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وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر  تنفيذا لسياسة

الرامي للبرنامج االستعجالي  وتفعيالفي مجال التكوين المستمر  والبحث العلمي

إلى إعطاء نفس جديد إلصالح منظومة التربية والتكوين، أعدت الوحدة 

في مجال تكوين األطر بالتنسيق مع  استراتيجية عامةالمركزية لتكوين األطر 

 المصالح المركزيـة ؛

بالتنسيق الوثيق والعمل  المجزوءة هوفي هذا اإلطارتم إنجاز هذ 

والتكوين المكلفة بالشؤون التربوية  المتواصل بين المفتشية العامة للتربية

والوحدة المركزية لتكوين األطر، كتوجه جديد في مجال التعاون وتكثيف 

الجهود إلشراك جميع الفاعلين مركزيا وجهويا للنهوض بالتكوين الذي يشكل 

تطوير كفاءاتها وتمكينها ذلك بالعمود الفقري لتأهيل الموارد البشرية بالقطاع، و

 .لإلرتقاء بالمنظومةاإليجابي والفعال من االنخراط 

التي تشمل جميع المواد المقررة  إن الهدف من إنجاز هذه المجزوءات

هو االستجابة  (الثانــوي التأهيليوالثانــــوي اإلعـــدادي واالبتدائي ) بالتعليم 

بمختلف المستويــات في مجال  الفورية للحاجة الملحة للسيدات والسادة األساتذة

كتيك المواد وتقويم التعلمات بناء على اقتراحات السيدات والسادة المفتشين ديد

تتويجا للعروض التشخيصية لوضعية وذلك،  المنسقين المركزيين التخصصيين

/ تدريس مختلف المواد التي قدموها أثناء اجتماعات خاصة خالل شهري أكتوبر 

 .مكلفة بقطاع التعليم المدرسي برئاسة السيدة لطيفة العابدة الوزيرة ال 2002نونبر 
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 :زوءاتــداد المجــة إعــمنهجي

 تحديد محاور التكوين-1

فبعدما تم تقديم هذه العروض ومناقشتها ودراستها وتصنيف محتوياتها حسب 

األولوية التي تتطلبها المرحلة إلغناء برنامج الوزارة في مجال التكوين المستمر، تم 

 :ع برنامج خاص باألجرأة الشروع في وض

عقد اجتماعات أولية مع السيدات والسادة المنسقين المركزيين  –

الوحدة المركزية لتكويــن المكلف بمدير الالتخصصيين برئاسة السيد 

( الثانوي اإلعدادي والتأهيلي –االبتدائي ) األطــر كل فئة على حدة 

برت ذات أولوية لوضع التصور العام للعملية وضبط المحاور التي اعت

 وقد تم حصرها في ديدكتيك المواد وتقويم التعلمات، ومستعجلةخاصة 

الوحدة المركزية لتكوين المكلف بعقد اجتماعات برئاسة السيد المدير  –

األطر خاصة بتشكيل لجن إعداد المجزوءات لضبط منهجية العمل 

ع شبكة وتوزيع األدوار، وتوحيد المنهجية، وفق بيداغوجية الكفايات ووض

 ....التقويم وكذا تحديد الغالف الزمني للمجزوءة  ومواصفاتها

 

 ازــل اإلنجــمراح -2

 :أما مراحل اإلنجاز األساسية فيمكن اختصارها كما يلي 

عقد اجتماعات عمل متوالية ألعضاء الفرق المكلفة بإعداد المجزوءات  –

 برئاسة المنسقين المركزيين،

 المصادقة،تنظيم دورات خاصة بالتجريب و –

 تحديد مواصفات المكونين الجهويين واستدعاؤهم، –

 تنظيم دورات خاصة بتكوين المكونين لفائدة األكاديميات، –

 تجميع المجزوءات وطبع أعداد منها على المستوى المركزي، –

 لكل أكاديمية،( CDقرص + مجزوئتين )توزيع المجزوءات  –
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لجهوي مرفوقة بعث رسائل اإلشعار ببداية التكوين على المستوى ا –

