم كالعهميٌ الىٌ 

24.2% 90.2% 77.5% 77.4% 93% 45% 83.3%  85% 57.5% 

 %30 %25 %55.6 %35 %30.2 %32.3 %72.5 %49 %30.3 كقائع

 %55 %30 %50 %40 %32.6 %32.3 %55 %37.3 %36.3 هكاقؼ

 %77.5 %95 %66.7 %87.5 %27.9 %77.4 %50 %64.7 %45.5 أهثمة

 %7.5 %5 %11.1 %5 %2.3 %6.5 %15 %15.7 %9 قصص

 %60 %100 %41.7 %62.5 %39.5 %77.4 %30 %25.5 %69.7 هفاٌيـ كهصطمحات

 %100 %100 %100 %100 %72.1 %100 %100 %100 %100 ةحقائؽ ديىيٌ 

 %7.5 %5 %13.9 %12.5 %9.3 %16.1 %15 %31.4 %24,3 ةحقائؽ عمهيٌ 

 %85 %100 %69.4 %47.5 %9.3 %90.3 %52.5 %21.6 %39.4 ةعيٌ أحكاـ شر 

 %22.5 %40 %80.6 %47.5 %62.8 %80.6 %57.5 %56.9 %33.35 ةهٍارات ىظريٌ 

 - - - %37.5 %74.4 %45.2 %20 %66.7 %9.6 ةهٍارات تطبيقيٌ 

 %77.5 %30 %91.7 %40 %58.1 %58 %77.5 %45.1 %63.6 قيـ كسمكؾ
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، رعيٌ بىسب هختمفة في دركس كتب الهىٍاج الشٌ  ( هعياران تحٌققت14( كجكد )4.4كؿ)يبلحظ هف الجد
%(، كجاء 100) هعيار إثارة الٌدافعٌيةريؼ أعمِ ىسبة في عمكـ القرآف كفقً الحديث الشٌ  كتابا ؽفحقٌ 

 %(.58.1) بمغت عكة في الهرتبة األخيرة بىسبةكتاب أساليب الدٌ 
 

فصيؿ بعد عرض ارتأت الباحثة أف تتعرض لً بشيء هف التٌ  افعية ""إثارة الدة ٌذا الهعيار كألٌهيٌ 
 ىتائج ٌذا الجدكؿ.

 
ي %( 95)بمغتكتاب فقً الهعاهبلت بىسبة  فجاء"ربط المحتوى بواقع الحياة" أها هعيار  األعمِ ٌك

عمكـ القرآف كالقرآف  %(، كجاء كتابا80.6) بمغتهف بيف الكتب كيميً كتاب الفقً كأصكلً بىسبة 
 %( عمِ التكالي.37.3%(،)37.5)بمغتمكهً في الهراتب األخيرة بىسب كع
 

"بيىها هعيار" سبة الخطابة الىٌ  عكة كففٌ أ كتاب أساليب الدٌ ، فقد تبكٌ مراعاة الجانبين الن ظري والعممي 
 %(.24.2)بمغتبٍذا الجاىب بىسبة  أ كتاب العقيدة الهرتبة األقؿٌ %(، كتبكٌ 90.2)إذ بمغتاألعمِ 

 
 ، فحٌقؽ كتاباالوقائع والمواقف واألمثمة والقصصعمـ؛ ة لتعزيز اكتساب خبرات التٌ لهعايير الهٍهٌ كهف ا

ي  ،%(55.6)بمغتريؼ ىسبة %( كالحديث الشٌ 72.5)بمغت الحديث كعمكهً ىسبة سب في أعمِ الىٌ ٌك
 دركس كؿٌ في  "المواقف"ا كجكد %(، أهٌ 25ىسبة كتاب فقً الهعاهبلت) ككاف األقؿٌ  ،"الوقائع"كجكد 

ي)الحديث كعمكهً كالىٌ  ؽ كتاباكتاب، فحقٌ  %(، بيىها كاف كتاب فقً الهعاهبلت 55ظـ أعمِ ىسبة ٌك
 %(. 30)؛ إذ بمغتاألقؿ ىسبة

 
بيىها كتاب العقيدة  %(األعمِ ىسبة باحتكاء دركسً عميٍا،95فكاف كتاب فقً الهعاهبلت) األمثمة"ا "أهٌ 

 %(. 50)؛ إذ بمغت ىسبة األقؿٌ 
     
، فقد حصؿ كتاب القرآف رعيٌ في دركس الهىٍاج الشٌ  في ىسبة الحضكراألقؿ حظان  "القصص"كاىت ك 

ي)كعمكهً عمِ الىٌ  ي ) %(، كحصؿ كتاب عمكـ القرآف عمِ أقؿٌ 15.7سبة األعمِ ٌك  %(.2ىسبة ٌك
 

ي  ،%(100)بمغت في دركس كتاب فقً الهعاهبلت بىسبة  ""المفاىيم والمصطمحاتهعيار كحضر ٌك
ي)كحصؿ كتاب عمكـ القرآف عمِ الىٌ  ،بيف الكتب سبة األعمِالىٌ   %(.25سبة األقؿ ٌك
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%( في دركس كتب الهىٍاج فمـ يخؿ 100)بمغتبىسبة  حضكريفي  "الحقائق الد ينيةكتصدر هعيار" 
 % (.72.1بمغت ىسبتً) إذعكة درس هف دركس الهىٍاج هىٍا إال في كتاب أساليب الدٌ 

 
افكاىت ىسبة  "الحقائق العمميةأها " كاف كتاب القرآف كعمكهً األعمِ بىسبة ركس قميمة ك في الدٌ  حضكٌر
ي)حصؿ كتاب فقً الهعاهبلت عمِ الىٌ %(، بيىها 31.4بمغت)  %(.5سبة األدىِ ٌك

 
%( في دركس 100)بمغتاألعمِ في دركس الهىٍاج بىسبة  حضكري"كاف  "األحكام الش رعي ةكهعيار

 %(.9.3) بمغتعكة بىسبة كتاب أساليب الدٌ  في سبةكتاب فقً الهعاهبلت، كاألدىِ ى
 الفقً كأصكلً  اء دركس الهىٍاج عميً، فكاف كتابا" بىسب هتفاكتة في احتك  "ميارات نظري ةكجاء هعيار
 %(.22.5)بىسبة بمغت

 
ف اختفِ هف دركس  هتفاكتنا رعيٌ " في دركس كتب الهىٍاج الشٌ  الميارات الت طبيقي ة" حضكرككاف  كا 
ي الحديث كفقً الهعاهبلت كالىٌ  ،كتب ةثبلث عكة في كتاب أساليب الدٌ  حضكريظـ، بيىها كاىت ىسبة ٌك

 ؛ إذ بمغتكتاب العقيدة حضكر%( هف بيف الكتب. ككاف األقؿ ىسبة 74.4) بىسبة بمغت األعمِ
(9.6.)% 
 

ك "كىأتي إلِ ا ، فقد يً هتقاربناعمكاف احتكاء دركس كتب الهىٍاج " إذ القيم والس موكلهعيار األخير ٌك
ي األعمِ، بيىها 91.7)بمغت في دركس كتاب الحديث بىسبة حضر  كتاب فقً الهعاهبلت  حاز%( ٌك
ي ) ةالىسبعمِ   %(.30األدىِ ٌك

  
 (: 1.4.4الجدكؿ اآلتي ) لً أفردت الباحثة" في دركس الهىٍاج "إثارة الد افعي ةة هعياركىظران ألٌهيٌ 
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 ةانوي  لممرحمة الث   رعي  كتب المنياج الش  دروس ة في افعي  الد   طرق إثارة (: تكرار1.4.4جدول)
القرآف  العقيدة ؽر الطٌ 

 كعمكهً
الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة
 

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الهجهكع  الٌىظـ
 الكتب في كؿٌ 

 سبة الىٌ 
 ةالهئكيٌ 

 %6 20 12 - - 4 - - - 3 1 ـعمٌ ذكر أٌداؼ التٌ 

 %1.8 6 1 2 - - - 1 - 2 - حؿٌ  إلِ بحاجة هشكمة كجكد

 هكضكع ةأٌهيٌ  عمِ أكيدالتٌ 
 في أك ـالهتعمٌ  حياة في رسالدٌ 

 راسيٌ الدٌ  الهجاؿ

3 - 2 10 - 4 - 1 - 20 6% 

 دركس أك بالعهؿ ـعمٌ التٌ  ربط
 ةتطبيقيٌ 

- - - - 12 - - - - 12 3.6% 

 %0.3 1 - - - - - - 1 - - عرض قصص ٌادفة

 %3 10 - - - - - - - 2 8 أكد هف االستعداد الهفاٌيهيالتٌ 

 %10.2 34 7 2 - - 4 7 1 4 9 ابؽ بالبلحؽربط السٌ 

 %12.6 42 12 6 - 4 6 5 1 7 1 فصيؿالتٌ  اإلجهاؿ ثـٌ 

 %27.2 91 - - 31 15 - - 27 17 1 شرحً ثـٌ  عميهيٌ التٌ  ٌص الىٌ  كركد

 %12.3 41 3 6 - 12 2 3 1 12 2 إثارة أسئمة

 %7.2 24 1 5 1 1 1 - 5 2 6 ىكع هف أكثر بيف الجهع

  300 38 18 36 40 25 27 37 48 31 كتاب لكؿٌ  ةافعيٌ الدٌ  أىكاع هجهكع
  %95 %90 %100 %100 %58.1 %87.1 %95 %98 %93.9 ةسبة الهئكيٌ الىٌ  89.8%
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عة بمغ كثيرة كهتىكٌ  درس في بداية كؿٌ  طرق إثارة الد افعي ة ( أفٌ 1.4.4يتبٌيف هف الجدكؿ)
تكرار(  300بمغ عددٌا) إذ ؛(أىكاع، ككاف هجهكع تكرار احتكاء دركس الهىٍاج عميٍا عاليان 10عددٌا)
%(، بيىها كاف 100عمكـ القرآف كالحديث األعمِ تكراران بىسبة ) ككاف كتابا %(،89.8)بمغت بىسبة

 %(.58.1)بمغتعكة األقؿ تكراران بىسبة كتاب أساليب الدٌ 
 
حصؿ عمِ ىسبة  إذ ،"األعمِ ىسبة هف بيف الطرؽ ورود الن ص  الت عميمي  ثم شرحواىت طريقة "كك

لـ تأت إال هرة كاحدة في  ىسبة، إذ "األقؿٌ  عرض قصص ىادفة%(، بيىها كاىت طريقة "27.2)بمغت
 %(في كتاب الحديث كعمكهً.0.3)بمغت هجهكع دركس الهىٍاج بىسبة

  
      الثاني:ؤال بالفرع )ه( من الس  قة تائج المتعم  الن   5.2.4

يف فٌ كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ  هعايير األىشطة رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ق
 اىي عشر؟الحادم عشر كالثٌ 

كلئلجابة عف الفرع )ق( هف الٌسؤاؿ الثاىي أىشأت الباحثة جدكال لكٌؿ كتاب كها يظٍر في 
ثـ  ،دل تحٌقؽ هعايير األىشطة كها كردت في الخطكط العريضة لهعرفة ه ( 9.5.3-1.5.3الهبلحؽ)

( بالٌىسب الهئكٌية لتحٌقؽ األىشطة في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي ككٌؿ، كالتي حكتٍا 5.4جاء الجدكؿ )
الخطكط العريضة، كلذلؾ كاف البٌد هف بياف تفصيؿ لىكعٌية األىشطة في كٌؿ كتاب، قبؿ عرض 

 (: 5.4الجدكؿ)
  

 :ب العقيدة لمص ف  الحادي عشرأواًل: كتا
ي: إذ جاءت األىشطة فيً عمِ ، ( ىشاطنا30الكتاب) عدد األىشطة في كؿٌ   ىشاط صيغةثبلث صيغ ٌك

ي األعمِ ىسبة )%70 (بمغ صفيٌ   صيغة(، ثـ %16.6 (بمغت بىسبة أىاقش صيغةثـ  ،بيف الكتب ٌك
 .)%13.3) ىسبتٍا بمغت، ك أفكر
 

 عمومو لمص ف الحادي عشر:ثانيًا: كتاب القرآن الكريم و 
ي: 52عدد األىشطة في كٌؿ الكتاب)  ىشاط صيغة( ىشاطنا، جاءت األىشطة فيً عمِ ثبلث صيغ ٌك

ي األعمِ ىسبة،%84.6  (بمغ صفيٌ  ، ثـ صيغة ) %13.5ىسبتٍا ) كبمغت أفكر صيغةثـ  ( ٌك
 %(.1.9أىاقش بىسبة)

  
 عشر:ثالثُا: كتاب الحديث الش ريف وعمومو لمص ف  الحادي 

  ( فقط.صفيٌ  ىشاط( ىشاطنا، إذ جاءت األىشطة فيً بصيغة )16عدد األىشطة في كٌؿ الكتاب)
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 رابعًا: كتاب الفقو اإلسالمي  وأصولو لمص ف  الحادي عشر:
ي:  تيف فقطصيغب األىشطة فيً ، جاءت( ىشاٌطا40الكتاب) عدد األىشطة في كؿٌ   ىشاط صيغةٌك

ي األعمِ ىسبة،) %60 (بمغت صفيٌ   (. %40ىسبتٍا )بمغت ك  أفكر صيغةثـ  ٌك
  

 خامسًا:كتاب أساليب الد عوة وفن  الخطابة لمص ف  الحادي عشر:
ي: ( ىشاطنا69الكتاب) عدد األىشطة في كؿٌ   صفيٌ  ىشاط صيغة، جاءت األىشطة فيً بثبلث صيغ ٌك

ي األعمِ ىسبة، )%55 (بمغت تٍا كىسب ،ثـ صيغة أىاقش)%39.1ر كىسبتٍا )أفك صيغةثـ  ٌك
(5.8%). 
 

كتاب عمكـ القرآف الذم حكل ىشاطيف   ، سكلمهىٍاج الٌشرعٌي أىشطةكتب الثاىي عشر للـ تحك بيىها 
، هف صيغة )أفٌكر(. البالطٌ  عىد الفٍـ زتعزٌ  فقط أىشطة( 9)كل إذ ح ظـالىٌ  كتاببصيغة )أفكر(، ك 

 كيبٌيف الجدكؿ اآلتي الٌىسب الهئكٌية لهعايير األىشطة.
ذا تكضيح  ( اآلتي: 5.4تفصيمي لؤلىشطة كها يظٍر في الجدكؿ) ٌك
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 (: الن سبة المئوي ة لمعايير األنشطة كما جاءت في كتب المنياج الش رعي  لممرحمة الث انوي ة.5.4جدول )
 

 ىكع الٌىشاط
القرآف  العقيدة

 كعمكهً
الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الدعكة 

عمـك 
 القرآف

يث الحد
 ريؼ الشٌ 

فقً 
 الهعاهبلت"

 ظـالىٌ 
 

 البالطٌ  قدرة زتعزٌ 
 جكيدكالتٌ  بلكةالتٌ  عمِ

- 3.8% - - - - - - -  

 ًيكتقكٌ  اإليهاف زتعزٌ 
  البالطٌ  قمب في

10% 1.9% - - - - - - - 

 البالطٌ  قدرة هف زتعزٌ 

 القرآف حفظ عمِ

  كالحديث

3.3% - - - - - - - - 

 البالطٌ  قدرة يتىهٌ 

 فسيرتٌ ال عمِ

26.6% 46.2% - 10% 8.7% - - - - 

 قدرة هف زتعزٌ  
 ، اإللقاء عمِ البالطٌ 
  هقاالت صياغة أك

- - - - 1.4% - - - - 

تعزز هف قدرتً عمِ 
 الحكار كالحاجة

26.6% 5.8%  2.5% 7.2%     

 عمِ قدرتً هف زتعزٌ 

 كاالستيعاب الفٍـ

 كاالستىتاج حميؿكالتٌ 

23.3% 25% 37.5% 55% 58% 100% - - 100% 

 هع تكاصمً هف زتعزٌ 

 الهجتهع

- - - - 5.8% - - - - 

 - - - - %16 %32.5 %56.3 %17.3 %20 الهطالعة  ز حبٌ تعزٌ 

 البالطٌ  قدرة هف زتعزٌ 

 قىياتالتٌ  استخداـ عمِ

 ةالحديث

- - 6.3% - 3%  - - - 
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تٍدؼ إلِ  رعيٌ اج الشٌ عدد أىكاع األىشطة الكاردة في كتب الهىٍ ( أفٌ 5.4(يبلحظ هف الجدكؿ
األىشطة في الكتب،  حضكرىسبة  تكتفاكت .كها جاء في الخطكط العريضة، ( هعايير10)تحقيؽ

ز قدرة الط الب عمى الت الوة والت جويدفكاىت األىشطة التي "  .في كتاب القرآف كعمكهً هحصكرة "تعز 
ز اإليمان في قمب الط الب بيىها األىشطة التي " ىت في كتاب العقيدة بىسبة فكا "وتقوي وتعز 

 %(.1.9%(، ثـ كتاب القرآف كعمكهً بىسبة بمغت)10بمغت)
 
فكاف كتاب العقيدة األعمِ بيىٍا بىسبة  "عمى الت فسير ي قدرة الط الب"تنم  أها األىشطة التي  

%(، كجاء كتاب 46.2%( هف بيف الكتب، كيميً كتاب القرآف كعمكهً بىسبة بمغت) 62.6بمغت)
 %(.8.7ٌدعكة األقٌؿ ىسبة بيىٍا؛ إذ بمغت)أساليب ال

 
ز من قدرة الط الب عمى اإللقاء أو صياغة مقاالت""كاألىشطة التي   لـ تظٍر إال في كتاب  تعز 

 أساليب الٌدعكة.
 
ز من قدرة الط الب عمى الحواربيىها كاىت ىسبة األىشطة التي   ة" "تعز  في كتاب العقيدة  والمحاج 

 %(. 2.5%(. ككاف أدىاٌا ىسبة كتاب الفقً كأصكلً؛ إذ بمغت فيً)16.6األعمِ؛ إذ بمغت )
 

ر من قدرة الط الب عمى الفيم واالستيعاب"كأٌها األىشطة التي  فٍي التي كاىت األكثر حضكرنا في  "تعز 
 ( كتب ٌذا الٌىكع هف األىشطة.7هجهكع الكتب إذ حكت )

 
ابي عمكـ القرآف كالٌىظـ اإلسبلهٌية لمٌصٌؼ الثٌاىي بيىها كاف ٌذا الٌىكع ٌك الكحيد هف األىشطة في كت 

%(. بيىها جاءت األىشطة في كتاب العقيدة 100عشر الحاضر فيٍها، كلذلؾ جاءت الٌىسبة فيٍها )
ي األقؿ هف بيف الكتب.23.3بىسبة بمغت)  %(، ٌك

 
ز من تواصل الط الب مع المجتمع"كأٌها األىشطة التي  أساليب الٌدعكة  فمـ تظٍر إال في كتاب " تعز 

 %( هف بيف أىكاع األىشطة. 5.8بىسبة بمغت )
 

في الكتب الخهسة لمٌصؼ الحادم عشر بىسبة  ز حب  المطالعة""تعز  ككردت األىشطة التي 
%(، ككاف األعمِ بيىٍا كتاب الحديث كعمكهً، كأٌها كتاب أساليب الٌدعكة كفٌف الخطابة 56.3بمغت)

 %( هف بيف أىشطتً.15.9غت)فكاف األقؿ حظان فيٍا بىسبة بم
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فقد حكل كتاباف ٌذا  الحديثة"، ز من قدرة الط الب عمى استخدام الت قنيات"تعز  كأخيران األىشطة التي  
ها؛  كتاب الحديث كعمكهً بىسبة ) %(، ككتاب أساليب الٌدعكة بىسبة 6.3الٌىكع هف األىشطة ٌك

(2.9 .)% 
ا في كتاب أساليب الٌدعكة؛ إذ حكل )( أٌف تىٌكع األى5.4كها ىبلحظ هف الجدكؿ )  7شطة كاف كاضحن

( هف ٌذي 10هف 6( هف ٌذي األىكاع، كيميً كتابا العقيدة اإلسبلهية كالقرآف كعمكهً إذ حكيا )10هف 
األىكاع، كيظٍر أٌف كتب الثٌاىي عشر الٌشرعٌي كاىت األفقر هف ٌذي األىشطة؛ فظٍر في كتاب عمـك 

 ( أىشطة هف الٌىكع ىفسً.9، ككذلؾ كتاب الٌىظـ الذم حكل ) القرآف ىشاطاف هف ىكع كاحد
 

 :    ؤال الثانيقة بالفرع )و ( من الس  نتائج المتعم  ال   6.2.4
ف الحادم فيٌ قكيـ كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ هعايير التٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ك

 اىي عشر؟عشر كالثٌ 
 الهبلحؽؤاؿ الثاىي أىشأت الباحثة جدكال لكٌؿ كتاب، كها يظٍر في كلئلجابة عف الفرع )ك( هف السٌ 

ثـ  ،لهعرفة هدل تحٌقؽ هعايير أسئمة التٌقكيـ كها كردت في الخطكط العريضة  (1.6.4-9.6.4) 
 ( بالٌىسب الهئكٌية لتحقؽ ٌذي الهعايير في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي ككٌؿ:6.4جاء الجدكؿ )

 وفق تصنيف بموم رعي  لمنياج الش  في كتب اقويم الت  أسئمة لتحميل ي ة (: الن سبة المئو 6.4جدول )
 .عرفي  م

 هكضكعيٌ  إىشائيٌ  تقكيـ ركيبالتٌ  تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكتاب

 %10 %90 - - %4.7 %5.3 %52.35 %37.6 العقيدة

 %20 %80 - - %5.1 %12.2 %58.4 %22.4 القرآف كعمكهً

 الحديث
 عمكهًك 

47.5% 48% - 4% - 0.5% 91% 9% 

 %11 %89 %1.3 %0.6 %8.4 %7.8 %30.5 %50.6 لفقً كأصكلًا

أساليب 
 عكة الدٌ 

42.4% 52.1% - 3% 0.6% 1.8% 91.5% 8.5% 

 %19.1 %80.9 - - %1.4 %14.8 %61.2 %22.5 عمـك القرآف

الحديث 
 ريؼ الشٌ 

43.5% 51.6% 1.6% 3.2% - - 96.8% 4.2% 

فقً 
 الهعاهبلت

39.5% 41.1% 3.7% 3.7% - 1.9% 81.3% 18.9% 

 ظـلىٌ ا
 ةاإلسبلهيٌ 

33.3% 59.5% 3.8% 2.9% - 0.5% 86.7% 13.3% 
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بيىها كاىت  ،المعرفة والفيمز في قكيـ تتركٌ هستكيات أسئمة التٌ ىسب  ( أفٌ 6.4يبلحظ هف الجدكؿ)
 األسئمة اإلنشائي ةبيف  الؾ تفاكتنا همحكظن ٌىا يبلحظ أفٌ  ا، كهالت ركيب والت قويملهستكيٌي سب ضئيمة الىٌ 

  والموضوعي ة.
 

ا كيبلحظ  %(، 50.6)بمغت ىسبةبكاف لكتاب الفقً كأصكلً  مستوى المعرفةأعمِ ىسبة في  أفٌ أيضن
ي)، ىسبة لكتاب عمـك القرآف ككاىت أقؿٌ   %(.22.5ٌك

 
ىسبة كقد حصؿ كتاب عمكـ القرآف عمِ أعمِ  .هتقاربة جداى  مستوى الفيمسب في بيىها كاىت الىٌ  

ي صكرة  .%(30.5%( ككاف كتاب الفقً كأصكلً أدىِ ىسبة بهقدار )61.2بهقدار) ة كسعكهٌك
 ابقة.لمىتيجة السٌ 

 
حصؿ أعمِ كتاب عمِ ىسبة  إذ ،ً فقيرةتقكيـ كاىت ىسبفي التٌ  مستوى الت طبيق كها ىبلحظ أفٌ  

ك كتاب عمكـ القرآف، كأدىِ ىسبة كاىت هف ىصيب كتاب الح .%(14.8)بمغت ، إذ ريؼديث الشٌ ٌك
 عكة.ة هف األسئمة هف كتابي الحديث كعمكهً كأساليب الدٌ كعيٌ %( ، كاختفت ٌذي الىٌ 1.6)بمغت

 
، في جهيع الكتب ها عدا كتاب القرآف كعمكهً حاضرةٍا قميمة كلكىٌ  أسئمة الت حميلىسبة  كها يرل أفٌ  

ىسبة كاىت لكتاب  %(، كأقؿٌ 8.4)بمغت أعمِ ىسبة حصؿ عميٍا كتاب الفقً كأصكلً بىسبة كىجد أفٌ 
ي ) ،عمـك القرآف  %(.1.4ٌك

 
بىسبة عكة فقد اختفت هف الكتب ها عدا كتابٌي الفقً كأصكلً كأساليب الدٌ  أسئمة الت ركيبأها هستكل  

 %(. 0.6كاحدة ٌي )
 

ي خهسة كتب أعبلٌا  ٍاكتضئيمة جدان في الكتب التي ح مستوى الت قويمجاءت األسئمة هف  كأخيرنا ٌك
ي) ظـ كتابٌي الحديث كعمكهً كالىٌ كاىت ل%( كأدىاٌا ىسبة 1.9ىسبة كاىت لكتاب فقً الهعاهبلت ٌك

ا)اإلسبلهيٌ   %(.0.5ة بىسبة هقداٌر
 
 اني:ؤال الث  قة بالفرع )ز( من الس  تائج المتعم  الن  
 ؟رعيٌ الشٌ  الهىٍاجكتب ك  رعيٌ الشٌ  الفرع ةالعاهٌ  ةاىكيٌ الثٌ  اهتحاف بيف ىاغـالتٌ  هدل ها -ز

كلئلجابة عف ٌذا الفرع هف الٌسؤاؿ الثٌاىي كاف البد هف هقارىة بيف جدكؿ هكاصفات كٌؿ كتاب هف 
كتب الهكاد الٌشرعٌية التي يتقٌدـ طمبة الفرع الٌشرعٌي الهتحاف بٍا هع جدكؿ تحميؿ لؤلسئمة لكٌؿ اهتحاف، 
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ي عمكـ القرآف )كرقة أكلِ ككرقة ثاىية (، كالحديث الٌشريؼ، كالفقً اإلسبلهٌي "فقً الهعاهبلت"،  ٌك
، كلذلؾ أعٌدت الباحثة جدكؿ هكصفات لمكتب األربعة (4.4،5-1.4)اىظر الهبلحؽكالٌىظـ اإلسبلهٌية 

هعتهدة عمِ الكزف الٌىكعٌي لؤلٌداؼ الٌسمككٌية لكحدات الكتب الكاردة في الخطكط العريضة كالكزف 
لكمٌية لتحديد الٌىسبة بدالن هف عدد األسئمة، تظٍر الٌىكعٌي لعدد صفحات كٌؿ كحدة كباعتهاد العبلهة ا
 الٌىتائج بالتٌفصيؿ لمهكاٌد األربع في الجداكؿ اآلتية:

 
ة انوية العام  ف الثاني عشر وامتحان الث  صفات كتاب عموم القرآن لمص  اأواًل:المقارنة بين جدول مو 

    م: 2014 انية( عام)الورقة األولى والث  يا نفس ةمماد  ل
 واصفات كتاب عموم القرآن(: جدول م1.7.4)جدول

 الهجهكع تقكيـ تركيب )%17)تحميؿ )%10)تطبيؽ )%40)فٍـ )%33ة)هعرف الكزف الىكعي
100% 

 26 - - 4 4 10 8 )%17)1الكحدة
 21 - - 4 2 8 7 )%14(2الكحدة
 25 - - 4 3 10 8 )%17(3الكحدة
 18 - - 3 2 7 6 )%12)4الكحدة
 26 - - 4 4 10 8 )%17)5الكحدة
 34 - - 6 3 14 11 )%23(6الكحدة 

 الهجهكع
100% 

48 59 18 25 - - 150 

 
الورقة 2014 (القرآن عام عموم امتحان الث انوية العام ة لمادة أسئمة (: تحميل1.7.4-أ(جدول

 األولى والث انية(.
 الكرقة 
األكلِ 
هف 

 االهتحاف

الكزف 
 الىكعي

 هعرفة
 

 فٍـ
 

 تطبيؽ
 

 الهجهكع يـتقك  تركيب ؿتحمي
 

 7.5 - - - - 7.5 - 1الكحدة 

 24 - - - - 5.5 18.5 2الكحدة

 19.5 - - - 4 6.5 9 3الكحدة 

 16.5 - - - - 10.5 6 4الكحدة 

 22.5 - - - 6 8.5 8 5الكحدة 

 الكرقة
 الثاىية

 60 - - - 7 27 26 6الكحدة 

 150 - - - 17 65.5 67.5 الهجهكع
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ف كاف 1.7.4-( كالجدكؿ)أ1.7.4بيف الجدكؿ)يبلحظ هف الهقارىة  ( أٌىً ال يكجد تىاغـ بيىٍها، كا 
في  مستوى المعرفةإلى ٌىالؾ بعض التٌقارب الٌطفيؼ بيف العبلهات في بعض األرقاـ؛ فعىدها ىىظر 

( 65.5، 59) لمستوى الفيم(، ككذلؾ 48،67.5الجدكليف ىجد فارقان في الهجهكع الٌىٍائٌي لمعبلهات)
(، 25،0)مستوى التحميل(، كاختبلفان كبيران في 18،17)مستوى التطبيقاربنا بيف الجدكليف في كىجد تق

ف كىا ىجد بعض الٌتكافؽ في العبلهات في بعض الهستكيات داخؿ الكحدات؛ فهثبلن: ىجد أف   مستوىكا 
 (.8لىفس الهستكل )  الوحدة الخامسة(، ككذلؾ 6هتطابؽ) الوحدة الرابعةفي  المعرفة

 
 الوحدة الرابعةبالىسبة لىصيب الكحدات هف العبلهات فكاف التٌقارب أكثر ها يككف في  أها 
يزيد عمِ  الٌىصؼ  الوحدة األولى، ككجدت الباحثة اختبلفان كبيران في والوحدة الثانية( 18،16.5)
 (.60، 34)ادسةالس   الوحدة(، كيقارب الٌىصؼ في 7.5، 26)
 

يث الشريف لمصف الثاني عشر وامتحان الثانوية دات كتاب الحصفاالمقارنة بين جدول مو  ثانيًا:
      م :2014عام  ياممادة نفسلالعامة 

 :ريفمواصفات كتاب الحديث الش   (:جدول2.7.4)جدول
 الهجهكع ـتقكي تركيب )%28(تحميؿ )%6)تطبيؽ )%44)ٍـف )%22(هعرفة الكزف الىكعي

 27 - - 7 2 12 6 )%27)1القسـ

 21 - - 6 1 9 5 )%21)2القسـ

 16 - - 4 1 7 4 )%16)3القسـ

 36 - - 10 2 16 8 )%36)4القسـ

 الهجهكع
100% 

23 44 6 27 - - 100 

 
 م.2014عام  الش ريف الحديث امتحان الثانوية العامة لمادة أسئمة تحميل (:2.7.4-أ(جدول

 عالهجهك  ـتقكي تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ ةهعرف الكزف الىكعي
 16 - - - 1 7 8 1القسـ 

 35.5 - - - 5 11 19.5 2القسـ 

 14 - - 6 1 5.5 1.5 3القسـ

 34.5 - - 4 - 21.5 9 4القسـ

 %100 - - 10 7 45 38 الهجهكع

ف كاف 2.7.4-( كالجدكؿ)أ2.7.4يبلحظ هف الهقارىة بيف الجدكؿ) ( أىً ال يكجد تىاغـ بيىٍها، كا 
في  مستوى المعرفةإلى بعض األرقاـ؛ فعىدها ىىظر ٌىالؾ بعض التٌقارب الٌطفيؼ بيف العبلهات في 
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(، 27،10)مستوى التحميل(ككذلؾ في 38، 23الجدكليف ىجد فارقان في الهجهكع الىٍائي لمعبلهات)
(، كلـ  يكف ٌىالؾ تكافؽ 6،7)التطبيقومستوى  (44،45)توى الفيممسكىجد تقاربنا بيف الجدكليف في 

ي في في العبلهات في الهستكيات داخؿ الكح  مستوىفي  القسم الثالثدات إال في حالة كاحدة ٌك
 الرابع القسمفي  المعرفة مستوى(، ككاف ٌىالؾ التٌقارب في العبلهات؛ فهثبلن: ىجد أف 1)التطبيق

بينما (،9،11) مستوى الفيمفي  والقسم الثاني(، 6،8لمهستكل األٌكؿ) القسم األول(، ككذلؾ 8،9)
 (.2،1)تطبيقمستوى الفي  األول القسمجاء 
 
( 36،34.5)ابعالر  القسم أها بالىسبة لىصيب الكحدات هف العبلهات فحٌقؽ التقارب أعمِ ىسبة في  

 كالي.عمِ التٌ (16، 27()35.5، 21)الثاني واألول قسمينال، بيىها اختمؼ اختبلفان كاضحان في فقط
 

الت" لمصف الثاني عشر "فقو المعام ثالثًا:المقارنة بين جدول موصفات كتاب الفقو اإلسالمي  
    م:2014نفسيا عام ممادة لة انوية العام  وامتحان الث  

 ":المعامالت فقو" اإلسالمي   الفقو كتاب مواصفات (:جدول3.7.4(دولج
 تطبيؽ )%33(فٍـ )%42(هعرفة الىكعي الكزف

 
 تركيب )%3)تحميؿ

 
 الهجهكع )%8(تقكيـ

100% 
 58 5 - 10 - 19 24 )%58)1لقسـا

 42 3 - 7 - 14 18 )%42)2القسـ

 %100 8 - 17 - 33 42 )%100)الهجهكع

 
 م. 2014عام"المعامالت فقو" اإلسالمي   الفقو امتحان أسئمة الث انوي ة العام ة تحميل (:3.7.4-جدول)أ

 الهجهكع تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكزف الىكعي
 59.5 - - 5 5.5 32.5 16.5 1القسـ 

 40.5 - - - 1.5 31 8 2 القسـ

 %100 - - 5 7 63.5 24.5 عهجهك ال

 
ف كاف 3.7.4-( كالجدكؿ)أ3.7.4يبلحظ هف الهقارىة بيف الجدكؿ) ( أٌىً ال يكجد تىاغـ بيىٍها، كا 

في  مستوى المعرفةإلى ٌىالؾ بعض التٌقارب الٌطفيؼ بيف العبلهات في بعض األرقاـ؛ فعىدها ىىظر 
(، 63.5، 33) مستوى الفيم(، ككذلؾ 42،24.5ع الٌىٍائي لمعبلهات)الجدكليف ىجد فارقان في الهجهك 

(، لـ ىجد تكافقنا في 8،0) ومستوى التقويم( 17،5)ومستوى التحميل(، 7، 0)مستوى التطبيقك
 عبلهات الهستكيات داخؿ الكحدات.
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 والقسم( 58،59.5)األول القسمأها بالىسبة لىصيب الكحدات هف العبلهات فكاف التقارب كاضحان في  
ف كاف االختبلؼ يكهف في التفاصيؿ.(42،40.5)الثاني  ، كا 

 
لمصف الثاني عشر وامتحان الثانوية ة اإلسالمي النظم:المقارنة بين جدول موصفات كتاب رابعاً 

    م:2014عام  ياممادة نفسلالعامة 
 :ةمواصفات كتاب النظم اإلسالمي   (: جدول4.7.4)جدول

 )%100(لهجهكعا تقكيـ تركيب )%9)تحميؿ )%9(تطبيؽ )%48(ٍـف )%34(هعرفة الىكعي الكزف
 24 - - 2 2 11 9 )%23)1الكحدة

 17 - - 1 1 7 8 )%16(2الكحدة

 45 - - 3 3 23 16 )%47)3الكحدة

 14 - - 1 1 7 5 )%14)4الكحدة

 %100 - - 8 8 48 38 عالهجهك 

 
 م.2014لمادة الن ظم اإلسالمي ة عام(: تحميل أسئمة امتحان الث انوي ة العام ة 4.7.4-جدول)أ

 الهجهكع تقكيـ بتركي تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكزف الىكعي
 30.5 - - - 2 14.5 14 1الكحدة 

 25.5 - - - 2 11 12.5 2الكحدة

 27.5 - - - - 20.5 7 3الكحدة 

 16.5 - - - - 2 14.5 4الكحدة 

 %100 - - - 4 48 48 الهجهكع

ف كاف 4.7.4-( كالجدكؿ)أ4.7.4بيف الجدكؿ) يبلحظ هف الهقارىة ( أٌىً ال يكجد تىاغـ بيىٍها، كا 
في الجدكليف  مستوى المعرفةإلى ٌىالؾ تطابؽ بيف العبلهتيف فقط في بعض األرقاـ؛ فعىدها ىىظر 

(، بيىها كقع تكافؽ في 38،48ىجد فارقان في الهجهكع الٌىٍائٌي لمعبلهات يصؿ إلِ عشر عبلهات)
ف كاف ٌىالؾ اختبلؼ في التفاصيؿ، كىجد اختبلفان بيف الجدكليف في 48،48) ممستوى الفي ( كا 

(. كلـ ىجد الٌتكافؽ في العبلهات 8،0)لحميمستوى الت  (، كاختبلفان كبيران آخر في 8،4)مستوى التطبيق
 كاىت العبلهات إذولى، الوحدة األ في  ت طبيقال مستوىفي بعض الهستكيات داخؿ الكحدات، إال في 

 (.2،1لمهستكل ىفسً)  ثانيةالوحدة ال(، ككذلؾ هتقاربة في 2)هتطابقة
 
 الوحدة األولىأها بالىسبة لىصيب الكحدات هف العبلهات فكاف ٌىالؾ اختبلؼ كبير في  
ظٍر (، بيىها 45،27.5)الوحدة الثالثةفي و ( 17،25.5)الوحدة الثانية(، ككذلؾ في 24،30.5)

 .(14،16.5) لرابعةاالوحدة بعض التقارب في 
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 قة بالفرع )ح( من الس ؤال الثاني:تائج المتعم  الن   8.2.4
 (اإلطار الفىيٌ – )اإلطار الهكضكعيٌ دهعايير الكتاب الجيٌ  رعيٌ ها هدل تحقيؽ كتب الهىٍاج الشٌ  -ح 

 اىي عشر؟فيف الحادم عشر كالثٌ كها جاء في الخطكط العريضة لمصٌ 
 ف:قسهيً اآلتيي اؿ البد أف ىجيب عفؤ لئلجابة عف ٌذا السٌ 

كها جاء في الخطكط  هعايير الكتاب هف حيث اإلطار الهكضكعيٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ -
 اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ العريضة لمصٌ 

كلئلجابة عف القسـ األٌكؿ هف الفرع )ح( أىشأت الباحثة استهارات لتحميؿ الكتب فمكؿ كتاب استهارتً 
 في الجداكؿ اآلتية: ثـ جٌهعت ىتائج البياىاتكها في الهبلحؽ) ( 

 
كها تحكيٍا ٌذي الكحدات هف  عن تقسيمات الكتب إلى وحدات( لمحديث 1.8.4فكاف الجدكؿ )

- 44، ص 4أٌداؼ،هع العمـ أٌف أٌداؼ الكحدات كضعت في الخطكط العريضة. اىظر الهمحؽ) 
105.) 

روس مع عدد األىداف مع عدد الصفحات د  مدى تناسب عدد ال لهعرفة ( 2.8.4جدكؿ )بيىها كاف 
 . في كل كتاب

 .في كل  كتاب الواحد رسالد   أىداف عددل المئوية الن سبةلهعرفة  (3.8.4جدكؿ) كجاء
 .الن سب المئوي ة لعدد صفحات الد روسليكضح ( 4.8.4جدكؿ)كها كاف ال 
 .ش رعي  نسبة عدد األنشطة في دروس المنياج ال ؛ ليبٌيف(5.8.4جدكؿ )ثـ جاء  
( جاء 7.8.4في كٌؿ درس كهف هثمً كاف الجدكؿ ) عدد األدل ة من القرآن( يبٌيف 6.8.4كالجدكؿ ) 

 في كٌؿ درس. عدد األدل ة من األحاديث الن بوي ةليبيف 
 .سو ر الد   أسئمة لعدد المئوي ة الن سبة بياف ( ٌدف8.8.4ًبيىها الجدكؿ )

كفي اآلتي  .األسئمة في دروس كتب المنياج الش رعي   معرفة تنو ع( 9.8.4جدكؿ)ككاف الٍدؼ هف ال 
 بياف ها سبؽ:
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 كتاب نسبة عدد أىداف الوحدات في كل  ( 1.8.4يبي ن جدول )
 
 كتاب

عدد 
أٌداؼ 
 1الكحدة 

عدد 
أٌداؼ 
 2الكحدة 

عدد 
أٌداؼ 
 3الكحدة

عدد 
أٌداؼ 
 4الكحدة

عدد 
أٌداؼ 
 5الكحدة 

عدد 
أٌداؼ 
 6الكحدة 

عدد 
أٌداؼ 

 7دة الكح

 
 الهجهكع
320 

 40 5 6 5 5 5 6 8 العقيدة

 %12.5 %12.5 %15 %12.5 %12.5 %12.5 %15 %20 ةة الهئكيٌ سبٌ الىٌ 

 41 - - 12    8 6 8 7 القرآف كعمكهً

 %12.8 - - %29.3 %19.5 %14.6 %19.5 %17.1 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 45 - - - - - 32 13 الحديث كعمكهً

 %14 - - - - - %71.1 %28.9 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 18 - - - - 5 8 5 الفقً كأصكلً

 %5.6 - - - - %27.8 %44.4 %27.8 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 32 - - - 7 5 10 10 أساليب الٌدعكة

 %10 - - - %21.9 %15.6 %31.25 %31.25 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 48 - 11 8 6 8 7 8 عمـك القرآف

 %15 - %22.9 %16.7 %12.5 %16.7 %14.6 %16.7 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 49 - - - 14 12 12 11 الشريؼ  الحديث

 %15.3 - - - %29 %24.5 %24.5 %22 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 12 - - - - - 6 6 فقً الهعاهبلت

 %3.8 - - - - - %50 %50 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 35 - - - 8 10 9 8 الٌىظـ

 %11 - - - %22.9 %28.6 %25.7 %22.9 ةسبة الهئكيٌ الىٌ 

 
( أٌف أغمب الكتب الٌتسعة هقٌسهة إلِ كحدات، ها عدا كتاب الحديث 1.8.4يبلحظ هف الجدكؿ )

الشربؼ كعمكهً لمصؼ الحادم عشر الذم قسـ إلِ فصؿ أكؿ كفصؿ ثاف، ككتاب الحديث الشريؼ 
ككتاب  الذم قسـ إلِ أربعة أقساـ كها ظٍر في الخطكط العريضة ككاف تقسيـ الكتاب هخالفان لذلؾ،

كلذلؾ كاىت الكحدة  فقً الهعاهبلت لمصؼ الثاىي عشر الذم قٌسـ إلِ فصميف؛ فصؿ أٌكؿ كفصؿ ثاف؛
الثاىية هف كتاب الحديث الشريؼ كعمكهً لمصؼ الحادم عشر حاكية العدد األعمِ هف حيث عدد 

ي) األٌداؼ ي األدى5ِ( كحدات في الكتب حكت )7( ٌدفنا، ككاىت ٌىالؾ )32ٌك هف  ( أٌداؼ ٌك
ي) ( 7حيث عدد أٌداؼ الكحدات، كيبلحظ أٌف كتاب العقيدة كاف األكثر هف حيث عدد الكحدات ٌك

ـٌ كتاب القرآف كعمكهً ب)6كحدات، كيميً كتاب عمكـ القرآف ب) ( كحدات، بيىها كاف 5( كحدات ث
ك )  ( ككتاب فقً الهعاهبلت كذلؾ. 2كتاب الحديث كأصكلً األقٌؿ عددان ٌك
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(ٌدفان، كبمغ هجهكع أٌداؼ 320ؿ أٌف هجهكع أٌداؼ الهىٍاج بكتبً الٌتسعة ٌك)كيٌتضح هف الجدك 
%( هف هجهكع أٌداؼ الهىٍاج الكمٌي، كيميً كتاب 315.ٌدفان( بىسبة ) 49كتاب الحيث الشريؼ )

( ٌدفان بىسبة بمغت) 45%(،كيميً كتاب الحديث كأصكلً ب)15ٌدفان(بىسبة)48عمكـ القرآف ب)
ـٌ  كتاب ال14 %(، كجاء في الهرتبة األخيرة كتاب 12.8( ٌدفان بىسبة بمغت) 41قرآف كعمكهً )%(، ث

 %(.3.8( ٌدفان بىسبة )12فقً الهعاهبلت ب)
   

 كهف الهعايير التي استخمصتٍا الباحثة هف الخطكط العريضة لهكاصفات الكتب هف ىاحية هكضكعية
"كلكٌىٍا  الخطة في لً صةالهخصٌ  صصالح كهجهكع يتىاسب بها درس لكؿٌ  عميهيٌ التٌ  ٌص الىٌ  يبىِ "

فحاتعٌدلت عميً بحيث   يبنى الن ص الت عميمي  لكل  درس بما يتناسب مع عدد األىداف ومع عدد الص 
 ( اآلتي: 2.8.4كها جاء في الجدكؿ)

 ( : مدى تناسب عدد الد روس مع عدد األىداف مع عدد الصفحات في كل  كتاب:2.8.4جدول )
عدد  كتاب

 ركسالدٌ 
 

 ة سبة الهئكيٌ ىٌ ال
عدد 

 األٌداؼ 
عدد  ة سبة الهئكيٌ الىٌ 

 فحات الصٌ 
سبة الىٌ 

 ة الهئكيٌ 
 %16.6 121 %20.9 40 %16.7 33 العقيدة

 %27.8 203 %21.5 41 %25.8 51 القرآف كعمكهً
 %21.5 157 %31.4 60 %20.2 40 الحديث كعمكهً
 %16.3 119 %9.4 18 %15.7 31 الفقً كأصكلً
 %17.9 131 %16.8 32 %21.7 43 كةعأساليب الدٌ 
 %56 731 %48.1 191 %59.3 198 الهجهكع 
 %30.6 176 %23.3 48 %29.4 40 عمـك القرآف
 %25 144 %35.9 74 %26.5 36 الحديث

 %16.8 97 %23.7 49 %14.7 20 فقً الهعاهبلت
 %27.6 159 %17 35 %29.4 40 ظـالىٌ 

 %44 576 %51.9 206 %40.7 136 الهجهكع
334  397  1307  

 
الخهسة تحكم ها  رعيٌ الشٌ  اىكمٌ ؿ الثٌ األكٌ  ؼٌ كتب الصٌ  أفٌ  (2.8.4كيبلحظ هف الجدكؿ)

 ، كتضـٌ %( هف أٌداؼ الهىٍاج ككؿٌ 48.1، كتحكم) %( هف دركس الهىٍاج ككؿٌ 59.3ىسبتً)
ركس الدٌ  عددحيث سبة األعمِ هف كجاء كتاب القرآف كعمكهً بالىٌ  .%( هف صفحات الكتب ككؿٌ 56)

ي ) ي)25.8ٌك ، كلكٌىً جاء في %(27.8%( كبالىسبة األعمِ هف حيث عدد صفحات الكتاب ٌك
ي) الهرتبة الثٌ  سبة %(، كها جاء كتاب الفقً كأصكلً في الىٌ 21.5اىية هف حيث ىسبة عدد األٌداؼ ٌك



100 

ي) رعيٌ الحادم عشر الشٌ  ؼٌ عدد دركس كتب الهىٍاج لمصٌ حيث هف  األقؿٌ  كاىت  %( ككذلؾ15.7ٌك
ي) ي )هف حيث  سبة األقؿٌ %(، كالىٌ 9.4ىسبة عدد األٌداؼ ٌك ؛ %(16.3عدد صفحات الدركس ٌك

احتؿ الهرتبة  إذفحات ركس كعدد األٌداؼ كعدد الصٌ هف حيث عدد الدٌ  كبذلؾ يككف أكثر الكتب تىاسبنا
ىسبة عدد دركس الهرتبة األكلِ في  كتاب عمـك القرآف، احتؿٌ  ف أفٌ كها تبيٌ  .الخاهسة فيٍـ جهيعنا

ي)  رعيٌ الشٌ  اىكمٌ اىي الثٌ الثٌ  ؼٌ الهىٍاج لمصٌ  ككذلؾ في ىسبة عدد صفحات الكتاب  .%(29.4ٌك
ي )الهرتبة الثٌ ، كلكىً جاء في %(30.6بىسبة)  %(.23.3الثة بىسبة عدد األٌداؼ ٌك
     

لوحدات عمى "توزيع أىداف اهعياردراسة ٌك إلِ  تاجحأٌىٍا تكهف الهعايير التي ارتأت الباحثة 
 ( اآلتي:3.8.4درس هف ٌذي األٌداؼ كها جاء في الجدكؿ)  لهعرفة ىصيب كؿٌ  الدروس"

 
 كما ىو واضح في الجدول اآلتي: الواحد رسالد   أىداف عددل المئوي ة الن سبة (3.8.4جدول)

 كتاب
 ٌدؼ

القرآف  العقيدة
 كعمكهً

الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الٌىظـ

13 - - 7.5% - - - - - - 
12 - - 2.5% - - - - - - 
11 - - 2.5% - - - - - - 
10 - - - - - - - - - 
9 - - - - - - - - - 
8 - - - - - - - - - 
7 - - 27.5% - - - 2.8% - - 
6 - - 17.5% - - - 63.9% 30% - 
5 - - 17.5% 2.5% - - 33.3% - - 
4 3% 3.9% 2.5% 27.5% 3.2% - - - 2.5% 
3 6% 21.6% 2.5% 22.5% 12.9% 14% - 5% 7.3% 
2 30.3% 13.7% 10% 12.5% 25.8% 16.3% - 20% 20% 
1 48.5% 49% 7.5% 27.5% 38.7% 53.5% - 20% 52.5% 
0 12.1% 11.8% 2.5% 7.5% 19.4% 16.3% - 25% 17.5% 

( ٌدفان، كجاءت ٌذي 13ٌك) األىداف لمد رس الواحدأعمِ عدد هف  ( أفٌ 3.8.4يبلحظ هف الجدكؿ)
%( هف 2.5كل ىسبة )كها ح%(، 7.5)بمغت ريؼ كعمكهً بىسبةركس في كتاب الحديث الشٌ الدٌ 
ي أيضان األعمِ عمِ (ٌدفان 12ركس التي تحكم )الدٌ  %( هف 2.5ىسبة ) بقية الكتب، كها ضـٌ ، ٌك
كلكىً اشترؾ هع كتاب  .%(27.5رس الكاحد بىسبة )أٌداؼ لمدٌ  (7( ٌدفان ثـ )11ركس التي تحكم)الدٌ 

كل كتاب الحديث ىسبة إذ حركس، ىسبة عدد الدٌ ا في اختمفريؼ في عدد ٌذي األٌداؼ ك الحديث الشٌ 
ؾ ىسبة ليست بالقميمة هف دركس لٌىا ( أفٌ 3.8.4ف هف الجدكؿ)كها يتبيٌ  ركس.%( هف الدٌ 2.8)
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كتاب الحديث ٌك ببل أٌداؼ  ادركسن  الكتاب الكحيد الذم لـ يحك فٌ إذ إ الهىٍاج التي ال تحكم أٌدافان.
 .رعيٌ الشٌ  اىكمٌ اىي الثٌ ؼ الثٌ ريؼ لمصٌ الشٌ 

كها البد هف التىكيً أف ٌىالؾ عددان هف أٌداؼ الكحدات الهتضٌهىً في الخطكط العريضة لـ يكف لٍا 
الكحدة الثاىية كها جاء في الخطكط هكضكعان يتىاسب هعٍا هف هثؿ: في كتاب عمكـ القرآف هف أٌداؼ 

( أف يعرؼ اإلعجاز العددم ككذلؾ أف يبيف ضكابط اإلعجاز 301،ص4العريضة )اىظر همحؽ 
ىفسً كاف هف أٌداؼ الكحدة الخاهسة  أف يفرؽ بيف اإليتاء كاإلعطاء)اىظر  العددم. كفي الكتاب

 (.303،ص4الهمحؽ 
 

عيار عدد صفحات الٌدركس التي استخمصتٍا هف الخطكط كهف الهعايير التي ارتأت الباحثة دراستٍا ه
ك " فكاف البد هف  لو" المقررة الحصص عدد مع المحتوى حجم تناسب العريضة هع بعض الٌتعديؿ ٌك

الٌتطٌرؽ إلِ عدد صفحات الٌدركس لتعطي هؤشران عمِ تىاسب حجـ الٌدرس هع عدد الحصص التي 
ع الخطط الفصمٌية بيف حٌصة أك حٌصتيف، كقد كضعت غالبنا ها تختمؼ هف هدٌرس إلِ آخر عىد كض

 ( اآلتي لبياف ذلؾ: 4.8.4الباحثة الجدكؿ)
 

 ( نسبة عدد صفحات الد روس4.8.4جدول)
 كتاب
 ص

القرآف  العقيدة
 كعمكهً

الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت 

 الٌىظـ

7 3% 2% - 3.2% - 5% - 10% - 
6 - 3.9% 2.5% - - 7.5% 2.8% 5% - 
5 - 9.8% 10% 6.4% - 20% 13.9% 30% 10% 
4 36.4% 39.2% 45% 41.9% 34.9% 32.5% 44.4% 35% 60% 
3 54.5% 41.1% 40% 38.7% 23.3% 30% 38.9% 20% 30% 
2 6% 3.9% 2.5% 9.7% 23.3% 5% - - - 
1 - - - - 16.3% - - - - 

 
(صفحات ضٌهٍا كتاب فقً 7( أٌف أعمِ الٌدركس هف حيث الصفحات تبمغ )4.8.4ؿ)يتبيف هف الجدك 

%(.كأقٌمٍا ىسبة كتاب 5%( هف دركس الكتاب، كيميً كتاب عمكـ القرآف بىسبة) 10الهعاهبلت بىسبة )
ي) %(، بيىها ىجد أٌف كتاب الحديث كعمكهً ككتاب أساليب الٌدعكة ككتاب الحديث 2القرآف كعمكهً ٌك

ؼ ككتاب الٌىظـ لـ تحك عمِ دركس بٍذا العدد هف الصفحات.كها أٌف أدىاٌا هف حيث عدد الٌشري
ك صفحة كاحدة كاف في كتاب أساليب الٌدعكة كفٌف الخطابة بىسبة )  %(.16.3الصفحات، ٌك
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مهعايير التي استقتٍا الباحثة هف الخطكط العريضة في هجاؿ هكاصفات الكتب هف جاىب آخر ل هف
 عند أعلى كحد نشاطٌن وعلى واحد، نشاط على الّدرس ٌحتوي"أف  لهكضكعيٌ حيث اإلطار ا

 ( اآلتي:5.7.4فجاء الجدكؿ) الحاجة"
 

 ( نسبة عدد األنشطة في دروس المنياج الش رعي :5.7.4جدول )
 كتاب
 ىشاط

القرآف  العقيدة
 كعمكهً

الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 عاهبلت اله

 ظـالىٌ 

4 3% - - - - - - - - 
3 3% 2% - 12.9% 11.6% - - - - 
2 15.2% 11.8% 65% 29% 48.8% - - - 5% 
1 39.4% 72.5% 30% 32.3% 27.9% 2% - - 12.5% 
0 39.4% 13.7% 5% 25.8% 11.6% - - - 77.5% 

ك ( أىشطة 4كم )لؾ دركسنا تحٌىا ( أفٌ 5.8.4يبلحظ هف الجدكؿ) % هف كتاب العقيدة 3شكؿ ها يٌك
ركس التي ، ثـ يميً الدٌ اكاحدن  اركس التي تحكم ىشاطن سب كاىت لمدٌ أعمِ الىٌ  ، كأفٌ  اىكمٌ األكؿ الثٌ  ؼٌ لمصٌ 

مت دركس كتب كها شكٌ  ركس بىسب عالية ال تحكم أٌم ىشاط.تحكم ىشاطيف، كها يبلحظ كجكد د
عمكـ القرآف إال كتابي كتبٍا أىشطة  ىشطة إذ لـ تحكىعدهة لكجكد األسب الهالىٌ  رعيٌ الشٌ  اىكمٌ اىي الثٌ الثٌ 

 ( أىشطة.9)حكل ظـ الذم ف ككتاب الىٌ حكل ىشاطي الذم
 

 اإلكثار عدم" (260،ص4اىظر الهمحؽ)-كها كاف هف الهعايير التي كضعت في الخطكط العريضة 
كلذلؾ جاء الجدكالف اباً"واستيع فيماً  منيا االستفادة إمكاني ة عمى الت ركيز مع الش رعي ة، األدل ة من
 ( اآلتياف: 7.8.4( ك)6.8.4)
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 من اآليات القرآني ة في الد رس الواحد من دروس المنياج الش رعي   األدلة( نسبة 6.8.4جدول )
عدد 
 اآليات

القرآف  العقيدة
 كعمكهً

الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 بلتالهعاه

 الٌىظـ

32 - - - - - 2.5% - - - 
28 - - - - - 2.5% - - - 
22 - - - - - 2.5% - - - 
21 - - - - - 2.5% - - - 
20 - - - - - 2.5% - - - 
19 - 1.9% - - - - - - - 
16 - - - - - 2.5% - - - 
15 6% 1.9% - - - 2.5% - - 2.5% 
14 3% - - - - 5% - - - 
13 9% 1.9% - - - 2.5% - - - 
12 3% 3.9% - - 2.3% 2.5% - - - 
11 - 3.9% - - 4.7% 5% 2.8% - - 
10 9% 7.8% - - 4.7% 10% 2.8% - 2.5% 
9 21.2% 3.9% - - 9.3% 15% - - 5% 
8 6% 7.8% 2.5% 3.2% 2.3% 7.5% 2.8% - 2.5% 
7 - 9.8% 2.5% 3.2% 2.3% 10% - - 7.5% 
6 21.2% 5.9% - 6.5% - 5% 8.3% - 2.5% 
5 3% 5.9% 7.5% 16,1% 2.3% 2.5% 8.3% 10% 7.5% 
4 9% 13.7% 7.5% 6.5% 6.9% 2.5% 8.3% 10% 7.5% 
3 3% 9.8% 17.5% 19.4% 2.3% 12.5% 2.8% 15% 20% 
2 3% 5.9% 7.5% 22.6% 9.3% - 19.4% 10% 17.5% 
1 3% 5.9% 25% 6.5% 6.9% - 13.9% 30% 17.5% 
0 - 9.8% 27.5% 12.9% 46.5% - 30.6% 25% 10% 

 
كاف عاليان في ىسبة  تكرار أعداد الش واىد القرآني ة في الد رس الواحد ( أفٌ 7.8.4يبلحظ هف الجدكؿ)

ي )هف الدٌ  %( في كتاب عمكـ القرآف الذم تصدر أعمِ الهراتب في 2.5آية ( بىسبة) 32ركس ٌك
ة في كاٌد القرآىيٌ %( لعدد الشٌ 1.9عمكهً بىسبة )ة، كيميً كتاب القرآف ك كاٌد القرآىيٌ ىسب أعداد الشٌ 

اكم آية كاحدة أعمِ ىسبة هف حيث ركس التي تحرس الكاحد، بيىها شكمت الدٌ الدٌ  في دركس  حضكٌر
في  حاضرةة كم شكاٌد قرآىيٌ ركس التي ال تحأعمِ ىسبة لمدٌ  كتاب فقً الهعاهبلت، كها يبلحظ أفٌ 

ا)كتاب أساليب الدٌ  ، في حيف كاىت دركس كتاب العقيدة ككتاب عمـك القرآف %(46.5عكة بىسبة هقداٌر
ة في الهىٍاج ة لٍا خصكصيٌ كاٌد القرآىيٌ ة الشٌ قضيٌ  كألفٌ  درس. ة في كؿٌ كاٌد القرآىيٌ ال تخمك هف الشٌ 

 فصيؿ:هف التٌ  هف عرضٍا بشيء بلبدٌ ف رعيٌ الشٌ 
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ركس في الدٌ  حضكري كاف ة، إذكاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 9: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب العقيدة -
(، 2(، )3كت )ركس التي حفي الدٌ  الحضكرهف حيث  %(3ىسبة) %(، ككاىت األقؿٌ 21.2بىسبة)

 كاٌد.(هف الشٌ 1)ك
 
ركس في الدٌ  حضكري إذ كاف ،ةكاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 4: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب القرآن وعمومو -

(، 13كت )في الدركس التي ح الحضكر%( هف حيث 1.9ىسبة) %(، ككاىت األقؿٌ 13.7بىسبة)
 كاٌد.هف الشٌ  (19(، )15)
  
ركس في الدٌ  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 1: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب الحديث وعمومو -

( هف 8(، )7كت )ركس التي حفي الدٌ  الحضكر%( هف حيث 2.5ىسبة) %(، ككاىت األقؿٌ 25بىسبة)
ة كاٌد القرآىيٌ ركس التي تخمك هف الشٌ سبة األعمِ في ٌذا الكتاب لمدٌ الىٌ  فٌ كاٌد، هع التأكيد عمِ أالشٌ 

ي )  %(.27.5ٌك
 
ركس في الدٌ  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 2: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب الفقو وأصولو -

( 8(، )7كت )ركس التي حفي الدٌ  الحضكر%( هف حيث 3.2ىسبة)األقٌؿ %(، ككاىت 22.6بىسبة)
 كاٌد.هف الشٌ 

 
في  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 2(، )9كاف أعمِ ىسبة لعدد) كتاب أساليب الد عوة: -
(، 3كت )ركس التي حفي الدٌ  هف حيث الحضكر%( 2.3%(، ككاىت األقؿ ىسبة)9.3ركس بىسبة)الدٌ 
عمِ في ٌذا الكتاب سبة األالىٌ  كاٌد، كهع األخذ بعيف االعتبار أفٌ ( هف الشٌ 12(، )8(،)7(، )5)
ا )كاٌد القرآىيٌ ركس التي تخمك هف الشٌ لمدٌ   %(.46.5ة بىسبة هقداٌر
 
ركس في الدٌ  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 9: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب عموم القرآن -

(، 5(، )4كت )ركس التي حفي الدٌ  هف حيث الحضكر%( 2.5ىسبة) %(، ككاىت األقؿٌ 15بىسبة)
 كاٌد.( هف الشٌ 32( ، )28(، )22(، )21(، )20(، )16(، )15(، )13)(، 12)
 
ركس في الدٌ  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 2: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب الحديث الش ريف-

(، 8(، )3كت )ركس التي حفي الدٌ  الحضكر%( هف حيث 2.8ىسبة) %(، ككاىت األقؿٌ 19.4بىسبة)
كاٌد ركس التي تخمك هف الشٌ سبة األعمِ في ٌذا الكتاب لمدٌ الىٌ  كها أفٌ  .كاٌد( هف الشٌ 11(، )10)

ا)القرآىيٌ   %(.30.6ة بىسبة هقداٌر
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ركس في الدٌ  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 1: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب فقو المعامالت -
 (5(، )4(، )2ت )ك %( في الدركس التي ح10كاىت ىسبة) الحضكر%(، كاألقؿ هف حيث 30بىسبة)

 هف الشكاٌد.
 
ركس في الدٌ  حضكرية هف حيث كاٌد القرآىيٌ ( هف الشٌ 3كاف أعمِ ىسبة لعدد) ظم اإلسالمي ة:كتاب الن   -

(، 8(، )6كت )ركس التي ح%( في الدٌ 2.5كاىت ىسبة) الحضكر%(، كاألقؿ هف حيث 20بىسبة)
 كاٌد. هف الشٌ  (15(، )10)
 

عمى  مدى القدرة عمى الت ركيز مع الش رعي ة، األدل ة من اإلكثار عدم"ابؽ كاستكهاالن لمهعيار السٌ 
 ( اآلتي: 7.8.4جاء الجدكؿ )"واستيعاباً  فيماً  منيا االستفادة

 من األحاديث في الد رس الواحد من دروس المنياج الش رعي   األدلة( نسبة 7.8.4جدول )
عدد 

 ألحاديثا
القرآف  العقيدة

 كعمكهً
الحديث 
 كعمكهً

قً الف
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الٌىظـ

12 - - 2.5% - - - - - - 
11 3% 2% - - - - - - - 
8 - - 5% 9.7% - - - - 25% 
7 3% 2% 2.5% 3.2% - 2.5% 5.6% 10% 5% 
6 6% 2% 5% 9.7% 2.3% - 8.3% 5% 5% 
5 - 5.9% - 9.7% - - 11.1% - 7.5% 
4 3% 9.8% 7.5% 9.7% 6.9% 10% 16.6% 5% 7.5% 
3 12.1% 9.8% 32.5% 6.5% 6.9% 5% 19.4% 15% 10% 
2 9% 7.8% 22.5% 16.1% 14% 5% 13.9% 35% 25% 
1 36.4% 15.7% 10% 12.9% 9.3% 15% 19.4% 20% 20% 
0 27.3% 62.7% 12.5% 19.4% 60.4% 69.4% 2.8% 10% 15% 

 
كاف عاليان في  تكرار أعداد الش واىد من األحاديث في الد رس الواحد أفٌ ( 7.8.4ضح هف الجدكؿ )يتٌ 

ي )ىسبة هف الدٌ   العقيدة  ، كيميً كتابالحديث كعمكهً%( في كتاب 2.5)  بىسبة حديثان  (12ركس ٌك
ركس مت الدٌ رس الكاحد، بيىها شكٌ في الدٌ  هف األحاديثكاٌد لعدد الشٌ  (2ك) %(3القرآف كعمكهً بىسبة )ك 

اأعمِ ىسبة هف حيث  كم حديثنا كاحدناالتي تح ي)في دركس كتاب  حضكٌر ، كها (36.4العقيدة ٌك
عمـك في كتاب  برزت هف األحاديثكم شكاٌد ىسبة ال ييستٍاف بٍا لمدركس التي ال تح يبلحظ أفٌ 
ا)القرآف   كها األدٌلة هف القرآف ةلٍا خصكصيٌ  الحديثٌيةكاٌد ة الشٌ قضيٌ  كألفٌ  .%(69.4بىسبة هقداٌر
 :فيٍا فصيؿهف التٌ  البدٌ  رعيٌ في الهىٍاج الشٌ  الكريـ
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ركس في الدٌ  حضكريهف حيث ٌذي األدٌلة ( هف 1: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب العقيدة -
(، 7(، )4كت )ركس التي ح%( في الدٌ 3كاىت ىسبة) الحضكرهف حيث  %(، كاألقؿٌ 36.4بىسبة)

 %(.27.3هف أدٌلة الحديث الٌىبكٌم بمغت) . كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمككاٌدهف الشٌ  (11)
  
ركس في الدٌ  حضكريهف حيث  ( هف شكاٌد الحديث1: كاف أعمِ ىسبة لعدد)كتاب القرآن وعمومو -

(، 7(، )6)ركس التي حكت%( في الدٌ 2كاىت ىسبة) الحضكرهف حيث  %(، كاألقؿٌ 15.7بىسبة)
 %(. 62.7دٌلة الحديث الٌىبكٌم بمغت)كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أ .كاٌدهف الشٌ  (11)
 
في الدركس  حضكريهف حيث  أدلة الحديث( هف 3كاف أعمِ ىسبة لعدد) كتاب الحديث وعمومو: -

( 12(، )7كت )ركس التي ح%( في الدٌ 2.5كاىت ىسبة) الحضكر%(، كاألقؿ هف حيث 32.5بىسبة)
 %(. 12.5حديث الٌىبكٌم بمغت)كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدلة ال ،كاٌدالشٌ ٌذي هف 
 
ركس في الدٌ  حضكريهف حيث  الحديثشكاٌد ( هف 2كاف أعمِ ىسبة لعدد) كتاب الفقو وأصولو: -

( هف 7كت )ركس التي ح%( في الدٌ 3.2األقٌؿ هف حيث الحضكر كاىت ىسبة)%(، ك 16.1بىسبة)
 %(. 19.4مغت)كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدٌلة الحديث الٌىبكٌم ب كاٌدالشٌ 
 
في  حضكريهف حيث  أدٌلة الحديث الٌىبكمٌ ( هف 2كاف أعمِ ىسبة لعدد) كتاب أساليب الدعوة: -
 (6كت )%( في الدركس التي ح2.3كاىت ىسبة) الحضكرهف حيث  %(، كاألقؿٌ 14ركس بىسبة)الدٌ 

 (. %60.4كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدلة الحديث الٌىبكٌم بمغت) كاٌدهف الشٌ 
 
ي في ( هف شكاٌد الحديث الٌىبكٌم هف حيث حضكر 1كاف أعمِ ىسبة لعدد) كتاب عموم القرآن: -
 (7كت )ركس التي ح%( في الدٌ 2.5كاىت ىسبة) الحضكرهف حيث  %(، كاألقؿٌ 15ركس بىسبة)الدٌ 

 %(. 69.4كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدٌلة الحديث الٌىبكٌم بمغت) ،كاٌدهف الشٌ 
 
في  حضكريهف حيث  أدٌلة الحديثهف  (3،)(1: كاف أعمِ ىسبة لعدد)تاب الحديث الش ريفك -
( 7)كت ركس التي ح%( في الدٌ 5.6كاىت ىسبة) الحضكرهف حيث  %(، كاألقؿٌ 19.4ركس بىسبة)الدٌ 

ي األقؿ هف 2.8كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدٌلة الحديث الٌىبكٌم بمغت) ،كاٌدهف الشٌ  %( ٌك
 بيف الكتب. 
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في  حضكريهف حيث  أدلة الحديث الٌشريؼ( هف 2كاف أعمِ ىسبة لعدد) كتاب فقو المعامالت: -
( 6(، )4كت )ركس التي ح%( في الدٌ 5كاىت ىسبة) الحضكر%(، كاألقؿ هف حيث 35ركس بىسبة)الدٌ 

 %(. 10كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدٌلة الحديث الٌىبكٌم؛ إذ بمغت) ،كاٌدهف الشٌ 
 
 حضكريهف حيث  ( هف شكاٌد الحديث الٌشريؼ8، )(2كاف أعمِ ىسبة لعدد) ظم اإلسالمي ة:كتاب الن  -

كت ركس التي ح%( في الدٌ 5كاىت ىسبة) الحضكرهف حيث  %(، كاألقؿٌ 25ركس بىسبة)في الدٌ 
 %(. 15كها أٌف عدد الٌدركس التي تخمك هف أدٌلة الحديث الٌىبكٌم بمغت) ،كاٌدشٌ هف ٌذي ال( 7)(،6)
 

 نياية تقويم في يراعى "رعيٌ ث عف هكاصفات في الهىٍاج الشٌ كيأتي آخر ٌذي الهعايير التي تتحدٌ 
 عمى والحفاظ صعب،األ إلى األسيل من جدر  والت   ،والموضوعي   اإلنشائي   بين األسئمة عتنو   روسالد  
فجاء " .طبيقوالت   صنيفوالت   حميلوالت   واالستيعاب الفيم إلى رذك  والت   المعرفة بين مستوياتيا عتنو  

 ( لبياىٍا عمِ الٌىحك اآلتي:10.8.4( كالجدكؿ)9.8.4( كالجدكؿ)8.8.4الجدكؿ)
 

 .سو ر الد   أسئمة لعدد المئوي ة ( الن سبة8.8.4جدول)
عدد 
 األسئمة

قرآف ال العقيدة
 كعمكهً

الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الٌىظـ

9 - - - - - 2.5% - - - 
8 - 2% - 3.2% 2.3% - - - 2.5% 
 %7.5 %10 %5.6 %؟15 9.3% 3.2% 5% 3.9% 12.1% 7
6 21.2% 15.7% 22.5% 12.9% 11.6% 22.5% 33.3% 25% 25% 
5 42.4% 43.1% 45% 45.2% 34.9% 30% 36.1% 15% 45% 
4 21.2% 25.5% 27.5% 32.3% 13.9% 20% 25% 30% 17.5% 
3 3% 7.8% - 3.2% - 10% - - - 
0 - - - - 27.9% - - - - 

ي  (8.8.4يبلحظ هف الجدكؿ ) أٌف الٌىسبة األعمِ لعدد أسئمة الٌدركس كاىت في كتاب عمكـ القرآف ٌك
( أسئمة كجاءت في 3%( هف دركس ٌذا الكتاب، بيىها األقؿ حضكرنا كاىت)2.5( أسئمة بىسبة )9)

%(، ككتاب الفقً كأصكلً 7.8%( ككتاب القرآف كعمكهً بىسبة )3كتاب العقيدة بىسبة )
%( هف دركس 27.9%(. كها يبلحظ أٌف ٌىالؾ ىسبة )10%( ككتاب عمـك القرآف بىسبة )3.2بىسبة)

 فر فيٍا أسئمة تقكيـ. كتاب أساليب الٌدعكة لـ يتكا
  

ىشائٌية، كىسبة 9.8.4كجاء الجدكؿ) ( لبياف ىسبة الٌدركس التي حكت أسئمة هتىٌكعة بيف هكضكعٌية كا 
 الٌدركس التي حكت أسئمة إىشائٌية فقط:
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 ( نسبة تنو ع األسئمة في دروس كتب المنياج الش رعي  9.8.4جدول)
القرآف  العقيدة ىكع الٌسؤاؿ

 كعمكهً
الحديث 

 كهًكعم
الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الٌدعكة

عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الٌىظـ

 هكضكعيٌ 
ىشائيٌ   كا 

51.5% 98% 45% 54.8% 74.2% 100% 16.7% 100% 70% 

 %30 - %83.3 - %25.8 %45.2 %55 %2 %48.5 إىشائيٌ 

شر حكت أسئمة أٌف جهيع دركس كتاب عمكـ القرآف لمٌصٌؼ الثٌاىي ع (8.8.4ضح هف الجدكؿ )يتٌ 
ىشائٌية في أسئمة التٌقكيـ كلذلؾ حصؿ ٌذا الكتاب عمِ ىسبة ) %(، بيىها حصمت 100هكضكعٌية كا 
ي )  %(.16.7دركس كتاب الحديث الٌشريؼ لمٌصٌؼ الثٌاىي عشر عمِ الٌىسبة األقٌؿ ٌك

 
 ( اآلتي:10.8.4أٌها هف حيث تىٌكع هستكيات أسئمة التٌقكيـ، فكاف الجدكؿ ) 

 ( الن سبة المئوي ة لعدد مستويات أىداف أسئمة الت قويم في الد روس.10.8.4جدول) 
هستكيات 
 األسئمة

القرآف  العقيدة 
 كعمكهً

الحديث 
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الدعكة

القرآف 
 عمـك 

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الٌىظـ

5 - - - 39.2% - - - - - 
4 3% 3.9% - 9.7% 2.3% - - 10% 2.5% 
3 35.5% 37.3% 20% 48.4% 16.3% 50% 22.2% 30% 27.5% 
2 48.5% 56.9% 80% 45.5% 48.8% 47.5% 75% 60% 67.5% 
1 3% 2% - 3.2% 4.7% 2.5% 2.8% - 2.5% 

ي)10.8.4يكٌضح الجدكؿ) ( 5( أٌف كتاب الفقً كأصكلً يحكم أعمِ عدد هف هستكيات األسئمة ٌك
كتاب القرآف كعمكهً، ككتاب الفقً كأصكلً، كأساليب الٌدعكة %(، بيىها كاف كتاب العقيدة ك 3.2بىسبة )

كعمكـ القرآف كالحديث كالٌىظـ تضـٌ دركسنا اكتفت بهستكل كاحد هف األسئمة بىسب هختمفة 
ا)  %( عمِ الٌتكالي.2.5%(، )2.8%(، )2.5%(، )4.7%(، )3.2%(، )2%(، )3هقداٌر

 
 أها القسـ الثاىي هف ٌذا الفرع، فٍك:

في الخطوط ت كما جاء معايير الكتاب من حيث اإلطار الفني   رعي  كتب المنياج الش   قىل تحق  -
 اني عشر؟ين الحادي عشر والث  ف  العريضة لمص  

( ثـ أعٌد 4كلئلجابة عف ٌذا القسـ كقع تحديد الهعايير كها جاءت في الخطكط العريضة اىظر الهمحؽ)
 الفىي، كفيها يمي عرض لذلؾ:    (؛ لبياف هكاصفات الكتاب هف حيث اإلطار8.4الجدكؿ)
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 رعي  لممنياج الش   كمي  من حيث اإلطار الش   مواصفات الكتاب المدرسي  ( 9.4جدول )
القرآن  العقيدة المعايير

 وعمومو
 الحديث 
 وعمومو

 الفقو 
 وأصولو

 أساليب 
 عوة الد  

 عموم
 القرآن

 فقو  الحديث 
 "المعامالت"

 ظم الن  
 

 م م م م م م م م م .وضوح الخط -1

 غ غ غ غ غ غ غ غ غ دةإبراز العناوين بألوان متعد   -2

 المصحف من الكتاب صفحات عمى الكريمة ةالقرآني   اآليات تثبيت -3

 .العثماني   سمبالر   ريفالش  

 م م م م م م م م م

 م م م م م م م م م .الصفحات حواشي في ايوتوثيق مصادرىا من األحاديث تخريج -4

 غ غ غ غ غ غ غ غ غ .الكتاب وحدات من وحدة كل   نياية في والمراجع المصادر توثيق -5
 بأشكاليا عميمي  الت   ص  الن   عن قويموالت   األنشطة مربعات تمييز -6

 .وتنسيقيا

 م م م م م م م م م

 غ غ غ غ غ غ غ غ غ ةتوضيحي   اموضوعات صورً الوي تح -7
 غ: غير متحقق –م: متحقق 
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تي حٌددت لتككف هكاصفات لئلطار الٌشكمٌي لكٌؿ كتاب هف أٌف الهعايير ال( 9.4ضح هف الجدكؿ)يتٌ 
ي 4( هعايير تحٌقؽ هىٍا)7) كتب الهىٍاج الٌشرعٌي الٌتسعة "تثبيت اآليات القرآني ة " ك"وضوح الخط(، ٌك

تخريج األحاديث من مصادرىا "، "عمى صفحات الكتاب من المصحف الش ريف بالر سم العثماني  
فحات "،" تهييز هرٌبعات األىشطة كالتٌقكيـ عف الٌىٌص الٌتعميهٌي بأشكالٍا وتوثيقيا في حواشي الص 

 .كتىسيقٍا"
 
ي "3الهعايير ) كلـ تتحٌقؽ كفي ٌذا الهعيار تحديدنا البٌد  إبراز العناوين بألوان متعد دة"( األخرل، ٌك

ىة في الٌضٌفة هف التٌأكيد عمِ أٌف كتب الهىاٌج الٌشرعٌية ها تزاؿ هصكرة كلـ تطبع الٌطباعة الهمكٌ 
الغربٌية، بيىها في قطاع غزة كقت طباعتٍا طباعة همٌكىة، كهع ذلؾ ٌي هىٌسقة بمكىيف )األسكد، 

المصادر والمراجع في نياية كل  وحدة كاألخضر( فقط، أٌها الهعيار الثٌاىي الذم لـ يتحٌقؽ فٍك"تكثيؽ 
ليس في ىٍاية كٌؿ كحدة كها ٌك ، فقد كضع ٌذا الٌتكثيؽ في ىٍاية كٌؿ كتاب ك من وحدات الكتاب"

فقد خمت هىً الكتب جهيعٍا  ة"تحوي موضوعات الكتاب صورًا توضيحي  هطمكب. أٌها الهعيار األخير"
(، كص91ها عدا صكرتيف في كتاب الفقً اإلسبلهٌي كأصكلً ص )رسـ يبيف 102)صكرة رجؿ هحـر

 أعهاؿ الحٌج(.
 

 ث:بالس ؤال الثالقة تائج المتعم  ثانيًا:الن   3.4
يف الحادم فٌ ـ لمصٌ ة الهعمٌ دتٍا الخطكط العريضة في أدلٌ ـ التي حدٌ ة الهعمٌ تحقيؽ هكاصفات أدلٌ  كقعٌؿ 

 اىي عشر؟عشر كالثٌ 
كلئلجابة عف ٌذا الٌسؤاؿ كقع تحديد الهعايير الهطمكبة هف الخطكط العريضة ككضعٍا في الجدكؿ 

 (، كتبٌيف اآلتي:10.4)
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 :رعي  الش   لممنياج مم  المع دليل مواصفات( 10.4جدول)
ـ دليؿ الهعمٌ 

 لكتاب
هقدهة 
 كتهٍيد

ة ة سىكيٌ خطٌ 
 ةأك فصميٌ 

إرشادات 
ة عاهٌ 

 بالهىٍاج

إرشادات 
ة خاصٌ 
 كحدة بكؿٌ 

األٌداؼ 
ة لكؿ الخاصٌ 
 درس

ىهكذج 
تحضير 

 ةحصٌ 

 ىهكذج تىفيذ 
 درس

 ىهكذج
 اهتحاف
 أك فصميٌ 
 سىكمٌ 

إرشادات 
حكؿ 

الكسائؿ 
 كاألساليب

بعض 
الهراجع 

ة ائيٌ اإلثر 
 ـلمهعمٌ 

 إجابة
 في األسئمة
 ىٍاية
 ركسالدٌ 

 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ العقيدة 
 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ القرآف كعمكهً

 ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ الحديث كعمكهً
 

 غ

 ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ الفقً كأصكلً
 

 غ

 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ عكة أساليب الدٌ 
 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ عمـك القرآف
 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ الحديث 

 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ فقً 
 غ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ ةظـ اإلسبلهيٌ الىٌ 

ـ: هتحقؽ_ غ: غير هتحقؽ
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كها  رعيٌ الشٌ  لمهىٍاج ـالهعمٌ  دليؿ هكاصفاتأٌف ٌىالؾ أحد عشر هعيارنا ل( 9.4) هف الجدكؿ بلحظي
ها كجكد"األٌداؼ الخاٌصة لكٌؿ درس، جاء في الخطكط العريضة، تحٌقؽ جهيعٍ ا ها عدا هعياريف؛ ٌك

ك"إجابة األسئمة في ىٍاية الٌدركس". كال بٌد ٌىا هف التٌأكيد عمِ أٌف أدٌلة الهعٌمـ لـ تعٌهـ في الهدارس 
ك هتكافر عمِ الٌشبكة  التي تدٌرس ٌذا الهىٍاج في الٌضفة الغربٌية كقد صٌههت في قطاع غزة، ٌك

 الىترىت".  العىكبكتية "ا
    

 الس ؤال الر ابع :قة بتائج المتعم  الن   4.4
 ة؟في  ة في الغرفة الص  رعي  د المناىج الش  كيف تتجس   -
 ةفيٌ الصٌ  الهبلحظة كٌك  ،ٌذا الٌسؤاؿ فع لئلجابة البحثٌية األدكات هف أداة الهبلحظة الباحثة ستخدهتا

ي ،رعيٌ الشٌ  لمهىٍاج ةدريسيٌ التٌ  لمههارسات  بكالطبٌل  هكفالهعمٌ  بً يقكـ لها قيقةالدٌ  كالهراقبة ةالهشاٌد ٌك
 هعمكهات عمِ الحصكؿ بغرض الهدرسة داخؿ اليكهيٌ  راسيٌ الدٌ  البرىاهج ظؿٌ  في ،ؼٌ الصٌ  غرفة داخؿ
 لتسجيؿ عميٍا الباحثة تكاعتهد .الجديد رعيٌ الشٌ  الهىٍاج طبيؽت بٍا قعي التي ةالكيفيٌ  لتشخيص دقيقة

 الهىٍاج فيٍا ؽطبٌ ي هدارس أربع ارتكز  الهبلحظة، هف الٍدؼ دتحدٌ  أف بعد بذلؾ الهتعٌمقة الهعمكهات
 العاـ هف اىيالثٌ  الفصؿ فصميف؛ عمِ الهبلحظة ٌذي تجر  كقد .الهبلحظة إلىجاز كذلؾ،ةسعالتٌ  بكتبً
 ،ثلئلىا ةرعيٌ الشٌ  كالهدرسة ككرلمذٌ  ةرعيٌ الشٌ  الهدرسة في الهبلحظة أيجريت إذ 2014/ 2013راسيٌ الدٌ 

 قمقيمية، ذككر هدرسة في الهبلحظة أجريت إذ 2014/2015 راسيٌ الدٌ  العاـ هف األكؿ كالفصؿ
 لئلىاث ةرعيٌ الشٌ  كالهدرسة ككرلمذٌ  ةرعيٌ الشٌ  الهدرسة بزيارة ةالكرٌ  الباحثة كأعادت قمقيمية، إىاث كهدرسة

 ةالهرٌ  في هيبلًحظىة الهدرستيف في ةربكيٌ التٌ  جىةالمٌ  هف الزهيبلت إحدل الباحثة رافقت كقد ،الخميؿ في
. قةكهعهٌ  دقيقة، هبلحظات عمِ لمحصكؿ اىيةالثٌ  ةالهرٌ  في هبلحظة لٍا زهيمة الباحثة كرافقت األكلِ،
 بىتائج كخرجت الهقصكدة، الهبلحظة الجكاىب كتحديد الههارسات ٌذي لرصد قائهة الباحثة كأعدت
 :ةاآلتي في تتمٌخص حكلٍا،

 أواًل:عرض األىداف:
 كذلؾ ة،الحصٌ  بداية في ةالخاصٌ  رسالدٌ  أٌداؼ عرض عمِ كالهعٌمهات فيهالهعمٌ  حرص كحظلك 

 ـالهىظٌ  عبر كرةبٌ السٌ  عمِ كتابتٍا: اىيةالثٌ  ريقةكالطٌ  رس،الدٌ  ةهقدهٌ  في فكمٌ الشٌ  ردالسٌ  طريقة بطريقتيف؛
 هرحمة في محظيي  لـ كها ة،الحصٌ  تىفيذ سير خطكات في األٌداؼ ٌذي هتابعة محظيي  كلـ ،هٍيدمٌ التٌ 
 .(الختاهيٌ  التٌقكيـ)ةالحصٌ  ىٍاية في قٍاتحقٌ  هف دأكٌ التٌ 
 في سيأخذكىً بها الهاضية ةالحصٌ  في درسً كقع ها ربط عبر تتـٌ  ةالحصٌ  بداية تكاى األغمب كفي 

كلكحظ اٌتهاـ هعمهتٌيف بالكاجب البيتٌي كحرصٍها عمِ هتابعة الطالبات في  ،الجديد رسالدٌ  هكضكع
 كاحد باتجاي أسئمة بطرح الهىاقشة أك مقيفالتٌ  بطريقة عميهيٌ التٌ  الهحتكل ىقؿ عمِ ركيزالتٌ  كاف، كها ذلؾ
 عف ابعيدن  البالطٌ  ذٌف في الهعمكهات تثبيت أجؿ هف ـ؛لهعمٌ ا إلِ العكدة ثـ البلمطٌ  ـالهعمٌ  هف
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 فكير،لمتٌ  هثيرة أسئمة طرح عمِ حريصة كاىت جخرٌ التٌ  حديثة هةهعمٌ ) باستثىاء حميؿالتٌ  أك االستىتاج
ذاك  .أسئمة إلِ عىٍا تسأؿ التي الهعمكهات بعض تحٌكؿ ككاىت  عىٍا إلجابةا إلِ الباتالطٌ  ؿتتكصٌ  لـ ا 

 الكرقٌية الهكتبة في الهعمكهاتيٌ  هحيطٍا عمِ بلعكاالطٌ  إجاباتٍا عف لبحثبا الٌطالبات كٌمؼت
  .(ىشاطنا بكصفٍا كاإللكتركىٌية

 
 زيع الوقت مع أىداف الحصة: ثانيًا:مراعاة تو 

 هيفالهعمٌ  أحد أفٌ  كلكحظ ة،ركتيىيٌ  بطريقة ةالحصٌ  لتىفيذ اكافين  رسلمدٌ  دالهحدٌ  الكقت كاف الغالب كفي
 فرصة ييعط ال ًألىٌ  ،ةالحصٌ  اىتٍاء حتِ بً بأس ال كقت كيظؿٌ  الكتاب أسئمة حؿٌ يك  رسالدٌ  يعرض
 .راءتًبق كيكتفي رسالدٌ  هفاٌيـ في قاشكالىٌ  لمحكار

 
 ثالثًا: ربط المحتوى بواقع الحياة:

 ش،يالهع الكاقع هف أهثمة كبطريقة الحياة بكاقع عميهيٌ التٌ  الهحتكل ربطكا الهبلحظيف هيفالهعمٌ  كهعظـ 
ثمٌية الههارسات كهف الحياة، في حدثت حقيقٌية قصصبك   ـالهعمٌ  سأؿ الطبلب أحد أفٌ ) ذلؾ عمِ الهى

 يجب لـ ـالهعمٌ  كلكفٌ  رس،الدٌ  بهكضكع ككاضح هباشر بشكؿ ؽعمٌ تت هىطقتٍـ في كقعت حادثة عف
 ؽكيعمٌ  رسالدٌ  يقرأ) كاف آخر ـكهعمٌ ( تىاحصٌ  في لً كقت ال أهر ٌذا )بالقكؿ كاكتفِ سؤالً فع البالطٌ 

 .(ةحصٌ  هف غير في ٌذا رركتكٌ  أهثمة، إعطاء دكف ةركتيىيٌ  ةتقميديٌ  بطريقة
 

 رابعًا:طريقة عرض المفاىيم:
 لكحظ كها الغالب، في الهىاسبة ريقةبالطٌ  هيفالهعمٌ  جٍة هف تقع لـ الهفاٌيـ هىاقشةت الباحثة أٌف الحظ
 ،(ثاىكمٌ  الثٌاىي)ىفسً ؼلمصٌ  آخر كتاب في عٌرؼبيىها  الهقٌرر الكتاب في ؼيعرٌ  لـ الهفاٌيـ أحد أفٌ 

 أدل اههٌ  عريؼ،التٌ  ذالٍ تكحيد دكف هختمفة بصيغ كتاب غير في الهفاٌيـ بعض تعريؼ تكٌرر في حيف
 .اتمقيىن  يتمقكىً ٍـأىٌ  كخاصة ،الطمبة إرباؾ إلِ
 

 أسموب عرض المحتوى: خامسًا:
ػػ الكتػػاب هػػف القػػراءة عمػػِ يبىػػِ هػػا اغالبنػػ الهحتػػكل عػػرض فػػي االعتهػػاد  اىيالثٌػػ ؼٌ الٌصػػ هػػكاد اكخصكصن
 هػا يعيػد الهعمهػيف أحػد)  فٌ إ بػؿ إال، لػيس الهعمكهػة تثبيػت عػادةإل األسػئمة هػف القميػؿ طػرح كيػتـٌ  عشر،
 فٍهػػػً اهٌهػػػ ديتأٌكػػػ أك يسػػػأؿ أف دكف ة،الخاٌصػػػ بمغتػػػً رحالٌشػػػ هػػػف قميمػػػة بزيػػػادة الكتػػػاب هػػػف قراءتػػػً جػػػرت
 بمكحػػػة فيسػػػتعي أك الٌسػػػٌبكرة عمػػػِ شػػػرحً سػػػيتـٌ  هػػػا بكتػػػي كػػػاف)  هػػػيفالهعمٌ  بعػػػض أفٌ  كلػػػكحظ ،(الطمبػػػة
 ىكميػػػؼهػػف خػػبلؿ مهػػيف يعػػرض الحٌصػػػة . كأحػػد الهع(يشػػػرح ثػػـ كتػػب هػػا هعىػػػِ عػػف ؤاؿكالٌسػػ ة،كرتكىٌيػػ

إذ ال يكجػد -ف الطالب يقػرأ هػرة كالهعمػـ يقػرأ هػرة ثاىيػةكا -ٌافقرة كيقكـ الهعمـ بتفسير  كؿٌ  بقراءةالطبلب 
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قػػيط يقػـك الهعمػػـ بتى، بيىهػػا  بل يكجػػد تفاعػؿ بػػيف الطػرفيففػ ،ٍػـ هسػػتهعكفىٌ اسػتجابة هػػف الطػبلب هجػػرد أ
لدرس. كالتأكيد عمِ أٌهية بعض الفقرات عبر تىبيً الطػبلب عمػِ احفظ الفقرات لمٌتسٍيؿ عمِ الطالب 

 أٌف ٌذا جاء كإجابة لسؤاؿ في الثٌاىكية العاٌهة.
 