 .ببرنامج عمل قابل للتكييف وفق خصوصيات الجهات

 .عمليات التكوين تتبع –

 

ر، ـــن األطـــكما تجدر اإلشارة إلى أن الوحدة المركزية لتكوي

ق مع باقي المصالح المركزية المشكلة للقطب البيداغوجي، وبالتعاون ـــوبالتنسي

إعداد مجزوءات أخرى في ب تقوم سمع األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، 

مجال التكوين المستمر لفائدة جميع فئات الموظفين واألطر التربوية واإلدارية 

 .انطالقا من الحاجيــات الميدانية الفعليـــة لكل فئـــة علــــى حـــــدة

 دالي محمد 

 المركزية لتكوين األطرمدير المكلف بالوحدة ال      
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المركزية لتكوين األطر بالشكر الجزيل إلى السيدات والســادة  تتقدم الوحدة

المشاركيــن في إعــداد وإنجــاز هذه المجزوءات سـواء كمسؤوليـن أو كمنسقيـن  

 :أو كمشاركيـن أو كمساهمين في عمليات اإلغناء والتجريب والمصادقة 

 

 تربوية،السيدة المفتشة العامة للتربية والتكوين المكلفة بالشؤون ال 

 ات والسادة مديرات ومديري المصالح المركزية السيد 

 ،السيدات والسادة المفتشين المنسقين المركزيين التخصصيين 

 ،السيدات والسادة المفتشات والمفتشين بالجهات 

 ،السيدات والسادة المكونين بمؤسسات تكوين األطر التربوية 

 ،السيدات والسادة األساتذة 

 

ركزية لتكوين األطر بالسيدات والسادة مديرات ومديري كما تنوه الوحدة الم

"  الوحــدات الجهويــة للتكويــن"األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومسؤولي 

 .تتبع هــذا العمل بالميدان خدمة للتربية والتكويــنو الذيـن سيعملون على أجــرأة
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 مية بالتللي  الااووي األيي تدريس المواد اإلسال كتيك مادةمصوغة ديد  
 

 

 مقر العمل اإلطار الصفة  اإلسم والنسب

 منسق المادة علي منكاد
مفتش منسق 

 مركزي
المفتشية العامة للشؤون 

 التربوية

 عضو عمر كعموصي
مفتش منسق 

 جهوي

االكاديمية الجهوية 
 -للتربية والتكوين  فاس 

 بولمان

 عضو محمد اليوفي 
مفتش منسق 

 جهوي

كاديمية الجهوية اال
للتربية والتكوين  

 -تانسيفت –مراكش 
 الحوز

أمينة الشمانتي 
 الهواري

 عضو
مفتش منسق 

 جهوي

االكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين  

 ورديغة -الشاوية 
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 :ةـمحاور المصوغ

 مدخل عام : المحور األول

 مـتقدي. 1

 .لكفايات والتقويمالمواد اإلسالمية ومدخل المقاربة با -1.2

 مدخل الكفايات -2.2 

 التقويم -3.2 

 المفاهيم المرتبطة بالمقاربة بالكفايات: المحور الثاني

 مفهوم الكفاية: أوال

 تعريفات -1.1 

 شروط الكفاية -2.1 

 مفهوم القدرة: ثانيا

 تعــريف -1.2 

 خصائص القدرة -2.2 

 مفهوم المهارة: ثالثا

 تعـريف -1.3 

 المهارة مراحل -2.3 

 المشكلة –الوضعية : رابعا

 تعريف -1.4 

 وظائف الوضعية المشكلة -2.4 

 تقويم التعلمات وفق المقاربة بالكفايات: المحور الثالث

 مفهوم التعلمات: أوال

 تعريف -1.1 

 مفهوم التقويم: ثانيا

 تعاريف -1.2 

 أنواع التقويم -2.2 
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 التقويم التشخيصي -3.2 

 ي في التقويم التشخيصياإلطار المرجع -4.2 

 التقويم المرحلي التكويني -5.2 

 التقويم اإلجمالي اإلشهادي -6.2 

 المراقبة المستمرة واألطر المرجعية: المحور الرابع

 المراقبة المستمرة: أوال

 األطر المرجعية: ثانيا
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 مدخل عـام: المحور األول