 المستخدمة داخل الحصة:والوسائل : األنشطة سادساً 
 بعػػض إفٌ  بػػؿ الهدرسػػٌي، الكتػػاب فػػي هكجػػكد ٌػػك عٌهػػا الحصػػص فػػي الٌسػػائدة األىشػػطة هعظػػـ تخػػرج كلػػـ

ػػ لػػـ الهعٌمهػػيف ػػا ايعٌر  ألحػػد ـهعمٌػػ تكميػػؼ) زة،الهتهٌيػػ لؤلىشػػطة لعػػرض ةفيٌ الٌصػػ الههارسػػات كهػػف .اٌتهاهن
 ،(فيػػػً زهيبلتٍػػػا كهىاقشػػػة رسالػػػدٌ  بشػػػرح طالبػػػةل هػػػةهعمٌ  تكميػػػؼ)ك ،(زهبلئػػػً عمػػػِ خطبػػػة بإلقػػػاء تػػػًطمب
عطاء دكةالىٌ  بطريقة درس بتطبيؽ الباتالطٌ  هف هجهكعة هةهعمٌ  تكميؼ)ك  ،(أدائٍػف عمػِ ةفكرٌيػ تغذية كا 
 تىفػػذٌ  ةحٌصػػ) ك ،(حاسػػكب بكسػػاطة الحػػجٌ  هىاسػػؾ عػػف تػػًأعدٌ  فيػػديك بعػػرض لطالبػػة هػػةهعمٌ ال تكميػػؼ)ك

 فػتككمٌ  هجهكعػات عمػِ البػاتالطٌ  هةالهعمٌ  كزعت أف بعد البات،الطٌ  تؤٌديً درس لتحضير الهكتبة داخؿ
 يقػػةطر  بكصػػفٍا الهصػػادر كتػػب هعٌمهػػة اسػػتخدهت) أخػػرل حٌصػػة كفػػي (.هحػػدد بهكضػػكع هجهكعػػة كػػؿٌ 

 (.شرحً جرل لها كهساىدة هساعدة
كفػػي أغمػػب حصػػص الطمبػػة الػػذككر كػػاف التركيػػز عمػػِ الكتػػاب الهدرسػػي كهصػػدر لمػػتعمـ كاالكتفػػاء بػػً، 
كأحياىػػان يمجػػأ الهعمػػـ لمكتابػػة عمػػِ السػػبكرة لتكضػػيح هعىػػِ أك التركيػػز عمػػِ ىقطػػة هٍهػػة. كهػػا فػػي أحػػد 

ك" هكضكع الدرس شرحب الحصص قاـ الهعمـ فمػـ يأخػذ الطػبلب الػِ الهكتبػة  "ث الصػحيحدرس الحػديٌك
ػػا ز بػػيف االحاديػػث لجعػػؿ الطالػػب يهٌيػػ كلػػـ يحضػػر لٍػػـ كتبػػان هىاسػػبة   بشػػكؿ عهمػػيٌ الصػػحيحة هػػف غيٌر

 .بشكؿ تمقيىيٌ  بؿ اكتفِ بتدريسً تطبيقيٌ 
   

 :أنواع الت قويم المستخدم:سابعاً 
ػػا أك لمحٌصػػة غمقنػػا ةالحٌصػػ ىٍايػػة فػػي التٌقػػكيـ أسػػئمة حػػؿٌ  عمػػِ الهعٌمهػػيف جهيػػع كاعتهػػد  لٍػػا، ختاهي ػػا تقكيهن

 .هقتضبة أسئمة طرح عمِ األغمبٌية عىد الٌتككيىيٌ  التٌقكيـ اقتصرك 
 

 ة:عميمي  ثامنًا:محور العممية الت  
 هستهع كالطالب لً كشارح هساعد الهعٌمـأٌف ك  الٌتعميهٌية العهمٌية هحكر كاف الهدرسيٌ  الكتاب أفٌ  كلكحظ

 دكر لً يكف كلـ. الهطركحة األسئمة عف هجيب كأحياىنا الكتاب، هحتكل في لها رئن قا كأحياىنا هتمؽٌ  أك
 الههارسات كهف سابقنا، ذكرت التي الحاالت في إال لٍا هحكرنا الٌتعمهٌية الٌتعميهٌية العهمٌية في بارز

 لمكصكؿ ٌىيٌ الذٌ  العصؼ عبر الٌطالبات بيف كالٌىقاش الحكار كٌجٍت أٌىٍا)  الهعٌمهات إلحدل الهتهٌيزة
ي. جابةإلا إلِ  إجابتً تدعيـ فريؽ كؿٌ  هف كطمبت فريقيف الٌصؼٌ  جعمت أخرل حٌصة في ىفسٍا ٌك
 (.الفريقيف بيف  الهىاظرة أسمكب باستخداـ كشكاٌد بأدٌلة
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 : مراعاة الفروق الفردية:تاسعاً 
 بػدكا الػذيف لمٌطمبػة" لبسيطةا" األسئمة بعضٍـ استخدـ الفردٌية الفركؽ هراعاة الهعٌمهيف بعض أراد كعىدها
 بيىهػا. الكتػاب هحتػكل هػف سػطريف أك سػطر قػراءة فػي الخجكلػة هشػاركتٍـ جرت أك الهاٌدة، في ضعفاء
 عمػػِ سػاعد هٌهػػا الهختمفػة، الٌطالبػػات قػدرات هػػع يتىاسػب بهػػا"  الٌىػدكة" حٌصػػة تىفيػذ أدكار) هعمهػػة كٌزعػت
 (.الحٌصة في الٌطالبات جهيع هشاركة

 
 ة:مبة في الحص  انتباه الط   ة شد  طريق عاشرًا:

ـ عمػِ الٌطمبة يحافظ لـ األغمبٌية عىد لمقراءة الكتاب إلِ الٌرجكع كثرة كهع   الحٌصػة هجريػات فػي تركيػٌز
ـ اىشغمكا بؿ  قػدرة أظٍػر الهعٌمهػيف هػف كقمٌػة. زهبلئٍػـ هػع هػىخفض بصكت بالحديث أك الخاٌصة بأهكٌر

 أقػدر الهعٌمهات كاىت بيىها فقط كاحد هعٌمـ عىد لكحظ ها ٌذا. ةالحصٌ  ىٍاية حتٌِ طمبتً اىتباي شدٌ  عمِ
 أك التٌاريخٌيػػة أك الكاقعٌيػػة القصػػص هػػف الهزيػػد بإعطػػاء أك األسػػئمة طػػرح بكثػػرة الٌطالبػػات اىتبػػاي شػػدٌ  عمػػِ

 .بالكاقع الهرتبطة األهثمة
 
 ؤال الخامس:الن تائج المتعم قة بالس   5.4

فين الحادي عشر والثاني عشر لمص   رعي  لمنياج الش  دت الخطوط العريضة في كتب اكيف تجس   -
 مؤلفي الكتب؟من وجية نظر  عند تأليف الكتب

 كتب في العريضة لمخطكط ٍـتطبيق بٍا كقع التي ةكيفيٌ ال هعرفة إلِ الكتب هؤٌلفي هقاببلت دفتٌ
 في عضكنا ىٍـه فرد كؿٌ  يككف أف عمِ كحرصت الهؤلفيف هف سٌتة الباحثة قابمت إذ ،ةرعيٌ الشٌ  ٌجاالهى
 هحتكل تحميؿ كبعد. لجاف ستٌ  كعددٌا الٌشرعيٌ  الهىٍج كتب إعداد في ساٌهت التي الٌمجاف أحد

 :اآلتية الىتائج ظٍرت الهقاببلت
 

 أواًل:كيفية تصميم الكتب:
 األكقاؼ كزارة في هتخٌصصة لجىة كضعتٍا التي الٌشرعيٌ  لمهىٍاج العريضة الخطكط تطبيؽ جاء

 الٌتربية كزارة في كاالجتهاعٌية اإلىساىٌية الهىاٌج دائرة هع بالٌتعاكف الٌشرعيٌ  الٌتعميـ قسـ– ةالٌديىيٌ  كالٌشؤكف
 كالٌتجربة األردىٌية الٌتجربة عمِ اٌطبلعٍـ بعد اإلسبلهٌية، الٌتربية هىاٌج قسـ كباألخٌص  كالٌتعميـ

 اإلسبلهٌية، الٌتربية هىاٌج إعداد في ىٌيةالفمسطي الٌتجربة كباألخٌص  عاـٌ  بشكؿ اليهىٌية كالٌتجربة الٌسعكدٌية
 األٌداؼ، بىاء في تعتهد التي األسس ٌي؛ رئيسة، تصٌكرات ثبلثة هف اىطمقكا بأٌىٍـ الٌمجاف هىسؽ كأفاد

ـ تصٌكر لديٍـ ككاف. الهىٍاج بٍا سيخرجكف التي كاآللٌية كاألٌداؼ،  الهىٍاج هكضكعات يختاركف ٌك
" الحقنا إعدادٌا سيتـٌ  هرحمة كؿٌ  تىاسب الٌسابقة الٌدراسٌية لمهراحؿ ٌجهىا يسبقً سكؼ الهىٍاج ٌذا أفٌ 

 كهىاقشة الٌمجىة ألعضاء جمسات خبلؿ هف العريضة الخطكط تطبيؽ تـ" بأٌىً الهؤٌلفيف أحد كأفاد
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 عىاكيف ككاىت هكجكدة كاىت العريضة الخطكط" أفٌ  ثاف كأفاد" لؤلصكب الٌتكٌصؿ ثـ هتعٌددة اقتراحات
ـ ألٌٌهيتٍا، الهكضكعات بعض تغيير تـ التٌأليؼ كأثىاء-الهىٍاج هفردات – هكجكدة الدركس  كشعكٌر
 الخطكط لجىة ىفس أفٌ  كها كاحد درس في جهعٍا تـ العىاكيف بعض ٌىالؾ" أفٌ  ثالث كأفاد" بأٌهيتٍا
 عشر ىيالثٌا لمٌصؼ الٌىساء كسكرة شرعيٌ  عشر الحادم لمٌصؼٌ  اإلسراء سكرة أقٌرت التي ٌي العريضة
 ".الٌشرعيٌ 

 
 ثانيًا:معايير اختيار المحتوى:

 الٌزهىٌية الهٌدة"  الهؤلفيف أحد أفاد كها هىٍا الكتب هحتكل كضع عىد عديدة بهعايير األخذ كقع كقد
 هؤلؼ كأكضح"  الهرحمة ٌذي في يمـز كها العهرٌية، الهرحمة ٌذا في الطمبة كهقدرة لمهاٌدة الهخٌصصة

 عمِ تستىد عهمٌية هعايير عمِ بىاء  هثبلي  كالخطابة الٌدعكة أساليب كتاب هحتكل ؼتألي تـٌ " بأٌىً رابع
ك ٌدفان  أعيىٍـ ىصب فكضعكا الحياة في لمخطابة كههارستٍـ الجاهعٌية خبرتٍـ  الجاىب عمِ الٌتركيز ٌك
 تـ هعاييرال إفٌ "  آخر كذكر" إسٍاب دكف الٌىظرٌية بالٌىاحية هتسمح خطيب، بىاء في العهميٌ  الٌتطبيقي
 ". بٍا التٌقيد عميىا فكاف العريضة الخطكط في كضعٍا

 
 ة:ة مراعاة الفروق الفردي  ثالثًا: كيفي  

 هف:" الهؤٌلفيف أحد ذكر كها الهستكيات، لجهيع هىاسبنا الفردية لمفركؽ هراعينا الٌشرعيٌ  الهىٍاج كجاء
 أىشطة هف األىشطة تىٌكع ككذلؾ" ،" كاستىتاج تفكير إلِ بحاجة التي التٌقكيـ بأسئمة االٌتهاـ خبلؿ
 إىشائٌية بيف هىٌكعة التٌقكيـ أسئمة"" " أىاقش" بػ هعىكىً كأىشطة" أفكر"بػ هعىكىً كأىشطة صفٌية

عطاء الٌصفٌية لمحٌصة إدارتً أثىاء الهعٌمـ أفٌ " آخر هؤلؼ كذكر" كهكضكعٌية  هراعاة عميً الهحتكل كا 
 ."طبٌلبً بيف الفردٌية الفركؽ

 
 :الظروف المدرسية المعتبرة عند إعداد المنياج:رابعاً 
 أحد قاؿ بيىها كهعٌمهيف، تربكٌييف بهشرفيف باالستعاىة هراعاتٍا تهت الهدرسٌية الٌظركؼ أفٌ  كها

 لكف االضطراب لبعض( البيئٌية)  الهدرسٌية الٌظركؼ تعٌرض احتهاؿ االعتبار بعيف األخذ تـٌ : "الهؤٌلفيف
 الٌظركؼ بهراعاة هرحمة لكؿ الهىاسب الشيء عهؿ حاكلىا"  آخر ركذك" فقط الههكف حدكد في

 ". الهدرسٌية
 

 :رعي  ة الربط بين عناصر المنياج الش  خامسًا:كيفي  
 الهتكٌررة الٌدراسة خبلؿ هف العىاصر بيف الٌربط" عبر ككتبً الٌشرعيٌ  الهىٍاج عىاصر بيف الٌربط  كقع
 هعايير كهراجعة الكحدات كؿٌ  كهراجعة األعضاء جهيع  آراء إلِ كاالٌسهاع الٌمجىة، اجتهاعات في
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" الهؤٌلفيف أحد ذكر بيىها" المجاف هىسؽ خبلؿ هف يتـ كاف الٌربط أفٌ : " آخر كأفاد" العريضة الخطكط
 كيستخدـ الفقً، في يتحدث بالخطابة الهكمؼ الٌطالب بتكجيً األخرل، الهكاد هع كالٌتكاهؿ الٌربط تـٌ  أٌىً

ا كتفسير عقيدة هف الشرعي اجالهىٍ هكضكعات   يمزهً فالداعية" "درسً أك خطبتً هكضكع في كغيٌر
 كالعقيدة فقً هف الهختمفة الهكضكعات خبلؿ هف الهكجكدة الهكاد بجهيع كدراية هعرفة عمِ يككف أف

 هادة هع الجكاىب ببعض هشتركة تككف قد دركساي  ٌىاؾ"أف آخر أفاد حيف في" كالحديث القراف كعمكـ
 عف بعضٍا الهكضكعات ٌذي فصؿ يصعب ألف الحديث، أك القرآف كهادة الفقً هادة هثؿ لأخر 

 ."بعض
 

 :رعي  ة في المنياج الش  ة مساىمة المؤلفين لتحقيق األىداف المرجو  كيفي   سادسًا:
 ةرعيٌ الشٌ  الهعمكهات عمِ باحتكائٍا" ٌي ةالهرجكٌ  األٌداؼ لتحقيؽ رعيٌ الشٌ  الهىٍاج كتب بً تهيزت كها

 في الٌتهييز تـ أىً"آخر رأل بيىها الهؤلفيف، أحد كها"  الشرعي العمـ لطالب البلزهة الهتخصصة
ا هىاظرة هف الٌتطبيقٌية الٌدركس خبلؿ هف الٌدعكة أساليب  كتاب هف األخير الفصؿ في جاءت كغيٌر
 ، هعيىة هصادر إلِ كالٌرجكع القرآف عمكـ في الجهٍكر رأم عمِ باالعتهاد" آخر كأفاد"  الٌدعكة أساليب
اف: هثؿ هف الكتاب تأليؼ عىد هعٌيىة ككتب  القرآف كعمكـ لمزركشي، كاإلتقاف القرآف، عمكـ في البٌر
 الحدكد في إال الفقٍية الخبلفات ىذكر ال أف حاكلىا"  الهؤلفيف أحد ذكر بيىها" عباس فضؿ لمدكتكر
" كجاء. " الجاهعة دخكلً عىد بٍا يفاجأ ال حتِ الخبلفات ٌذي كجكد عمِ بالٌتعرؼ لمٌطالب تسهح التي
 عمِ الٌتسٍيؿ االعتبار بعيف آخذيف الهؤٌلفيف، اجتٍاد عمِ بىاء الكاحد الكتاب هكضكعات ترتيب
 كالهىاسبات الهدرسٌية الٌظركؼ يىاسب بها الهىٍاج هحتكل هع لمٌتعاهؿ لمهعمـ الفرصة إتاحة هع الٌطالب
ذا"  الهختمفة  .الٌشرعيٌ  ىٍاجاله هركىة عمِ يدؿ ٌك

 
 ؤال الس ادسن تائج المتعم قة بالس  ال 6.4

 
 ة؟رعي  إلى المناىج الش   والطمبةم ما نظرة المعم  

 أواًل: نظرة المعمم كما أظيرتيا المقابمة:
ـ كجٍة هعرفة إلِ هيفالهعمٌ  هقابمة دفتٌ  بأىكاعٍا، كاألٌداؼ بالهىٍاج قةالهتعمٌ  القضايا في ىظٌر
ا، ةككيفيٌ  رتيبٍاكت الهىاٌج هكضكعاتك   كبعد .قكيـالتٌ  كأسئمة الهحتكل،ك  بأىكاعٍا، األىشطةك  اختياٌر

 :ةاآلتي الٌىتائج تظٍر  هعٍـ الهقاببلت إجراء
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 أواًل:أىداف المنياج:
 لً ـتدريسٍ قبؿ رعيٌ الشٌ  الهىٍاج أٌداؼ عمِ معكايطٌ  لـ ٍـأىٌ  عمِ كفالهقابم هاتكالهعمٌ  هكفالهعمٌ  أجهع

 كلكٌىٍا ،كتاب كؿٌ  هةهقدٌ  في الهكضكعة األٌداؼ عمِ معاطٌ  ًأىٌ " بػ أفاد الذم هيفلهعمٌ ا أحد باستثىاء
 جاهعة كتب في كها الكتب، كحدات هف كحدة كؿٌ  بداية في األٌداؼ تكضع أف" ِكتهى" كافية غير

 ؿعاه أفٌ " بعضٍـ إجابة هفاد كاف لمٌتخطيط كأٌٌهيتٍا األٌداؼ عف سؤالٍـ كعىد. "الهفتكحة القدس
 أفٌ  عمِ اتٌفقكا كها".الٌسىكٌية أك الفصمٌية الدراسٌية الخطط كضع عمِ ساعدٌـ الٌتدريس في الخبرة

 الهىٍاج كتب في آرائٍـ كلبياف. لً تطبيقٍـ في تساعدٌـ هعٌمـ أدٌلة لً يكف لـ الجديد الٌشرعيٌ  الهىٍاج
 ٌذي ىستعرض إليً الٌطمبة حاجة حيث هف أك الٌطمبة ألعهار هىاسبتً أك كالٌسٍكلة، الٌصعكبة حيث هف

 :اآلتية اآلراء
 

  :رعي  ثانيًا: محتوى كتب المنياج الش  
 بأىٍا أحدٌـ كأقرٌ  الهاٌدة ٌذي صعكبة عف الهعٌمهيف هف هقابمتٍـ جرت هف بعض أعرب: العقيدة كتاب

 .الهقابميف الهعٌمهيف ألحد آخر بتعبير" الجهكد" هف ىكع كفيٍا ،"ثقيمة"
 

 ٌذيف هادة أفٌ  الهعٌمهيف هف هقابمتٍـ جرت هف أغمب رأل: القرآن عموم وكتاب مومووع القرآن كتاب
 هثؿ هف الٌدركس هكضكعات بعض في صعكبة عف الهعٌمهات إحدل تحٌدثت حيف في طكيمة، الكتابيف

 الهاٌدة هف أكثر هكٌسعة الٌتجكيد هادة تككف بأف كالهعمهات الهعمهيف أغمب كطالب". القسـ"،"األهثاؿ"
 دركس ترتيب عمِ الغالبٌية كاعترضت العاٌهة، الثٌاىكٌية في أداء اختبار لٍا يككف كأف حالي ا، لهقٌررةا

 فبل الٌدراسٌية الٌسىة طكاؿ الٌىساء كسكرة اإلسراء سكرة هف الهطمكبة اآليات تكزيع يتـ أف" الكتابيف،كحٌبذكا
 يغمب:" بقكلٍا الٌىساء سكرة آيات تفسير يف رأيٍا الهعٌمهات إحدل كأبدت". الثٌاىي الفصؿ عمِ تقتصر
 الفرع طالب يعطي الهىٍاج" أفٌ  هعتبرة اآلراء ٌذي أخرل هعٌمهة عارضت بيىها ،"الٌمغكمٌ  الٌطابع عميٍا

ي ،"تحديدنا الكريـ القرآف يخٌص  فيها بٍا، عمـ عمِ يككف أف يجب التي الهعمكهات أٌـٌ  الٌشرعيٌ   ٌك
 أفٌ  بٌيىت كها(. 41،ص2 الكريـ القرآف ىزكؿ) هكضكع في كها الهكاضيع بعض باستثىاء هىاسبة
 كالتٌىقيط الٌتشكيؿ هرٌ  كقد فقرة:"هثؿ هف كاضحة غير الٌدركس بعض هحتكل في فقرات ٌىالؾ

 اقترحت كها" القرآىٌية كالقراءات الٌسبعة األحرؼ" ككذلؾ"هراحؿ ثبلث في العثهاىيٌ  لمهصحؼ
ـ حفظٍـ في كالتٌابعيف الٌصحابة تعاٌد هف اذجىه" هثؿ هف ضركرٌية تراٌا هكضكعات  القرآف في كتأٌثٌر

 ". ذلؾ كفضؿ كحفظً، الكريـ القرآف قراءة عمِ كالحثٌ  الٌترغيب في الٌىصكص كبعض" الكريـ
 

 عمـك كتاب هاٌدة صعكبة إلِ الهعٌمهيف هعظـ أشار :الش ريف الحديث وكتاب وعمومو الحديث كتاب
لِ الحديث، ك كاحد، دراسيٌ  صؼٌ  كفي كاحد دراسيٌ  فصؿ في الحديث عمكـ اتهكضكع تركيز كا   ٌك
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 بشرح كاالكتفاء الحديث عمكـ هكضكعات هف الثٌاىكمٌ  الثٌاىي الٌصؼٌ  كتاب كخبل الثٌاىكمٌ  األٌكؿ
 أٌىً الهعمهات إحدل ككجدت" كعمكهً الٌشريؼ الحديث"الكتاب عىكاف أفٌ  هع. الٌشريفة الٌىبكٌية األحاديث

 صياغة تعاد أف ،كاقترحت(الٌشرؾ ذىب عظـ)درس في الٌشريؼ الحديث حفظ الٌطالبات عمِ يصعب"
 تقسيـ"  عمِ الهعٌمهيف أغمب كاعترض". لمطالبات أكثر هفٍكهً بصيغة( كتعالِ تبارؾ اهلل عدؿ) درس
 يطمب الثاىية الكحدة بيىها الحفظ، هع األحاديث شرح تتىاكؿ األكلِ كحدتيف؛ أك فصميف إلِ الكتاب

 الٌشرح بيف التٌىكيع يجرم إذ الكتاب ترتيب يقع أف الهعٌمهيف أغمب ففضؿ فقط، الٌشرح الٌطمبة هف
 كعٌدي الٌتكٌجً ٌذا الهعمهيف أحد عارض كقد. آخر دكف فصؿو  في الحفظ يترٌكز فبل فقط، كالٌشرح كالحفظ
 لباس"ك" الكالديف برٌ "ثؿه هف الهىٍاج عمِ تربكٌية هكضكعات إضافة الهعمهكف كاقترح. لمٌطمبة هربكنا
 في اإلعجاز جكاىب"ك" الٌصبلة أٌٌهية" ك" الهحٌرهة العبلقات خطكرة"ك" الكقت أٌهية" ك" كالٌرجؿ الهرأة

 ".الٌىبكٌية األحاديث
 

 غير الكتابيف ٌذيف هكضكعات أفٌ  الهعمهات إحدل ارتأت: المعامالت فقو وكتاب وأصولو الفقو كتاب
ا هىاسبة  كرأت" الخيارات الكفالة، عقد"ك" االجتٍاد"ك" الكضعيٌ  الحكـ"هثؿ؛ هف ،لمٌطالبات كخصكصن
 أركاف الهىٍاج يتىاكؿ لـ فمهاذا كاهؿ بشكؿ العقيدة في اإليهاف أركاف عف تحٌدث الهىٍاج أفٌ " أخرل

 الفقً كتاب يككف"أف الهعٌمهات إحدل كاقترحت" كالحجٌ  الٌزكاة هكضكعيب كاالكتفاء كاهؿ بشكؿ اإلسبلـ
 ".الجاهعٌية الهرحمة في الٌتكسع يككف تكٌسع،إذ دكف لهكضكعاتٍها شاهميف الهعاهبلت فقً تابكك
 

 األساليب كتاب هىاسبة عمِ هقابمتٍـ جرت الذيف الهعٌمهكف أجهع: الخطابة وفن   الد عوة أساليب كتاب
 بؿ الٌىظرٌية ركسالدٌ  عف هىفصمة غير الٌتطبيقٌية الٌدركس تككف أف فٌضمكا كلكٌىٍـ الٌطبلب، لهستكل
 .هباشرة تتبعٍا

 
 كخاٌصة هىاسب غير الٌىظـ كتاب ترتيب أفٌ  هقابمتٍـ جرت هف بعض أشار: اإلسالمي ة الن ظم كتاب
 كالٌىظاـ األخبلقيٌ  كالٌىظاـ هٌٍهة إسبلهٌية أىظهة هف يخمك أٌىً إلِ باإلضافة" الحكـ ىظاـ" بػ البدء

ٌٍـ األخبلقيٌ  كالٌىظاـ العبادة لترسيخ العهر ٌذا في الٌطمبة تاجيح: "قالت إذ. العبادات كىظاـ اإلدارمٌ   ه
 في الٌدركس لهحتكل الٌدقيؽ التٌفقير كغياب الكتاب في الهقٌدهة الهادة طكؿ بعضٍـ كرأل". أيضان  جدان 
 .الطمبة عمِ كفٍهٍا تمٌقيٍا ليسٍؿ ىقاط
 

 يفترض:" فقالت.الٌىبكٌية لٌسيرةا في هكضكعات أك كتاب كجكد عدـ سبب عف الهعٌمهات بعض كتساءلت
 رأل حيف في" اإلسبلهٌية الٌشخصٌية هتكاهؿ طالب عىٍا يىتج أف الثٌاىكٌية لمهرحمة الٌشرعيٌ  الهىٍاج في

 لهحتكيات شاهمة كليست الهرحمة تىاسب كال هتىٌكعة، غير الٌدركس تقكيـ أسئمة أفٌ  الهعٌمهيف أغمبٌية
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 العاٌهة الثٌاىكٌية اهتحاف أسئمة أفٌ  هع ،"كخطأ صحٌ " ىكع هف عٌيةالهكضك  األسئمة عميٍا كتغمب الدركس،
 أسئمة صعكبة" الهعٌمهيف أحد ذكر حيف في" هتعٌدد هف االختيار" ىكع هف الهكضكعٌية باألسئمة تٍتـٌ 
 ".الثٌاىكمٌ  الثٌاىي لمٌصؼٌ  القرآف عمكـ كتاب

 
 ة المستخدمة:عميمي  الت  واألنشطة ثالثًا: الوسائل 

 :بقكلٍا عىٍا الهعمهات إحدل فأجابت الهعٌمهكف بٍا يستعيف التي الٌتعميهٌية سائؿالك  أٌها
 كأستعيف الكريـ، لمقرآف الٌىاطؽ القمـ أستخدـ الحائط، لكحات هف التٌقميدٌية الكسائؿ إلِ باإلضافة "

 ".الكهبيكتر بهركز
 خبرات لتعزيز كافية غير تبالك في الهكجكدة الٌصفٌية األىشطة أفٌ  الهقابميف الهعمهيف أغمب كرأل

 تكاد بؿ باألىشطة، جدان  فقيرة كاىت ثاىكمٌ  الثٌاىي لمٌصؼٌ  الٌشرعيٌ  الهىٍاج كتب أفٌ  حيف في الٌطمبة،
 بعض طالب كها%". 70 بىسبة" كافية األىشطة ٌذي أفٌ  الهعمهيف أحد رأل بيىها. هكجكدة غير تككف

 هعمهي تجهع ىقاش حمقات" كبػ" كهؤلفيً الشرعي ٍاجالهى هعمهي بيف هكٌسعة ىقاش حمقات" بػ الهعمهيف
كها أكد الهعمهكف عمِ أٌهية اإلشراؼ التربكم الذم يساعد الهعمـ "الٌتعميهٌية الهىاطؽ كؿٌ  هف الهىٍاج

بالتكجيً كيشكؿ حمقة كصؿ بيف الهعمهيف كالهسؤكليف التربكييف في ايصاؿ صكت الهعمـ بالهبلحظات 
ذا يخٌؿ بالعهمٌية الٌتعميهٌية. فمذلؾ عمِ الهىٍاج إذ اعتبركا أ ىفسٍـ هشرفيف كهعمهيف في الكقت ىفسً ٌك

ـ في كثير هف قضايا الهىٍاج بؿ إٌف بعضٍـ لـ يطمع عمِ  كاف الهعمهكف كالهعمهات في حيرة هف أهٌر
بقية الكتب، كهف خبلؿ بعض اإلجابات كشفت الباحثة عف أف بعض الهعمهيف ال يعمـ ها ٌي 

تي سكؼ يدٌرسٍا في الفصؿ القادـ، أكال يعمـ ها ٌي الهكضكعات التي تـ أخذٌا في الهكضكعات ال
 الٌصؼ الٌسابؽ لىفس الهادة.

 
 :كما تظير مقابالتيم رعي  الش   المنياج كتب مواد  إلى ثانيًا: نظرة الط مبة 

 هع لهقاببلتا إجراء كبعد ،رعيٌ الشٌ  الهىٍاج كتب هكادٌ  في آرائٍـ هعرفة إلِ مبةالطٌ  بلتهقاب ٌدفت
 :اآلتية تائجالىٌ  عف الهقاببلت ٌذي هحتكل تحميؿ كشؼ ،رعيٌ الشٌ  الفرع هف كطالبة طالبان  كعشريف ثبلثة
 :رعي  الدافع من اختيار الفرع الش   أواًل:
 عميً اهلل صٌمِ الٌرسكؿ قكؿبػ هستشٍديف يفلمدٌ  ٍـحبٌ  ٌك رعيٌ الشٌ  لمفرع مبةالطٌ  ةغالبيٌ  دراسة كراء افعالدٌ 
 إهاـ" يككف أف إلِ طهحي الٌذككر هف بعضٍـ فٌ إ بؿ ،"يفالدٌ  في ًٍيفقٌ  خيران  بً اهلل يرد هف" :ـكسمٌ 

 في كابكالثٌ  ىياالدٌ  حياتٍـ في بالخير عميٍـ تعكد فائدة فيً يجدكف أىٍـ هىٍـ آخركف ذكرك  ،"هسجد
 ىصمح ثـ كهف أكال، ىفسىاأ ىصمح بً": قائمة الفرع ٌذا لدراسة حٌبٍا عف الٌطالبات لإحد عٌبرتك  .اآلخرة

 الباتالطٌ  بعض رتعبٌ  بيىها ."كاألخبلؽ كاألهاف الحبٌ  يسكىً اهجتهعن  فيككف ،فيً ىعيش الذم هجتهعىا
 .بً بللتحاؽل ٍفٌ ل ٍـكتشجيع ،أٌمٍفٌ  لرغبة تمبية كاىت لً دراستٍفٌ  أفٌ ب فيً رأيٍفٌ  عف األخريات
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 :رعي  كتب المنياج الش   مبة نحوجاىات الط  ثانيًا: ات  

 الهكاد كتب ىحك جاٌاتٍـاتٌ  تبايىتك  ،الٌشرعٌية الهكادٌ  صعكبة أك سٍكلة حكؿ آرائٍـ في الطمبة اىقسـ 
ـ، لحاجاتٍـ كهىاسبة سٍمة الهكادٌ  كؿٌ  أفٌ  اعتبرت هىٍـ ةقمٌ  كلكفٌ  ،ةرعيٌ الشٌ   ثٌمة آراء تكاى بيىها كأعهاٌر

 :اآلتي التفصيؿ في جاء كها هىٍـ أخرل
 

 سٍؿ الكتاب ٌذا أفٌ  رأكا كطالبة طالبنا(23) هف طالباتالك  مبةطٌ ال هف (6) أفٌ  ظٍر :العقيدة كتاب
ا لهعمكهات تأكيد كفيً كهفيد،  هىٍـ طمبة ثبلثة رأل حيف في ابقة،السٌ  ةراسيٌ الدٌ  الهراحؿ في درسٌك
 .كاألحاديث اآليات هف ةاألدلٌ  كثرة بسبب الكتاب ٌذا ةهادٌ  في كاضحة صعكبة

 
 طالبان ( 13) لً ٍـكحبٌ  الكتاب ٌذا سٍكلة عف ركاعبٌ  الذيف مبةالطٌ  عدد كاف :عموموو  القرآن كتاب

 . صعب ًأىٌ  هىٍـ طبلب( 3) رأل بيىها كطالبة،
 

 إلِ لحاجتً اصعبن  عٌدكي هىٍـ( 5) بيىها ا،هفيدن  سٍبلن  عٌدي هف مبةالطٌ  هف( 7: )وعمومو الحديث كتابا
 ".هسمـ صحيح ،الحديث فاتهصى"  درس هثؿ هف ، الركاة كهعرفة لحفظا
 

 كسٍكلتٍا ةالهادٌ  لٍذي ٍـحبٌ  عمِ ٍـجهيع الباتكالطٌ  مبةالطٌ  فؽاتٌ : الخطابة وفن   عوةالد   أساليب كتاب
 في القدرات يتىهٌ  ٍاأىٌ "بػ: أحدٌـ أفاد إذ ة،العهميٌ  حياتٍـ في لٍـ هفيدة ٍاكأىٌ  طبيؽ،لمتٌ  تٍاكقابميٌ 

 ".اعيةالدٌ  ةخصيٌ الشٌ  تقكية في تسٍـك  هحاكرة،ال
 

ف لٍا، ٍـكحبٌ  ةالهادٌ  سٍكلة هع اآلراء ةغالبيٌ  كاىت: القرآن عموم كتاب  طكيمة اٍأىٌ  يرل البعض كاف كا 
 بعض في صعكبة بعضٍـ كرأل دركسٍا، هحتكل في ةرعيٌ الشٌ  ةاألدلٌ  ككثرة ركس،الدٌ  عدد حيث هف
 .كالهىسكخ اسخالىٌ  كالهتشابً، الهحكـ هثؿ؛ هف ركسالدٌ 
 

 هف تيفالهادٌ  ٌاتيف في صعكبة الهفحكصيف مبةالطٌ  هف( 8) رأل: المعامالت وفقو وأصولو فقوال كتابا
 يفرتبطه اليس ٍهاألىٌ  صعباف كاالجتٍاد التقميد درسا" :أحدٌـ أفاد فقد كالقياس قميدكالتٌ  االجتٍاد هثؿ؛

 :الباتالطٌ  إحدل أفادت كها كالخيارات، الكضعيٌ  كالحكـ ةبعيٌ التٌ  األحكاـ كهصادر. "ةالعهميٌ  الحياةب
 رعبٌ  كها "دةكهعقٌ  الفٍـ صعبة"  ك" الهعمهة دكف فٍهٍا يصعب ًألىٌ  الفقً ٌي صعبة ةهادٌ  كثرأ"

 هعرفةل " ةالعهميٌ  حياتٍـ في إليٍا كيحتاجكف طبيؽلمتٌ  كقابمة جدان  هفيدة ٍاأىٌ  هىٍـ( 5) كجد بيىها أحدٌـ،
 .أحدٌـ أجاب كها" راءكالشٌ  البيع هعاهبلت في كالحراـ الحبلؿ
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 كجكد لعدـ الحفظ كصعبة طكيمة ٍاأىٌ  ةالهادٌ  ٌذي حكؿ الطمبة أراء أغمب كاىت: ةاإلسالمي   ظمالن   كتاب

 كاقعٍـ عف بعيدة ٍاأىٌ  هعتبريف" الحكـ ىظاـ" الكتاب هف األكلِ الكحدة في كخاصة طهىقٌ  بشكؿ الفقرات
 . الهجتهع في ضركرٌية ٍاإلي كحاجتٍـ كهفيدة سٍمة الثةالثٌ  الكحدة أفٌ  أحدٌـ عدٌ  بيىها كجاهدة،

 
 :رعي  المنياج الش   فائدة ليم من موضوعاتأكثر المبة حول جاىات الط  ات  :ثالثاً 
 أساليبك  ،اعيالدٌ ) ةالعهميٌ  الحياة في تطبيؽ كفيٍا هفيدة ٍاأىٌ  رأكا التي الهختمفة الهىٍاج دركس كهف
 ،دكةالىٌ ك  ،فاؽالىٌ  خطكرة درسك  ،بالذٌب كالذٌب األهكاؿ زكاةك  ٌي،طبيقتٌ ال كالعهرة حجٌ ال فقًك  ،عكةالدٌ 
 يـك أٌكاؿك  ،االجتهاعيٌ  ظاـالىٌ  في الدركسك  ،كالهسكيف األرهمة عمِ اعيالسٌ ك  ،فاؽالىٌ  خطكرة درسك 

 برالصٌ ك  ،الىار أٌؿ هف صىفافك  ،اإلسراء آيات شرحك  ،غرلالصٌ ك  الكبرل اعةالسٌ  كعبلهات ،القياهة
 .كتعالِ تبارؾ اهلل عدؿك  ،ةاإلسبلهيٌ  العقيدة صائصخك  ،الهصائب عمِ

 
 :رعي  روس لممنياج الش  مبة في إضافة بعض الد  رابعًا: رغبة الط  

، كفقً ، بلةالصٌ  كفقً ،ٍارةالطٌ  درس: كدراستٍا الهىٍاج في كجكدٌا في رغبكا التي ركسالدٌ  كهف  الصـك
 بلكةالتٌ  كدركس ة،بكيٌ الىٌ  يرةالسٌ  هف دركسك  لديف،الكا برك  جؿ،كالرٌ  الهرأة لباسك  ،اسالىٌ  بيف العبلقات

 .جكيدكالتٌ 
 

 :رعي  روس من المنياج الش  مبة في حذف بعض الد  خامسًا: رغبة الط  
 ةبعيٌ التٌ  حكاـاأل هصادرك  ،العاـٌ  الهاؿ كسرقة ،االقتصاد ةهادٌ  :حذفٍا في رغبكا اٌلتي الٌدركس كأها

 ،العهاؿ ٌداياك  ،كالهركىة باتالثٌ  بيف كالكسائؿ ساليباألك  ،ةهاكيٌ السٌ  بالكتب يهافاإلك  ،كالقياس
  .اتيٌ ك كلاأل فقًك  ،الهكازىات كفقً ،عكةالدٌ  ،كفقً الكاقع كفقً ،الحرب اتخبلقيٌ كأ
 
 

 :رعي  ة التي استفادوىا من المنياج الش  سادسًا: الميارات العممي  
لقاء ،درس لقاءكا   ،درس تحضير-الكريـ فآالقر  حفظ: أٌٌهٍا فهف استفادكا التي العهمٌية الهٍارات أٌها  كا 

 دقيؽكالتٌ  ،عكةالدٌ  ،ككيفٌيةلقاءاإل كيفيةك  ،حيحةالصٌ  بلةالصٌ  طرؽك  الهكتبة، كتب كاستخداـ ، هحاضرة
 هرباأل كاالٌتهاـ ،الحؽٌ  قكؿ في الجرأةك  ،لمخير كدعكتٍـ ،بالحسىِ اسالىٌ  هخاطبةك  ،الحديث ىقؿ في

 .الهىكر عف ٍيكالىٌ  بالهعركؼ
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 الطمبة : قام بياسابعًا: األنشطة التي 
 عشر الحادم ؼلصٌ ا هىٍاج في هكجكدة ىشطةاأل:"بعضٍـ أفاد كها الٌطمبة أداٌا التي األىشطة كهف

 عمِ كاطمعىا الهىٍاج، حاديثأل كراتيف عهمىا:"أخرل كأفادت". طٌبقىىاي ها كثركاأل شيئنا قىاطبٌ ف الٌشرعٌي،
 كرأت" هرٌتمة القرآف آيات إلِ لبلستهاع بلهسج كاستعهمىا ،كبالحاس ىاستخدهكا خارجٌية، تبك

قاهة ،درس تحضير،ك الكتاب في الهكجكدة ىشطةاأل"أخرل  كتابةك  ت،ياآ تفسير حضاركا   ،ىدكة كا 
 ،درس لقاءكا   ،(بكربكيىت)تقديهيٌ  عرض عهؿ في ىشطةاأل:"إحداٌفٌ  كقالت" كحالمٌ  عمِ الحديث

 ذلؾ كاصفة أخرل كقالت" يةآ تفسير عف البحثك  ،الحديث ركاة سيرة عف ىشطةكأ ،درس تحضيرك 
ا حد عمِ البحث  الهستخدهة األىشطة عف الٌطمبة أحد عٌبر بيىها". الهصادر لِإ العكدة"بػ تعبيٌر
 الحج هىاسؾ لعرض الفيديك كاستخداـ كالتٌقارير، بحاثاأل لعهؿ الهعرفة هصادر استخداـ:"قائبلن 

 ". الففٌ  قاعة بكاسطة ،جاؿالدٌ  لهسيحكا ،الزكاة عف دركسك  كالعهرة،
 

 دريس المستخدمة :ساليب الت  نظرة الط مبة ألثامنًا: 
 الكتاب هف  القراءةك تمقيىٌية تقميدٌية كاىت الهستخدهة الٌتدريس أساليب أغمب أفٌ  عمِ الٌطمبة كأجهع
 استخداـ عف هىٍـ قٌمة تتحدث بيىها. هعٌيىة حدكد في بلبكالطٌ  الهعمـ بيف الهىاقشة سمكبأو ،رحكالشٌ 

 أك تعميهٌية، بكسيمة هاٌدة شرح أك كاقعية، قصص كعرض الدركس هحتكل لعرض الهفاٌيـ خريطة
 عهميٌ  عرض أك كاقعية، أهثمة ضرب أك ،"بكربكيىتال" التٌقديهيٌ  كالعرض اطؽالىٌ  القرآف قمـ استخداـ
 استخدهتٍا التي الطرؽ" أف رلأخ كبيىت "ىشرح يجعمكىىا الهعمهات كبعض :"قائمة أحداٌف كتحدثت
 في رفيًالتٌ  دخاؿا  ك  قاشكالىٌ  الحكار كاستخداـ رسالدٌ  عطاءإ في القصة استخداـ ٌي الهعمهات
 رأم كاف كلذلؾ". رسالدٌ  ٌذا عىكاف ٌك ٍاحمٌ  كيككف ،هشكمة كأ كبير سؤاؿ كعرض ،الحصص
 ".ذلؾ هف كثرأ إلِ ىحتاج ال: "إحداٌف فعبرت الٌدركس، لشرح كافية الٌطرؽ ٌذي أفٌ  األغمبٌية

 ٌىالؾ يككف ال حتٌِ سمكبأ هف كثرأ ستخداـا كيفضؿ ها حدٌ  لِإ هىاسبة ٌي: "هىٍفٌ  قٌمة قالت بيىها 
  ".رسالدٌ  عطاءإ في ركتيف

 
 قويم:مبة ألسئمة الت  تاسعًا:نظرة الط  

 رسالدٌ  لكؿٌ  كهتىٌكعة ًشاهم تقريبان  الكتاب سئمةأ"إفٌ :غالبٌيتٍـ أفادت التٌقكيـ أسئمة عف سؤالٍـ كعىد
كخاصة " دائرة ضع" ىكع هف األسئمة كفكيفضم ،(كخطأ صحٌ )ىكع عمِ ةيٌ الهكضكع سئمةاأل كاقتصرت

 السؤاؿ األٌكؿ هف اهتحاىات الثٌاىكٌية العاٌهة يككف هف ٌذا الٌىكع هف األسئمة. أفٌ 
: " قائمة رأيٍا عف أخرل رتكعبٌ  ،"كافية غيرك  ،شاهمة تكف لـ سئمةاأل" أفٌ  إلِ الطالبات إحدل كذٌبت

 ".تفكير إلِ تحتاج أكثر أسئمة إضافة يجب"ً كأضافت أخرل أىٌ " هباشرة كغير دةهعقٌ  الكتاب سئمةأ
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 ممخص الن تائج 7.3
 

  ف ظٍرت ا في الهىٍاج الٌشرعٌي،كا  ضٌهت الخطكط العريضة الهكٌكىات األساسٌية الكاجب تكافٌر
 العاٌهة كالخاصة.الحاجة إلِ إعادة صياغة بعض األٌداؼ 

  ضٌهت الخطكط العريضة هعايير شاهمة كافية لجهيع عىاصر الهىٍاج الٌشرعٌي، ككقع االرتكاز
ف ظٍرت بعض الٌتجاكزات لٍا.  عميٍا عىد إعداد الكتب بشكؿ كاضح كا 

 .األٌداؼ الٌسمككٌية لمكحدات التي ضٌهتٍا الخطكط العريضة بحاجة لمهراجعة باإلضافة أك الحذؼ 
 العاٌهة كالخاٌصة تحٌققت في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي بهحتكاي كأىشطتً. األٌداؼ 
 .األٌداؼ الٌسمككٌية لمكحدات تركز عمِ هستكيات التٌفكير الٌدىيا 
  ِيبلحظ عمِ الهىٍاج قٌمة االٌتهاـ باألٌداؼ الكجداىية كالٌىفس حركٌية في الهىٍاج الٌشرعٌي عم

 أٌٌهيتٍا كضركرتٍا لٍذا الهىٍاج.
 الٌربط بيف األٌداؼ الٌسمككٌية كالهحتكل الهعرفٌي في الهىٍاج في كثير هف األحياف. لـ يقع 
 .تحٌققت هعايير بىاء الهحتكل بىسب هتفاكتة في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي 
 .ف كاىت تقميدية في جهيع كتب الهىٍاج الٌشرعٌي  ظٍر تىٌكع في طرؽ إثارة الٌدافعٌية إلِ الٌتعمـ كا 
 ا في كٌؿ درس إال أٌف كتب الهىٍاج رغـ حرص الخطكط الع ريضة عمِ تىكيع األىشطة كتكفيٌر

الٌشرعٌي لمٌصٌؼ الثٌاىي عشر تخمك هىٍا، بيىها ضٌهت كتب الٌصٌؼ الحادم عشر ىسبة هف 
 األىشطة كلكىٍا غير كافية هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالطمبة، عمِ حٌد سكاء. 

  ٌاألسئمة اإلىشائية عمِ ىكعية األسئمة،  مب. كتطغِغير كافية كغير شاهمة في األغ قكيـأسئمة الت
 .طبيؽالهعتهد عمِ الحفظ كالفٍـ كالقميؿ هف التٌ  فكير العقميٌ ىيا هف التٌ ز عمِ الهستكيات الدٌ كتركٌ 

  ٌكغالبنا ها يخمك هف تقكيـ األداء.  راعِ فيً الهجاالت الهختمفةيزاؿ تقميدي ا كال تمبة ها تقكيـ الط 
  اهتحاىات الثٌاىكية العاٌهة الٌشرعٌية هع كتب هىٍاج الٌصٌؼ الثاىي عشر، كقد رٌكزت لـ تتىاغـ أسئمة

ك 90عمِ األسئمة اإلىشائية بىسبة  % كاألسئمة الهكضكعية التي جاءت هف ىكع كاحد فقط، ٌك
 %، كها أىٍا جاءت في هستكييف غالبنا )الٌتذكر كالفٍـ(.10"االختيار هف هتعدد" بىسبة 

 كضكح بيف عدد الٌدركس كعدد األٌداؼ كعدد الصفحات في أغمب كتب الهىٍاج ظٍر التٌىاسب ب
 الٌشرعٌي لمٌصٌفيف الحادم عشر كالثٌاىي عشر.

 ( 13-0ظٍر تفاكت في عدد أٌداؼ الٌدرس الكاحد بيف.) 
 ( 7-1ظٍر تفاكت في عدد صفحات الٌدركس بيف.) 
 ( في الٌشكاٌد 12-0(، )32-0) ظٍر تفاكت كاضح في الشكاٌد القرآىية في الٌدرس الكاحد بيف

 الٌشرعٌية هف الحديث الٌىبكٌم الٌشريؼ.
  ٌة.اإلخراج الفىٌي لمكتب غير هىاسب، كخاٌصة الهستخدهة في الٌضٌفة الغربي 
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 .تعٌد أدٌلة الهعٌمـ لكتب الهىٍاج الٌشرعٌي هحاكلة جيدة يجب تعهيهٍا 
 ذا يش  كؿ عبئان كبيران عميٍـ.لـ يٌطمع الهعٌمهكف عمِ أٌداؼ الهىٍاج الٌشرعٌي، ٌك
  ظٍر كاضحان ضعؼ العبلقة بيف هؤٌلفي الكتب كالهعٌمهيف هٌها يؤثر سمبنا عمِ سير عهمية تىفيذ

 الهىٍاج.
  لـ يخٌطط الهعٌمهكف في غالبية الحصص إلجراء الهبلحظة عمِ دركسٍـ، كها غاب عىٍا

 الهكٌكىات الٌرئيسة لمٌتدريس كالٌسمكؾ الهدخمٌي كالختاهٌي.  
 كد أسمكب الٌتمقيف التٌقميدٌم في غرفة الٌصٌؼ، كيعٌد الكتاب الهصدر الكحيد لمهعرفة.يس 
  ـ.ة كليس الهتعمٌ عميهيٌ ة التٌ هحكر العهميٌ  عميهيٌ زاؿ الهحتكل التٌ يها 
  ال يهتمؾ عدد كبير هف هعٌمهي الهىٍاج الٌشرعٌي األساليب الٌتدريسٌية الهىاسبة ألداء تعميهٍـ

 لهطمكب بٍدؼ جذب اىتباي طمبتٍـ كالهحافظة عمِ استهراريتً، كهىع تشتتٍـ.بالهستكل الهٍىٌي ا
كسابٍـ الهٍارات الٌتعميهٌية الٌتعٌمهٌية التي يحتاجكىٍا بهستكل حسف.    كا 

  ِتبايىت كجٍات ىظر الٌطمبة بكضكح حكؿ هحتكل كتب الهىٍاج الٌشرعٌي، كظٍرت الحاجة إل
 ياجاتٍـ كاٌتهاهاتٍـ كقدراتٍـ العقمٌية. تىقيحً كتحسيف بعض جكاىبً هراعاة الحت
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: فصل الخامس:ال

 :نتائج الدراسةمناقشة  1.5

 السؤال األول. تائجن  مناقشة  1.1.5         

 السؤال الثاني.تائج ن  مناقشة  2.1.5         

 السؤال الثالث. تائجن  مناقشة  3.1.5         

 مناقشة نتائج السؤال الرابع. 4.1.5         

 نتائج السؤال الخامس.مناقشة  5.1.5         

 .السؤال السادسمناقشة نتائج المتعمقة  6.1.5  

 :التوصيات 2.5
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 : الفصل الخامس
_____________________________________________________ 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات:
 
 تقكيـ ٌذي الدراسة، كالتي ٌدفت إلِالباحثة هف ىاكؿ ٌذا الفصؿ هىاقشة الىتائج التي تكصمت إليٍا يت

 تحقيؽ في ىجاحٍا هدل ىدع لمكقكؼ فمسطيف؛ في الثاىكية الهرحمة في الشرعية لمهكاد الدراسية الهىاٌج
 أكثر فيٍا الجكاىب أم عمِ كالحكـ تحسيىٍا بقصد فيٍا، كالقصكر ةءالكفا جكاىب كاستكشاؼ أٌدافٍا،

ا. هف قيهة ، في فمسطيف رعيٌ سعة لمهىٍاج الشٌ الباحثة الكتب التٌ حٌممت كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ  غيٌر
تطٌبؽ الهىٍاج الٌشرعٌي مبة كزارت أربع هدارس هيف كالطٌ في الكتب كالهعمٌ هقاببلت هع هؤلٌ  أجرتك 
 .ٍاتكصياتك  راسةلدٌ اىتائج الخركج ب ، كهف ثـٌ فيٍا ةفيٌ هبلحظة الههارسات الصٌ ل
 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.5
 

 راسة:كفيها يمي هىاقشة ىتائج الدٌ 
 

 ل:األو  الس ؤال نتائج مناقشة  1.1.5
 

 ؟لممنياج ةئيسالر   العناصر العريضة الخطوط نتتضم   ىل -
ا في الخطكط العري ضة أظٍرت الٌىتائج أٌف الخطكط العريضة ضٌهت الهككىات الٌرئيسة الكاجب تكافٌر

هع ظٍكر بعض األٌداؼ العاٌهة كالخاٌصة التي تحتاج إلِ إعادة صياغة تربكٌية صحيحة، كتعزل ٌذي 
الىتيجة إلِ أٌف هعٌدم الخطكط العريضة قد استفادكا هف الخبرات الٌسابقة في إعداد هىاٌج الٌتربية 

عدادٌا كع دـ االكتفاء بالخبرات اإلسبلهٌية، كتؤٌكد عمِ أٌهٌية إشتراؾ خبراء في تصهيـ الهىاٌج كا 
(، كدراسة عدس 2009األكاديهٌية. كبٍذا تختمؼ الٌدراسة الحالٌية عف دراسة تقرير تقكيـ الٌتربية الهدىٌية)

 (.2009كقباجة كعهر)
  

 اني:ؤال الث  مناقشة نتائج الس   2.1.5
 

 في ةنالمتضم   لممعايير عشر والثاني عشر الحادي نيف  لمص   رعي  الش   المنياج كتب تجسيد مدي ما -
 ؟العريضة الخطوط

 جاءت ىتائج ٌذا الٌسؤاؿ بعد تفريعً إلِ ستة فركع لتجيب عىً تفصيمي ا في الٌىقاط اآلتية:
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 اني:ؤال الث  ( من الس  مناقشة نتائج الفرع )أ
كها جاءت في الخطكط العريضة  رعيٌ ة لمهىٍاج الشٌ ألٌداؼ العاهٌ ا رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ -أ

 اىي عشر؟ف الحادم عشر كالثٌ فيٌ لمصٌ 
ة في جهيع كتب الهكاٌد الٌشرعٌية، سكاء في كتب ظٍرت هؤٌشرات كاضحة عمِ تحٌقؽ األٌداؼ العاهٌ 

دة، هكاد الٌصؼ الحادم عشر الٌشرعٌي أك كتب هكاٌد الٌصٌؼ الثٌاىي عشر الٌشرعٌي، كعرضت أهثمة عدي
ؿ اإلطار ٍا تهثٌ ألىٌ  الهعدٌ  رعيٌ ة في الهىٍاج الشٌ عاهٌ أف تتحقؽ األٌداؼ ال اتؤٌكد تحٌقؽ ذلؾ. كليس غريبن 

 الحاضف لمهبادئ كاألسس التي ىٍض عميٍا هشركع تخطيط الهىٍاج كتصهيهً بداية، كلكفٌ  العاـٌ 
ي ة تبدك عهميٌ قة ألٌدافٍا الخاصٌ الهىٍاج كاختيار ىصكصٍا الهحقٌ  هٍىٌية العهؿ في بىاء هكادٌ  ة دقيقة ٌك

ات في إىجاح ة أٌـ الهٍهٌ تحقيؽ األٌداؼ الخاصٌ  لهصههي الهىٍاج؛ كلذلؾ يعدٌ  يٌ االختبار الحقيق هحؿٌ 
ة لتبدك هىسجهة هع حاجات الٌدراسيف إليٍا ثـ حاجات الهجتهع رعيٌ رات الشٌ هشركع إىتاج الهقرٌ 

 (.2009كبذلؾ تتفؽ هع دراسة تقرير تقكيـ الٌتربية الهدىٌية) كباالىسجاـ هع تطكرات العصر الهعيش.
 
 اني:ؤال الث  اقشة نتائج الفرع)ب( من الس  من
كها جاءت في الخطكط  رعيٌ ة ببىاء الهىٍاج الشٌ لؤلٌداؼ الخاصٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ب

 يف الحادم عشر كالثاىي عشر؟فٌ العريضة لمصٌ 
في خهسة تقع تحقيقٍا إلِ الٌشرعٌي األٌداؼ الخاٌصة التي يسعِ الهىٍاج  راسة أفٌ ىت ىتائج الدٌ بيٌ 

 :عي هجاالت
ظٍرت الهؤٌشرات أٌف كتب الهىٍاج بفركعٍا الهختمفة قد أ( ٌدفان، 12كيحكم ) أواًل: مجال االت صال؛

 حٌققتٍا.
 

؛ ظٍرت الهؤٌشرات أٌف كتب الهىٍاج بفركعٍا الهختمفة أ( ٌدفان، 12كيحكم ) ثانيًا: المجال المعرفي 
 (الذم لـ يتحٌقؽ.11حٌققتٍا عدا الٍدؼ )

 
:ثالث أٌداؼ(، كلمٌىهٌك االجتهاعٌي  7ٌدفان(، كلمٌىهٌك العقمٌي الجسهٌي)12لمٌىهٌك العاطفٌي ) ًا: مجال الن مو 
 ظٍرت الهؤٌشرات تحٌققٍا جهيعان في كتب الهىٍاج.أٌدفان(، 17)
 

؛ الهؤشرات بكضكح أٌف كتب الهىٍاج الٌشرعٌي  تظٍر أأٌداؼ(،  5كيحكم ) رابعًا: المجال الوطني 
 هيعٍا.حقٌقتٍا ج
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كٌمٍا هؤشرات تحقيؽ الهىٍاج الٌشرعٌي لٍا الظٍرت أأٌداؼ(  10؛ كيحكم )خامسًا: المجال االقتصادي  
 أيضان.
ك  تكافؽ هحتكل كتبً هع تحقيؽ فيً عمِ هي الهىٍاج كهؤلٌ داللة كاضحة عمِ حرص هصهٌ  ها يدؿٌ ٌك

أها عدـ تحقيؽ  العريضة. بلع هباشر هع خطكطًٍـ كاىكا عمِ اطٌ ها جاء في كثيقة الهىٍاج، كأىٌ 
ك "أن يعي ويدرك الطالب طرق التحقق من صحة األحاديث وضعفيا بعيدًا عن ٌدؼ كاحد أال ٌك

يحتاج لهعمـ هتخصص في أكال ؛ فٍك عديدة هف جكاىب ًصعكبة تحقيقفيرجع إلِ  اإلفراط والتفريط"
هصادر كهراجع إلِ لهدارس كحاجة ا .ٌذا الٍدؼتحقيؽ تدريبً كتأٌيمً لكقع عمـ الحديث أك هعمـ 

صؿ بهستكل أعمِ هف هستكل ً يتٌ فضبلن عف أىٌ  .الب عمِ تخريج األحاديث كتحقيقٍاكثيرة لتدريب الط
ذي الىتيجة تختمؼ   (.2008سىجي)دراسة  عفطالب الهرحمة الثاىكية. ٌك

 
  :   ث انيؤال المناقشة نتائج  الفرع )ج( من الس    
ة كها جاءت في الخطكط  العريضة مككيٌ هعايير األٌداؼ السٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ج

  اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ لمصٌ 
ا ، ههٌ رعيٌ ة ٌي األعمِ ىسبة في كتب الهىٍاج الشٌ األٌداؼ الهعرفيٌ  ة عمِ أفٌ تائج العاهٌ أكدت الىٌ  

كالىفس  لهجاليف الكجداىيٌ أٌهية كبيرة عمِ حساب ا هؤلفي الكتب قد أعطكا الهجاؿ الهعرفيٌ  يعىي أفٌ 
كبىاء  -سبحاىً كتعالِ–الب بخالقً ة تعريؼ الطٌ ؿ هف األٌداؼ العاهٌ ئيس األكٌ الٍدؼ الرٌ  ، ألفٌ حركيٌ 

هجهكعة هف  ضٌهتة األٌداؼ العاهٌ  ، كها أفٌ ةمِ الفٍـ كاإلقىاع عف حب ك طكاعيالعقيدة في ىفسً ع
ة ) ة هعرفيٌ ؽ هف خبلؿ أٌداؼ سمككيٌ قٌ ة التي كاف البد أف تتحة العاهٌ األٌداؼ الهعرفيٌ 

االٌتهاـ في العصر  هع أفٌ  بالجاىب الهعرفيٌ  الهىاٌج تٍتـٌ  زاؿت(. كها 7،8،9،11،12،13،15،19
ا ا كاىفعالي  هف القدرات لتىهية شخصيتً جسهي   الحاضر أصبح يؤكد عمِ أٌهية إكساب الطمبة قسهان 

سمكؾ الطالب كقيهً هىسجهة  إلِ أف يككفة، كتسعِ يىيٌ لدٌ ، فكيؼ بكتب جاءت لتىهية العاطفة ااكعقمي  
ذا ال يتأتِ إال باالٌتهاـ باألٌداؼ الكجداىيٌ هع يتعمٌ  ة كاألٌداؼ الهٍارٌية الٌىفس هً في ٌذا الهىاٌج ٌك
كيحتاج ٌذا األهر إلِ اٌتهاـ القائهيف عمِ الٌتربية  ةفي حياتً اليكهيٌ  اا عهمي  ة ليككف هطبقن حركيٌ 
ذيف لمهىٍاج، هع إدراؾ الباحثة أٌف األٌداؼ الكجداىٌية كالٌىفس حركٌية يصعب فصمٍا عف الهعرفٌية كالهىفٌ 

ذا يىسجـ هع بعض الىٌ  .كلتىهيتٍا البٌد هف قاعدة هعرفٌية جٌيدة  رلت إذؽ ٌذي األٌداؼ تائج لىسب تحقٌ ٌك
هستكيي الهعرفة كالفٍـ ، كىجد في ة في كتب العقيدة كخاصٌ  اىصبٌ ة ز األٌداؼ الهعرفيٌ تركٌ  أفٌ  الباحثة

في ٌذيف الكتابيف اٌتهكا هؤلٌ  ا يعىي أفٌ ريؼ ههٌ الحديث الشٌ  يزان في كتابة تركٌ أكثر األٌداؼ الكجداىيٌ 
ا ً كاف هف األكلِ االٌتهاـ بٍذا الجاىب في كتاب العقيدة، أهٌ ، هع أىٌ الكجداىيٌ  بالجاىب االىفعاليٌ 

ٍا عمِ دركس ئعكة بسبب احتكافي هادة أساليب الدٌ  حكرفته حركيٌ فس األٌداؼ هف الهجاؿ الىٌ 
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(كدراسة 2009كدراسة عدكاف)(2013هع دراسة حهاد) ةتفقهكجاءت ٌذي الىتيجة  ة.تطبيقيٌ 
 (.2011، كتختمؼ عف دراسة يكىس)(2003الشهرم)

 
 الث اني:ؤال نتائج المتعمقة بالفرع )د( من الس  مناقشة   
يف فٌ لهعايير الهحتكل كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ  يٌ رعؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -د

 اىي عشر؟الحادم عشر كالثٌ 
( هعياران تحٌققت بىسب هختمفة في دركس كتب الهىٍاج الٌشرعٌي، فحٌقؽ كتابا 14تائج كجكد )أكدت الىٌ 

يب الٌدعكة في ، كجاء كتاب أسالمعيار إثارة الد افعي ةعمكـ القرآف كفقً الحديث الٌشريؼ أعمِ ىسبة في 
 الهرتبة األخيرة. 

( أىكاع، 10ككها أكدت الىتائج أٌف طرؽ إثارة الٌدافعٌية في بداية كٌؿ درس كثيرة كهتىٌكعة بمغ عددٌا)
ـ ة الهتعمٌ ٍا إثارة دافعيٌ ـ الهقصكد لً شركط أٌهٌ عمٌ بيىها كاف كتاب أساليب الٌدعكة األقؿ تكراران. فالتٌ 

اٌتهاـ كاضعي بكلذلؾ حظي ٌذا الهعيار  .اتيـ الذٌ عمٌ ـ كالتٌ عمٌ التٌ  تحٌقؽة افعيٌ طرؽ إثارة الدٌ عت ها تىكٌ ككمٌ 
 "د الٌىٌص الٌتعميهٌي ثـ شرحًار إي"فكاىت طريقة  الكتب عمِ تحقيقً. ية كحرص هؤلفالخطكط العريض

يات ة هف آيىيٌ صكص الدٌ القائهة عمِ الىٌ  رعيٌ لطبيعة الهىٍاج الشٌ  .كذلؾاألعمِ ىسبة هف بيف الطرؽ
هف تأصيمٍا في ىفس طالب  ة كال بدٌ ٍا هٍهٌ كهع أىٌ  .مك كال يعمِ عميٍافٍي تع ،ةقرآىية كأحاديث ىبكيٌ 

حاجة هسيس الالب الذم أصبح في ٍا ال تكفي في الكتب الحديثة لجذب اىتباي الطٌ ، إال أىٌ رعيٌ العمـ الشٌ 
ثارة إلِ غير  .ات هف حكلًتكثرة الهشتٌ بسبب ـ عمٌ ً لمتٌ دافعيت طريقة لجذبً كا 

 
"األقٌؿ ىسبة، إذ لـ تأت إال هرة كاحدة في هجهكع دركس  عرض قصص ىادفةبيىها كاىت طريقة " 

ة ة كهرغكبة عىد الطمبة ككاىت هٍهٌ بٌذي الطريقة هحبٌ  الهىٍاج في كتاب الحديث كعمكهً، هع أفٌ 
اة الطٌ كقادرة عمِ إثارة دافعيٌ  ة أكبر هف جذبٍا بٍذي العهريٌ  ٌذي الهرحمة عٌدتكربها  ،مبة أكثر هف غيٌر
سكري، تضاعيؼ ة هبثكثة في كالقصص القرآىيٌ  ،بالقصص القرآف الكريـ اٌتـٌ  د أفٌ الطريقة، فيككف الرٌ 

 فكس كيؤثر فيٍا.طيؼ الخبير أعمـ بها يجذب الىٌ فاهلل سبحاىً كتعالِ المٌ 
 
جاء كتاب فقً ،إذ رعيٌ لهىٍاج الشٌ في ا فراهتك  "ربط المحتوى بواقع الحياةهعيار " تائج أفٌ ظٍرت الىٌ أك 

الهعاهبلت األعمِ هف بيف الكتب كيميً كتاب الفقً كأصكلً، كجاء كتابا عمكـ القرآف كالقرآف كعمكهً 
ة ف بصفة أساسيٌ ها يحتكيً الهىٍج هف أهكر تتضهٌ  فٌ إ إذفي الهراتب األخيرة. كلٍذا الهعيار أٌهية 

الحقيقة تعهؿ عمِ زيادة ىشاطً ف .هصالحً ككاقعً كتهٌس  ـصؿ بحياة الهتعمٌ هكضكعات كأكجً ىشاط تتٌ 
 ، كبذؿ أقصِ الجٍد في سبيؿ هعرفتٍا كاإللهاـ بٍا. ٍاهتعمٌ عمِ لِ الحرص إ كاٌتهاهً كتدفعً
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"، تظٍر تبٌكأ كتاب أساليب الٌدعكة كفٌف مراعاة الجانبين الن ظري والعممي  بيىها جاءت ىتائج هعيار"
ذا يتطابؽ تهاهن في أ كتاب العقيدة الهرتبة األقٌؿ ، كتبكٌ الخطابة الٌىسبة األعمِ  هع  اٌذا الجاىب، ٌك

ة، بيىها هحتكل كتاب أساليب ة القمبيٌ عكريٌ ة الشٌ ب الهعرفة الكجداىيٌ فالعقيدة تتطمٌ  ،تيفطبيعة هحتكل الهادٌ 
ذا ها تهيٌ  ،طبيقيٌ الخطابة يرتكز عمِ الجاىب العهمي التٌ  عكة كففٌ الدٌ   قالكتاب فجاء هحقٌ ز بً ٌذا اٌك

 لٍذا الهعيار.
 

ـ؛ كـ يحكم هحتكل الهىٍاج هف تعزيز اكتساب خبرات الٌتعمٌ راسة كهف الهعايير الهٌٍهة الهختارة لمدٌ 
عمِ في األسب فحٌقؽ كتابا الحديث كعمكهً كالحديث الٌشريؼ الىٌ  ؟الوقائع والمواقف واألمثمة والقصص

 .كتاب فقً الهعاهبلتذا الهجاؿ في ٌ"، ككاف األقٌؿ ىسبة "الوقائعكجكد 
 

سب، بيىها كاف ظـ أعمِ الىٌ في دركس كٌؿ كتاب، فحٌقؽ كتابا الحديث كعمكهً كالى   المواقف"أٌها كجكد "
 كتاب فقً الهعاهبلت األقؿ ىسبة. 

 
احتكاء دركسً عميٍا، بيىها كتاب العقيدة في كتاب فقً الهعاهبلت األعمِ ىسبة فكاف  "األمثمة"أٌها 
 قٌؿ ىسبة. األ
 

في ىسبة الحضكر في دركس الهىٍاج الٌشرعٌي، فقد حصؿ كتاب القرآف  ااألقؿ حظ  "القصص" ككاىت 
 كحصؿ كتاب عمكـ القرآف عمِ أقٌؿ ىسبة. ،عمِ الٌىسبة األعمِكعمكهً 

 
ي الٌىسبة األعمِ بيف "المفاىيم والمصطمحاتكحضر هعيار " في دركس كتاب فقً الهعاهبلت ٌك
 ؿ كتاب عمكـ القرآف عمِ الٌىسبة األقؿ.الكتب، كحص

 
الهىٍاج  في دركس كتب الهىٍاج فمـ يخؿ درس هف دركس حضكرال" الحقائق الد ينية" ر هعياركتصدٌ 

 هىٍا إال في كتاب أساليب الٌدعكة .
 

ا في الٌدركس قميمة "الحقائق العمميةأها  ىسبة ككاف كتاب القرآف كعمكهً األعمِ " فكاىت ىسبة حضكٌر
 .قً الهعاهبلت عمِ الٌىسبة األدىِبيىها حصؿ كتاب فٍا في
 

كاف حضكري األعمِ ىسبة في دركس الهىٍاج كخاصة دركس كتاب فقً  "األحكام الش رعي ة"كهعيار
 الهعاهبلت، كاألدىِ ىسبة في كتاب أساليب الٌدعكة.
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كتابا الفقً كأصكلً  اف " بىسب هتفاكتة في احتكاء دركس الهىٍاج عميً، فك"ميارات نظري ة كجاء هعيار
ذي الىتيجة تتفؽ هع دراسة صالح) .األعمِ ىسبة  (.2012كلكىٍا تختمؼ هع دراسة الىاجـ ) (.2013ٌك
ف اختفِ هف دركس "الميارات الت طبيقي ة" ككاف حضكر في دركس كتب الهىٍاج الٌشرعٌي هتفاكتنا كا 

ي الحديث كفقً الهعاهبلت كالٌىظـ، بيىها كاىت ىسبة حضكري في كتاب أساليب الٌدعكة  ثبلثة كتب، ٌك
دراسة  فعؼ تيجة تختمكبٍذي الىٌ  األعمِ هف بيف الكتب. ككاف األقؿ ىسبة حضكر كتاب العقيدة.

 (.2010) عرفات
 

ك  إذ كاف احتكاء دركس كتب الهىٍاج عميً هتقاربنا، فقد  "القيم والس موك"كىأتي إلِ الهعيار األخير ٌك
سبة األدىِ. سبة األعمِ، بيىها حاز كتاب فقً الهعاهبلت عمِ الىٌ بالىٌ حضر في دركس كتاب الحديث 

( في ىكع الهعايير الهبحكثة 2011عف دراسة يكىس)الٌدراسة الحالٌية تائج اختمفت كبىاء عمِ ٌذي الىٌ 
(، كعف دراسة 2011) (، كعف دراسة األكمبي2010عف دراسة القرشي)كذلؾ ك  لبىاء الهحتكل،

هع دراسة  اتٌفقتكلكىٍا  (،2004(، كدراسة سالـ )2005شعمة)راسة (، كعف د2012هحهد)
 (.2010(، كدراسة أباىهي)2013حهاد)

 
  الث اني: ؤالالفرع )ه( من الس  مناقشة نتائج   
يف فٌ هعايير األىشطة  كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ق

 الحادم عشر كالثاىي عشر؟
( 10تائج أٌف عدد أىكاع األىشطة الكاردة في كتب الهىٍاج الٌشرعٌي تٍدؼ إلِ تحقيؽ)الىٌ كأظٍرت 

هعايير، كها جاء في الخطكط العريضة. كتفاكتت ىسبة حضكر األىشطة في الكتب، فكاىت األىشطة 
ز قدرة الط الب عمى الت الوة والت جويدالتي " شطة التي بيىها األى " هحصكرة في كتاب القرآف كعمكهً،تعز 

ز اإليمان في قمب الط الب وتقوي و ا كتاب القرآف كعمكهً، أهٌ في ، ثـ في كتاب العقيدة ترٌكزت " "تعز 
هف بيف في تحقيقٍا فكاف كتاب العقيدة األعمِ ىسبة  "تنمي قدرة الط الب عمى الت فسيراألىشطة التي "

ز ألقٌؿ ىسبة بيىٍا، كاألىشطة التي الكتب، كيميً كتاب القرآف كعمكهً كجاء كتاب أساليب الٌدعكة ا "تعز 
لـ تظٍر إال في كتاب أساليب الٌدعكة، بيىها كاىت  الط الب عمى اإللقاء أو صياغة مقاالت" من قدرة

ةىسبة األىشطة التي ز من قدرة الط الب عمى الحوار والمحاج  " في كتاب العقيدة األعمِ ىسبة. " تعز 
ً، كأٌها األىشطة التي "تعٌزر هف قدرة الٌطالب عمِ الفٍـ ككاف أدىاٌا ىسبة كتاب الفقً كأصكل

( كتب ٌذا الٌىكع هف 7كاالستيعاب "فٍي التي كاىت األكثر حضكرنا في هجهكع الكتب إذ حكت )
األىشطة، بيىها كاف الٌىكع الكحيد هف األىشطة في كتابي عمكـ القرآف كالٌىظـ اإلسبلهٌية لمٌصٌؼ الثٌاىي 

بيىها جاءت األىشطة في كتاب العقيدة األقؿ هف بيف الكتب. كأٌها األىشطة التي" عشر الحاضر فيٍها. 
ز من تواصل الط الب مع المجتمع " فمـ تظٍر إال في كتاب أساليب الٌدعكة هف بيف أىكاع األىشطة. تعز 
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في الكتب الخهسة لمٌصؼ الحادم عشر ككاف األعمِ "تعزز حب  المطالعة "ككردت األىشطة التي 
ا كتاب الحديث كعمكهً، كأٌها كتاب أساليب الٌدعكة كفٌف الخطابة فكاف األقؿ حظان فيٍا هف بيف بيىٍ

فقد حكل  "،"تعزز من قدرة الط الب عمى استخدام الت قنيات الحديثةأىشطتً. كأخيران األىشطة التي 
ها؛ كتاب الحديث، ككتاب أساليب الٌدعكة. كبىتيج زاؿ ية ها ة عاهٌ كتاباف ٌذا الٌىكع هف األىشطة ٌك

ف كجدت فبل يراعِ تىفيذٌا اة بهختمؼ أىكاعٍا ضعيفن فيٌ االٌتهاـ باألىشطة الصٌ  ٍا هع أىٌ  ،في الهىاٌج كا 
غفالٍا يعىي  ،عىصر هف عىاصر الهىٍاج ربها لعدـ  ،خبلؿ في تىفيذ الهىٍاجاإلكالتغاضي عىٍا كا 

 زاؿ االٌتهاـ بالكـٌ يفها  .ت هع سعة الهىٍاجلضيؽ الكقة، ك ربكيٌ كعدـ هعرفة كظائفٍا التٌ  ،اأٌهيتٍ إدراؾ
ة االتجاٌات الحديثة تحرص عمِ هراعاة تعميـ الكيفيٌ  هع أفٌ  في هىاٌجىا هؤثران عاهبل كبيران  الهعرفيٌ 

ا الهختمفة التي تكتسب فيٍا الهعرفة  .هف هصادٌر
 

ا في كتاب أساليب الٌدعك  فتائج عكها كشفت الىٌ  أٌف كتب  تظٍر أة، ك أٌف تىٌكع األىشطة كاف كاضحن
ظٍر في كتاب عمكـ القرآف ىشاطاف هف ىكع ك ٌذي األىشطة؛  فيالثٌاىي عشر الٌشرعٌي كاىت األفقر 

. كألٌف الهعٌمـ في ٌذي الهرحمة ( أىشطة هف الٌىكع ىفس9ًظـ الذم حكل ) كتاب الى  في كاحد، ككذلؾ 
الىتائج ٌذي تتفؽ ك  .ت الثٌاىكية العاٌهةهطالب بتدريس الهحتكل الهعرفٌي هف باب تأٌيؿ طمبتً الهتحاىا

 (.2009كدراسة عدس، قباجة،عهر) (2009كيـ هىاٌج التربية الكطىية)هع دراسة تقرير تق
 
 ث اني:ؤال المناقشة نتائج الفرع )و( من الس   
يف فٌ قكيـ كها جاءت في الخطكط العريضة لمصٌ التٌ أسئمة هعايير  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ  -ك
 ادم عشر كالثاىي عشر؟الح

، بيىها كاىت المعرفة والفيمأٌف ىسب هستكيات أسئمة التٌقكيـ تترٌكز في عف  كاشفةتائج كجاءت الىٌ 
، كها يبلحظ أٌف ٌىالؾ تفاكتنا همحكظنا بيف األسئمة اإلىشائٌية الت ركيب والت قويمالٌىسب ضئيمة لهستكيٌي 

ا أٌف أعمِ ىسبة في ، ككاىت أقٌؿ الهعرفة كاف لكتاب الفقً كأصكلً هستكل كالهكضكعٌية. كيبلحظ أيضن
ىسبة لكتاب عمكـ القرآف، بيىها كاىت الٌىسب في هستكل الفٍـ هتقاربة جداى. كقد حصؿ كتاب عمـك 

 .تيجة الٌسابقةٌي صكرة هعككسة لمىٌ ك  ،القرآف عمِ أعمِ ىسبة ككاف كتاب الفقً كأصكلً أدىِ ىسبة
 
في التٌقكيـ فقيرة، إذ حصؿ كتاب عمكـ القرآف  مستوى الت طبيقتحٌقؽ  ةىسبأٌف  ت الباحثةالحظكها  

كاختفت ٌذي الٌىكعٌية هف  .هف ىصيب كتاب الحديث الٌشريؼأدىِ ىسبة  كاىت بيىهاىسبة، عمِ أعمِ 
 األسئمة هف كتابي الحديث كعمكهً كأساليب الٌدعكة. 
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تب ها عدا كتاب القرآف ٍا حاضرة في جهيع الكقميمة كلكىٌ  أسئمة الت حميلأٌف ىسبة  كجدت الباحثةكها 
أقٌؿ ىسبة أٌف ك  ،حصؿ عميٍا كتاب الفقً كأصكلًفي ٌذا الهعيار أٌف أعمِ ىسبة  كها تبٌيىتكعمكهً. 

 كتاب عمـك القرآف. تكافرت في 
 

ا فظٍر فقد اختفت هف الكتب ها عدا كتابٌي الفقً كأصكلً كأساليب الٌدعكة  أسئمة الت ركيبأها هستكل 
 بىسبة كاحدة.

 
ي خهسة كتب أعبلٌا  مستوى الت قويمكأخيرنا جاءت األسئمة هف   ضئيمة جدان في الكتب التي حكتٍا ٌك

كترل  ،لحديث كعمكهً كالٌىظـ اإلسبلهٌيةىسبة كاىت لكتاب فقً الهعاهبلت كأدىاٌا ىسبة كاىت لكتابٌي ا
ٌية التي تىبىي عمِ هفاٌيـ كحقائؽ كهبادلء الباحثة أٌف السبب في ذلؾ يرٌد إلِ طبيعة الهكاٌد الٌشرع

ذا ها يتىاسب هع العهمٌيات العقمية الدىيا، كها أٌف ٌىالؾ ىظرة  دراؾ. ٌك كأحكاـ بحاجة إلِ فٍـ ككعي كا 
سائدة حكؿ هف يتكجٍكف إلِ ٌذا الٌىكع هف الٌتعميـ بأٌىٍـ  يٌتصفكف بتدٌىي درجاتٍـ في الٌتحصيؿ 

ي ذكتب إلِ األخذ بعيف االعتبار ٌذا الجاىب عىد إعداد الهىٍاج. كتتٌفؽ ٌالٌدراسٌي هٌها دفع هعٌدم ال
( كدراسة 2002كدراسة الجبلد كبصر) (2009) الكطىية دراسة تقرير تقكيـ هىاٌج التربيةهع الىتائج 
 (.2009كتختمؼ هع دراسة عدس كقباجة كعهر) .(1995صقر)

 
 اني:ؤال الث  من الس   مناقشة نتائج الفرع)ز(

 ؟رعيٌ الشٌ  الهىٍاجكتب ك  رعيٌ الشٌ  الفرع ةالعاهٌ  ةاىكيٌ الثٌ  اهتحاف بيف ىاغـالتٌ  هدل ها -
ف كاف  أظٍرت ىتائج ٌذا الفرع عدـ كجكد تىاغـ بيف اهتحاىات الثٌاىكٌية العاٌهة الفرع الٌشرعٌي ككتبً، كا 

ٍر أٌف أسئمة االهتحاىات الٌتركيز عمِ الكـٌ الهعرفٌي كالفٍـ أكثر هف األىكاع األخرل هف األسئمة، كها ظ
تتكٌزع عمِ كحدات الكتب. كلكف ليست بالٌىسبة الٌىكعٌية لهستكيات األٌداؼ أك هحتكل صفحات 

ذا يتطٌمب إعادة الٌىظر في أٌداؼ تقكيـ االهتحاىات العاٌهة.  الدركس، ٌك
 

 :ؤال الثانيبالس  (  الفرع )حمناقشة نتائج 
كما  اإلطار الفني( –)اإلطار الموضوعيدعايير الكتاب الجي  م رعي  ما مدى تحقيق كتب المنياج الش   -

 ين الحادي عشر والثاني عشر؟ف  جاء في الخطوط العريضة لمص  
 اؿ في قسهيف:ؤ عف ٌذا السٌ  فجاءت الٌىتائج لئلجابة

كها جاء في الخطكط  هعايير الكتاب هف حيث اإلطار الهكضكعيٌ  رعيٌ ؽ كتب الهىٍاج الشٌ ٌؿ تحقٌ -
 اىي عشر؟يف الحادم عشر كالثٌ فٌ العريضة لمصٌ 
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ذا ها ىصٌ  بٌيىت الىتائج أٌف أغمب الكتب الٌتسعة هقٌسهة إلِ كحدات، ت عميً هعايير الكتاب هف حيث ٌك
، حيث بٌيف فقً الهعاهبلتالحديث الٌشريؼ ك في الخطكط العريضة، ها عدا كتاب  اإلطار الهكضكعيٌ 

العدد األعمِ هف حيث عدد األٌداؼ، لثاىية هىً حاكية الهعيار "ها أهكف ذلؾ"؛ كلذلؾ كاىت الكحدة ا
ة، أركاف اإليهاف الستٌ  ضـٌ  قداف األكثر هف حيث عدد الكحدات فأٌف كتاب العقيدة ك تيجةكجاءت الىٌ 

ـٌ كتاب القرآف كعمكهً  اىي ثاىكمٌ الثٌ  ؼٌ بيىها كاف كتاب الحديث الشريؼ لمصٌ  ،كيميً كتاب عمكـ القرآف ث
 .األقٌؿ عددان 

 
األعمِ هف بيف هجهكع أٌداؼ الهىٍاج الكمٌي، كيميً كاىت أٌداؼ كتاب عمكـ القرآف  ت الىتائج أفٌ بٌيىك 

ـٌ  كتاب القرآف كعمكهً، كجاء في اله ذا رتبة األخيرة كتاب فقً الهعاهبلتكتاب الحديث كأصكلً، ث ؛ ٌك
 صة لً في الهىٍاج. يتىاسب هع حجـ الكتاب كعدد الحصص الهخصٌ 

  
صؼ هف دركس ىتائج أٌف كتب الٌصٌؼ األٌكؿ الثٌاىكٌم الٌشرعٌي الخهسة تحكم أكثر هف الىٌ كبٌيىت ال

صؼ أٌداؼ الهىٍاج ككٌؿ، كتضـٌ أكثر هف الىٌ هف صؼ الهىٍاج ككٌؿ، كلذلؾ احتكت تقريبان عمِ الىٌ 
أربعة  اىكمٌ اىي الثٌ الثٌ  ؼٌ ة بيىها هقررات الصٌ خهسة هقررات دراسيٌ  تضـٌ  إذهف صفحات الكتب ككٌؿ؛ 

األعمِ هف حيث  سبةكبالىٌ  ،فقط. كجاء كتاب القرآف كعمكهً بالٌىسبة األعمِ هف حيث عدد الٌدركس
كها جاء كتاب  .لثٌاىية هف حيث ىسبة عدد األٌداؼكلكٌىً جاء في الهرتبة ا .عدد صفحات الكتاب

ككذلؾ  .شر الٌشرعيٌ الٌىسبة األقٌؿ هف حيث عدد دركس كتب الهىٍاج لمٌصٌؼ الحادم عبالفقً كأصكلً 
كاىت ىسبة عدد األٌداؼ، كالٌىسبة األقٌؿ هف حيث عدد صفحات الدركس، كبذلؾ يككف أكثر الكتب 
تىاسبنا هف حيث عدد الٌدركس كعدد األٌداؼ كعدد الٌصفحات إذ احتؿ الهرتبة الخاهسة فيٍـ جهيعنا. 

ِ في ىسبة عدد دركس الهىٍاج لمٌصٌؼ أٌف كتاب عمكـ القرآف، احتٌؿ الهرتبة األكلالٌدراسة كها تبٌيف 
الثٌاىي الثٌاىكٌم الٌشرعٌي، ككذلؾ في ىسبة عدد صفحات الكتاب، كلكىً جاء في الهرتبة الثٌالثة بىسبة 

ذا ها ىٌص عميً هعيار"أف يبىِ الىٌ  ع عدد درس بها يتىاسب ه لكؿٌ  عميهيٌ التٌ  ٌص عدد األٌداؼ، ٌك
 فحات".، كعدد الصٌ األٌداؼ

 
، ت في كتاب الحديث الٌشريؼ كعمكهًجاءِ عدد هف األٌداؼ لمٌدرس الكاحد ائج أٌف أعمكأظٍرت الىت

ف اختمفا في ىسبة عدد الٌدركس ،كيميً كتاب الحديث الٌشريؼ في عدد ٌذي األٌداؼ كذلؾ لكجكد  .كا 
ة في ٌذي الدركس)هف هثؿ قراءة الحديث قراءة سميهة، شرح الحديث، التعريؼ أٌداؼ هشتركة عاهٌ 

أٌـ ها يرشد إليً الحديث(. كها ظٍر ك  اكم، بياف هفردات الحديث، بياف أٌـ األحكاـ الكاردة فيً،رٌ بال
ذا ها فٌسرتً  .اركس الهىٍاج التي ال تحكم أٌدافن هف الىتائج أٌف ٌىالؾ ىسبة ليست بالقميمة هف د ٌك

دكف أف يككف  ٍاتأٌهية هكضكعافي إضافة دركس غمب عمِ ظٌىٍـ هقابمة الهؤلفيف الذيف اجتٍدكا 



136 

 

الكتاب الكحيد الذم لـ يحك دركسنا ببل  . في حيف أفٌ في الخطكط العريضة عمِ أٌدافٍا اهىصكصن 
 أٌداؼ ٌك كتاب الحديث الٌشريؼ لمٌصؼ الثٌاىي الثٌاىكٌم الٌشرعٌي.

 
( صفحات ضٌهٍا كتاب فقً 7تائج أٌف أعمِ الٌدركس هف حيث الصفحات تبمغ )رت الىٌ ظٍكأ  

كيميً كتاب عمـك القرآف. كأقٌمٍا ىسبة كتاب القرآف كعمكهً، بيىها ىجد أٌف كتاب الحديث  الهعاهبلت،
كعمكهً ككتاب أساليب الٌدعكة ككتاب الحديث الٌشريؼ ككتاب الٌىظـ لـ تحك عمِ دركس بٍذا العدد 

ذا ها يتعارض هف الىٌ  الهعمكهة  أفٌ ف ه ربكمٌ فس التٌ ها أقري عمـ الىٌ  هعة ربكيٌ احية التٌ هف الصفحات. ٌك
أٌف أدىاٌا هف حيث  ككجد .الهجٌردةسياف هف الهعمكهة عرضة لمىٌ  كضيح تككف أقؿٌ رح كالتٌ الهعطاة بالشٌ 

ك صفحة كاحدة كاف في كتاب أساليب الٌدعكة كفٌف الخطابة، ألىٌ عدد الصٌ   ة.ٍا دركس تطبيقيٌ فحات، ٌك
ذا 4تائج  أٌف ٌىالؾ دركسنا تحكم )ت الىٌ بٌيىك  خبلؼ ها جاء في هعيار"يحتكم الدرس عمِ ( أىشطة ٌك

العقيدة لمٌصٌؼ األكؿ  كذلؾ كاف في كتاب، عمِ ىشاطيف كحد أعمِ عىد الحاجة"ىشاط كاحد، ك 
ـ ، ثااحدنا كبذلؾ يككف الهعيار هحقق  بيىها كاف األعمِ في الٌىسب لمٌدركس التي تحكم ىشاطنا ك . الثٌاىكمٌ 

لكحظ كجكد دركس بىسب عالية ال تحكم أٌم ىشاط. كها شٌكمت كها  .يميً الٌدركس التي تحكم ىشاطيف
 إذ لـ تحك كتبٍا أىشطة إال كتاب .دركس كتب الثٌاىي الثٌاىكٌم الٌشرعٌي الٌىسب الهىعدهة لكجكد األىشطة

زاؿ يتهتع ية التي ها ( أىشطة، لمخصكصيٌ 9عمكـ القرآف الذم حكل ىشاطيف ككتاب الٌىظـ الذم حكل )
ي اىكمٌ اىي الثٌ الثٌ  ؼٌ بٍا الصٌ  زاؿ هحافظان ي عميهي هاظاـ التٌ الىٌ  ألفٌ  .االٌتهاـ بالهحتكل دكف سكاي، ٌك
 كجيٍي".ة العاهة " التٌ اىكيٌ لتعرضً لبلهتحاىات الثٌ  ؼٌ ة ٌذا الصٌ عمِ قدسيٌ 

 
ي  تكرار أعداد الٌشكاٌد القرآىٌية في الٌدرس الكاحد كاف عاليان في ىسبة هف الٌدركس كبٌيىت الىتائج أفٌ  ٌك

ىٌية، كيميً آية ( في كتاب عمكـ القرآف الذم تصدر أعمِ الهراتب في ىسب أعداد الٌشكاٌد القرآ 32)
ا في مت الٌدركس التي تحكم آية كاحدة أعمِ ىسبة هف حيث حضبيىها شكٌ  .كتاب القرآف كعمكهً كٌر

اٌد قرآىٌية حاضرة كها يبلحظ أٌف أعمِ ىسبة لمٌدركس التي ال تحكم شك  .دركس كتاب فقً الهعاهبلت
دركس كتاب العقيدة ككتاب عمكـ القرآف هف الٌشكاٌد القرآىٌية في  ها لـ تخؿك .ليب الٌدعكةفي كتاب أسا

كاعتبار القرآف الكريـ  رعيٌ كٌؿ درس. كلٍذي الىتيجة تفسير في خصكصية هكضكعات الهىٍاج الشٌ 
 . رعيٌ الهصدر األكؿ الذم يىطمؽ هىً الهىٍاج الشٌ 

 
أٌف تكرار أعداد الٌشكاٌد هف األحاديث في الٌدرس الكاحد كاف عاليان في ىسبة  فت الىتائج عفكشبيىها 

ي ) هف بيف كالقرآف كعمكهً  حديث كعمكهً، كيميً كتاب العقيدة( حديثان في كتاب ال12هف الٌدركس ٌك
ٌا في دركس حيث حضكر بيىها شٌكمت الٌدركس التي تحكم حديثنا كاحدنا أعمِ ىسبة هف  كتب الهىٍاج.
ركس التي ال تحكم شكاٌد هف األحاديث لدٌ هف اأٌف ىسبة ال ييستٍاف بٍا كها يبلحظ  .كتاب العقيدة



137 

 

رعي ة هكضكعات الهىٍاج الشٌ خصكصيٌ  يرٌد إلِتيجة تفسير برزت في كتاب عمـك القرآف، كلٍذي الىٌ 
 .يٌ رعاىي الذم يىٍؿ هىً الهىٍاج الشٌ الهصدر الثٌ  بكمٌ كاعتبار الحديث الىٌ 

 
ي )كاف أعبلٌا  أفٌ تائج التي تكضح عدد أسئمة الٌدركس ىٌ ال بٌيىتك  ( أسئمة 9في كتاب عمكـ القرآف ٌك

ي عدد هف األسئمة الههف دركس ٌذ تىاسب عدد األٌداؼ تمؾ التي كخاصة  ،يةكعضك ا الكتاب ٌك
يدة ككتاب القرآف ( أسئمة كجاءت في كتاب العق3بيىها األقؿ حضكرنا كاىت) .ركسة لٍذي الدٌ مككيٌ السٌ 

كعمكهً ، ككتاب الفقً ككتاب عمكـ القرآف. كها لكحظ أٌف ٌىالؾ ىسبة  هف دركس كاىت في كتاب 
ً كاف هف الههكف كضع قائهة تطبيقية هع أىٌ  ادركسن  كصفٍايتكافر فيٍا أسئمة تقكيـ ب أساليب الٌدعكة لـ

 ها يسهِ بتقكيـ األداء. مبة عمِأك تعريؼ الطٌ  اتي كتقكيـ األقراف،قكيـ الذٌ رصد لمتٌ 
 

 أها القسـ الثاىي هف ٌذا الٌسؤاؿ:
لمعايير الكتاب من حيث اإلطار الفني كما جاء في الخطوط  رعي  ق كتب المنياج الش  ىل تحق  -

 اني عشر؟ين الحادي عشر والث  ف  العريضة لمص  
لٌشكمٌي لكٌؿ كتاب هف أٌف الهعايير التي حٌددت لتككف هكاصفات لئلطار اعف ؤاؿ ت ىتائج ٌذا السٌ كشف

ي "4( هعايير تحٌقؽ هىٍا)7كتب الهىٍاج الٌشرعٌي الٌتسعة،) "تثبيت اآليات القرآني ة " كوضوح الخط( ٌك
" تخريج األحاديث من مصادرىا ، "عمى صفحات الكتاب من المصحف الش ريف بالر سم العثماني 

فحات ويم عن الن ص  الت عميمي  بأشكاليا تمييز مرب عات األنشطة والت ق"،" وتوثيقيا في حواشي الص 
ي 3كلـ تتحٌقؽ ) .وتنسيقيا" " كفي ٌذا الهعيار تحديدنا البٌد "إبراز العناوين بألوان متعد دة( هعايير ٌك
رة كلـ تطبع الٌطباعة الهمٌكىة في الٌضٌفة ها تزاؿ هصكٌ  يد عمِ أٌف كتب الهىاٌج الٌشرعيٌ هف التٌأك

قة بمكىيف)األسكد، كاألخضر( ، كهع ذلؾ ٌي هىسٌ في قطاع غزة همٌكىةال ت طباعتٍاأىجز الغربٌية، بيىها 
: أٌف ٌذي الٌىسخة هف الكتب تجريبية يتطٌمب لثبلثة أسباب. كترل الباحثة أٌف ٌذي الٌىتيجة جاءت فقط

هف الهعٌدليف لٍا هراجعتٍا كتدقيقٍا ككذلؾ هف الهشرفيف الٌتربكٌييف كالفٌىييف كالهعٌمهيف قبؿ إقراري 
كتعهيهً عمِ الهدارس لمتٌىفيذ، كالٌسبب الثٌاىي: أٌف القائهيف عمِ إعدادي كزارتاف عريقتاف ٌها كزارة 
ذا يتطٌمب تكحيد الجٍكد الهبذكلة بيىٍها لئلشراؼ  األكقاؼ كالشؤكف الٌديىية ككزارة الٌتربية كالٌتعميـ، ٌك

 الٌدراسة الحالٌية عفتيجة تختمؼ كبٍذي الىٌ  .. كالسبب الثالث: االهكاىيات الهادية كالهتابعة لٍذا الهىٍاج
 (.2009كعف دراسة عدس كقباجة كعهر) (.2009دراسة تقرير تقكيـ هىاٌج التربية الكطىية)

 
توثيق المصادر والمراجع في نياية كل  وحدة من ٍك"في الهىٍاج فٌقؽ أٌها الهعيار الثٌاىي الذم لـ يتح 

في ىٍاية كٌؿ كتاب كليس في ىٍاية كٌؿ كحدة كها ٌك هطمكب.  فقد كضع ٌذا الٌتكثيؽ الكتاب"، وحدات
فقد خمت هىٍا الكتب جهيعٍا ها عدا  ،"تحوي موضوعات الكتاب صورًا توضيحيةأٌها الهعيار األخير"
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(، كص 91صكرتيف في كتاب الفقً اإلسبلهٌي كأصكلً ص )رسـ يبيف أعهاؿ 102)صكرة رجؿ هحـر
فحات، بالغة في عالهىا اليكـ، كرب صكرة تغىي عف عشرات الصٌ  كرة هف أٌهيةالحٌج(، رغـ ها لمصٌ 

سياف االٌتهاـ بها جاء في الهحتكل هف صكر أك جداكؿ أك صائح الهقدهة لهقاكهة الىٌ هف الىٌ  كها أفٌ 
ذا ها تفتقر إليً كتب الهىٍاج.  .هخططات كربها غاب  .كلذلؾ خرجت الكتب بشكؿ غير هبلئـٌك
عميهية الهىاٌج التٌ  ، هع أفٌ كلية بيف كزارتيف عف ٌذا الهىٍاجع الهسؤ سبب تكزٌ كف الهطبكع بالكتاب الهمٌ 

جارم تتبع كزارة التربية الفرع التٌ  –ة ؛ فالهرحمة الثاىكيٌ كحدٌا عميـربية كالتٌ بجهيع فركعٍا تتبع كزارة التٌ 
ال يتبع كزارة  راعيٌ رع الزٌ ىاعة، كالفال يتبع كزارة الصٌ  كالتعميـ كال تتبع كزارة التجارة، كالفرع الصىاعيٌ 

 قدشراؼ عميً، كعإلج كاستهرارية تطكيري كتحسيىً كاب عهمية هتابعة تىفيذ الهىٍاا صعٌ ههٌ  الزراعة.
 كرات الهختمفة لتأٌيؿ هعمهيً.الدٌ 
 

 : الس ؤال الثالثنتائج مناقشة  3.1.5
 

ين الحادي ف  م لمص  ة المعم  دتيا الخطوط العريضة في أدل  م التي حد  ة المعم  مواصفات أدل   تقتحق  ىل 
 عشر والثاني عشر؟

الٌشرعٌي  لمهىٍاج الهعٌمـ دليؿ بيىت ىتائج اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ:أٌف ٌىالؾ أحد عشر هعيارنا لهكاصفات
ها كجكد"األٌداؼ الخاٌصة لكٌؿ  كها جاء في الخطكط العريضة، تحٌقؽ جهيعٍا ها عدا هعياريف؛ ٌك

ية الٌدركس". كال بٌد ٌىا هف التٌأكيد عمِ أٌف أدٌلة الهعٌمـ لـ تعٌهـ في درس، ك"إجابة األسئمة في ىٍا
ك هتكافر عمِ  ،الغربٌية كقد صٌههت في قطاع غزة الهدارس التي تدٌرس ٌذا الهىٍاج في الٌضفة ٌك

ـ ـ تعمٌ ـ ليىظٌ ً لمهعمٌ ـ ٌك الهرشد كالهكجٌ دليؿ الهعمٌ  كهف الهعمكـ أفٌ  الٌشبكة العىكبكتية "االىترىت".
ـ الجديد ليككف عبلهات يسترشد بٍا تً القصكل عىد تىفيذ الهىاٌج الجديدة، كالهعمٌ طبلبً، كتبمغ أٌهيٌ 

لدكري الهىكط بً كتظٍر الحاجة  الهعايير تأليفً كاف هؤدين   اها كاف الدليؿ هراعين عىد تىفيذي لمهىٍاج، ككمٌ 
ؤتي ثهاري بفاعمية ـ، كاحتياجات الهىٍاج ليعمٌ هعايير تأليفً البد أف تىبع هف احتياجات اله إليً. كها أفٌ 
 (.2009كبٍذي الىتيجة تختمؼ الٌدراسة الحالية عف دراسة تقرير تقكيـ الٌتربية الهدىٌية) ككفاءة أعمِ.

 
 :ابعؤال الر  الس   مناقشة نتائج 4.1.5

 
 ؟ ةفي  ة في الغرفة الص  رعي  د المناىج الش  يف تتجس  ك

ة ٌي السائدة في الهدارس، كتسير خطكات قميديٌ دريس التٌ طرؽ التٌ ً راسة لتكضح أىجاءت ىتائج الدٌ 
ٌك الهحكر الذم  عميهيٌ الهحتكل التٌ  كأفٌ  يبعث الهمؿ في ىفكس الطمبة. ركس بشكؿ ركتيىيٌ تىفيذ الدٌ 

ال  ،لٍا اـ هتمقين ـ هصدر الهعمكهات كالهتعمٌ زاؿ دكر الهعمٌ ية، كها عمهيٌ ة التٌ عميهيٌ ة التٌ تدكر حكلً العهميٌ 
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ذي الىتيجة تتفؽ هع دراسة تقرير تقكيـ هىاٌج التٌ   (،2009ة)ربية الكطىيٌ دكر لً في ٌذي العهمية. ٌك
(، كدراسة 2003(، كدراسة سالـ كاليحيِ )2008دراسة البديكم) عفٍا تختمؼ كلكىٌ 

 (.2013(، كدراسة الجٍيهي)2003(،البكر)2012الىاجـ)
 
 الس ؤال الخامس:نتائج مناقشة  5.1.5 
 

اني عشر عند ين الحادي عشر والث  ف  لمص   رعي  دت الخطوط العريضة في كتب المنياج الش  كيف تجس  
 في الكتب؟مؤل  من وجية نظر  تأليف الكتب

في إجاباتٍـ عف  حرص هؤلفي الكتب عمِ تطبيؽ الهعايير الكاردة في الخطكط العريضةلمباحثة ظٍر 
الٌدركس إلِ كتب الهىٍاج الٌشرعٌي هف غير حاجة إضافة بعض  أفٌ لٍا ظٍر كها ، أسئمة الهقاببلت

 ىفسً. إليٍا كاف اجتٍادنا شخصٌيا لمهؤٌلفيف. فقد ثبت أٌىٍا كاقعة خارج ىطاؽ الخطكط العريضة لمهىٍاج
ضافة دركس ترتيب دركس الهىٍاج، ك كها ٌي الحاؿ في  دكف أف تككف لٍا إليً اختيار األحاديث، كا 

الجاىب األكاديهي في شخصية هؤلفي  كترل الباحثة أف .لمهىٍاج ةفي الخطكط العريضكاضحة أٌداؼ 
هي ة لهصهٌ ربكيٌ ة التٌ خصصيٌ طغِ عمِ الىاحية التٌ  قدا عمِ أٌهيتً ك هؤثران قكي  عاهبل ج كاف االهىٍ

 اتربكي  هىٍـ فهف كاف  صاتٍـ كاٌتهاهاتٍـ في الكتب.ة الهؤلفيف كتخصٌ الهىٍاج؛ كلذلؾ ظٍرت شخصيٌ 
في  غكمٌ فٍا، كهف كاف لغكيان ظٍر اٌتهاهً بالجاىب المٌ ة في هحتكل الكتب التي ألٌ ربكيٌ لتٌ ظٍرت لهساتً ا

ٍن   . ًظٍر في صفحات ها ألف االكتاب، كهف كاف فقي
  

 الس ادس: ؤالمناقشة نتائج الس   6.1.5
 

 ة ؟رعي  إلى المناىج الش  والطمبة  ما نظرة المعمم 
 أواًل: مناقشة نتائج مقابمة المعممين:

ظر في بعض بحاجة إلِ إعادة الىٌ  رعيٌ الهىٍاج الشٌ  هيف أفٌ ىتائج هقابمة الهعمٌ في  لمباحثة جمي ا ٍرظ
ث عادة ترتيب دركسًئراجكاىبً لتحسيىً كا   لِ اإلطبلع عمِ أٌداؼ الهىٍاج ككؿٌ إف ك هالهعمٌ  . كيحتاجً كا 
اجٍا الهىٍاج، كها أكدت ، كهتابعة هبلحظاتٍـ كتكصيمتٍـ فيها يركىً هف أهكر يحتقبؿ تدريسٍـ لً

أٌهية  ت كذلؾظٍر أك  تائج عمِ ضعؼ العبلقة بيف هؤلفي الكتب كالهعمهيف الذيف ٌـ في الهيداف.الىٌ 
(.كدراسة 2011كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة العمي) مهىٍاج.ل ٌـقاش بيىٍـ قبؿ تىفيذالىٌ الحاجة إلِ 

 (.2013ميـ )السٌ 
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 ة:مناقشة نتائج مقابمة الطمب ثانيًا:
ـ حكؿ الهىٍاج ككتبً التٌ تٌ الهف هقاببلت الطمبة الهستخمصة أظٍرت الىتائج   سعة،بايف في كجٍات ىظٌر

كتعزل ٌذي الىتيجة هف كجٍة ىظر الباحثة إلِ أٌف اتجاٌات الٌطمبة تتأٌثر بشكؿ كاضح لسببيف ٌها: 
 شخصٌية الهعٌمـ أكالن، كدرجة تحصيمً ثاىينا.

ذا يؤكد عمِ أٌهية تدريب الهعمهيف عمِ تدريس كها ظٍر أف طرؽ تدريس الهىٍ اج ها تزاؿ تقميدية، ٌك
الهىاٌج الجديدة كفقنا لبلستراتيجيات الٌتدريسٌية الحديثة التي تتىاسب هع ركح العصر. كاتفقت الٌدراسة 

 (.2009( كدراسة الجٍيهي)Memon،2010( كدراسة هيهكف)2012الحالٌية هع دراسة السميـ)
 
إلِ تىقيح الهىٍاج كتحسيف بعض جكاىبً؛ هراعاة الحتياجاتٍـ  لحاجةت هع الطمبة اهقاببلال بٌيىتكها   

. كتعزل ٌذي الىتيجة إلِ ضعؼ العبلقة كاالىسجاـ بيف هعٌدم ةفسيٌ ة كالىٌ كاٌتهاهاتٍـ كقدراتٍـ العقميٌ 
لىتيجة اتفقت كبٍذي ا .الهىٍاج كهىفذم الهىٍاج )الهعٌمهيف(الذيف يبلهسكف احتياجات طمبتٍـ عف قرب

 ( 2004( كدراسة العبرم)2007( كدراسة السعداف )2005الٌدراسة الحالٌية هع دراسة الٌشعمة )
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 وصياتالت   2.5
 

 :كصيات اآلتية، تقدـ الباحثة التٌ راسةبىاءن عمِ ىتائج الدٌ 
 الخطوط العريضة: -
 أليؼ، كهتابعة تطكيري كتحسيىً.ة التٌ ة هتابعة عهميٌ كضع آلٌية هىٍجٌية كاضحة لكيفيٌ  -1
، ةة،  كخاصٌ كيً هف أٌداؼ عاهٌ بها يح رعيٌ هيف الذيف يدرسكف الهىٍاج الشٌ ضركرة إطبلع الهعمٌ   -2

 كأسس كهرتكزات .
ضفاء بعض الخصكصيٌ تكضيح بعض الهفاٌيـ الكاردة فيً -3 ة لتهييزي عف ة لً في األٌداؼ العاهٌ ، كا 

 ة.اإلسبلهيٌ  ربيةالخطكط العريضة لهىاٌج التٌ 


 مؤلفي الكتب:إلى  -
 ،ٌاكتىفيذ ؽ بتصهيـ الكتبفيها يتعمٌ  اربكم كخصكصن كاهؿ بيف العمـ األكاديهي كالعمـ التٌ عاكف كالتٌ التٌ -1

أف يكضع في إطار جذىاب كحديث إلِ حاجة في  رعيٌ بحيث ال يطغِ أحدٌها عمِ األخر، فالعمـ الشٌ 
 يتىاسب هع ركح العصر.

يجاد آلية لهتابعة ها قاهكا بتأليفً هف أجؿ إثرائً كاصؿ بيىٍالتٌ -2 ـ كبيف هف يعهؿ في الهيداف كا 
 اجعة عىد تىفيذ الهىٍاج عمِ أرض الكاقع.غذية الرٌ كتطكيري بىاء عمِ التٌ 

 
 :رعي  كتب المنياج الش   -

 .اطباعتٍفي ، كاإلسراع ٍاكتأليف رعيٌ د عىد إعداد كتب الهىٍاج الشٌ هراعاة هعايير الكتاب الجيٌ  -1    
 .رعيٌ كحدة كدرس في جهيع كتب الهىٍاج الشٌ  كضع أٌداؼ كاضحة لكؿٌ -2
عداد بشكؿ دكرمٌ  رعيٌ عىاصر الهىٍاج الشٌ  تقكيـفي صة جاف الهتخصٌ االٌتهاـ بإىشاء المٌ -3 ، كا 

 ىًية قصيرة الهدل كطكيمة الهدل إلثراي كتحسخطط هستقبميٌ 
 الهفاٌيـ كالحقائؽ الكاردة في حة ألٌـٌ ة الهكضٌ اٌيهيٌ ة كالخرائط الهفكضيحيٌ كر التٌ إدراج الصٌ -4

 الكتب.
 الهفاٌيـ كالهصطمحات الكاردة فيٍا. كحدة بهسرد ألٌـٌ  إدراج كؿٌ -5

 
 م:دليل المعم   -
ـ التي تـ كضعٍا في قطاع غزة بعد تعديمٍا كفؽ هعايير الخطكط ة الهعمٌ أدلٌ االستفادة هف  -1

 هيف.العريضة، كاحتياجات الهعمٌ 
 في جهيع الكتب. اا هكحدن ريفٍا تعريفن كتع رعيٌ حصر الهفاٌيـ الكاردة في الهىٍاج الشٌ  -2
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 ة بها يتىاسب هع كاقع هدارسىا.ركس بعدة أساليب تدريسيٌ كضع اقتراحات لتىفيذ الدٌ  -3
كرار حداث التكاهؿ، كتجىب التٌ ،كذلؾ إللهفردات الهىٍاج األدٌلة ة في كؿٌ كضع خرائط هفاٌيهيٌ  -4

 .غير الٍادؼ ؿٌ الهه
 دليؿ عمِ هكضكعات كهراجع كأىشطة إثرائية لتىفيذ الهىٍاج. أف يشتهؿ كؿٌ  -5
ليؿ عمِ طرؽ أخرل هقترحة لتقكيـ خبرات الطبلب الهختمفة، كأساليب حديثة لقياس كم الدٌ أف يح-6

 ة.فس حركيٌ ة كالىٌ ة تقكيـ الهخرجات الكجداىيٌ عؼ عىد الطبلب، ككيفيٌ ة كالضٌ ىقاط القكٌ 
، رعيٌ ة في الهىٍاج الشٌ ة االىفعاليٌ احية الكجداىيٌ ة الىٌ ـ عمِ أٌهيٌ ة هراعاة الهعمٌ أكيد عمِ أٌهيٌ التٌ  -7
 ة.ة العهميٌ طبيقيٌ الهٍارات التٌ ك 
 ـ الهربي القدكة. ة دكر الهعمٌ أكيد عمِ أٌهيٌ التٌ -8
   
 المالحظة: -
دريس ة إلِ استخداـ استراتيجيات التٌ رعيٌ لشٌ ـ الهىاٌج اة التي تدفع هعمٌ ضركرة تٍيئة البيئة الهدرسيٌ  -1

 الحديثة.
ها يمـز  ة لتزكيدٌـ بكؿٌ رعيٌ ضركرة كضع براهج تدريبية ككرش عهؿ تربكية لهعمهي الهىاٌج الشٌ  -2

ة الستخداـ استراتيجيات ، كخاصة تىهية الهٍارات األساسيٌ بكفاءة كفاعمية رعيٌ ذ الهىٍاج الشٌ لتىفي
 دريس الحديثة.التٌ 
  
 ن:يمالمعم  لى إ -
؛ لمهساٌهة في إثراء رعيٌ هيف قبؿ كأثىاء كبعد تدريسٍـ لمهىٍاج الشٌ عقد جمسات ىقاش هع الهعمٌ -1

 ، كتىفيذي بفعالية أكبر.رعيٌ الهىٍاج الشٌ 
ـ، عمٌ ، كزيادة دافعٌيتٍـ لمتٌ رعيٌ ة ىحك العمـ الشٌ دريس؛ لبىاء اتجاٌات إيجابيٌ ىكيع في أساليب التٌ التٌ  -2

 اكٍـ لً. كزيادة إدر 
 .ًكتحسيى رعيٌ هيف بشكؿ فاعؿ في تطكير الهىٍاج الشٌ إشراؾ الهعمٌ  -3
عٍـ عمِ أساليب التدريس طبلإل ؛هيفة لمهعمٌ دريبيٌ عقد دكرات تدريبية تيبىِ عمِ االحتياجات التٌ  -4

كرشات عهؿ ، كعقد اا كتربكي  عمهي   رعيٌ هيف قبؿ تدريس الهىٍاج الشٌ باإلضافة إلِ تأٌيؿ الهعمٌ  .الحديثة
 عريؼ بأٌدافً كاحتياجاتً.كىدكات لتعريفٍـ بٍذا الهىٍاج الجديد، كالتٌ 
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 الطالب:إلى  -
يتً كالحاجة إليً، كتشجيع بية، كبياف أٌهٌ لافي األكساط الط الجديد رعيٌ عريؼ بالفرع الشٌ التٌ  -1

ة كميٌ  ريعة أك أمٌ يات الشٌ بً في كمٌ ة لمهتفكقيف ة، كتكفير هىح تعميهيٌ ة كهاديٌ الهمتحقيف فيً بحكافز هعىكيٌ 
 يحؽ لً االلتحاؽ بٍا.

عميـ ككزارة ربية كالتٌ ، عمِ هستكل كزارة التٌ رعيٌ ة بالفرع الشٌ األىشطة الخاصٌ في عقد هسابقات   -2
هكي هف أجؿ تحفيز الطبلب عمِ تطبيؽ ها تعمٌ  . كذلؾلخإطيب، كأفضؿ داعية ..األكقاؼ ألفضؿ خ

 الخطابة. عكة كففٌ ة لكتاب أساليب الدٌ طبيقيٌ ركس التٌ في الدٌ 
 رعيٌ ، كخاصة العمـ الشٌ ٍاكفٍه عمـ(تكجيً الطبلب إلِ هعرفة طبيعة عهمية )كيفية التٌ  -3 

خركٌية، كتشجيع هحاكلة فٍهً كتطبيقً في هجاالت األىيكٌية ك بخصكصيتً كارتباطً بحياة الطبلب الدٌ 
 حياتٍـ الهتعددة.

لها تعمهكي هف هفاٌيـ كهصطمحات كهٍارات  اتيٌ قكيـ الذٌ اتي كالتٌ الذٌ  عمـتشجيع الطبلب عمِ التٌ  -3
 ة.ة سمككيٌ ة كعهميٌ ىظريٌ 
ة بالهىٍاج ة خاصٌ صفيٌ  الة ك لدل الطالب في أىشطة صفيٌ  أهميٌ اقد كالتٌ فكير الىٌ تىهية هٍارات التٌ  -4
 فة في فٍـ اإلسبلـ.ر الهتطرٌ ا يحهيً هف األفكاد، ههٌ ر ال الهقمٌ ة الطالب الهفكٌ ؛ لتككيف شخصيٌ رعيٌ الشٌ 
 .رعيٌ مبة كاالستهاع إلِ آرائٍـ في الهىٍاج الشٌ الحرص عمِ هشاركة الطٌ  -5


 ن:يالباحثإلى  -
ة في هدل هراعاة هىٍاج جديد يحتاج إلِ دراسات عديدة هعٌهقة، كخاصٌ  الفمسطيىيٌ  رعيٌ الهىٍاج الشٌ  -

ك هجاؿ خصب لمدٌ ة كالتٌ يٌ تابع كاالستهرار هحتكل الهىٍاج لهىظكهة الهدل كالتٌ  راسات كهف كاهؿ، ٌك
 راسات:االقتراحات لهثؿ ٌذي الدٌ 

 ة .اىكيٌ لمهرحمة الثٌ  الفمسطيىيٌ  رعيٌ ة الهعاصرة في الهىٍاج الشٌ دراسة الهفاٌيـ الفقٍيٌ  -1    
 ة.اىكيٌ لمهرحمة الثٌ  الفمسطيىيٌ  رعيٌ صكرة الهرأة في الهىٍاج الشٌ  -11

ة كهدل هعرفتٍـ رعيٌ دريس الحديثة في الهدارس الشٌ ستراتيجيات التٌ ات الدل استخداـ الهعمهيف كالهعمهه
 بٍا.
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منشورات جامعة القدس  .أساليب تدريس التربية اإلسبلهية :(2008)جاهعة القدس الهفتكحة 
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 .دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع، عهاف األردف
 

في الكطف العربي كسبؿ ( الثاىكم): كاقع التعميـ ها بعد األساسي (2010)صائغ، عبد الرحهف 
 .9/12/2014،، هسقط2010-هارس 07،المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعميم العرب .تطكيري

http://www.almotamar.net/news/print.php?id=78692 
 

: تقكيـ هىٍج الدراسات االجتهاعية لمصفكؼ الرابع كالخاهس كالسادس في ضكء (2012)صالح،عائدة 
 .94-77 ، هصر، ص47ع مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، هٍارات التفكير، 

 
: تقكيـ هىاٌج الفيزياء بالهرحمة الثاىكية بجهٍكرية هصر العربية لمعاـ الدراسي (1995)هد،هحصقر

) ع دراسات في المناىج وطرق التدريس، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، .93/1994
 .73-46، ص (32
 

  .رية، القاٌرةهكتبة اإلىجمك الهص. المناىج التعميمية صناعتيا وتقويميا: (2006)الضبع، هحهكد 
 

 دار الكفاء، الهىصكرة، هصر. .دليل العمل الطالبي الثانوي :(2006)الطحاف، هصطفِ هحهد 
 

 .تقكيـ هىٍج هادة عمـ األحياء لمصؼ الثاىي هتكسط هف كجٍة ىظر الهدرسيف :(2011)، عميالطرفي
 .442-354، ص (92)، ع مجمة العموم التربوية والنفسية

 دار الهسيرة، عهاف. .المنيج بين النظرية والتطبيق :(2004)يجا، عبد الرحيـ عاشكر، راتب كأبك الٍ
 

http://www.almotamar.net/news/print.php?id=78692
http://www.almotamar.net/news/print.php?id=78692
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مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية لموضوعات  :(2011)عبد العاؿ، أسهٍاف
رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، .التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسالمي لو

 غزة.
 

: الهفاٌيـ الشرعية الهتضهىة في هقررات العمكـ الشرعية كهدل اكتساب طبلب (2004)ىاصر، العبرم
مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود كطالبات هعٍد العمكـ اإلسبلهية كالعربية في أىدكىيسيا لٍا، 

 .57-14، ص8عالعموم اإلنسانية واالجتماعية،  -اإلسالمية
 

الدراسة التقويمية الشاممة لمنياج التكنولوجيا (: 2009عدس، هحسف كقباجة، زياد كعهر، رشا)
 .هركز تطكير الهىاٌج، كزارة التربية كالتعميـ العالي، السمطة الكطىية الفمسطيىية الفمسطيني.

  
تقويم منيج الجغرافيا في ضوء أىداف التربية البيئية لمصف العاشر من  :(2009)عدكاف، أحهد

 .الجاهعة اإلسبلهية،غزة.اعية وجية نظر معممي الدراسات االجتم
 

دراسة تقويمية لمناىج األحياء بالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيقات  :(2010)عرفات، ىجاح
(، رابطة التربكييف العرب،  ASEPهجمة دراسات عربية في التربية كعمـ الىفس)  .المعموماتية الحيوية

 .30-13، ص (2)، ع(4)هج 
 

فصمت  .طرائق تعميمية_أسس تربوية  –اإلسالمية  أبحاث عممية التربية  :(2005)عٌكاـ، هحهكد
 .لمدراسات كالترجهة كالىشر، حمب ، سكريا

 
: أىم معوقات تطوير مناىج العموم الشرعية في المعاىد العممية من وجية (2011) العمي، خالد

د اإلسبلهية، ، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعك نظر المشرفين والمعممين
 .الههمكة العربية السعكدية

 
دار الفكر العربي،  .تطوير المناىج الدراسية من منظور ىندسة المنيج: (2003)عمي، هحهد

 القاٌرة، هصر.
 .، األردف. دار الهسيرة، عهافموسوعة المصطمحات التربوية :(2011)عمي، هحهد
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دار  .ة اإلسالمية لمرحمة التعميم األساسيالمرجع في تدريس التربي :(2009)العهرم، شككت كرفاقً
 .، عهافالفكر

 
مناىج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية في  :(2013)هصطفِ، هحهدك  ، يحيِعهرك، أيهف كعيد

زهـز ىاشركف كهكزعكف، عهاف،  .القواعد النظرية والتطبيقات العممية( 4-1)المرحمة األساسية الدنيا
 األردف.

 
دار الهسيرة،  التربية اإلسالمية واستراتيجيات تدريسيا وتطبيقاتيا العممية. :(2010)كليد ،العياصرة

 .عهاف، األردف
 

ف، عهادار الثقافة،  .صناعة المناىج وتطويرىا في ضوء النماذج: (2006)فرج، عبد المطيؼ 
 األردف.

 
هارات العربية تقكيـ هىٍج التربية اإلسبلهية لمصؼ األكؿ الثاىكم بدكلة اإل :(2013)هحهد قاسـ،

، أسيكط، 3، ع 29، هج المجمة العممية -مجمة كمية التربية .الهتحدة عمِ ضكء آراء الطبلب
 .445-403هصر، ص

  
القيم المتضمنة في مقرر الحديث لمصف الثالث المتوسط ومدى تعزيز  :(2010)فايز القرشي،

كمية التربية، الههمكة العربية  رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة أـ القرل،. المقرر ليذه القيم
 .السعكدية

 
بً، القاٌرة، هصر.4. ط العقل والعمم في القرآن الكريم (:2009القرضاكم، يكسؼ)  ، هكتبة ٌك

 
سياميا في تحقيق  :(2011)اهلل عبد القرىي، مقررات التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية وا 

 تكراي غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية بالهديىة الهىكرة،رسالة دك .(دراسة تحميمية ) التربية األسرية
 الههمكة العربية السعكدية.

 
تقويم مقررات الفقو في المرحمة الثانوية في ضوء المستجدات الفقيية  :(2008)عدىافالهالكي، 
 . رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة أـ القرل، الههمكة العربية السعكدية. المعاصرة
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تقكيـ هىاٌج العمكـ بالهرحمة االبتدائية في ضكء هعايير الٍيئة القكهية لضهاف  :(2012) هحهد، شريف
 .595-561، ص 1، ج79، عجامعة المنصورة–مجمة كمية التربية جكدة التعميـ كاالعتهاد، 

 
 ، األردف.دار الهسيرة، عهاف  أسس المناىج المعاصرة.: (2012)هحهد، طاٌر هحهد الٍادم 

 
 ، األردف.. دار الهسيرة، عهافتصميم المنيج المدرسي :(2011)، ريـكعبد العظيـ هحهد، كائؿ

 
دار الهسيرة،  .تحميل محتوى المنيج في العموم اإلنسانية :(2012)هحهد، كائؿ كعبد العظيـ، ريـ 

 ، األردف.عهاف
 

العمـك  : دراسة تحميمية لهحتكل هقررات( 2007)أحهد ،هختار ك حسف ،عبد الرازؽك  هحهكد، هسمـ
، الجهعية مجمة القراءة والمعرفة. الشرعية في ضكء التساؤالت الديىية لتبلهيذ الهرحمة االبتدائية

 .167 – 121، ص (64)،ع جاهعة عيف شهس -كمية التربية - EARL الهصرية لمقراءة كالهعرفة
 

 .ية، القاٌرة، هصردار التكزيع كالىشر اإلسبله. التربية اإلسالمية في المدرسة :(2004)هحهكد، عمي
 

تقويم منياج الجغرافيا في المرحمة األساسية العميا في ضوء بعض  :(2010)، ىسيـهصمح
 .. رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، غزة، فمسطيفاالتجاىات العالمية

 
. إدارة إحياء التراث رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين ق(:676)هحي الديفالىككم، 
 (، الدكحة، قطر.1986اإلسبلهي)

 
تقكيـ هىاٌج العمكـ الشرعية بالهرحمة الثاىكية هف كجٍة ىظر الهعمهيف في  :(2012)الىاجـ، هحهد 

 .256-206، هصر، ص 130، عمجمة القراءة والمعرفة .ضكء هٍارات القرف الحادم كالعشريف
 

 رحمة االبتدائية في ضكء كظائؼ المغة،تقكيـ هىٍج تعميـ المغة العربية باله :(2012) ، هىِالمبكدم
 .145-99، هصر، ص184، ع مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس

 
 .، هؤسسة الرسالة، بيركت، لبىاف13ط.طرق تدريس التربية اإلسالمية :(1991)، عابدالٍاشهي
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لمىشر  دار صفاء .تحميل مضمون المناىج المدرسية :(2011)الٍاشهي، عبدالرحهف كعطية، هحسف 
 .كالتكزيع، عهاف

 
تقييم مناىج التربية اإلسالمية لمصف السابع لمدارس محافظتي قمقيمية  :(2007)، آسياٌبلؿ

 . رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة القدس، فمسطيف. وطولكرم من وجية نظر المعممين والمعممات
  

 . ة ونماذج وتطبيقات عمميةأصول نظري–طرائق تدريس التربية اإلسالمية : (2009) حصالٌىدم، 
 .دار الفكر ىاشركف كهكزعكف، عهاف، األردف

 
لجىة تقكيـ هىٍاج التربية  .تقرير تقويم منياج التربية المدنية :(2009)كزارة التربية كالتعميـ العالي

 .الهدىية، راـ اهلل فمسطيف
 

 الحادي الفمسطيني لمصفين يالشرع لممنياج العريضة الخطوط :(2010)كزارة التربية كالتعميـ العالي
 .الشرعي، هركز الهىاٌج، راـ اهلل، فمسطيف لمهىٍاج الكطىي الفريؽ .عشر والثاني عشر

 لمهىٍاج الكطىي الفريؽ .القرآن وعمومو لمصف الحادي عشر: (2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .الشرعي، هركز الهىاٌج، راـ اهلل، فمسطيف

 
 الكطىي الفريؽ .الحديث الشريف وعمومو لمصف الحادي عشر :(2011)ميـ العالي كزارة التربية كالتع

 .الشرعي، هركز الهىاٌج، راـ اهلل ،فمسطيف لمهىٍاج
 

 الكطىي الفريؽ.الفقو اإلسالمي وأصولو لمصف الحادي عشر :(2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .الشرعي، هركز الهىاٌج ،راـ اهلل، فمسطيف لمهىٍاج

 
الشرعي،  لمهىٍاج الكطىي الفريؽ .العقيدة لمصف الحادي عشر(.2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 

 .هركز الهىاٌج ،راـ اهلل ،فمسطيف
 

 الفريؽ .أساليب الدعوة وفن الخطاب لمصف الحادي عشر :(2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .اهلل، فمسطيفالشرعي، هركز الهىاٌج، راـ  لمهىٍاج الكطىي

 



155 

 

 لمهىٍاج الكطىي الفريؽ .عموم القرآن لمصف الثاني عشر: (2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .الشرعي، هركز الهىاٌج، راـ اهلل، فمسطيف

 
 الكطىي الفريؽ .الحديث الشريف وعمومو لمصف الثاني عشر: (2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 

 .الهىاٌج، راـ اهلل، فمسطيفالشرعي، هركز  لمهىٍاج
 

 الفريؽ .لمصف الثاني عشر" المعامالت"الفقو اإلسالمي : (2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .الشرعي، هركز الهىاٌج، راـ اهلل، فمسطيف لمهىٍاج الكطىي

 
 لمهىٍاج يالكطى الفريؽ .النظم اإلسالمية لمصف الثاني عشر :(2011)كزارة التربية كالتعميـ العالي 

 .الشرعي، هركز الهىاٌج، راـ اهلل، فمسطيف
 

. هركز القرآن وعمومو دليل المعمم لمصف الحادي عشر :(2013)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 ـ.13/11/2014،الهىاٌج، غزة، فمسطيف

ms/multka434677http://www.mltaka.net/foru / 
 لمصف الحادي عشر.  الحديث الشريف وعمومو دليل المعمم (:2013كزارة التربية كالتعميـ العالي)
 ـ.13/11/2014 ،هركز الهىاٌج، غزة، فمسطيف

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
 

 .الفقو اإلسالمي وأصولو دليل المعمم لمصف الحادي عشر: (2013)التربية كالتعميـ العالي كزارة 
 .ـ13/11/2014،هركز الهىاٌج، غزة، فمسطيف

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
 

هركز  .العقيدة اإلسالمية دليل المعمم لمصف الحادي عشر: (2013)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .ـ13/11/2014،الهىاٌج، غزة، فمسطيف

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
 

 خطابة دليل المعمم  لمصف الحادي أساليب الدعوة وفن ال: (2013)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .ـ13/11/2014،. هركز الهىاٌج، غزة، فمسطيفعشر

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
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هركز الهىاٌج، . رعموم القرآن دليل المعمم لمصف الثاني عش: (2014)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .ـ13/11/2014،غزة، فمسطيف

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
 

 .الحديث الشريف وعمومو دليل المعمم لمصف الثاني عشر: (2014)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .ـ13/11/2014،طيفهركز الهىاٌج، غزة، فمس

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
 

، لمصف الثاني عشر دليل المعمم"المعامالت"الفقو اإلسالمي : (2014)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .ـ13/11/2014،هركز الهىاٌج، غزة، فمسطيف

http://www.mltaka.net/forums/multka434677 / 
 

، هركز النظم اإلسالمية دليل المعمم لمصف الثاني عشر: (2014)كزارة التربية كالتعميـ العالي 
  .ـ13/11/2014،الهىاٌج، غزة ، فمسطيف

http://www.mltaka.net/forums/multka434677/ 
 

االتجاىات الحديثة في تخطيط وتطوير مناىج المرحمة  :(2005)كهحهكد، حسيف ، حمهيالككيؿ
 .القاٌرةدار الفكر العربي، .األولى

 
ع مجمة القراءة والمعرفة، ة.تقكيـ هىٍج التربية اإلسبلهية في الهرحمة االبتدائي :(2011)يكىس، فتحي

 .51-22، هصر، ص11
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  الميمة تسييل كتب: (1) الممحق
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 : تحكيم أدوات الدراسة: (2) الممحق
 القدس جاهعة
 العميا الدراسات عهادة
 التربكية العمكـ كمية

     
 
 

 الرحيـ الرحهف اهلل بسـ
 كبعد؛..كبركاتً اهلل كرحهة عميكـ السبلـ
 اعتهػدت كقػد ،"فمسػطيف فػي الثاىكيػة لمهرحمػة الشػرعي الهىٍاج تقكيـ:"بعىكاف دراسة بإجراء الباحثة فتقكـ

 رصػػػد بهعػػػايير قائهػػػة" أيػػػديكـ بػػػيف تضػػػع أف لٍػػػا كيطيػػػب. الدراسػػػة لتطبيػػػؽ أداتػػػيف كالهقابمػػػة الهبلحظػػػة
 يشػرفىي فإٌىػً كالعهمٌيػة العمهٌيػة لخبػرتكـ كىظػرنا. كالطمبػة كالهعمهػيف الكتب هؤلفي هقابمة كأسئمة الهبلحظة
بػػػػداء بقراءتٍػػػػا تفضػػػػمكـ فػػػػأرجك األدكات، ٌػػػػذي تحكػػػػيـ فػػػػي هسػػػػاٌهتكـ  هىاسػػػػبتٍا كهػػػػدل حكلٍػػػػا الػػػػرأم كا 
 .فقط العمهي البحث ألغراض كذلؾ الدراسة، لهكضكع

 
 كهساعدتكـ تعاكىكـ حسف عمِ لكـ كالتقدير الشكر فائؽ هع

 الحهكرم سكىيا:  الباحثة
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 الدراسة ألدوات المحكمين السادة قائمة( 1.2) الممحق
 الهؤسسة العمهية االسـ الرقـ

 جاهعة القدس  إيىاس ىاصر.د -1
 اإلسبلهية الخيرية الجهعية تحسيف شاكر -2

 التربكية المجىة/لمذككر
رية أبك ارهيمة -3  الخميؿ/لمبىات الثاىكية الشرعية الهدرسة/  إسبلهية تربية هدرسة جٌك
 الخميؿ/لمذككر/    الثاىكية الشرعية الهدرسة ؽ شحدة أبك ٌاشـرز  -4
 جاهعة القدس زياد قباجة. د -5
 جاهعة بيت لحـ زيف العابديف العكاكدة.د -6
 جاهعة الىجاح الكطىية سعد تيـ.د -7
 الخميؿ/لمبىات الثاىكية الشرعية الهدرسة/  سبلهيةإ تربية هدرسة سمكل إدريس -8
 جاهعة الىجاح الكطىية د عبد هحهد عساؼ -9
 جاهعة الىجاح الكطىية  عمياء يحيِ العسالي. د -10
 جاهعة القدس غساف سرحاف.د -11
 التربكية المجىة/  اإلسبلهية الخيرية الجهعية فتحية الهيتاىي -12
 الىجاح الكطىية جاهعة  صبلح ياسيف.د -13
ـ. د -14  جاهعة الىجاح الكطىية  كفاح بٌر
 الخميؿ/لمبىات الثاىكية الشرعية الهدرسة هديرة كككب السعيد -15
 الخميؿ/لمبىات الثاىكية الشرعية الهدرسة/  إسبلهية تربية هعمهة ىادية السبليهة -16
 الدجاىي بيحةر  هدرسة هديرة/سابقان  إسبلهية تربية هعمهة ىداء الدكيؾ -17
  الثاىكية الديف ىاصر كداد هدرسة/ إسبلهية تربية هعمهة ىكرة الجعبرم -18
 قمقيمية/    الثاىكية الشرعية إىاث هدرسة يرةهد ىكاؿ فٍهي طبيب -19
 جاهعة القدس الهفتكحة أ.د.هحهد عبد الفتاح شاٌيف -20
 جاهعة الىجاح الكطىية هحهكد الشهالي.د -21
 هدرسة ذككر قمقيمية الشرعية خضرٌاىي .أ -22
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 أسئمة مقابمة مؤلفي الكتب(2.2)الممحق 
 :الشرعية الهىٍاج كتب في العريضة لمخطكط الكتب هؤلفي تطبيؽ كيفية التعرؼ:الٍدؼ

 : عاهة هعمكهات
  كالعهمية العمهية حياتً عف هكجزة ىبذة تقديـ -
عداد تأليؼ في لمهساعدة فيٍا شارؾ التي الدكرات -  .الشرعي الهىٍاج كا 
 . الشرعي الهىٍاج هف إعدادٌا في شارؾ الذم الهبحث  -

 :الهتخصصة األسئمة
 ألفتهكي؟ الذم لمكتاب تصهيهكـ عىد العريضة الخطكط طبقتـ كيؼ -
 لمهىٍاج؟ الهعرفي الهحتكل اختيار في بٍا أخذتـ التي الهعايير ٌي ها -
 الفردية؟ لمفركؽ الهىٍاج يستجيب كيؼ -
ا كالتي الهدرسي الكاقع في السائدة( البيئة) الهدرسية الظركؼ ٌي ها -  أثىاء االعتبار بعيف أخذتهٌك

 الهىٍاج؟ إعدادكـ
 ؟ الشرعي الهىٍاج عىاصر بيف الربط أىجزتـ كيؼ -
 الشرعي؟ الهىٍاج في الهرجكة األٌداؼ تحقيؽ في لمهىٍاج تصهيهكـ أسٍـ كيؼ -
 الشرعي؟ الهىٍاج هكاد جهيع بيف التكاهؿ تحقيؽ تـ كيؼ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هالحظة 

هذا هدخل 

 فقط للوقببلة
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 المعممين مقابمة أسئمة( 3.2) الممحق
 
 : عاهة أسئمة أكال

 :  االسـ
 :التخصص

ؿ  : العمهي الهٌؤ
 : الخبرة سىكات

 الجديد؟ الشرعي الهىٍاج تدريس حكؿ تمقيتٍا التي الدكرات ٌي ها
.................................................................. 

................................................................... 

................................................................... 
 

 :بالهىٍاج هتعمقة أسئمة: ثاىيان 
 ؟ الهىٍاج هصههك كضعٍا التي الشرعي الهىٍاج أٌداؼ عمِ اطمعت ٌؿ
 لمتدريس؟ التخطيط في األٌداؼ عمِ طبلعاال ساعدؾ ٌؿ
 لمهعمـ؟ دليؿ يكجد ٌؿ
 كلهاذا؟ ؟ الهرجكة الغايات لتحقيؽ كافية الشرعي الهىٍاج لتدريس الهكضكعة األٌداؼ أف ترل ٌؿ
  أهثمة تقديـ هع كلهاذا الطمبة؟ ألعهار هىاسبة الهختارة الهىٍاج هكضكعات تجد ٌؿ
  أهثمة تقديـ هع كلهاذا الطمبة؟ الحتياجات هىاسبة الهختارة الهىٍاج هكضكعات تجد ٌؿ
 لمهىٍاج؟ إضافتٍا كيىبغي هكجكدة غير كلكىٍا ضركرية تراٌا التي الهكضكعات ها
 الهىٍاج؟ هف الحذؼ كتستحؽ ضركرية غير تراٌا التي الهكضكعات ها
 البلزهة؟ بالخبرات الطمبة لتزكيد كافية الهىٍاج في الهتضهىة األىشطة ٌؿ
 كلهاذا؟ هىاسبة؟ درس كؿ ىٍاية في الكتاب أسئمة أف ترل ٌؿ
 كلهاذا؟ رأيؾ؟ في هىاسبة الهىٍاج دركس ترتيب ٌؿ
 الحديث؟ بالعصر كهرتبطة هىاسبة الهىٍاج في الهطركحة القضايا تجد ٌؿ
 

 :هالحظة 

هذا هدخل 

 فقط ةللوقببل



166 

 

 الطمبة مقابمة أسئمة(4.2) ممحق
 :كهدخؿ عاهة أسئمة:أكال
 اسهؾ؟ ها
 هعدلؾ؟ كـ
 الشرعي؟ الفرع ختارت جعمؾ الذم السبب ها
 

 :بالهىٍاج هتعمقة أسئمة:  ثاىيان 
 كأصػػكلً، الحػػديث ، القػػرآف عمػػكـ ، العقيػػدة)الخهسػػة الفػػركع هػػف تدرسػػٍا أف تحػػب هػػادة أكثػػر ٌػػي هػػا -

 " عشر الحادم لطبلب بالىسبة" كلهاذا؟ ؟( الدعكة أساليب كأصكلً، الفقً
 فقػػػػً كأصػػػػكلً، الحػػػػديث ، القػػػػرآف عمػػػػكـ)األربعػػػػة الفػػػػركع هػػػػف تدرسػػػػٍا أف تحػػػػب هػػػػادة أكثػػػػر ٌػػػػي هػػػػا)

 "( عشر الثاىي لطبلب بالىسبة" كلهاذا؟ ؟(  اإلسبلهية الىظـ الهعاهبلت،
 أهثمة إعطاء هع كلهاذا؟ هقررة؟ هادة أصعب ها
 .أهثمة إعطاء هع كلهاذا؟ هادة؟ أسٍؿ ها
 أهثمة أعط العهمية؟ الحياة في لمتطبيؽ قابؿ الدركس هحتكل ٌؿ
  أهثمة أعط كاآلخركية؟ الدىيكية لحياتؾ هفيدة كجدتٍا تيال الدركس ٌي ها 
  هكجكدة؟ غير كلكىٍا كجكدٌا تفضؿ التي الدركس ٌي ها
 هكجكدة؟ غير كلكىٍا كجكدٌا عدـ تفضؿ التي الدركس ها
 تحذؼ؟ أف يجب أىٍا تعتقد التي الدركس ٌي ها
 تضاؼ؟ أف يجب أىٍا تعتقد التي الدركس ٌي ها
    حياتؾ؟ في كطبقتٍا تعمهتٍا التي الكتب في الجديدة لهعارؼكا الهعمكهات ٌي ها
  أهثمة أعط الشرعي؟ الهىٍاج دراستؾ هف اكتسبتٍا التي الهٍارات ٌي ها
 ؟  الشرعي الهىٍاج لكتب دراستؾ خبلؿ بٍا قهت التي األىشطة  ٌي ها
 الهكاد؟ تعميـ في الهعمهكف استخدهٍا التي التدريس طرؽ ٌي ها
 كلهاذا؟ هىاسبة؟ الهستخدهة التدريس طرؽ تجد ٌؿ
 كلهاذا؟ كافية؟ درس كؿ ىٍاية في الكتاب أسئمة تجد ٌؿ
 
 
 

 
 

 :هالحظة 

هذا هدخل 

 فقط للوقببلة
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 المالحظة رصد قائمة( 5.2) ممحق
 الصفية التدريسية الههارسات

 :الصفية الغرفة في الشرعية الهىاٌج تجسيد يتـ كيؼ هبلحظة: الٍدؼ
 : األٌداؼ

 ة؟الحص بداية في األٌداؼ الهعمـ عرض ٌؿ -
 الحصة؟ أٌداؼ هع هتىاسب الكقت تكزيع ٌؿ -

 :الهحتكل 
 الحياة؟ بكاقع التعميهي الهحتكل ربط ٌؿ -
 كيؼ كضح الهعمـ الهفاٌيـ؟  -
 الهحتكل؟ عرض في استخدهً الذم األسمكب ٌك ها -

 :األىشطة 
 الصفية؟ الغرفة داخؿ الهعمـ استخدهٍا التي األىشطة ها -
 ؟ هىاسبة تعميهية كسائؿ استخدـ ٌؿ -
 :قكيـالت
 بالبلحؽ؟ السابؽ الدرس ربط تـ ٌؿ -
 كالختاهي؟ التككيىي التقكيـ في استخدهً الذم األسمكب ها -

 :اإلدارة الصفية
 التعميهية؟ العهمية هحكر الهتعمـ كاف ٌؿ -
 الفردية؟ لمفركؽ هراعاة فيٍا أساليب الهعمـ استخدـ ٌؿ -
 الدراسية؟ الحصة طكاؿ الطمبة اىتباي شد عمِ الهعمـ حرص ٌؿ -
 الصفية؟ الغرفة داخؿ االتصاؿ عهمية تتـ كيؼ -
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  المحتوى تحميل استمارات(  6.2)ممحق
 

 .الشرعي لمهىٍاج العاهة األٌداؼ تحميؿ استهارة( 1.6.2)الهمحؽ -
 .الشرعي لمهىٍاج الخاصة األٌداؼ( 2.6،2)الهمحؽ -
 .الهعرفي بمكـ تصىيؼ كفؽ عيالشر  لمهىٍاج لكحدات السمككية لؤلٌداؼ التحميؿ( 3.6.2)الهمحؽ -
 .الشرعي الهىٍاج هكاد في الهحتكل بىاء هعايير( 4.6.2)الهمحؽ -
 .الثاىكية لمهرحمة الشرعي الهىٍاج كتب في الدافعية إثارة طرؽ استهارة( 4.6.2- أ)الهمحؽ -
 .الثاىكية لمهرحمة الشرعي الهىٍاج كتب في األىشطة ىكع تحميؿ استهارة( 5.6.2)الهمحؽ -
 .الهعرفي بمكـ تصىيؼ كفؽ الشرعي لمهىٍاج التقكيـ التحميؿ( 6.6.2)الهمحؽ -
 .الشرعي لمهىٍاج الهكضكعي اإلطار حيث هف الهدرسي الكتاب هكاصفات (7.6.2) الهمحؽ -
 .الشرعي لمهىٍاج الشكمي اإلطار حيث هف الهدرسي الكتاب هكاصفات( 8.6.2)همحؽ -
 .الشرعي لمهىٍاج الهعمـ ليؿد هكاصفات استهارة( 9.6.2)الهمحؽ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 

 الشرعي لممنياج العامة األىداف تحميل استمارة (1.6.2) الممحق
 هف هجهكعة تحقيؽ إلِ كأساليبً كأىشطتً بهحتكاي الشرعي الهىٍاج يٍدؼ

 : يأتي فيها تتمخص العاهة األٌداؼ
 الٍدؼ العاـ

 الهؤشر
 أهثمة الكتاب

 في اإلسبلهية العقيدة كبىاء  -كتعالِ سبحاىً- قًبخال الطالب تعريؼ-1
 .كطكاعية حب عف كاإلقىاع الفٍـ عمِ ىفسً

  

 ٌذي يخالؼ هبدأ أك ىظاـ كؿ هف كالبراءة اإلسبلـ، شريعة التزاـ-2
 .اهلل في كالحب كالبراء الكالء هعىِ بتحقيؽ الشريعة،

  

   .ًكآداب اإلسبلـ أحكاـ كفؽ كاألعهاؿ التصرفات استقاهة-3
   .كتعالِ سبحاىً هلل العبكدية إخبلص-4
   .كدعكة كعهبل كسمككا قكال كسمـ عميً اهلل صمِ بالرسكؿ اإلقتداء-5
 أركاف إطار في هىً الهطمكبة العبادات بأداء الطالب التزاـ تعزيز-6

 .كاإليهاف اإلسبلـ
  

   .كتفسيرا كحفظا كترتيبل تبلكة الكريـ القرآف كتعميـ تعمـ-7
 كدفاعا كدعكة كتطبيقا، كفقٍا حفظا الىبكية بالسىة الطالب عبلقة تكثيؽ-8

 .شبٍات هف حكلٍا يثار عها
  

 أم الهردكد هف الهقبكؿ بهعرفة الشريؼ الحديث هراتب بيف التهييز-9
 .كالضعيؼ كالحسف الصحيح هعرفة

  

   .الحياة بكاقع الشرعي العمـ ربط-10
 الكريـ القرآف رأسٍا عمِ اإلسبلهي ريعالتش بهصادر الطالب تعريؼ-11

 .الهطٍرة الىبكية كالسىة
  

 االجتٍاد كطرؽ كأصكلً اإلسبلهي الفقً بيف بالعبلقة الطالب تعريؼ-12
 .كاالستىباط

  

 الفقٍاء بهىاٌج بتعريفً الطالب لدل  ككعي فقٍية همكة تككيف-13
 .كاالستىباط االستدالؿ كطرائؽ

  

 هف هجهكعة تحقيؽ إلِ كأساليبً كأىشطتً بهحتكاي الشرعي الهىٍاج يٍدؼ
 : يأتي فيها تتمخص العاهة األٌداؼ

 الٍدؼ العاـ

 الهؤشر
 أهثمة الكتاب

 الحياة، كاقع الشرعية باألحكاـ العهؿ بأٌهية الطالب تبصير-0314
 هف الحياة في  كتحكيهً العبادات، خبلؿ هف الىفكس في بغرسً كذلؾ
 .ؽكاألخبل الهعاهبلت خبلؿ

  

 إلسعاد جاءت خالدة إىساىية رسالة اإلسبلـ بأف الطالب تعريؼ-15
 .جهعاء البشرية

  

   استٍداؼ هف الهجتهع كحهاية الديف صياىة في الجٍاد أٌهية بياف-16
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 كالعقيدة اإلىساف حهاية في تتهثؿ ىبيمة لغاية شريفة كسيمة كأىً األعداء
 .كالكطف

 فبل ايجابية، عبلقة كالعمـ اإليهاف بيف العبلقة أف عمِ التركيز-17
 .الثابتة العمهية كالحقائؽ اإليهاف بيف تىاقض

  

 في لمكقكؼ كأهتً ككطىً هجتهعً بقضايا االٌتهاـ إلِ الطالب تكجيً-18
 .تكاجٍٍا التي كالٍهـك كالهشكبلت التحديات كجً

  

 ليتعرؼ كاعيا، فٍها اإلسبلهي الىظاـ فٍـ بضركرة الطالب تبصير-19
 الهستجدات هكاجٍة عمِ كقدرتً الحياة، كاقع في لمتطبيؽ صبلحيتً عمِ
 .عصر كؿ في

  

ا عمِ كالحرص اإلسبلـ بدعكة الطالب اٌتهاـ تعزيز-20  بشتِ ىشٌر
 .كالهتاحة الهشركعة كالسبؿ الكسائؿ

  

   .كالهتعددة الهتىكعة بأساليبً الخطاب فف عمِ الطالب تدريب-21
 الحفاظ كضركرة كفضمٍا قدسيتٍا ببياف لفمسطيف الطالب حب تعهيؽ-22

 .كالعدكاف كالبغي الشر قكل هف عميٍا
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 األىداف الخاصة لممنياج الشرعي( 2.6،2)الممحق 
 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ٌىاؾ

 : اآلتي الىحك عمِ كذلؾ هتعددة،
 اصالٍدؼ الخ               

 هؤشر تحقيؽ الٍدؼ
 

 الكتاب     
 

 أهثمة          
 :االتصاؿ هجاؿ في: أكال
 العبادات في أكاهري التزاـ خبلؿ هف -تعالِ– باهلل صمتً يكثؽ أف-1

 .األحكاـ كسائر كاألخبلؽ كالهعاهبلت

  

 عمِ كاالستدالؿ لمتفكر هجاال الككف آيات في الىظر هف يجعؿ أف-2
 . اإليهاف حقيقة

  

 بها كهٍارات كهعارؼ عمـك هف األخرل األهـ عىد هها االستفادة-3
 . الحىيؼ اإلسبلهي الديف كتعاليـ يىسجـ

  

 كسياسية اجتهاعية تغيرات هف فيً كها الهعاصر بكاقعً الطالب إلهاـ-4
 .كتقىية كثقافية كفىية كعمهية كاقتصادية،

  

 كالتقىيات المغكية كالهعاجـ اإلسبلهية كالهراجع الهصادر استخداـ-5
 .الشرعي بالهىٍاج الصمة ذات الحديثة

  

   . كبصيرة كفٍـ بكعي اآلخريف هع الحكار-6
 كترتيمً كتبلكتً حفظً عمِ كاإلقباؿ كعمكهً، الكريـ بالقرآف االٌتهاـ-7

 الىبكية السىة كفؽ تعاليهً إلِ كالدعكة فيً، جاء بها كالعهؿ كتفسيري،
 .الهطٍرة

  

اف لحجةا استخداـ-8    .اإليهاف بحقائؽ اآلخر إقىاع في كالبٌر
 كترسيخ اهلل، إلِ الدعكة ىشر في الحديثة االتصاؿ كسائؿ استخداـ-9

 . العقيدة هبادئ
 

  

 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ٌىاؾ
 : اآلتي الىحك عمِ كذلؾ هتعددة،

 الٍدؼ الخاص               

 لٍدؼهؤشر تحقيؽ ا
 

 الكتاب     
 

 أهثمة          
 كاألخبلقيات السمككيات هف الشريفة األحاديث عميً تدؿ ها تكظيؼ-10
 هسمهيف هف الهجتهع أفراد بيف التعاهؿ هجاؿ كفي العهمية، الحياة في

ـ  .كغيٌر

  

 -تعالِ-اهلل إلِ الدعكة خبلؿ هف كالتكاصؿ االتصاؿ هٍارات تىهية-11
 . الحسىة كالهكعظة بالحكهة كالحكار الخطاب، فىكفك  أساليب باعتهاد

  

 االستىباط هجاؿ في الشرعية الىصكص هع التكاصؿ حسف-12
 . كالتضهيف كاالقتباس كاالستدالؿ

  

   : الهعرفي الهجاؿ في: ثاىيا
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ها كهدل هىٍها، كؿ كهقتضِ الشٍادتاف-1  .الحياة كاقع في تأثيٌر
   . بالهسببات األسباب ربط كهىٍا الككف، في اإللٍية السىف-2
   .أفرادٌا بيف العبلقات كتىظيـ الهسمهة، األسرة بتككيف الهتعمقة األحكاـ-3
   .كخصائصً اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ عميٍا يقـك التي القكاعد-4
 كاألحكاـ الشرعي، لمعمـ األخرل الرئيسة كالفركع الفقً بيف العبلقة-5

 .الشائعة كاألخطاء البدع عف بعيدان  كالهعاهبلت لمعبادات الصحيحة
  

   .الهعاصر الهجتهع بقضايا الفقً عبلقة-6
 كأسباب كالهدىي، كالهكي الكريـ القرآف عمـك في هباحث دراسة-7

 كالهىسكخ كالىاسخ العبلقة، ذات كالسكر اآليات بيف كالتىاسب الىزكؿ،
 .. كالهقيد كالهطمؽ

  

   . دالالتٍا كفٍـ الكريـ القرآف ياتآ تفسير في العربية المغة أٌهية-8
   .الحديث عمـك هف كافية حصيمة-9

 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ٌىاؾ
 : اآلتي الىحك عمِ كذلؾ هتعددة،

 الٍدؼ الخاص               

 هؤشر تحقيؽ الٍدؼ
 

 الكتاب     
 

 أهثمة          
 كاإلفادة استخداهٍا كطرؽ الشريؼ، الحديث درلهصا الكبيرة األٌهية-10
 .هىٍا الكاردة األحاديث هكاقع كهعرفة هىٍا،

  

 اإلفراط عف بعيدا كضعفٍا األحاديث صحة هف التحقؽ طرؽ-11
 .كالتفريط

  

   . الشريفة الىبكية كاألحاديث الكريهة كاآليات القرآىية السكر هف عددان -12
 :الىهك هجاؿ في: ثالثا
 : خبلؿ هف كذلؾ العاطفي، كالىه-أ
 .األحكاؿ كؿ في إليً كالتكجً -كتعالِ سبحاىً- باهلل اإليهاف ترسيخ -1

  

 خبلؿ هف الحياة أعباء هكاجٍة عمِ كالقدرة بىفسً الطالب ثقة  تعزيز-2
 . سبحاىً عميً كالتككؿ باهلل اإليهاف

  

ف -تعالِ– اهلل بحكـ الرضا-3 كاي رغبتً خالؼ كا     . ٌك
 ابتبلء دار الدىيا أف باعتبار الدىيا الحياة عمِ اآلخرة الحياة يثارإ-4

 .القرار دار ٌي اآلخرة كأف كاختبار،
  

 صمِ) هحهد رسكلىا رأسٍـ عمِ( السبلـ عميٍـ) جهيعا األىبياء حب-5
 رضكاف)  كالتابعيف الصحابة هف الصالح السمؼ كحب ،(كسمـ عميً اهلل
 .الهخمصيف ئهتًكأ الديف كعمهاء( عميٍـ اهلل

  

   .كىظاهً خمقً بديع كفي كجهالً الككف عظهة في التأهؿ-6
   . لمرأم التعصب كعدـ اآلخريف آراء احتراـ-7
ها سبيؿ في كالتضحية خاصة، كالقدس عاهة فمسطيف هحبة-8    تحريٌر
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 .كىفيس غاؿ بكؿ
 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ٌىاؾ

 : اآلتي الىحك عمِ كذلؾ هتعددة،
 الٍدؼ الخاص               

 هؤشر تحقيؽ الٍدؼ
 

 الكتاب     
 

 أهثمة          
 الهجيدة، كحضارتً العظيهة كألهتً لئلسبلـ، باىتهائً االعتزاز-9

 .الصالح سمفً كتضحيات
  

 كأف الطالب، ىفس في الىبكية كالسىة الكريـ القرآف هحبة ترسيخ-10
 .اآلخر عف يستغىي ال أحدٌها

  

   .الطالب قمب في إليٍا كاالىتهاء اإلسبلـ إلِ الدعكة حب تعهيؽ-11
"  الهتعددة هجاالتٍا في اإلسبلهية األهة لدل العمهية بالثركة االعتزاز-12

 الىبكية، ،السيرة اإلسبلهي الفقً ، الحديث عمـك ، القرآف العقيدة،عمـك
 . األخرل العمـك كسائر

  

 :كالجسهي العقمي ىهكال -ب
 ، بٌيىات آيات هف الككف في ها خبلؿ هف – كالعقؿ بالىقؿ االستدالؿ-1

 ال كها خالؽ ببل خمؽ ال كأىً ككحداىيتً، اهلل كجكد عمِ -هعجزات كآثار
 .صاىع ببل صىعة

  

   . اإلسبلهي التشريع هصادر هف الشرعية األحكاـ استىباط-2
 كهىٍجٍها الىبكم كالحديث الكريـ قرآفال كهىٍج أسمكب هف االستفادة-3
 . كهجادلتٍـ اآلخريف حكار في

  

 ىبذ في الصريحة العقمية كاألدلة الصحيحة الشرعية الىصكص اعتهاد-4
اـ  .  كالخرافات كاألساطير األٌك

  

 الهىٍج ٌك الحياة تىظيـ في اإلسبلهي الهىٍج أف الطالب إدراؾ-5
 . لئلىساف كاألىسب األكهؿ

 

  

 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ؾٌىا
 : اآلتي الىحك عمِ كذلؾ هتعددة،

 الٍدؼ الخاص               

 هؤشر تحقيؽ الٍدؼ
 

 الكتاب     
 

 أهثمة          
 كالتٍذيب بالتكجيً كتعٍدٌا الهختمفة كالهٍارات الفقٍية الهمكة تىهية-6

 .كاإلبداع التهيز لتحقيؽ
  

 الهباحات طمب في باالعتداؿ الجسهية الصحة عمِ الهحافظة-7
 .الشبٍات عف كاالبتعاد اقترافٍا، أك الهحرهات تىاكؿ عف كاالهتىاع

  

 : االجتهاعي الىهك -ج
 . الحىيؼ اإلسبلـ هبادئ كفؽ الهجتهع في الىاس هع التعاهؿ ضركرة-1

  

ـ الكالديف برٌ -2    . عميٍـ كالعطؼ كاحتراهٍـ كتكقيٌر
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فشاء األرحاـ صمة-3 طعاـ السبلـ كا  فشاءن  -تعالِ– هلل إرضاءن  الطعاـ كا   كا 
 . الهجتهع في لمكد كىشرا لمهحبة

  

 احتسابان  كالتطكعي الجهاعي العهؿ بركح كالتحمي االجتهاعي التكافؿ-4
 . -تعالِ-اهلل لكجً

  

ف كأدب بٍدكء كهىاقشتً لآلخر كاالستهاع بالحجة الرأم طرح-5  ًخالف كا 
 . الرأم

  

 اآلخريف عف كالصفح الهشكبلت، هكاجٍة في كالحكهة بالصبر التحمي-6
 .الىبيؿ كالخمؽ كالهركءة كالرحهة الهكدة لىشر سبلحا العفك كاستخداـ

  

   . الخاصة الهصمحة عمِ العاهة الهصمحة كتغميب األىاىية عف البعد-7
   . الىفس كرغبات ٍكلال إتباع عف كالبعد كالهكضكعية بالىزاٌة التحمي-8
 الحقائؽ، اتباع كضركرة ، كالشبٍات السيئ كالظف الخىٍرص عف البعد-9
 . هىً هتيقف ٌك كها
 

  

 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ٌىاؾ
 : اآلتي الىحك عمِ كذلؾ هتعددة،

 الٍدؼ الخاص               

 هؤشر تحقيؽ الٍدؼ
 

 الكتاب     
 
 أهثمة          

 ضركرة هع كهكاطىً، الظمـ أسباب كاجتىاب اآلخريف، ظمـ عف الىأم-10
 .كالحؽ العدالة تحرم

  

   . كأىاة كصبر كحىكة بحكهة الهىكر عف كالىٍي بالهعركؼ األهر-11
 كهعيار التقكل أساس عمِ الىاس هع االجتهاعية العبلقات إقاهة-12

 . الهسمـ الهجتهع في لمتفاضؿ
  

 كذكم الشٍداء أسر كالسيها جاىبٍـ، إلِ كالكقكؼ الهىككبيف هكاساة -13
 . الخاصة كاالحتياجات كالهصابيف كالجرحِ األسرل

  

 يككف أف عف أعهِ،كالبعد تقميدان  اآلخريف تقميد عف بالىفس الىأم-14
ف أحسف الىاس أحسف إف إهعة الطالب  .أساء أساؤكا كا 

  

   . الصالح العهؿك  الخير إلِ الىاس دعكة-15
   . اإلسبلـ إلِ الدعكة في الجهاعي العهؿ ركح عمِ الحرص-16
 ذلؾ كغير كاالحتكار كالرشكة كالغش االجتهاعية األهراض هحاربة-17
 .السيئة العادات هف

  

 : الكطىي الهجاؿ: رابعا
 عمِ الىبكية كالسىة الكريـ القرآف ىصكص كداللة فمسطيف أٌهية -1

 .كهكاىتٍا تٍاكبرك قدسيتٍا

  

 بيف كالتعاكف كالكحدة كاالحتراـ الهحبة أكاصر تكثيؽ في الدعكة أٌهية-2
 . الكطف أبىاء
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 ككشؼ الهحتؿ بكجً كالكقكؼ عىٍا كالدفاع األكطاف حهاية كجكب-3
 .كهكاجٍتٍا هخططاتً

  

 هجاالت في لتحقيقٍا الشرعي الهىٍاج يسعِ خاصة أٌداؼ ٌىاؾ
 : اآلتي لىحكا عمِ كذلؾ هتعددة،

 الٍدؼ الخاص               

 هؤشر تحقيؽ الٍدؼ
 

 الكتاب     
 

 أهثمة          
 كتعاليـ تتىافِ التي كاألخبلؽ كالتقاليد العادات هف الكطف حهاية -4

 .اإلسبلـ
  

 الهحشر أرض ففمسطيف كأكىافً، الهقدس بيت في الرباط أٌهية-5
 .كالهىشر

  

 :قتصادماال الهجاؿ في: خاهسا
 . العبادة ضركب هف ضربا كاعتباري صكري بشتِ العهؿ أٌهية إدراؾ-1

  

ا كعهارتٍا األرض استصبلح عمِ العهؿ-2  هصمحة يحقؽ بها كاستثهاٌر
 . الهجتهع

  

ىفاقً كتىهيتً باستثهاري الهاؿ عمِ الهحافظة-3    . الهشركعة بالطرؽ كا 
 بالباطؿ، الىاس أهكاؿ أكؿك  كالسرقة كالربا الهشركع غير الكسب تجىب-4

 .كالغش كاالحتكار
  

 عمِ كالقضاء االقتصاد بىاء في كالىفقات الزكاة ىظاـ دكر إبراز -5
 . الفقر هشكمة

  

   . لمهجتهع الشاهمة التىهية في كاستثهاري العاـ الهاؿ عمِ الهحافظة-6
 ؼاإلسرا عف كاالبتعاد اإلىفاؽ في كالترشيد االقتصاد أٌهية إدراؾ-7

 .كالتقتير
  

   . االقتصاد تىهية في العمـ أٌهية -8
   .االقتصاد لبىاء كاستغبللً الكقت استثهار-9
 الذاتي االكتفاء لتحقيؽ كالسعي خيرات هف الككف في هها االستفادة -10
 .كالصىاعة كالتجارة الزراعة طريؽ عف
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 المعرفي بموم تصنيف وفق الشرعي لممنياج لوحدات السموكية لألىداف التحميل(3.6.2) الممحق
 
 الكتاب

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 كجداىي

ىفس 
 حركي

         العقيدة
القرآف 
 كعمكهً

        

الحديث 
 كعمكهً

        

         الفقً كأصكلً
أساليب 
الدعكة 
 كالخطابة

        

         عمـك القرآف
لحديث ا

الشريؼ 
 كعمكهً

        

الفقً 
فقً "اإلسبلهي
 "الهعاهبلت

        

الىظـ 
 اإلسبلهية
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 الشرعي المنياج مواد في المحتوى بناء معايير( 4.6.2) الممحق
القرآف  العقيدة الهادة

 كعمكهً
 الحديث
 كعمكهً

الفقً 
 كأصكلً

أساليب 
 الدعكة

 عمـك 
 القرآف

فقً  الحديث
 الهعاهبلت

 الىظـ

   إثارة الدافعية
 

       

ربط الهحتكل بكاقع 
 الحياة

         

هراعاة الجاىبيف 
 الىظرم كالعهمي

         

          كقائع

          هكاقؼ

          أهثمة

          قصص

          هفاٌيـ كهصطمحات

          حقائؽ ديىية

          حقائؽ عمهية

          شرعية أحكاـ

          هٍارات ىظرية

          هٍارات تطبيقية

          قيـ كسمكؾ
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 الثانوية لممرحمة الشرعي المنياج كتب في الدافعية إثارة طرق استمارة( 4.6.2- أ) الممحق
 5كتاب 4كتاب 3كتاب 2كتاب  1كتاب الطرؽ

 
 الهجهكع  9كتاب 8كتاب 7كتاب 6كتاب

 الكتبفي كؿ 
 الىسبة 
 الهئكية

            عدد الدركس
            ذكر أٌداؼ التعمـ

            كجكد هشكمة بحاجة لحؿ
 هكضكع أٌهية عمِ التأكيد
 أكفي الهتعمـ حياة في الدرس
 الدراسي الهجاؿ

           

 دركس أك بالعهؿ التعمـ ربط
 تطبيقية

           

            عرض قصص ٌادفة
            التأكد هف االستعداد الهفاٌيهي

            ربط السابؽ بالبلحؽ
            اإلجهاؿ ثـ التفصيؿ

            شرحً ثـ التعميهي الىص كركد
            إثارة أسئمة

            ىكع هف أكثر بيف الجهع
            كتاب لكؿ الدافعية أىكاع هجهكع

           كيةالىسبة الهئ
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 الثانوية لممرحمة الشرعي المنياج كتب في األنشطة نوع تحميل استمارة( 5.6.2) الممحق
 

 ىكع األىشطة  
 الثاىكم الثاىي لمصؼ الشرعي الهىٍاج الثاىكم األكؿ لمصؼ الشرعي الهىٍاج

القرآف الكريـ  العقيدة
 كعمكهً

الحديث 
 الشريؼ 

الفقً 
 اإلسبلهي 

أساليب 
 الدعكة

عمـك 
 القرآف

الحديث 
 الشريؼ 

فقً 
 "الهعاهبلت"

 الىظـ
 اإلسبلهية

          كالتجكيد التبلكة عمِ الطالب قدرة تعزز
           الطالب قمب في اإليهاف كتقكم تعزز
           كالحديث القرآف حفظ عمِ الطالب قدرة هف تعزز
          التفسير عمِ الطالب قدرة تىهي

           هقاالت صياغة أك ، اإللقاء عمِ الطالب درةق هف تعزز 
          كالهحاجة الحكار عمِ قدرتً هف تعزز
 كالتحميؿ كاالستيعاب الفٍـ عمِ قدرتً هف تعزز

 كاالستىتاج
         

          الهجتهع هع تكاصمً هف تعزز
          تعزز حب الهطالعة 

          الحديث التقىيات استخداـ عمِ الطالب قدرة هف تعزز
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 المعرفي بموم تصنيف وفق الشرعي لممنياج التقويم أسئمة  تحميل( 6.6.2) الممحق
 

 الهرحمة 
 
 الكتاب

 
 هعرفة
 

 
 فٍـ

 
 تطبيؽ

 
 تحميؿ

 
 التركيب

 
 تقكيـ

 
 إىشائي

 
 هكضكعي

األكؿ 
 الثاىكم

         العقيدة
القرآف 
 كعمكهً

        

الحديث 
 كعمكهً

        

الفقً 
 كأصكلً

        

أساليب 
الدعكة 
 كالخطابة

        

الثاىي 
 الثاىكم

عمـك 
 القرآف

        

الحديث 
الشريؼ 
 كعمكهً

        

الفقً 
 اإلسبلهي
 الهعاهبلت

        

الىظـ 
 اإلسبلهية

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

 الشرعي(  تحميل أسئمة امتحانات الثانوية العامة /الفرع 7.6.2الممحق)
 

العبلهة 
 الكمية 

تكزيع  تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكحدة الفرع السؤاؿ
 العبلهات
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 .الشرعي لممنياج الموضوعي اإلطار حيث من المدرسي الكتاب مواصفات (8.6.2)الممحق
 
 الكحدة
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 

 كحدةال

 
عدد 
أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية
 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي
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 الشرعي لممنياج الشكمي اإلطار حيث من المدرسي الكتاب مواصفات( 9.6.2حق)مم
القرآف  العقيدة 

 الكريـ 
الحديث الشريؼ 

 كعمكهً
الفقً اإلسبلهي 

 كأصكلً
الحديث الشريؼ  عمـك القرآف أساليب الدعكة 

 كعمكهً
 الفقً 

 "الهعاهبلت"
الىظـ 
 اإلسبلهية

          .كضكح الخط
          .اكيف بألكاف هتعددةإبراز العى

 عمِ الكريهة القرآىية اآليات تثبيت
 الهصحؼ هف الكتاب صفحات
 .العثهاىي بالرسـ الشريؼ

         

ا هف األحاديث تخريج  كتكثيقا هصادٌر
 .الصفحات حكاشي في

         

 كؿ ىٍاية في كالهراجع الهصادر تكثيؽ
 .الكتاب كحدات هف كحدة

         

 عف كالتقكيـ األىشطة هربعات تهييز
 .كتىسيقٍا بأشكالٍا التعميهي الىص

         

 صكر عمِ هكضكعات تحتكم
 تكضيحية

         

 
 
 
 
 



184 

 

 الشرعي لممنياج المعمم دليل مواصفات استمارة (10.6.2حق)المم
دليؿ الهعمـ 

 لكتاب
هقدهة 
 كتهٍيد

خطة 
سىكية أك 

 فصمية

إرشادات 
عاهة 

 بالهىٍاج

إرشادات 
ة خاص

 بكؿ كحدة

األٌداؼ 
الخاصة 
 لكؿ درس

ىهكذج 
تحضير 
 حصة

 ىهكذج تىفيذ 
 درس

 ىهكذج
 اهتحاف
 أك فصمي
 سىكم

إرشادات 
حكؿ 

الكسائؿ 
 كاألساليب

بعض 
الهراجع 
اإلثرائية 
 لمهعمـ

 إجابة
 في األسئمة
 ىٍاية

 الدركس
            العقيدة اإلسبلهية

القرآف الكريـ 
 كعمكهً

           

            كهًالحديث كعم
            الفقً كأصكلً

            أساليب الدعكة 
            عمـك القرآف

            الحديث الشريؼ 
            "فقً الهعاهبلت
            الىظـ اإلسبلهية
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 استهارت التحميؿ ( 3)الهمحؽ 
 .الثاىكم األكؿ لمصؼ الشرعي الهىٍاج( 1.3) الهمحؽ -
 الثاىكم الثاىي لمصؼ الشرعي الهىٍاج(2.3) الهمحؽ -
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 الثانوي األول لمصف الشرعي المنياج(1.3) لممحقا
 

 كتاب أساليب الدعكة كالخطابة كتاب الفقً اإلسبلهي  كتاب الحديث الشريؼ  كتاب القرآف الكريـ كعمكهً كتاب العقيدة الدرس

 
 
 1 

:  اإلسبلهية العقيدة: األكلِ الكحدة
ا، يتٍا،أٌه  .خصائصٍا هصادٌر

 كأٌهيتٍا، هفٍكهٍا:  اإلسبلهية العقيدة
ا  .كالهجتهع الفرد عمِ كأثٌر

 .كالكحي الكريـ القرآف:  األكلِ الكحدة
 

 القرآف الكريـ كأسهاؤي

 عمـك:  األكلِ الكحدة
 الحديث

  الحديث هصطمح عمـ

 إلِ هدخؿ: األكلِ الكحدة
 كأصكلً اإلسبلهي الففً

 صكؿبيف الفقً كاأل

 الدعكة: األكلِ الكحدة
 اإلسبلهية
 شرعية فريضة اهلل إلِ الدعكة

 إىساىية كضركرة
هصادر الفقً اإلسبلهي  الحديث الىبكم الشريؼ هيزات القرآف الكريـ هصادر العقيدة اإلسبلهية 2

 (1)األصمية 
 هكضكع الدعكة 

 ثكالحدي الكريـ القرآف بيف الفرؽ (1)خصائص العقيدة اإلسبلهية  3 
 القدسيٌ 

هصادر الفقً اإلسبلهي  جهع الحديث كتدكيىً
 (2)األصمية 

 (1)خصائص الدعكة إلِ اهلل 

 (2)خصائص الدعكة إلِ اهلل  اإلجهاع هصىفات الحديث الشريؼ الكحي (2)خصائص العقيدة اإلسبلهية  4 
 هبلئكتً إلِ تعالِ اهلل كحي كيفية (1)ىكاقض اإليهاف 

 كرسمً
 (3)خصائص الدعكة إلِ اهلل  القياس  (1)أىكاع الحديث 

 اهلل صمِ الىبي إلِ الكحي صكر (2)ىكاقض اإليهاف 6
 كسمـ عميً

 الداعي هصادر األحكاـ التبعية  (2)أىكاع الحديث 

  تعالِ باهلل اإليهاف:الثاىية الكحدة 7
 (1) تعالِ اهلل كجكد عمِ األدلة

 أخبلؽ الداعي (1)الحكـ الشرعي  (1)عمـ الجرح كالتعديؿ  الشبً الكاردة عمِ الكحي

 في كالهدىي الهكي: الثاىية الكحدة (2) تعالِ اهلل كجكد عمِ األدلة 8
  الكريـ القرآف

 عيٌدة الداعي (2)الحكـ الشرعي  (2)عمـ الجرح كالتعديؿ 
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 عمـ الهٌكٌي كالهدىيٌ 
 كتاب أساليب الدعكة كالخطابة ب الفقً اإلسبلهي كتا كتاب الحديث الشريؼ  كتاب القرآف الكريـ كعمكهً كتاب العقيدة الدرس

 كالهدىي الهكي خصائص تكحيد اهلل تعالِ  9
 (1()الهكضكعية الخصائص)

 الهدعك (1)الحكـ الكضعي  الحديث الهكضكع

 كالهدىي الهكي خصائص (1)أىكاع الضبلؿ 10
 (2() األسمكبية الخصائص)

 الحديث: الثاىية الكحدة
 -كشرح حفظ– الشريؼ

 حبلكة اإليهاف

 الدعكة أساليب:الثاىية الكحدة (2)الحكـ الكضعي 
 ككسائمٍا

 كهصادري األسمكب هفٍـك
 بالىٍج التهسؾ كضركرة
 الصحيح

 (1)أساليب الدعكة  االجتٍاد حقف دهاء الهسمهيف فكائد العمـ بالهكي كالهدىي (2)أىكاع الضبلؿ 11
 بالهبلئكة اإليهاف:  الثالثة الكحدة 12

 كجكدٌـ عمِ األدلة: بالهبلئكة فاإليها
 كصفاتٍـ

 (2)أساليب الدعكة  التقميد هجالس العمـ (1)ىزكؿ القرآف الكريـ 

 كأحكاهٍا الزكاة:الثاىية الكحدة التفقً في الديف (2)ىزكؿ القرآف الكريـ  بٍـ اإليهاف كأثر الهبلئكة أعهاؿ هف 13
  الزكاة فريضة

 الثبات بيف كالكسائؿ األساليب
 (1) ركىةكاله

 الثبات بيف كالكسائؿ األساليب  الزكاة فيٍا تجب التي األهكاؿ الحسد كالغبطة حكهة ىزكؿ القرآف هىجهان  عبلقة الجف بالهبلئكة 14
 (2) كالهركىة

 عبلقة اإلىساف بالجف 15
 
 
 

 كجهع الىزكؿ أسباب:  الثالثة الكحدة
  الكريـ القرآف

 (1)أسباب الىزكؿ
 

 الثبات بيف كالكسائؿ األساليب عركض التجارة كاألىعاـزكاة  الىاس كالٍدل
 (3) كالهركىة
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 كتاب أساليب الدعكة كالخطابة كتاب الفقً اإلسبلهي  كتاب الحديث الشريؼ  كتاب القرآف الكريـ كعمكهً كتاب العقيدة الدرس
 السهاكية بالكتب اإليهاف:  الرابعة الكحدة 16

 السهاكية الكتب
 (1)عقبات في طريؽ الدعكة زكاة الخارج هف األرض لصبر عمِ الهصائبا (2)أسباب الىزكؿ

 اآليات ىزكؿ أسباب هعرفة فكائد الكتب السهاكية السابقة 17
 الكريهة القرآىية

 في اهلل شٍداء الهؤهىكف
 األرض

 فقً في هعاصرة فقٍية قضايا
 الزكاة

 (2)عقبات في طريؽ الدعكة

 حريؼالت بيف السابقة السهاكية الكتب 18
 كالثبكت

 صمِ الرسكؿ عٍد في القرآف جهع
 كسمـ عميً اهلل

 عميً اهلل صمِ الىيي ىٍي
 القبكر تجصيص عف كسمـ
 عميٍا كالبىاء

 (3)عقبات في طريؽ الدعكة هصارؼ الزكاة 

 بكر أبي عٍد في القرآف جهع القرآف الكريـ 19
 عىً اهلل رضي الصديؽ

 دعكة كفقً الكاقعال الزكاة لٍـ تصرؼ ال أصىاؼ فضؿ الصدقة

 كالرسؿ باألىبياء اإليهاف: الخاهسة الكحدة 20
 كأدلتٍا هفٍكهٍا:  كالرسالة الىبكة

 بف عثهاف عٍد في الكريـ القرآف جهع
 عىً اهلل رضي عفاف

 الدعكة كفقً الهكازىات (صدقة الفطر)زكاة الفطر  العهؿ كالتعفؼ عف السؤاؿ

 كالرد الكريـ القرآف جهع حكؿ شبٍات حاجة الىاس إلِ الرسؿ 21
 عميً

 كال حراهان  يحؿ ال القضاء
 حبلالن  يحـر

 فقً األكلكيات صدقة التطكع

:  الكريـ لقرآف في كالسكر اآليات صفات األىبياء كالرسؿ 22
 كترتيبٍا هعىاٌا

 كالضريبة الزكاة بيف الفرؽ الهسؤكلية
 التطكع كصدقة

 الخطابة فف: الثالثة الكحدة
 هاضيال في الخطاب هفٍـك

 كالحاضر
 ختـ الىبكة 23

 
ا الزكاة أٌداؼ ٌدايا العهاؿ كشكمً كىقطً الشريؼ الهصحؼ رسـ  حياة في كآثاٌر

 كالهجتهع الفرد
 الخطاب في كالهتغير الثابت

 اإلسبلهي
 الكريـ القرآف تفسير: الرابعة الكحدة كسمـ عميً اهلل صمِ هحهد ببعثة البشرل 24

 كتطكري التفسير عمـ ىشأة
 كالعهرة الحج:الثالثة الكحدة ار األزكاجاختي

 الحج فريضة:كأحكاهٍها
 (1)أىكاع الخطاب 
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 كتاب أساليب الدعكة كالخطابة كتاب الفقً اإلسبلهي  كتاب الحديث الشريؼ  كتاب القرآف الكريـ كعمكهً كتاب العقيدة الدرس
 اآلخر باليـك اإليهاف:  السادسة الكحدة 25

 كأدلتً فٍكهًه اآلخر باليـك اإليهاف
 عميً اهلل صمِ الىبي عٍد في التفسير
 عىٍـ اهلل رضي كأصحابً كسمـ

 (2)أىكاع الخطاب  (1)أعهاؿ الحج العدؿ بيف األكالد

 شركط الخطيب (2)أعهاؿ الحج فضؿ التجاكز عف الهعسر التفسير في عصر التابعيف أشراط الساعة الصغرل 26
 هكاصفات الخطبة (3)أعهاؿ الحج بركة الصدؽ في البيع كضكابطً شركط التفسير أشراط الساعة الكبرل 27
 الدرس العهرة فضؿ الحرث كالزرع الترجهة التفسيرية لمقرآف الكريـ ىعيـ القبر كعذابً 28
 الهحاضرة حكهة هشركعية الحج كالعهرة أخبلقيات الحرب هىاٌج التفسير القرآىي أٌكاؿ يـك القياهة 29
 كالقدر بالقضاء اإليهاف: السابعة الكحدة 30

 كأدلتً هفٍكهً كالقدر بالقضاء اإليهاف
 الىدكة الٍدم حقكؽ الهسمـ عمِ الهسمـ التفسير بالهأثكر

 عصر في التفسير أعبلـ هف الجبر كاالختيار 31
  عىٍـ اهلل رضي الصحابة

 اهلل صمِ– الىبي حج صفة العدؿ في القضاء
 -كسمـ عميً

 الهقالة كالرسالة

 الهسجد إلِ الرحاؿ شدٌ  ىهاذج هف التفسير بالهأثكر ية كالضبلؿالٍدا 32
 األقصِ

 تطبيقية ىهاذج: الرابعة الكحدة 
 التفسير في تطبيقية دركس

 (1)دركس تطبيقية في الصبلة   كجكب الزكاة التفسير بالرأم آثار اإليهاف بالقضاء كالقدر 33
 حديثال: الثالثة الكحدة ىهاذج هف التفسير بالرأم   34

 فقط شرح– الشريؼ
 أجر الهجاٌد

 (2)دركس تطبيقية في الصبلة  

 الصـك في تطبيقية دركس  أٌؿ اإليهاف أٌؿ الحؽ األحرؼ السبعة كالقراءات القرآىية  35
 (1)االعتكاؼ

 تبلكة اإلسراء سكرة:  الخاهسة الكحدة  36
  سكرة يدم ببيف-كحفظان  كتفسيران 

 الصـك في قيةتطبي دركس  صىفاف هف أٌؿ الىار
 (2)كاالعتكاؼ
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 كتاب أساليب الدعكة كالخطابة كتاب الفقً اإلسبلهي  كتاب الحديث الشريؼ  كتاب القرآف الكريـ كعمكهً كتاب العقيدة الدرس
هكاىة الهسجد األقصِ  هعجزة اإلسراء  37

 الهبارؾ
 خطب تطبيقية 

ٌٍز غازيان  التكراة ٌداية لبىي إسرائيؿ  38  ات تطبيقيةىدك   فضؿ هف ج
 (األخبلؽ: )هحاضرات تطبيقية  أجر الشٍداء إفساد بىي إسرائيؿ كعاقبتٍـ  39
 (1)هراسبلت تطبيقية  رحهة الىاس الجزاء هف جىس العهؿ  40
رشاد ٌداية كتاب الكريـ القرآف  41  (2)هراسبلت تطبيقية   كا 
 (1)هقاالت تطبيقية   هف آيات اهلل الككىية   42
 (2)هقاالت تطبيقية   اإلىساف عف عهمً هسؤكلية  43
    عاقبة الترؼ  44
    ارتباط الجزاء بالعهؿ  45
    اإلحساف إلِ الكالديف   46
 الهاؿ في كالهساكيف األقارب حقكؽ  47

 تبذيري كحرهة
   

    الرزؽ بيد اهلل كحدي  48
    الىٍي عف الزىا كالقتؿ  49
    بالعٍد فاءالك  ككجكب اليتيـ هاؿ حفظ  50
    الًكبر عف كالىٍي التثبت إلِ الدعكة  51

 هجهكع 
 

 كحدات 7
 درس 33

 كحدات 5
 درس 51

 كحدات  3
 درس 40

 كحدات   3
 درس 31

 كحدات 4
 درس 43
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 الثاىكم الثاىي لمصؼ الشرعي الهىٍاج( 2.3)الهمحؽ
 كتاب الىظـ اإلسبلهية "الهعاهبلت"هيالفقً اإلسبل كتاب الحديث الشريؼ كعمكهً كتاب القرآف كعمكهً الدرس
 
1 

 الكريـ القرآف في الىسخ: األكلِ الكحدة
 الىاسخ كالهىسكخ

 الىبكم الحديث:  األكلِ الكحدة
 (كشرح حفظ) الشريؼ
 (حفظ كشرح)الٌتقميد

 
 العقد كأحكاهً

 الحكـ ىظاـ:األكلِ الكحدة
 كهشركعيتً هفٍكهً" اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ

  الدكلة يؤسس كسمـ عميً اهلل صمِ الرسكؿ (1)هقكهات العقد (1)االجتٍاد  جيزيف كالهاىعيفالىسخ بيف اله 2
 ، عميً الهعقكد("2)العقد هقكهات (حفظ كشرح( )2)االجتٍاد  الكريـ القرآف في الىسخ أقساـ 3

 "العاقداف
 (1) اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ أسس

 (2) اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ أسس عكارض األٌمية ( 1)كالٌتبشير اليسر في اإلسبلـ دعكة أٌهية العمـ بالىاسخ كالهىسكخ 4
 
5 

 الكريـ القرآف في اإلعجاز: الثاىية الكحدة
 إعجاز القرآف الكريـ

 (1)اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ خصائص الكالية كالككالة (2)كالٌتبشير اليسر في اإلسبلـ دعكة

 (2)اإلسبلـ في الحكـ ىظاـ خصائص عقد البيع عمِ األرهمة كالهسكيفالٌساعي  الكريـ القرآف في اإلعجاز كجكي 6
 (1)كاجبات الدكلة اإلسبلهية  (1)الخيارات  ذكك االحتياجات الٌخاٌصة اإلعجاز البياىي 7
 (2)كاجبات الدكلة اإلسبلهية  (2)الخيارات  االٌتهاـ باليتيـ كاجب شرعٌي  الكريـ القرآف في التشريعي اإلعجاز 8
 (1)رئيس الدكلة في اإلسبلـ  (1)أىكاع البيكع  (حفظ كشرح)آداب االستئذاف   الكريـ القرآف في الغيبي اإلعجاز 9
 (2)رئيس الدكلة في اإلسبلـ  (1)البيع الصحيح (كشرح حفظ)خير كٌمً الهؤهف أهر (1) الكريـ القرآف في العمهي اإلعجاز 10
 العبلقات الدكلية في اإلسبلـ (2)البيع الصحيح (كشرح حفظ) هٌىا فميس غٌشىا هف (2) الكريـ القرآف في العمهي اإلعجاز 11
 اإلسبلهية الدكلة في الهسمهيف غير حقكؽ البيع بالتقسيط كبيع العربكف (كشرح حفظ( )1)كأىكاعً الٌربا حرهة الكريـ القرآف في كالقسـ األهثاؿ: الثالثة الكحدة 12
 (2)ة الٌربا كأىكاعًحره القسـ في القرآف الكريـ 13

 
 

 االقتصادم الىظاـ:الثاىية الكحدة البيع بكسائؿ االتصاؿ الحديثة
 اإلسبلـ في االقتصادم الىظاـ



192 

 

 كتاب الىظـ اإلسبلهية "الهعاهبلت"الفقً اإلسبلهي كتاب الحديث الشريؼ كعمكهً كتاب القرآف كعمكهً الدرس
 (1)أٌداؼ الىظاـ االقتصادم اإلسبلهي  الٌصرؼ (كشرح حفظ) ؾالٌشر  ذىب عظـ الكريـ القرآف في القسـ ببلغة 14
 (2)أٌداؼ الىظاـ االقتصادم اإلسبلهي  (1)اإلجارة  (كشرح حفظ)كتعالِ تبارؾ اهلل عدؿ الكريـ القرآف في الشرط أسمكب 15
 حفظ)الجٍاد في الٌىساء هشاركة الكريـ القرآف في كالقسـ الشرط 16

 (كشرح
 الىظاـ االقتصادم اإلسبلهيخصائص  (2)اإلجارة 

 كهحكهً الكريـ القرآف جدؿ: الرابعة الكحدة 17
 الجدؿ في القرآف الكريـ، كهتشابًٍ

  (كشرح حفظ)الكافر كهثؿ الهؤهف هثؿ
 الكفالة

 ىظرة اإلسبلـ إلِ الهاؿ

 الهمكية في اإلسبلـ الحكالة خطكرة الٌىفاؽ الكريـ القرآف في كالهتشابً الهحكـ 18
 الىبكم الحديث: الثاىية الكحدة تبلؼ في هعرفة الهتشابًاالخ 19

الحٌض عمِ الٌتكبة ، (شرح)الشريؼ
 (شرح)

ف  قيكد الهمكية الخاصة الٌر

 كسائؿ كسب الهمكية الخاصة الكقؼ (شرح)كعبل جؿ اهلل رحهة سعة قكاعد يحتاج إليٍا الهفسر 20
 هصادر الهمكية العاهة  (شرح)الٌرفؽ بالحيكاف الكريـ القرآف في الترادؼ دعكل 21
 تىهية الهاؿ في اإلسبلـ  حسىة سٌىة سفٌ  هف فضؿ العطؼ في القرآف الكريـ 22
 االجتهاعي الىظاـ:  الثالثة الكحدة  (شرح( )1)اجتىاب الكبائر الكريـ القرآف في كالجكاب السؤاؿ 23

 اإلسبلـ في االجتهاعي الىظاـ ك الهجتهع
 خصائص الهجتهع في اإلسبلـ  (شرح( )2)اجتىاب الكبائر الكريـ القرآف في فعؿكال باالسـ الخطاب داللة 24
 كتاب الىظـ اإلسبلهية "الهعاهبلت"الفقً اإلسبلهي كتاب الحديث الشريؼ كعمكهً كتاب القرآف كعمكهً الدرس
 هف( 31-1) اآليات تفسير:  السادسة الكحدة 25

 الىساء سكرة
 سكرة الىساء

 األسرة في هىظكر اإلسبلـ  (شرح)الٌىاس أيدم في بها الٌزٌد
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 "حكهً، هشركعيتً، هقكهاتً"الزكاج   (شرح)أٌٌهية حفظ الٌمساف  كحدة الجىس البشرم 26
 عقد الزكاج الشرعي  (شرح)الٌىذر الحفاظ عمِ حقكؽ األيتاـ 27
 اءكالٌىس بالٌىساء الٌرجاؿ تشٌبً حرهة السفٍاء كأهكاؿ الىساء هٍكر عمِ الهحافظة 28

 (شرح)بالٌرجاؿ
 حقكؽ الزكجيف ككاجباتٍها 

 حقكؽ الكالديف كاألبىاء كاألقارب  (شرح) اهلل سبيؿ في الٌرباط فضؿ الكالية عمِ هاؿ اليتيـ 29
 الهحرهات هف الىساء  (شرح) سبيؿ في الجٍاد فضؿ هبدأ التكارث في اإلسبلـ 30
 "هفٍكهً، حكهً، أىكاعً" الطبلؽ   (شرح)أٌٌهية الكصٌية أهكالٍـ أكؿ كحرهة األيتاـ رعاية 31
 الحقكؽ الهتعمقة بالتركات  (شرح( )1)هكاـر األخبلؽ (1)هيراث أصحاب الفركض 32
 "شركطً هكاىعً، أسبابً، هفٍكهً،" الهيراث  (شرح( )2)هكاـر األخبلؽ (2)هيراث أصحاب الفركض 33
 العقكبات ىظاـ:  الرابعة الكحدة  (شرح)الٌضالة لًفرؽا هف الٌتحذير اإلسبلـ أكؿ في الفاحشة ارتكاب عقكبة 34

 غاياتٍا، هفٍكهٍا،" اإلسبلـ في العقكبة
 (خصائصٍا

 الجريهة هحاربة في اإلسبلـ هىٍج  (شرح)فضؿ ببلد الٌشاـ التكبة كشركطٍا 35
 (1)أىكاع العقكبات في اإلسبلـ   (شرح)فضؿ الٌذكر هعاشرة الزكجة بالهعركؼ 36
 (2)أىكاع العقكبات في اإلسبلـ    هف الىساء الهحرهات 37
 (3)أىكاع العقكبات في اإلسبلـ    هف أحكاـ الزكاج 38
 جرائـ غير هحددة العقكبة   هف أحكاـ همؾ اليهيف 39

 هف الشبٍات حكؿ ىظاـ العقكبات في اإلسبلـ   الىٍي عف أكؿ الهاؿ بالباطؿ كعف قتؿ الىفس 40ا
 كحدات 4  كحدة 2 كحدات 6 هجهكع 
 درس 40 درس 20 درس 36 درس 40 هجهكع 
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وفق ( العقيدة اإلسالمية  لمصف الحادي عشر) تحميل األىداف السموكية لكتاب( 1.3.3)لممحقا
 تصنيف بموم المعرفي

 
 الكحدة 

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 8 - 1 - - - - 3 4 األكلِ
 6 - 2 - - - - 2 2 الثاىية
 5 - 1 - - 1 - 1 2 الثالثة
 5 - 1 - - 1 1 2 - الرابعة

 5 - - - - 1 - 2 2 الخاهسة
 6 - 1 - - 1 - 1 3 السادسة
 5 - - - - - - 4 1 السابعة
 40 - 6 - - 4 1 15 14 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

35% 37.5% 2.5% 10% - - 15% -  
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وفق ( القرآن الكريم وعمومو لمصف األول الثانوي) تحميل األىداف السموكية لكتاب( 2.3.3)لممحقا
 تصنيف بموم

 
 الكحدة

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 7 - - 1 - 2 - 1 3 األكلِ
 8 - - - - 1 - 4 3 الثاىية
 6 - - - - 1 2 2 1 الثالثة
 8 - 1 - - 1 3 1 2 الرابعة
 12 1 3 - 1 1 - 6  الخاهسة
 41 1 4 1 1 6 5 14 9 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

21.9% 34.1% 12.2% 14.6% 2.4% 2.4% 9.8% 2.4%  

 
 

وفق ( الثانوي الحديث الشريف لمصف األول )تحميل األىداف السموكية لكتاب( 3.3.3)الممحق
 تصنيف بموم المعرفي

 
 القسـ

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 13 - 1 - - 4 - 5 3 األكؿ
 16 1 6 - - - - 6 3 الثاىي
 16 - 4 - - 2 - 10 - الثالث
 15 1 3 - - - - 8 3 الرابع
 60 2 14 - - 6 - 29 9 الهجهكع

  %3.3 %23.3   %10  %48.3 %15 الىسبة الهئكية
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( الفقو اإلسالمي وأصولو  لمصف الحادي عشر ) تحميل األىداف السموكية لكتاب(4.3.3)لممحقا
 وفق تصنيف بموم المعرفي

 
 الكحدة

 
الهعر 
 فة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 عالهجهك 

ىفس  كجداىي
 حركي

 5     3   2 األكلِ
 8     1 1 1 5 الثاىية
 5     1 1 1 2 الثالثة
 18     %27.8 %؟11.1 %11.1 %50 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

         

 
 

( أساليب الدعوة والخطابة  لمصف الحادي عشر) تحميل األىداف السموكية لكتاب(5.3.3)الممحق
 موم المعرفيوفق تصنيف ب
 

 
 الكحدة

 
الهعر 
 فة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 10  2   2  3 3 األكلِ
 10  2  1 2 1 1 3 الثاىية
 5     2  1 2 الثالثة
 7 6  1      الرابعة
 32 6 4 1 1 6 1 5 8 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

25% 15.6% 3.1% 18.8% 3.12% 3.12% 12.5% 18.75%  
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وفق ( لكتاب القرآن الكريم وعمومو لمصف الثاني الثانوي )تحميل األىداف السموكية (6.3.3)الممحق
 تصنيف بموم المعرفي

 
 الكحدة

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

فس ى كجداىي
 حركي

 8     1 1 3 2 األكلِ
 7      1 2 4 الثاىية
 8     2 1 2 3 الثالثة
 6     1 1 1 3 الرابعة
 8     1 1 5 1 الخاهسة
 11     3  5 2 السادسة
 48 1 1   8 5 18 15 الهجهكع

  %2.1 %2.1   %16.6 %10.4 %37.5 %31.3 الىسبة الهئكية
 
 

وفق ( الحديث الشريف لمصف الثاني الثانوي )السموكية لكتابتحميل األىداف (7.3.3)الممحق
 تصنيف بموم المعرفي

 
 القسـ

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 11 1 3   3 1 1 2 األكؿ
 12 1 2   3 1 3 2 الثاىي
 12 1 2   2  5 2 الثالث
 14 1 2   2  7 2 بعالرا

 49 4 9   10 2 16 8 الهجهكع
  %8.2 %18.4   %20.4 %4.1 %32,7 %16.3 الىسبة الهئكية
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وفق ( فقو المعامالت   لمصف الثاني عشر ) تحميل األىداف السموكية لكتاب( 8.3.3)الممحق
 تصنيف بموم المعرفي

 
 القسـ

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 يبالترك

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 6   1  1  2 2 األكؿ
 6     1  2 3 الثاىي
 12   1  2  4 5 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

41.6% 33.3  16.6%  8.3%    

 
 

وفق ( النظم اإلسالمية  لمصف الثاني عشر ) تحميل األىداف السموكية  لكتاب(9.3.3)الممحق
 بموم المعرفي تصنيف

 
 الكحدة

 
 الهعرفة
 

 
 الفٍـ

 
 التطبيؽ

 
 التحميؿ

 
 التركيب

 
 التقكيـ

 
 هجاؿ آخر

 
 الهجهكع

ىفس  كجداىي
 حركي

 8       3 5 األكلِ
 9     1 1 5 2 الثاىية
 10     2 1 5 2 الثالثة
 8      1 3 3 الرابعة
 35  1   3 3 16 12 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

34.3% 45.7% 8.57% 8.57%   2.85%   
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 (الحادي عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب العقيدة اإلسالمية ( 1.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 تكل هف هعرفةها يتضهف الهح

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1
 ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ - - - 2
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - - - ـ - ـ ـ 3
 ـ - ـ - ـ ـ ـ - ـ - - - ـ ـ 4
 ـ - ـ ـ - ـ ـ       - ـ - - - ـ ـ 5
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 6
 - - - - - ـ - - - - - - - ـ 7
 - - ـ - ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ 8
 - - - - - ـ ـ - - - - - - ـ 9
 ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 10
 ـ - ـ ـ ـ ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 11
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ - - ـ 12
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - - ـ - ـ ـ ـ 13
 - - ـ - - ـ - - - ـ - - - ـ 14
 - - - - - ـ - - - - ـ ـ ـ ـ 15
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ 16
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 ـ - - - ـ ـ ـ - - - ـ - - ـ 17
 - - - ـ ـ ـ - - ـ ـ - - - ـ 18
 - - - ـ - ـ - - - - - - ـ ـ 19
 - - - ـ - ـ ـ - - ـ - - - ـ 20
 ـ - - - - ـ - - ـ - - - ـ ـ 21
 - - - - - ـ ـ - - - - - - ـ 22
 - - - - - ـ ـ - - - - - ـ ـ 23
 - - - - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ 24
 ـ - - ـ - ـ ـ - - - - - ـ ـ 25
 ـ - - - - ـ ـ - - - - - ـ ـ 26
 ـ - - - - ـ - - - - - - - ـ 27
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - - - - - ـ ـ 28
 ـ - - ـ - ـ ـ - - - - ـ ـ ـ 29
 - - - ـ - ـ ـ - ـ ـ - - ـ ـ 30
 ـ - - - - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 31
 ـ - - - - ـ ـ - - - - - - - 32
 ـ - - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 33

 21  3 11 13 8 33 23 3 15 12 10 8 20 31 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

93.9% 60.6% 24.2% 30.3% 36.3% 45.5% 9% 69.7% 100% 24.3% 39.4% 33.3% 9.6% 63.6% 
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 (الحادي عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب القرآن وعمومو (2.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 1
 ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 3
 - ـ ـ - ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 4
 - - ـ - - ـ - ـ - - ـ - - ـ 5
 - ـ - - - ـ - - ـ ـ - ـ - ـ 6
 - ـ ـ - - ـ - - - - - ـ ـ ـ 7
 - ـ ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ - - 8
 - ـ ـ - - ـ - - ـ - ـ ـ - ـ 9
 - ـ - - - ـ - - ـ - ـ ـ - ـ 10
 ـ ـ - - - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ 11
 - ـ - - - ـ - ـ - - ـ ـ - ـ 12
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ - ـ ـ 13
 ـ ـ - - - ـ - ـ - - ـ ـ - ـ 14
 - ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ 15
 - ـ - - - ـ - ـ ـ ـ - ـ - ـ 16
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 - - ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ - - ـ 17
 - ـ - - - ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 18
 - ـ - - ـ ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 19
 - ـ ـ - ـ ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 20
 - ـ - - - ـ - - ـ - ـ ـ - ـ 21
 - ـ - - - ـ ـ - - ـ ـ ـ - ـ 22
 - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ - ـ 23
 - ـ - - ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ - ـ 24
 - ـ - - ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ 25
 - ـ - - ـ ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 26
 ـ ـ - - - ـ - - - ـ - ـ ـ ـ 27
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - - - ـ ـ 28
 - ـ ـ - - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 29
 - ـ - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ - ـ 30
 - - - - - ـ - ـ ـ ـ ـ - - - 31
 - ـ - - ـ ـ - - - ـ - ـ - ـ 32
 - ـ - - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ 33
 - ـ - - ـ ـ - - ـ ـ - ـ - ـ 34
 - ـ - - - ـ ـ - - - ـ ـ - ـ 35
 - ـ - - - ـ - - - - - ـ - ـ 36
 ـ ـ ـ - ـ ـ ـ - - - ـ ـ ـ ـ 37
 ـ ـ ـ - - ـ - - ـ - - ـ - ـ 38
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 ـ ـ ـ - - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 39
 ـ ـ ـ - - ـ - - ـ - - ـ - ـ 40
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 41
 ـ ـ ـ - ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 42
 ـ ـ ـ - - ـ - - - - - ـ ـ ـ 43
 ـ ـ ـ - ـ ـ - - - - - ـ ـ ـ 44
 ـ ـ ـ - - ـ - - - - - ـ ـ ـ 45
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 46
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 47
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - - - - ـ ـ ـ 48
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 49
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 50
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 51
       -        

 23 34 29 11 16 100 13 8 33 19 25 46 19 49 هجهكعال
الىسبة 
 الهئكية

98% 37.3% 90.2% 49% 37.3% 64.7% 15.7% 25.5% 100% 31.4 % 21.6% 56.9% 66.7% 45.1% 
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 (الحادي عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب الحديث الشريف وعمومو(3.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ  حقائؽ ديىية
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ - ـ 1
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - ـ - - ـ - - 2
 ـ ـ ـ - ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ - - 3
 - ـ ـ - - ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ 4
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - - 5
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 6
 - - - ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ 7
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ - - ـ 8
 - - - ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ 9
 ـ - - ـ ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 10
 ـ - - ـ ـ ـ - - - ـ ـ ـ ـ ـ 11
 ـ - ـ ـ ـ ـ - - - - ـ ـ - ـ 12
 ـ - ـ - - ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ 13
 ـ - - - - ـ ـ - - ـ ـ ـ - ـ 14
 ـ - - - ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ 15
 ـ - - - - ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 16
 ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ - ـ - ـ 17
 - - - ـ - ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ 18
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ ـ - - ـ 19
 ـ - ـ - - ـ ـ - - ـ - ـ - ـ 20
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 ـ - ـ ـ - ـ - - - - - - - ـ 21
 ـ - - - - ـ - - - ـ ـ ـ ـ ـ 22
 ـ - - ـ - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ 23
 ـ - - ـ - ـ ـ - - - - - - ـ 24
 - - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ ـ - ـ 25
 ـ - ـ - - ـ - ـ - ـ ـ - - ـ 26
 ـ ـ - ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 27
 ـ - ـ - ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 28
 ـ ـ ـ - - ـ - - -  ـ ـ ـ ـ 29
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ - ـ - ـ 30
 ـ - ـ - - ـ ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ 31

 - ـ ـ ـ - ـ ـ ـ - - - ـ ـ ـ 32
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ - - ـ 33
 ـ - - ـ - ـ - - - - ـ ـ ـ ـ 34
 ـ - - - - ـ - - - - ـ ـ ـ ـ 35
 ـ - ـ ـ - ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ 36
 ـ - ـ - - ـ - - - ـ ـ - ـ ـ 37
 ـ ـ ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ 38
 ـ - - - - ـ - - - - ـ - - ـ 39
 ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ 40

 31 8 23 21 6 40 12 6 20 22 29 31 16 38 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

95% 40% 77.5% 72.5% 55% 50% 15% 30% 100% 15% 52.5% 57.5% 20% 77.5% 
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 (الحادي عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب الفقو اإلسالمي وأصولو(4.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
اعاة هر 

الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 1
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ ـ - ـ 2
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ 3
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ - ـ ـ 4
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ - - ـ 5
 - ـ - ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 6
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 7
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ 8
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 9
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 10
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 11
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ ـ ـ - ـ ـ ـ ـ 12
 - ـ - ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ 13
 ـ - ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 14
 - ـ ـ ـ ـ ـ - - ـ ـ - - ـ ـ 15
 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 16
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 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ - 17
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ - ـ ـ 18
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - - ـ - - ـ ـ 19
 ـ ـ - ـ  ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 20
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 21
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - - - ـ ـ ـ - 22
 ـ - ـ - - ـ - - - - - ـ ـ ـ 23
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 24
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 25
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 26
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ - 27
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - - ـ - ـ ـ ـ 28
 ـ ـ - - - ـ - - - ـ - ـ ـ ـ 29
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - - - - ـ ـ - 30
 ـ ـ ـ - - ـ - ـ - - - ـ - ـ 31
               

 18 14 25 28 5 31 24 2 24 10 10 24 25 27 الهجهكع
الىسبة 

 هئكيةال
87.1% 80.6% 77.4% 32.3% 32.3% 77.4% 6.5% 77.4% 100% 16.1% 90.3% 80.6 45.2% 58% 
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 (الحادي عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب أساليب الدعوة وفن الخطابة (5.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 ميكالعه

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 - ـ ـ ـ - ـ ـ - - - - ـ ـ - 1
 ـ ـ ـ - - ـ ـ ـ - - - - - ـ 2
 -  - ـ - - ـ ـ - ـ - ـ - ـ ـ 3
 ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ - ـ ـ 4
 ـ - ـ - - ـ - - ـ - ـ ـ - ـ 5
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - - ـ ـ ـ - - 6
 ـ ـ ـ - - ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 7
 ـ ـ ـ - - ـ - - - ـ - ـ - ـ 8
 ـ ـ -     - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - 9
 ـ - ـ - - ـ ـ - - ـ - ـ - - 10
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - - ـ - ـ - - 11
 ـ - ـ - - ـ ـ - - - - ـ - - 12
 ـ - ـ - ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ - 13
 ـ ـ - - ـ ـ - - - ـ ـ ـ ـ - 14
 ـ ـ - - - ـ - - ـ - ـ ـ ـ - 15
 ـ ـ ـ - - ـ - - - - - ـ ـ ـ 16
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 - - ـ - - ـ - - ـ - ـ ـ ـ - 17
 ـ ـ ـ - - ـ - - - - ـ ـ ـ - 18
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ - 19
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 20
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - - ـ ـ ـ ـ - 21
 - - ـ - ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 22
 - ـ ـ - ـ ـ - - - - - ـ ـ ـ 23
 ـ ـ - - - ـ ـ       - - ـ - ـ ـ - 24
 ـ ـ ـ - - ـ - - ـ - - ـ ـ - 25
 ـ ـ ـ - - ـ - - - ـ - ـ ـ ـ 26
 ـ ـ ـ - - ـ - - - ـ - ـ ـ - 27
 - ـ ـ - - ـ - - ـ - - ـ - ـ 28
 ـ - ـ - - ـ ـ - - - - ـ - - 29
 ـ - ـ - - ـ ـ - - - - ـ - - 30
 ـ ـ ـ - - ـ ـ - - - - ـ - ـ 31
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 32
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 33
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 34
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 35
 - ـ -     - - - - - - - - ـ - ـ 36
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 37
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 38
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 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 39
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 40
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 41
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 42
 - ـ - - - - - - - - - ـ - ـ 43
               

 25 32 27 4 4 31 17 1 12 14 13 40 18 25 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

58.1% 41%. 93% 30.2% 32.6% 27.9% 2.3% 39.5% 72.1% 9.3% 9.3% 62.8% 74.4% 58.1% 
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 (الثاني عشر)م القرآن معايير بناء المحتوى لكتاب عمو (6.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 ةعمهي

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 - - - - - ـ ـ - - - ـ - - ـ 1
 - - - - - ـ - - ـ - - - - ـ -2
 - - - ـ - ـ - - ـ - - - - ـ 3
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ - - - ـ 4
 - - ـ - - ـ ـ - ـ - - - ـ ـ 5
 - - - - ـ ـ ـ - ـ ـ ـ - ـ ـ 6
 - - - - - ـ ـ - ـ - ـ - - ـ 7
 ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ - ـ ـ 8
 - - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ - - ـ 9
 - - ـ - - ـ - - - - ـ ـ ـ ـ 10
 - - - - ـ ـ ـ - ـ - ـ - ـ ـ 11
 - - - - - ـ ـ - ـ - - - - ـ 12
 - - - - - ـ ـ - ـ - - - - ـ 13
 - - - - - ـ - - ـ ـ ـ - - ـ 14
 - - - - - ـ ـ - ـ - - - - ـ 15
 - - ـ - - ـ - - ـ - - - - ـ 16
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 ـ - - - - ـ ـ ـ ـ - - - - ـ 17
 - - ـ - - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 18
 - - - - - ـ ـ - ـ ـ - - - ـ 19
 - - - - - ـ ـ - ـ - - - - ـ 20
 - - ـ - - ـ ـ - ـ - - - - ـ 21
 - - - - - ـ ـ - ـ - - - - ـ 22
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - - - ـ 23
 - - - - - ـ - - ـ ـ - - - ـ 24
 - - - ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 25
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ - ـ 26
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 27
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 28
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 29
 ـ ـ ـ ـ - ـ ـ ـ ـ - - ـ - ـ 30
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ - ـ - ـ 31
 - ـ - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 32
 ـ ـ - ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 33
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 34
 ـ ـ ـ - - ـ - - ـ - ـ ـ - ـ 35
 ـ ـ ـ ـ     - ـ - - - ـ ـ ـ ـ ـ 36
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 37
 ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 38
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 - ـ ـ ـ - ـ - - - - - ـ - ـ 39
 - ـ ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 40
               

 16 15 19 19 5 40 25 2 36 16 14 18 15 40 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

100% 37.5% 45% 35% 40% 87.5% 5% 62.5% 100% 12.5% 47.5% 47.5% 37.5% 40% 
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 (الثاني عشر)الحديث الشريف  معايير بناء المحتوى لكتاب(7.4.3(الممحق
 

 الهعيار
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات
 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1
 ـ - - - - ـ ـ - - ـ - ـ ـ ـ 2
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 3
 ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4
 ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5
 ـ - ـ - - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 6
 ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7
 ـ - - - - ـ ـ - ـ - - - ـ ـ 8
 ـ - ـ ـ - ـ - ـ - ـ - ـ ـ ـ 9
 ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 10
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 11
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 12
 - - ـ ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 13
 - - ـ - - ـ - - - ـ ـ - - ـ 14
 - - ـ ـ - ـ - - ـ - - - ـ ـ 15
 ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ - ـ - ـ 16
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 ـ - ـ - - ـ - - - - ـ - - ـ 17
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - - ـ ـ ـ - ـ 18
 ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ ـ - ـ 19
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 20
 ـ - - ـ - ـ - ـ ـ - - ـ ـ ـ 21
 ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ ـ - ـ 22
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 23
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 24
 ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ ـ ـ - ـ 25
 ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ 26
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ 27
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ 28
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - - - ـ ـ ـ ـ 29
 ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 30
 ـ - ـ ـ - ـ - - - - - ـ - ـ 31
 ـ - ـ ـ ـ ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 32
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ 33
 ـ - ـ - - ـ - - ـ - ـ - ـ ـ 34
 ـ - ـ - ـ ـ - - - - - - ـ ـ 35
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ 36

 33 - 29 25 5 36 15 4    30 27 36 الهجهكع
 %91.7 - %80.6 %69.4 %13.9 %100 %41.7 %11.1 66.7 50 55.6 %83.3 %75 %100 الىسبة الهئكية
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 (الثاني عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب فقو المعامالت ( 8.4.3)الممحق
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ا يتضهف الهحتكل هف هعرفةه

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ 
 ديىية

حقائؽ 
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - ـ - ـ ـ 1
 - - - ـ - ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 2
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ - 3
 - - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 4
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 5
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 6
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 7
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ ـ 8
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 9
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ - 10
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 11
 ـ - - ـ - ـ ـ - - ـ - ـ ـ ـ 12
 - - - ـ ـ ـ ـ - ـ - ـ ـ ـ ـ 13
 - - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 14
 - - - ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 15
 - - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 16
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 - - - ـ - ـ ـ ـ ـ ـ - ـ ـ ـ 17
 - - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ ـ ـ 18
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ ـ - - ـ ـ 19
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 20
               

 6 - 8 20 1 20 20 1 19 6 5 17 19 18 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

90% 95% 85% 25% 30% 95% 5% 100% 100% 5% 100% 40% - 30% 
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 (الثاني عشر)معايير بناء المحتوى لكتاب النظم اإلسالمية (9.4.3الممحق)
 الهعيار
 
 
 
 الدرس

 
إثارة 
 الدافعية

 
ربط 

الهحتكل 
بكاقع 
 الحياة

 
هراعاة 
الجاىبيف 
الىظرم 
 كالعهمي

 
 ها يتضهىً الهحتكل هف هعمكهات الكتساب الخبرات

 
 ها يتضهف الهحتكل هف هعرفة

 
 كقائع

 
 هكاقؼ

 
 أهثمة

 
 قصص

 هفاٌيـ
 كهصطمحات

حقائؽ  حقائؽ ديىية
 عمهية

أحكاـ 
 شرعية

هٍارات 
 ىظرية

هٍارات 
 تطبيقية

 قيـ
 كسمكؾ

 - - - ـ ـ ـ ـ - - - ـ ـ ـ ـ 1
 - - - - ـ ـ - - - ـ ـ - - ـ 2
 ـ - -     ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ - - ـ 3
 ـ - - ـ - ـ ـ - - ـ - ـ ـ ـ 4
 ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ 5
 ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ - ـ ـ 6
 - - - ـ - ـ - - ـ - ـ - ـ ـ 7
 - - - ـ - ـ - - ـ ـ - - ـ ـ 8
 ـ - - ـ - ـ - - ـ - - - ـ ـ 9
 - - - ـ - ـ - - ـ ـ - - - ـ 10
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ ـ - ـ ـ 11
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ ـ - - ـ 12
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ 13
 ـ - - ـ - ـ - ـ - ـ - - ـ ـ 14
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ 15
 ـ - - - - ـ - - ـ - - - - ـ 16
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - - - - ـ 17
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ ـ 18
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ - ـ - ـ 19
 ـ - - - - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 20
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 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ - - ـ 21
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ - ـ ـ ـ 22
 ـ - - - - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 23
 ـ - - ـ - ـ - - - - - ـ ـ ـ 24
 ـ - - - - ـ ـ - - - - ـ ـ ـ 25
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - - - - ـ ـ ـ 26
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 27
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 28
 ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - - ـ ـ ـ 29
 - - ـ ـ - ـ ـ - - - - ـ - ـ 30
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ - - ـ - ـ 31
  - - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 32
 - - - ـ - ـ ـ - ـ - - - ـ ـ 33
 ـ - - ـ - ـ ـ - - - - - - ـ 34
 ـ - - ـ - ـ - - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 35
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 36
 ـ - - ـ ـ ـ ـ - ـ - - ـ ـ - 37
 ـ - - ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ - 38
 ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ 39
 - - - - - ـ - - ـ - ـ ـ ـ ـ 40

 31 - 9 34 3 40 24 3 31 22 12 23 26 38 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

95% 65% 57.5% 30% 55% 77.5% 7.5% 60% 100% 7.5% 85% 22.5%  77.5% 
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 أنشطة كتاب العقيدة اإلسالمية (1.6.3)الممحق
 

 

 

 

 

 لدرسا

تعزز قدرة 
الطالب 
عمى 

التالوة 
 والتجويد

تعزز 
وتقوي 
اإليمان 

تعزز من 
قدرة 

الطالب 
ى حفظ عم

القرآن 
والحديث 

تنمي قدرة 
الطالب 
عمى 

التفسير

تعزز من 
قدرة 

الطالب 
عمى 

اإللقاء 

تعزز من 
قدرتو عمى 

الحوار 
والمحاجة

تعزز من 
قدرتو عمى 

الفيم 
واالستيعاب 
والتحميل 
واالستنتاج

تعزز من 
تواصمو 

مع 
المجتمع

تعزز حب 
المطالعة

تعزز من 
قدرة عمى ال

استخدام 
التقنيات 

ةيثالحد















انًجًىع

1-1 1

2-12 3

3-2 2

4-1 1 2

5--

6-11 2

7-1 1

8-11

9-2 11 4

10-1 1

11-2 2

12--

13-11

14--

15--

16--

17-11

18-1 1

19--

20-11 2

21--

22-1 1

23-1 1

24--

25--

26--

27--

28-1 1

29-11

30-11

31--

32-1 1

33--



630- 87-18 3 -انًجًىع

اننسٍخ

انًئىٌخ

10%3.3%26.6

%

26.6

%

23.3%20% 
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 (الحادي عشر )أنشطة كتاب القرآن الكريم وعمومو (2.6.3)الممحق
 
 
 
 
 

 الدرس

زز قدرة تع
الطالب 
عمى 

التالوة 
 والتجويد

تعزز 
وتقوي 
 اإليمان 

تعزز من 
قدرة 

الطالب 
عمى حفظ 

القرآن 
 والحديث 

تنمي قدرة 
الطالب 
عمى 

 التفسير

تعزز من 
قدرة 

الطالب 
عمى 

 اإللقاء 

تعزز من 
قدرتو عمى 

الحوار 
 والمحاجة

تعزز من 
قدرتو عمى 

الفيم 
واالستيعاب 
والتحميل 
 واالستنتاج

من تعزز 
تواصمو مع 

 المجتمع

تعزز حب 
 المطالعة

تعزز من 
القدرة عمى 
استخدام 
التقنيات 
 الحديثة

 
 
 
 
 
 
 

 المجموع
1-    1   1    2 
2-    1  1 1    3 
3-         1  1 
4-    1       1 
5-    1       1 
6-         1  1 
7-       1  1  2 
8-         1  1 
9-    1       1 
10-    1       1 
11-    1       1 
12-    1       1 
13-    1   1    2 
14-    1       1 
15-    1       1 
16-    1       1 
17-       1    1 
18-         1  1 
19-    1       1 
20-       1    1 
21-      1     1 
22-         1  1 
23-         1  1 
24-    1       1 
25-    1       1 
26-         1  1 
27-       1    1 
28-       1    1 
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29-       1    1 
30-    1  1     2 
31-           - 
32-  1  2       2 
33-           1 
34-    1       1 
35-    1       1 
36-    1       1 
37-         1  1 
38-           - 
39- 1      1    2 
40-           - 
41-    1       1 
42-       1    1 
43-    1       1 
44-       1    1 
45-       1    1 
46-           - 
47-           - 
48-           - 
49-           - 
50-    1       1 
51- 1          1 

 52  9 - 13 3 - 24 - 1 2 الهجهكع
الىسية 
 الهئكية

3.8% 1.9% - 46.2% - 5.8% 25% - 17.3%   
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 أنشطة كتاب الحديث وعمومو(3.6.3)الممحق
 
 
 
 
 

 الدرس

تعزز 
قدرة 

الطالب 
عمِ 
التبلكة 
 كالتجكيد

تعزز 
كتقكم 
 اإليهاف 

تعزز هف 
قدرة 

الطالب 
عمِ 
حفظ 
القرآف 

 كالحديث 

تىهي 
قدرة 

الطالب 
عمِ 
 يرالتفس

تعزز هف 
قدرة 

الطالب 
عمِ 

 اإللقاء 

تعزز هف 
قدرتً 
عمِ 

الحكار 
 كالهحاجة

تعزز هف 
قدرتً عمِ 

الفٍـ 
كاالستيعاب 
كالتحميؿ 
 كاالستىتاج

تعزز هف 
تكاصمً 

هع 
 الهجتهع

تعزز حب 
 الهطالعة

تعزز هف 
القدرة 
عمِ 

استخداـ 
التقىيات 
 الحديثة

 
 
 
 
 
 
 

 الهجهكع
1-       1    1 
2-         1  1 
3-       1  1  2 
4-         1  1 
5-         1  1 
6-       1  1  2 
7-           - 
8-           - 
9-           - 

10-           - 
11-           - 
12-       1    1 
13-       1    1 
14-            
15-            
16-            
17-            
18-            
19-            
20-            
21-            
22-            
23-            
24-            
25-            
26-       1    1 
27-         1  1 
28-          1 1 
29-            
30-            
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31-            
32-         1  1 
33-            
34-            
35-            
36-            
37-         1  1 
38-         1  1 
39-            
40-            

 16 1 9 - 6       الهجهكع
الىسية 
 الهئكية

      37.5%  56.5% 6.3%  
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 (الحادي عشر )أصولوأنشطة كتاب الفقو اإلسالمي و (4.6.3)الممحق
 
 
 
 
 

 الدرس

تعزز قدرة 
الطالب 
عمى 

التالوة 
 والتجويد

تعزز 
وتقوي 
 اإليمان 

تعزز من 
قدرة 

الطالب 
عمى حفظ 

القرآن 
 والحديث 

تنمي قدرة 
الطالب 
عمى 

 التفسير

تعزز من 
قدرة 

الطالب 
عمى 

 اإللقاء 

تعزز من 
قدرتو عمى 

الحوار 
 والمحاجة

تعزز من 
قدرتو عمى 

الفيم 
ستيعاب واال

والتحميل 
 واالستنتاج

تعزز من 
تواصمو 

مع 
 المجتمع

تعزز حب 
 المطالعة

تعزز من 
القدرة عمى 
استخدام 
التقنيات 
 الحديثة

 
 
 
 
 
 
 

 المجموع
1-            
2-            
3-       2    2 
4-       1    1 
5-            
6-         1  1 
7-       2    2 
8-       1    1 
9-            
10-       3    3 
11-       1  1  2 
12-         1  1 
13-            
14-    1   1    2 
15-       1  1  2 
16-         1  1 
17-            
18-            
19-       1  1  2 
20-         1  1 
21-            
22-         1  1 
23-       1    1 
24-       1  1  2 
25-       1  1  2 
26-    1       1 
27-       2  1  3 
28-    1  1 1    3 
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29-       1    1 
30-    1   1  1  3 
31-       1  1  2 

 40  13  22 1  4    الهجهكع
الىسية 
 الهئكية

   10%  2.5% 55%  32.5%   
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 أنشطة كتاب أساليب الدعوة (5.6.3)الممحق
 
 
 
 
 

 الدرس

تعزز قدرة 
الطالب 
عمِ 
التبلكة 
 كالتجكيد

تعزز 
كتقكم 
 اإليهاف 

تعزز هف 
قدرة 

الطالب 
عمِ حفظ 

القرآف 
 كالحديث 

تىهي قدرة 
الطالب 
عمِ 

 التفسير

تعزز هف 
قدرة 

الطالب 
عمِ 

 اإللقاء 

تعزز هف 
قدرتً عمِ 

الحكار 
 كالهحاجة

ف تعزز ه
قدرتً عمِ 

الفٍـ 
كاالستيعا

ب 
كالتحميؿ 
 كاالستىتاج

تعزز هف 
تكاصمً هع 

 الهجتهع

تعزز حب 
 الهطالعة

تعزز هف 
القدرة عمِ 
استخداـ 
التقىيات 
 الحديثة

 
 
 
 
 
 
 

 الهجهكع
1-       1  1  2 
2-    1  1 1    3 
3-    1   1    2 
4-       1  1  2 
5-       1    1 
6-      1 1  1  3 
7-    1     1  2 
8-      1 2    3 
9-      1 1    2 

10-       2    2 
11-    2     1  3 
12-       1    1 
13-       1  1  2 
14-       1    1 
15-        1   1 
16-      1   1  2 
17-       1    1 
18-       2    2 
19-       2    2 
20-       2    2 
21-    1   1    2 
22-       2    2 
23-       2    2 
24-       1  1  2 
25-       1  1  2 
26-       1  1  2 
27-       2    2 
28-     1  1    2 
29-       2    2 
30-       2    2 
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31-       2 1   3 
32-          1 1 
33-        1   1 
34-            
35-            
36-            
37-        1   1 
38-       1    1 
39-       1    1 
40-         1  1 
41-         1  1 
42-            
43-            

 69 2 11 4 40 5 1 6    الهجهكع
الىسية 
 الهئكية

   8.7% 1.4% 7.2% 58% 5.8 16% 3%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229 

 

 وفق تصنيف بموم المعرفي(العقيدة اإلسالمية األول الثانوي)1كتاب تقويمأسئمة تحميل ( 1.7.3)الممحق
 
 الكحدة

 
هستكل 
 الهعرفة
 

 
هستكل 
 الفٍـ

 
هستكل 
 التطبيؽ

 
هستكل 
 التحميؿ

 
هستكل 
 التركيب

 
هستكل 
 التقكيـ

 
 ىكع السؤاؿ

 
 الهجهكع

 إىشائي هكضكعي

 31 27 4 - - 2 2 20 7 األكلِ
 26 25 1 - - 2 1 15 8 الثاىية
 18 14 4 - - 1 - 9 8 الثالثة
 23 21 2 - - - 2 13 8 الرابعة
 27 25 2 - - 1 1 13 12 الخاهسة
 25 23 2 - - 1 2 9 13 السادسة
 20 18 2 - -  1 1 10 8 السابعة
 170 153 17 - - 8 9 89 64 الهجهكع
الىسبة 
 الهئكية

37.6% 52.35% 5.3% 4.7% - - 10% 90%  

 
 وفق تصنيف بموم المعرفي(القرآن الكريم وعمومو)كتاب  تقويمتحميل ( 2.7.3)الممحق

 
 الكحدة

 
هستكل 
 الهعرفة
 

 
هستكل 
 الفٍـ

 
هستكل 
 التطبيؽ

 
هستكل 
 التحميؿ

 
هستكل 
 التركيب

 
هستكل 
 التقكيـ

 
 ىكع السؤاؿ

 
 الهجهكع

 إىشائي هكضكعي

 33 27 6 - - 3 3 18 9 األكلِ
 30 23 7 - - 1 3 18 8 الثاىية
 42 33 9 - - 4 2 25 11 الثالثة
 50 37 13   5 3 26 16 الرابعة
 95 84 16   - 20 62 13 الخاهسة

ىفس  5
 حركي

 255 204 51   13 31 149 57 الهجهكع
 الىسبة الهئكية

 
22.4% 58.4% 12.2

% 
5.1%   20% 80%  

 %1.96= الىكاتج الىفس حركية 



230 

 

 وفق تصنيف بموم (الحديث الشريف وعمومو)كتاب  تقويمتحميل ( 3.7.3)الممحق
 
 الكحدة

 
هستكل 
 الهعرفة
 

 
هستكل 
 الفٍـ

 
هستكل 
 التطبيؽ

 
هستكل 
 التحميؿ

 
هستكل 
 التركيب

 
هستكل 
 التقكيـ

 
 ىكع السؤاؿ

 
 الهجهكع

 إىشائي هكضكعي

 األكلِ
 

21 19 - 5 - - 8 37 45 

 الثاىية
 

54 60 - 3 - 1 7 111 118 

 الثالثة
 

20 17 - - - - 3 34 37 

 الهجهكع
 

95 96 - 8 - 1 18 182 200 

 الىسبة الهئكية
 

47.5% 48% - 4% - 0.5% 9% 91%  

وفق تصنيف بموم (الفقو اإلسالمي وأصولو)كتابتقويم أسئمة تحميل  (4.7.3)الممحق 
 المعرفي

 
 الكحدة

 
هستكل 
 الهعرفة
 

 
هستكل 
 الفٍـ

 
هستكل 
 التطبيؽ

 
هستكل 
 التحميؿ

 
هستكل 
 التركيب

 
هستكل 
 التقكيـ

 
 ىكع السؤاؿ

 
 الهجهكع

 إىشائي هكضكعي

 األكلِ
 

26 19 8 6 1 - 8 42 60 

 الثاىية
 

28 17 2 4 - 2 6 48 54 

 الثالثة
 

24 11 2 3 - - 3 37 40 

 الهجهكع
 

78 47 12 13 1 2 17 137 154 

 الىسبة الهئكية
 

50.6% 30.5% 7.8% 8.4% 0.6% 1.3% 11% 89%  
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وفق تصنيف بموم (وفن الخطابة أساليب الدعوة)تحميل أسئمة كتاب  (5.7.3)الممحق
 المعرفي

 
 الكحدة

 
هستكل 
 الهعرفة
 

 
هستكل 
 الفٍـ

 
هستكل 
 التطبيؽ

 
هستكل 
 التحميؿ

 
هستكل 
 التركيب

 
هستكل 
 التقكيـ

 
 ىكع السؤاؿ

 
 الهجهكع

 ائيإىش هكضكعي

 األكلِ
 

21 26 - 4 - - 8 43 51 

 الثاىية
 

22 38 - - 1 - 10 51 61 

 الثالثة
 

27 22 - 1 - 3 6 47 53 

 الهجهكع
 

70 86 - 5 1 3 14 151 165 

 الىسبة الهئكية
 

42.4% 52.1% - 3% 0.6 1.8% 8.5% 91.5
% 
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  وم المعرفيوفق تصنيف بم( عموم القرآن )كتاب  تقويمتحميل ( 6.7.3)الممحق

 انًعزفًثهىوتصنٍفوفق(انثبنىيانثبنً/انقزآٌعهىو)كتبةأسئهختحهٍم
 

 الوحدة
 

مستوى 
 المعرفة
 

 
مستوى 
 الفيم

 
مستوى 
 التطبيق

 
مستوى 
 التحميل

 
مستوى 
 التركيب

 
مستوى 
 التقويم

 
 نوع السؤال

 
 المجموع

 إنشائي موضوعي

 األولى
 

5 9 1    4 11 15 

 ةالثاني
 

7 21 7 2   7 30 37 

 الثالثة
 

7 14 1 1   5 18 23 

 الرابعة
 

4 9 2    3 12 15 

 الخامسة
 

3 15 4    5 17 22 

 السادسة
 

21 60 16    16 81 97 

 المجموع
 

47 128 31 3   40 169 209 

 النسبة المئوية
 

22.5% 61.2% 14.8
% 

1.4%   19.1% 80.9
% 

 

ال يكجد إال ىشاطيف  ، كجاءا بصيغة أفكر لتعزز قدرة "التكجيٍي"قرآف لمصؼ الثاىي عشر في كتاب عمـك ال :مالحظة ىامة
 الطالب عمِ الفٍـ كاالستيعاب 
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 وفق تصنيف بموم المعرفي( الحديث الشريف )كتاب  تقويمتحميل ( 7.7.3)الممحق

 
 الوحدة

 
مستوى 
 المعرفة

 

 
مستوى 
 الفيم

 
مستوى 
 التطبيق

 
مستوى 
 لالتحمي

 
مستوى 
 التركيب

 
مستوى 
 التقويم

 
 نوع السؤال

 
 المجموع

 إنشائي موضوعي

 األولى
 

21 19 - 5 - - 8 37 45 

 الثانية
 

54 60 - 3 - 1 7 111 118 

 الثالثة
 

20 17 - - - - 3 34 37 

 المجموع
 

95 96 - 8 - 1 18 182 200 

 النسبة المئوية
 

47.5% 48% - 4% - 0.5% 9% 91%  

 
  

 وفق تصنيف بموم المعرفي( فقو المعامالت )كتاب  تقويمتحميل ( 8.7.3)ممحق
 

 القسما
 

مستوى 
 المعرفة
 

 
مستوى 
 الفيم

 
مستوى 
 التطبيق

 
مستوى 
 التحميل

 
مستوى 
 التركيب

 
مستوى 
 التقويم

 
 نوع السؤال

 
 المجموع

 إنشائي موضوعي

 األول
 

30 25 3 3   12 49 61 

 الثاني
 

23 19 1 1  2 8 38 46 

 المجموع
 

53 44 4 4  2 20 87 107 

 النسبة المئوية
 

39.5% 41.1% 3.7% 3.7%  1.9% 18.89
% 

81.3  
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 وفق تصنيف بموم المعرفي(النظم اإلسالمية)كتاب  تقويمتحميل ( 9.7.3)ممحق
 
 الكحدة

 
هستكل 
 الهعرفة
 

 
هستكل 
 الفٍـ

 
هستكل 
 التطبيؽ

 
هستكل 
 التحميؿ

 
هستكل 

 ركيبالت

 
هستكل 
 التقكيـ

 
 ىكع السؤاؿ

 
 الهجهكع

 إىشائي هكضكعي

 األكلِ
 

21 47 3    12 59 71 

 الثاىية
 

17 34     5 46 51 

 الثالثة
 

18 27 4 2   10 41 51 

 الرابعة
 

14 17 1 4  1 1 36 37 

 الهجهكع
 

70 125 8 6  1 28 182 210 

86.7 %13.3 %0.5  %2.9 %3.8 %59.5 %33.3 الىسبة الهئكية
% 
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 (الحادي عشر) العقيدة اإلسالميةمعايير مواصفات الكتاب الموضوعية في كتاب (1.7.3)الممحق
عدد 
أىداف 
 الوحدة

عدد 
مستويات 
أىداف 
 الوحدة

عدد 
أىداف 
 الدرس

عدد 
 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية 

 

عدد 
 األنشطة

عدد 
أسئمة 
 التقويم

عدد 
مستويات 
أىداف 
 التقويم

 وع أسئمة التقويمتن

من 
 القرآن

من 
 الحديث

 إنشائي موضوعي 

8 3 3 3 4 1 1 6 3 1 5 
  1 3 1 1 3 5 3 1 4 
  1 3 6  2 5 3  5 
  1 2   2 4 2  4 
       6 3 1 5 
      2 5 2 1 4 
6 3 2 3 8  1 4 2  4 
  2 4 9 3 1 7 2  7 
  1 4 12 1 4 5 2 1 4 
  1 3 9 3 1 5 3  5 
  3 6 8 11 2 5 4  5 
5 4 1 4 13 4  5 2 1 4 
  2 3 13 1 1 5 2 1 4 
  1 3 6 2  4 3 1 3 
   3 14   4 2 2 2 
5 4 1 3 10 1  7 2  7 
   4 9  1 5 3 1 4 
  1 4 9  1 7 3 1 6 
  2 2 2   4 2  2 
5 3 2 4 15 2 2 6 3  6 
  1 3 4   3 2 1 2 
  1 3 10 1 1 7 2 1 6 
  1 4 6 3 1 5 2  6 
  1 3 4   6 3  6 
6 4 2 3 13 1  5 2  5 
  2 3 3 7  6 3  6 
  3 3 6 1  5 3 1 4 
  1 4 9 6 1 4 2 1 4 
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  2 4 9 1 1 5 3  5 
5 2 2 3 9 3 1 5 3  5 
  1 4 10 2  5 3  5 
  2 3 15 1 1 4 2 1 3 
  1` 4 6 6  6 2 1 5 
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الحادي )معايير مواصفات الكتاب الموضوعية في كتاب القرآن الكريم وعمومو ( 2.7.3)الممحق
 (عشر

 
 الكحدة 
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 

أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية 
 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 ة التقكيـتىكع أسئم

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي 

1 7 4 1 3 10 2 1 5 2 1 4 
2   2 3 12  3 5 2 1 4 
3   1 3  3 1 4 3 1 3 
4   1 3 11  1 5 2 1 4 
5   1 3 7 4 1 4 3 1 3 
6   1 2 4 5 1 5 2 1 4 
7   1 3 8  2 5 2  5 
8 8 3 2 3 3 3 1 4 2 1 3 
9   1 3 8  1 3 2 1 2 
10   1 3 7  1 3 2 1 2 
11   1 3 10  1 5 4 1 4 
12   1 6 19 11 1 5 2 1 4 
13   2 4 13  2 5 2 1 4 
14   1 4 11 1 1 5 3 1 4 
15 6 4 2 4 10 1 1 5 4 1 4 
17   1 4 6 5 1 4 2 1 3 
18   1 5 6 6 1 4 2 1 3 
19   1 4 2 3 1 6 2 1 5 
20   1 4  2 1 5 3 1 4 
21   1 4  3 1 4 1 1 3 
22    3 6 4 1 5 2 1 4 
23    3   1 5 2 1 4 
24 8 5 1 3 4 1 1 5 3 1 4 
25   1 4 9 5 1 4 3 1 3 
26   1 3   1 4 2 1 3 
27   1 3 3  1 3 3 1 2 
28    2 1  1 4 2 1 3 
29   1 3 1  1 5 3 1 4 
30   1 5 9 4 2 5 2 1 4 
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31    4 3 1  4 2 1 3 
32   1 5 4  2 3 3 1 2 
33   1 4 4  1 5 2 1 4 
35   1 4 3 2 1 4 3 1 3 
36 12 4  3 12  1 4 2 1 3 
37   2 7 4 7 1 6 2 1 5 
38   2 3 7   7 3 1 6 
39   3 5 5  2 8 3 1 7 
40   2 4 15   6 2 1 5 
41   3 4 5 2 1 7 3 1 6 
42   3 4 1  1 6 2 1 5 
43   2 3 6 1 1 5 3 1 4 
44   3 3 2 1 1 6 3 1 5 
45   3 4 5  1 5 3 1 4 
46   3 6 8 4  6 2 1 5 
47   2 4 4 1  5 3 1 4 
48   3 4 10   5 2 1 4 
49   4 5 3 4  6 3 1 5 
50   3 4 8 4 1 6 2 1 5 
51   2 4 7 1 1 5 3 1 4 
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 (الحادي عشر )يث الشريف وأصولو دفي كتاب الح مواصفات الكتاب الموضوعيةمعايير ( 3.7.3)الممحق
 

 الكحدة 
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 

أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية 

 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 ىشائيإ هكضكعي 

1 13 4 2 4 3 2 1 5 2 1 4 
2   1 4   1 4 3 1 3 
3   1 6  2 2 5 2 1 4 
4   1 5   1 5 3 1 4 
5   3 5 1 3 1 4 3 1 3 
6   2 3   2 6 2 1 5 
7   2 3 1  1 6 3 1 5 
8   1 3    6 2 1 5 
9   2 4  3  7 2 1 6 
10 32 4 11 4 7 3  6 3  7 
11  1 12 5 5 4  5 2  5 
12   14 3  1 1 4 2  4 
13   14 3 4 3 1 4 2  4 
14   14 4 8 8  5 2 1 4 
15   6 5 5 3  4 2 1 3 
16   5 3 3 3  6 2  6 
17   4 4 3 6  5 2  5 
18   5 3 1 8  4 3  4 
19   5 4 4 6  4 2 1 3 
20   5 2 2 2  4 2  4 
21   5 3 1 2  4 2  4 
22   6 4  3  5 3  5 
23   5 4 1 3  5 2 1 4 
24   5 3  2  5 3  5 
25   7 3  4  5 2  5 
26   7 3  7 1 4 2  4 
27   7 4 1 3 1 5 2 1 5 
28   7 3 3 3  5 2  5 
29   7 3 1 1 1 5 2  5 
30   7 4 3 3  5 2 1 4 
31   7 4 1 2  6 2  6 
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32   7 4  2 1 7 2  7 
33   7 3 2 1  5 2  5 
34   6 4 2 3  6 2  6 
35   6 4 4 3  5 2 1 4 
36   7 4 1 1  5 2  5 
37   6 3 3 4 1 6 2  6 
38   6 3 1 2 1 6 2  6 
39   7 4 5 2  5 2 1 4 
40   6 4 3 12  4 2 1 3 
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 (الحادي عشر)معايير مواصفات الكتاب الموضوعية كتاب الفقو اإلسالمي وأصولو ( 4.7.3)الممحق
 

 الكحدة 
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 

أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية 

 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي 

1 5 2 1 4 3   4 3 1 3 
2   2 3 8   1 4 3 1 3 
3   2 4 2 3 2 6 2 1 5 
4   1 4 5 3 1 6 5  6 
5   1 4 2 4  4 2  4 
6   1 3 4 1 1 4 3  4 
7   1 3   2 4 3 1 3 
8   1 2   1 4 3 1 3 
9    4 2   5 4 1 4 

10   1 4 3  3 5 2  5 
11   1 5 2 1 2 5 3 1 4 
12   1 4 5 1 1 7 3 1 6 
13 8 4 2 3 5 6 1 5 2 1 4 
14   4 5 4 7 2 6 4  6 
15   3 4 2 5 2 5 3 1 4 
16   3 4 6 4 1 6 2  6 
17   3 2  1  4 3  4 
18    4 3 3  5 4 1 4 
19    3 1 5 2 5 2 1 4 
20   2 3  4 1 5 3 1 4 
21   1 3 5 8  4 2  4 
22   1 3 6 2 1 4 3  4 
23    3 3 2 1 5 2 1 4 
24 5 5 1 4 3 8 2 5 2 1 5 
25   2 3 1 2 2 5 3  5 
26   1 4 7 8 1 4 1  4 
27   3 7 5 6 3 8 3 1 7 
28   3 3 2 6 3 5 3  5 
29    3 2 2 1 3 2  3 
30   2 4 3 5 3 5 3 1 4 
31    2  2 2 5 2  5 
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 (الحادي عشر)معايير مواصفات الكتاب الموضوعية في كتاب أساليب الدعوة والخطابة ( 5.7.3)لممحقا
 
 ة الكحد
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 

أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية 

 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي 

1 10 4 4 3 8 3 2 5 2 1 4 
2    4 10 2 3 8 3 1 7 
3    3 12  2 5 3 1 4 
4    3 9 2 2 5 3 1 4 
5    3 7 2 1 5 2  5 
6    4 9 4 3 7 2 1 6 
7    3 11 4 2 4 3 1 3 
8    4 10 2 3 5 2 1 4 
9    4 9 2 2 7 2 1 6 

10 10 6 1 4 5 1 2 6 2 1 5 
11    4 11 6 3 6 2 1 5 
12    4 9 1 1 4 2 1 3 
13    4 2  2 6 2 1 5 
14    3   1 6 2 1 5 
15    3 1  1 5 3 1 4 
16    2 2  3 4 1 1 3 
17    2 2  1 5 2 1 4 
18    2 2 1 2 4 2 1 3 
19    4 3 3 2 5 2  5 
20    4 4 3 2 5 2 1 5 
21    4 4 4 2 5 2 1 5 
22 5 3 2 4   2 5 2 1 4 
23   1 3   2 5 2 1 4 
24   3 2 1  2 5 1  5 
25   3 3   2 5 2 1 4 
26    2 4 2 2 4 2  4 
27   1 2  1 2 4 3  4 
28   1 3   2 5 4  5 
29   2 4   2 7 3 1 6 
30   2 4   2 7 2 1 6 
31   2 4 1  3 6 2 1 5 
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32 7   1   1     
33    1   1     
34    1        
35    1        
36    1        
37    2   1     
38    2   1     
39    2   1     
40    2   1     
41    1        
42    3   1     
43    1        
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 (الثاني عشر)معايير مواصفات الكتاب الموضوعية في كتاب عموم القرآن ( 6.7.3)الممحق
 
 الكحدة
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 

 لكحدةا

 
عدد 
أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية
 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي

1 8 5 2 2 3   4 2 1 3 
2   1 3 7   5 2 1 4 
3   4 3 3 4  3 3 1 2 
4   1 3 9   3 2 1 2 
5 7 3 4 4 9 1  7 3 1 6 
6   1 5 6   5 3 1 4 
7   1 6 20   7 3 1 6 
8   1 5 9   5 2 1 4 
9   1 4 9  1 3 2 1 2 
10   2 4 3  1 5 2 1 4 
11   1 4 7   5 3 1 4 
12 8 4 4 3 11   5 2 1 4 
13   3 5 22   5 2 1 4 
14    3 7   5 2 1 4 
15   1 5 21   4 3 1 3 
16   2 2 7   4 3 1 3 
17 6 4 3 7 32   5 3 1 4 
18   4 3 9 1  6 3 1 5 
19    4 11   4 2 1 3 
20 8 4 2 4 23   3 2 1 2 
21   2 3 15 2  6 2 1 5 
22   1 3 16   4 2 1 3 
23   1 7 28   5 3 1 4 
24   1 3 8   4 1 1 3 
25 11 5 1 5 10   4 2 1 3 
26   3 4 5 3  6 3 1 5 
27   4 6 13 4  6 3 1 5 
28   3 4 12 1  6 3 1 5 
29   4 5 14   7 3 1 6 
30   5 4 6 1  6 2 1 5 
31   4 4 4 1  6 2 1 5 
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32   4 4 10 4  6 3 1 5 
33   3 4 10   4 2 1 3 
34   3 4 4 1  5 3 1 4 
35   3 3 9 2  7 2 1 6 
36   3 5 8 4  9 3 1 8 
37   4 6 14 3  7 3 1 6 
38   4 3 3   7 2 1 6 
39   3 3 3   6 3 1 5 
40   4 5 11 7      
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 (الثاني عشر )معايير مواصفات الكتاب الموضوعية في كتاب الحديث الشريف ( 7.7.3)الممحق
 

 الكحدة 
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 

أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية 

 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي 

1 18 5 6 4 2 5  6 2  6 
2   6 3 2 1  5 2  5 
3   5 4 1 1  4 3  4 
4   6 5 5 7  7 2 1 6 
5   5 4 1 7  5 2 1 4 
6   6 5 2 3  6 2 1 5 
7   5 6 6 5  6 2  6 
8   6 3  1  4 1  4 
9   6 4 1 2  7 2 1 6 

10   6 5 11 2  6 2 1 5 
11   6 4  3  6 2  6 
12   6 5 5 2  5 3  5 
13   5 4 2 1  5 2  5 
14   6 3 4 5  5 3  5 
15   6 5 10 4  6 2  6 
16   6 3 1 3  5 2  5 
17   5 3 2 4  6 2  6 
18   5 4 6 3  6 3  6 
19 18 4 7 3  5  4 3  4 
20   6 4 2 1  4 2 1 3 
21   6 3  4  5 2  5 
22   6 4  2  6 2  5 
23   6 4 6 5  4 2  4 
24   6 4 8   4 3  4 
25   6 3  2  5 2  5 
26   6 3 3 1  4 2  4 
27   6 3 4 4  5 3  5 
28   6 3 2 3  6 2  6 
29   6 4  6  6 2  6 
30   6 4 5 4  5 2  5 
31   6 3 1 1  5 2  5 
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32   5 4  6  4 2  4 
33   5 3  3  6 3  6 
34   6 3  3  5 2  5 
35   5 4  6  5 2  5 
36   5 4 4 4  4 2  4 
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 (الثاني عشر )ي كتاب فقو المعامالت معايير مواصفات الكتاب الموضوعية ف( 8.7.3)الممحق
 
 الكحدة
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 
أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية
 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 إىشائي هكضكعي

1 6 4 1 3 1   4 3 1 3 
2    4    4 3 1 3 
3    4 1 3  5 2 1 4 
4    4 2 2  4 2 1 3 
5    4 3 2  6 3 1 5 
6   3 5 5 6  5 2 1 4 
7   2 5 1 3  5 3 1 4 
8   2 3  2  7 2 1 6 
9   2 3  7  4 2 1 3 
10   2 7 3 2  7 4 1 6 
11   1 5 3 3  6 2 1 5 
12   1 5 5 7  4 2 1 3 
13 6 3 1 3  1  4 2 1 3 
14    4 1 2  6 2 1 5 
15   2 4 2 2  6 2 1 5 
16   2 7 1 1  6 3 1 5 
17   2 5 4 2  6 2 1 5 
18   2 4  1  6 4 1 5 
19   2 5 4 1  6 2 1 5 
20   2 6 1 4  6 3 1 5 
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 (الثاني عشر )اب النظم اإلسالمية  معايير مواصفات الكتاب الموضوعية في كت( 9.7.3)الممحق
 
 الكحدة
 كالدرس

 
عدد 
أٌداؼ 
 الكحدة

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 الكحدة

 
عدد 
أٌداؼ 
 الدرس

 
عدد 

 الصفحات

عدد األدلة 
 الشرعية
 

 
عدد 
 األىشطة

 
عدد 
أسئمة 
 التقكيـ

عدد 
هستكيات 
أٌداؼ 
 التقكيـ

 تىكع أسئمة التقكيـ

هف 
 القرآف

هف 
 الحديث

 ىشائيإ هكضكعي

1 8 2 2 4 4 4  5 2 1 4 
2    4 2   5 2 1 4 
3   1 4 4 4  6 3 1 5 
4   1 4 1 7  6 2 1 5 
5   1 4 3 3  5 2 1 4 
6    5 5 5  8 2 1 7 
7   1 4 3 2  5 2 1 4 
8   1 4 3 1  6 2 1 5 
9   1 4 1 2  7 2 1 6 
10   1 3    6 2 1 5 
11    4 9 2  7 3 1 6 
12    4 3 1  6 2 1 5 
13 9 4 1 4 7 3  5 2 1 4 
14   1 4 1 6  6 2 1 5 
15   1 3 1 2  7 2 1 6 
16    3 2 3  5 2  5 
17   1 3 7 2  5 2  5 
18   2 3  2  4 2  4 
19    3 2 3  6 2  6 
20   1 4 2 8  5 2 1 4 
21   1 3 1 5  4 2  4 
22   4 4 2 2  4 2 1 3 
23 10 4 1 3 1   4 2 1 3 
24   1 4 15   4 3  4 
25   2 3 6   4 1 1 3 
26   2 4 5 6 1 5 2 1 4 
27   1 4  2 2 5 3 1 4 
28   2 4 10 2 1 4 4 1 3 
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29    4 8 1 1 5 2 1 4 
30   1 4 7 1 2 5 2 1 4 
31   3 4 3 1  5 2 1 4 
32    3 1 1 1 5 3 1 4 
33   3 4  1  5 3 1 4 
34 8 4 1 4 2 2  5 2  5 
35   1 3 3 3 1 5 3  5 
36   3 5 5 2  6 2  6 
37   1 4 4 7  6 3  6 
38   2 5 9 4  6 3  6 
39   2 5 2 5  5 3 1 4 
40   1 3 3   4 3  4 
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 تحميل أسئمة الثانوية العامة /الفرع الشرعي: (4ممحق )
 عالهة ( 01/               )4141الورقة األولى  –علوم القزآى  ( تحليل أسئلة اهتحبى الثبنوية العبهة /4.1هلحق )

العبلهة 
 الكمية

الكحد الفرع السؤاؿ
 ة

تكزيع  تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة
 العبلهات

      1.5  1 1 األكؿ 5
  2 3       1.5 
  3 3       1.5 
  4 5       1.5 
  5 2       1.5 
  6 3       1.5 
  7 4       1.5 
  8 5       1.5 
  9 5       1.5 
  10 2       1.5 
       2 2 1-أ الثاىي 22
       2 3 2-أ  
       2 5 3-أ  
       2 3 4-أ  
       3 2 ب  
      2  2 1-ج  
      2  3 2-ج  
      2  2 3-ج  
       5 3 د  
       3 2 أ الثالث 21
     2   5 1-ب  
     2   5 2-ب  
     2   4 3-ب  
       6 2 ج  
       3 2 د  
      3  4 ق  
       6 5 أ الرابع 22
      6  4 ب  
       6 4 ج  
     2   3 1-د  
     2   3 2-د  

      4  5 أ الخاهس /اختيارم10
      6  1 ب  

      4  2 أ السادس اختيارم/10
      6  2 ب  
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 عالهة( 01)             4141الورقة الثبنية  –( تحليل أسئلة اهتحبى الثبنوية العبهة / علوم القزآى 4.1-هلحق ) أ

تكزيع  تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكحدة الفرع السؤاؿ العبلهة 
 العبلهات

     1   6 1 األكؿ 10
  2 6       1 
  3 6       1 
  4 6       1 
  5 6       1 
  6 6       1 
  7 6       1 
  8 6       1 
  9 6       1 
  10 6       1 
       4 6 أ الثاىي 15
     1   6 1-ب  
     1   6 2-ب  
     1   6 3-ب  
      2  6 ج  
      3  6 د  
      3  6 ق  
       3 6 أ الثالث 15
       3 6 ب  
      1.5  6 1-ج  
      1.5  6 2-ج  
      1.5  6 3-ج  
      1.5  6 4-ج  
      3  6 د  
      2  6 أ الرابع 15
      1.5  6 1-ب  
      1.5  6 2-ب  
      1.5  6 3-ب  
      1.5  6 4-ب  
       4 6 ج  
       3 6 د  

     2   6 أ الخاهس /اختيارم5
       3 6 ب  

       2 6 أ السادس /اختيارم5
       3 6 ب  









253 

 

 عالهة( 411)                       4141( تحليل أسئلة اهتحبى الثبنوية العبهة / الحديث الشزيف 4.1هلحق ) 

تكزيع  تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة دةالكح الفرع السؤاؿ العبلهة 
 العبلهات

       1.5 1 1 األكؿ 15
  2 1       1.5 
  3 1       1.5  
  4 1       1.5 
  5 2       1.5 
  6 3       1.5 
  7 3       1.5 
  8 4       1.5 
  9 4       1.5 
  10 4       1.5 
       4 2 1-أ الثاىي 25
       4 2 2-أ  
       4 2 3-أ  
       1 1 1-ب  
       1 4 2-ب  
       1 4 3-ب  
       1 1 4-ب  
      2  2 1-ج  
      2  3 2-ج  
      2  4 3-ج  
      3  4 د  
      6  2 أ الثالث 25
       4 2 ب  
    6    3 ج  
      5  4 د  
       4 4 ق  
      4  4 أ الرابع 25
     1   3 1-ب  
     1   4 2-ب  
     1   1 3-ب  
      3  1 1-ج  
      3  2 2-ج  
      2  1 1-د  
      2  1 2-د  
      2  3 3-د  
      2  4 4-د  
    4    4 ق  
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      2  4 1-أ الخاهس /اختيارم10
      2  4 2-أ  
     2   2 1-ب  
     2   2 2-ب  
       2 2 3-ب  

      2  2 1-أ السادس /اختيارم10
       2 2 2-أ  
      2  1 1-ب  
      2  1 2-ب  
       2 1 3-ب  
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 عالهة(411)            4141ة العبهة / الفقه اإلسالهي"فقه الوعبهالت" ( تحليل أسئلة اهتحبى الثبنوي3.1هلحق ) 

تكزيع  تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكحدة الفرع السؤاؿ العبلهة 
 العبلهات

       1.5 1 1 األكؿ 15
  2 1       1.5 
  3 1       1.5 
  4 1       1.5 
  5 1       1.5 
  6 1       1.5 
  7 2       1.5 
  8 2       1.5 
  9 2       1.5 
  10 2       1.5 
       6 2 أ الثاىي 25
      4  2 ب  
      2.5  2 1-ج  
      2.5  2 2-ج  
      6  1 د  
       4 1 ق  
       3 1 أ الثالث 25
      4  2 ب  
      6  2 ج  
      2  1 1-د  
      2  2 2-د  
      2  1 3-د  
      6  1 ق  
      6  1 أ الرابع 25
       6 1 ب  
      4  2 ج  
     2   1 1-د  
     2   1 2-د  
    5    1 ق  
       1 2 1-أ الخاهس 15
       1 2 2-أ  
       1 1 3-أ  
       1 1 4-أ  
     1.5   2 1-ب  
     1.5   1 2-ب  
      3  1 ج  

       1 1 1-أ السادس /اختيارم15
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       1 2 2-أ  
       1 1 3-أ  
       1 1 4-أ  
     1.5   2 1-ب  
     1.5   1 2-ب  
      3  1 ج  
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 عالهة (411)                        4141ئلة اهتحبى الثبنوية العبهة / النظن اإلسالهية  ( تحليل أس 1.1هلحق )

تكزيع  تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الكحدة الفرع السؤاؿ العبلهة 
 العبلهات

       1.5 1 1 األكؿ 10
  2 1       1.5 
  3 1       1.5 
  4 2       1.5 
  5 3       1.5 
  6 3       1.5 
  7 3       1.5 
  8 3       1.5 
  9 3       1.5 
  10 4       1.5 
       4 1 أ الثاىي 25
       3 1 ب  
      2  2 1-ج  
      2  3 2-ج  
      2  1 3-ج  
       4 2 د  
      8  3 ق  
       6 4 أ الثالث 25
       5 4 ب  

      2  1 1-ج  
      2  2 2-ج  
       4 3 د  
      2  4 1-ق  
      2  2 2-ق  
      2  1 3-ق  
      5  2 أ الرابع 25
      6  3 ب  
     2   1 1-ج  
     2   2 2-ج  
      4  1 د  
       6 2 ق  

       1 1 1-أ الخاهس /اختيارم10
       1 2 2-أ  
       1 4 3-أ  
       1 4 4-أ  
      3  1 ب  
       3 1 ج  
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       1 1 1-أ السادس /اختيارم10
       1 2 2-أ  
       1 2 3-أ  
       1 4 4-أ  
      3  1 ب  
       3 4 ج  















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



259 

 

 م2014-ية العامة /الفرع الشرعيامتحانات الثانو : (5ممحق ) 
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 فيرس الجداول 
 الصفحة عنوان الجدول  رقم ال

 29 الغربية الضفة هحافظات/الشرعي الفرع – الثاىكية الشٍادة في الىاجحيف عدد (1.2)

 30 غزة قطاع هحافظات/ الشرعي الفرع– الثاىكية الشٍادة في حيفالىاج عدد (2.2)

 58 .الدراسة عيىة الهدارس في الشرعي كالطالبات الطبلب عدد إحصائية (1.3)

 69 الثاىكية لمهرحمة الشرعي الهىٍاج كتب في العاهة األٌداؼ تحقؽ هؤشرات (1.4) 

 72 الثاىكية لمهرحمة الشرعي الهىٍاج كتب في الخاصة األٌداؼ تحقؽ هؤشرات (2.4)

 81  بمكـ تصىيؼ كفؽ الشرعي لمهىٍاج لكحدات السمككية األٌداؼ لتحميؿ الهئكية الىسب (3.4)

 83 الشرعي الهىٍاج كتب دركس في الهحتكل بىاء هعايير لتحقؽ  الهئكية الىسبة (4.4)

 86 الثاىكية رحمةلمه الشرعي الهىٍاج كتب دركس في الدافعية إثارة طرؽ تكرار (1.4.4)

 89 لثاىكما لمهرحمة الشرعي الهىٍاج كتب في جاءت كها األىشطة لهعايير الهئكية الىسبة (5.4)

 91  بمكـ تصىيؼ كفؽ الشرعي الهىٍاج في التقكيـ أسئمة التحميؿ الهئكية الىسبة (6.4)

 93 القرآف عمكـ كتاب كاصفاته جدكؿ  (1.7.4)

 األكلِ الكرقة2014 (عاـ القرآف عمكـ لهادة العاهة الثاىكية افاهتح أسئمة تحميؿ (1.7.4-أ)
 (كالثاىية

93 

 94 الشريؼ الحديث كتاب كاصفاته جدكؿ (2.7.4)

 94 ـ2014 عاـ الشريؼ الحديث لهادة العاهة الثاىكية اهتحاف أسئمة تحميؿ (2.7.4-أ)

 95 "الهعاهبلت فقً"اإلسبلهي الفقً كتاب كاصفاته جدكؿ (3.7.4)

 95 ـ2014عاـ"الهعاهبلت فقً" اإلسبلهي الفقً اهتحاف العاهة الثاىكية أسئمة تحميؿ (3.7.4-أ)

 96 اإلسبلهية الىظـ كتاب كاصفاته جدكؿ (4.7.4)
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 الصفحة عنوان الجدول  رقم ال

 96 ـ2014عاـ اإلسبلهية الىظـ اهتحاف العاهة الثاىكية أسئمة تحميؿ (4.7.4-أ)

 98 كتاب كؿٌ  في الكحدات أٌداؼ عدد ىسبة (1.8.4)

 99  كتاب كؿ في الصفحات عدد هع األٌداؼ عدد هع الدركس عدد تىاسب هدل (2.8.4)

 100 كتاب كؿٌ  في الكاحد رسالدٌ  أٌداؼ عددل الهئكية الٌىسبة  (3.8.4)

 101 الٌدركس صفحات لعدد الهئكٌية الٌىسب (4.8.4)

 102 الٌشرعيٌ  الهىٍاج دركس في األىشطة عدد (5.8.4)

 103 درس كؿ في  الكريـ القرآف هف ٌلةاألد عدد (6.8.4)

 105 درس كؿٌ  في الٌىبكٌية األحاديث هف األدٌلة عدد (7.8.4)

 107 سك ر الدٌ  أسئمة لعدد الهئكٌية الٌىسبة (8.8.4)

 108 الٌشرعيٌ  الهىٍاج كتب دركس في األسئمة تىٌكع  (9.8.4)

 108 الٌدركس في قكيـالتٌ  أسئمة أٌداؼ هستكيات لعدد الهئكٌية الٌىسبة (10.8.4)

 109 رعيٌ الشٌ  لمهىٍاج كميٌ الشٌ  اإلطار حيث هف الهدرسيٌ  الكتاب هكاصفات (9.4)

 111 رعيٌ الشٌ  لمهىٍاج ـالهعمٌ  دليؿ هكاصفات (10.4)
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 فيرس األشكال
 

 شكل

 

 الصفحة عنوان الشكل         

 16 جاهىظكهة تقكيـ الهىٍ                1.2

 16 أسس التقكيـ        2.2

 18 هجاالت التقكيـ          3.2
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 :يرس المالحقف
 

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق
 159 كتب تسٍيؿ الهٍهة 1
 162 تحكيـ أدكات الدراسة 2
 163 الدراسة ألدكات الهحكهيف السادة قائهة 1.2
 164 أسئمة هقابمة هؤلفي الكتب 2.2
 165 أسئمة هقابمة الهعمهيف 3.2
 166 أسئمة هقابمة الطمبة 4.2
 167 قائهة رصد الهبلحظة 5.2
 168 الثاىكية لمهرحمة الشرعي الهىٍاج هحتكل تحميؿ استهارات 6.2
 169 الشرعي لمهىٍاج العاهة األٌداؼ تحميؿ استهارة 1.6.2
 171 عيالشر  لمهىٍاج الخاصة األٌداؼ تحميؿ استهارة 2.6.2
 176 بمـك تصىيؼ كفؽ الشرعي الهىٍاج لكحدات السمككية األٌداؼ تحميؿ استهارة 3.6.2
 177 الشرعي الهىٍاج كتب في الهحتكل بىاء هعايير تحميؿ استهارة 4.6.2

 178 الشرعي الهىٍاج كتب في الدافعية إثارة طرؽ تحميؿ استهارة 4.6.2-أ
 179 الشرعي الهىٍاج كتب في األىشطة ىكع تحميؿ استهارة 5.6.2
 180  الشرعي الهىٍاج كتب في التقكيـ أسئمة تحميؿ استهارة 6.6.2
 181 الهكضكعي اإلطار حيث هف الهدرسي الكتاب هكاصفات تحميؿ استهارة 7.6.2
 182 الشكمي اإلطار حيث هف الهدرسي الكتاب هكاصفات تحميؿ استهارة 8.6.2
 183 الشرعي لمهىٍاج الهعمـ ليؿد هكاصفات تحميؿ استهارة 9.6.2
 184 الشرعي لمهىٍاج الهعمـ دليؿ هكاصفات استهارة 10.6.2

 185 الشرعي الهىٍاج كتب لجهيع التحميؿ استهارات 3
 186 الثاىكم األكؿ لمصؼ الشرعي الهىٍاج دركس هحتكل فٍرس 1.3
 191 الثاىكم الثاىي لمصؼ الشرعي الهىٍاج دركس هحتكل فٍرس 2.3
 194 العقيدة لكتاب السمككية األٌداؼ تحميؿ 1.3.3
 195 كعمكهً القرآف لكتاب السمككية األٌداؼ يؿتحم 2.3.3
 195 كعمكهً الشريؼ الحديث لكتاب السمككية األٌداؼ تحميؿ 3.3.3
 196 كأصكلً اإلسبلهي الفقً لكتاب السمككية األٌداؼ تحميؿ 4.3.3
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 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق
 196 الخطابة كفف الدعكة أساليب لكتاب السمككية األٌداؼ تحميؿ 5.3.3
 197 القرآف عمكـ سمككيةال األٌداؼ تحميؿ 6.3.3
 197 تحميؿ األٌداؼ السمككية الحديث الشريؼ 7.3.3
 198 "الهعاهبلت فقً"اإلسبلهي الفقً السمككية األٌداؼ تحميؿ 8.3.3
 198 اإلسبلهية الىظـ السمككية األٌداؼ تحميؿ 9.3.3
 199 اإلسبلهية العقيدة كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 1.4.3
 201 كعمكهً القرآف كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 2.4.3
 204 كعمكهً الشريؼ الحديث كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 3.4.3
 206 كأصكلً اإلسبلهي الفقً كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 4.4.3
 208 الخطابة كفف الدعكة أساليب كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 5.4.3
 211 القرآف عمكـ كتاب حتكله بىاء هعايير تحميؿ 6.4.3
 214 الشريؼ الحديث كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 7.4.3
 216 الهعاهبلت فقً كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 8.4.3
 218 اإلسبلهية الىظـ كتاب هحتكل بىاء هعايير تحميؿ 9.4.3
 220 أىشطة كتاب العقيدة اإلسبلهية 1.6.3
 221 (الحادم عشر )أىشطة كتاب القرآف الكريـ كعمكهً  2.6.3
 223 أىشطة كتاب الحديث كعمكهً 3.6.3
 225 (الحادم عشر )أصكلًأىشطة كتاب الفقً اإلسبلهي ك  4.6.3
 227 أىشطة كتاب أساليب الدعكة 5.6.3
كفؽ تصىيؼ بمـك (العقيدة اإلسبلهية األكؿ الثاىكم)1كتاب تقكيـأسئمة تحميؿ  1.7.3

 الهعرفي
229 

 229 كفؽ تصىيؼ بمـك الهعرفي(القرآف الكريـ كعمكهً)كتاب  تقكيـتحميؿ  2.7.3
 230 كفؽ تصىيؼ بمـك(الحديث الشريؼ كعمكهً)كتاب  تقكيـتحميؿ  3.7.3
 230 كفؽ تصىيؼ بمـك الهعرفي(الفقً اإلسبلهي كأصكلً)كتابتقكيـ أسئمة تحميؿ  4.7.3
 231 كفؽ تصىيؼ بمـك الهعرفي(كفف الخطابة أساليب الدعكة)تحميؿ أسئمة كتاب  5.7.3
 232 ـك الهعرفيكفؽ تصىيؼ بم( عمـك القرآف )كتاب  تقكيـتحميؿ  6.7.3
 233 كفؽ تصىيؼ بمـك الهعرفي( الحديث الشريؼ )كتاب  تقكيـتحميؿ  7.7.3
 233 كفؽ تصىيؼ بمـك الهعرفي( فقً الهعاهبلت )كتاب  تقكيـتحميؿ  8.7.3
 234 كفؽ تصىيؼ بمـك الهعرفي(الىظـ اإلسبلهية)كتاب  تقكيـتحميؿ  9.7.3
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 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق
الحادم ) العقيدة اإلسبلهيةهعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية في كتاب  1.7.3

 (عشر
235 

الحادم )هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية في كتاب القرآف الكريـ كعمكهً  2.7.3
 (عشر

237 

يث الشريؼ كأصكلً دفي كتاب الح هكاصفات الكتاب الهكضكعيةهعايير  3.7.3
 (الحادم عشر )

239 

الحادم )هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية كتاب الفقً اإلسبلهي كأصكلً  4.7.3
 (عشر

241 

هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية في كتاب أساليب الدعكة كالخطابة  5.7.3
 (الحادم عشر)

242 

 243 (الثاىي عشر)هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية في كتاب عمـك القرآف  6.7.3
الثاىي عشر )هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية في كتاب الحديث الشريؼ  7.7.3

) 
246 

الثاىي عشر )ي كتاب فقً الهعاهبلت هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية ف 8.7.3
) 

248 

الثاىي )اب الىظـ اإلسبلهية  هعايير هكاصفات الكتاب الهكضكعية في كت 9.7.3
 (عشر 

249 

 251 تحميؿ أسئمة الثاىكية العاهة /الفرع الشرعي 4
 251 /2014الكرقة األكلِ  –عمـك القرآف  تحميؿ أسئمة اهتحاف الثاىكية العاهة / 1.4

 252 2014الكرقة الثاىية  –تحميؿ أسئمة اهتحاف الثاىكية العاهة / عمـك القرآف  1.4 -أ
 253 2014تحميؿ أسئمة اهتحاف الثاىكية العاهة / الحديث الشريؼ  2.4
 255 2014ة العاهة / الفقً اإلسبلهي"فقً الهعاهبلت" تحميؿ أسئمة اهتحاف الثاىكي 3.4
 257 2014ئمة اهتحاف الثاىكية العاهة / الىظـ اإلسبلهية  تحميؿ أس 4.4
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