 تقديم -0 

من الميثاق الوطني للتربية  136ر كما نصت عليه المادة يعتبر التكوين المستم 

. والتكوين، رافعة أساسية في مسلسل اإلصالح الذي يستهدف النظام التربوي بالمغرب

ذلك أن إعادة تأهيل أطر التربية والتكوين يستجيب في العمق لضرورة التكيف مع 

درسة ووظائفها وأدوارها المستجدات التربوية، والتغيرات المعرفية في أفق تحديث الم

 .حتى تصبح إحدى مرتكزات التنمية الشاملة

من هذا المنطلق، ونظرا لألهمية البالغة التي يكتسبها تقويم التعلمات من منظور  

مدخل الكفايات باعتبارها خيارا استراتيجيا ومدخال للتجديد، وإطارا مرجعيا إلصالح 

هج، وبرامج، وكتب مدرسية، وطرائق تربوية، المنظومة التربوية بكافة مكوناتها، من منا

 :فقد تم اقتراحه ليكون من بين مواضيع هاته الدورة التكوينية تحقيقا لألهداف التالية

 :األهداف العامة

  تمكين الفئة المستهدفة من التكوين من بعض اآلليات واالستراتيجيات لمواجهة

 .متطلبات المهنة

 ن وتطوير مردوديتهمتنمية المهارات التدريسية للمدرسي. 

 تحسين معارفهم ومهاراتهم وتعميقها. 

 توحيد الرؤى حول تقويم التعلمات، وفقا للمقاربة بالكفايات والمفاهيم المرتبطة به . 

 بلورة منهج شمولي للتقويم. 

 :األهداف الخاصة

 تعرف المفاهيم األساس المرتبطة بتقويم التعلمات وفق المقاربة بالكفايات. 

 از أنشطة التقويم وتفعيل وتطوير أدواتهتخطيط وإنج. 

 التمرن على كيفية تقويم التعلمات وفق المقاربة بالكفايات. 
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 العلمية والجودة: إرساء الممارسات التقويمية على معايير. 

  إرساء آليات الدعم الفردي داخل تعليم جماعي من خالل اعتماد المقاربة األداتية

 .للتقويم التكويني

ت المنهجية لهذا التكوين، المزاوجة بين الجانب النظري والعمل ومن المستلزما

على أمل أن ينخرط السادة األساتذة في مسلسل نشدان الجودة  ،التطبيقي داخل ورشات

 :ميالتي تعني في مجال التدريس والتعل

نهج المرونة التي تجعل المتعلم يبتعد عن الجمود، حيث ال يظل التعلم حبيس   -

 .متحانمنظور أداء اال

 .مراعاة الخصوصية االجتماعية، والثقافية، والبيئية للمتعلم  -

 .تحقيق الفاعلية واإليجابية من قبل المتعلمين عوض السلبية  -

التركيز على الثوابت الدينية، والوطنية، والهوية الثقافية واالنفتاح على العصر   -

 .ن التربويلتصبح إحدى مقومات التنمية على كافة المستويات، ومنها المكو

هذا، وإن مواصلة السادة األساتذة للتكوين الذاتي باعتباره االمتداد الطبيعي ألي 

 .تكوين مؤسساتي لمن شأنه أن يضمن إغناء التجارب والممارسات، وإثراء التراكمات

المواد اإلسالمية ومقاربة مدخل الكفايات  -0.0

 :والتقويم

الثانوي التأهيلي األصيل أهمية كبرى في يكتسي منهاج المواد اإلسالمية بالتعليم  

وتأسيسا وبناء شخصيته المتوازنة، ... تكوين المتعلم علميا ومعرفيا وتربويا ومنهجيا

 :، فمدخل الكفايات يعزز مكانة تدريس هاته المواد لالعتبارات التاليةعليه

عطاء يحاول مدخل الكفايات تجاوز صعوبات األجرأة فيما يتعلق بمجال القيم، وإ -

االمتياز للتربية على التعلم من خالل التركيز على المواقف، ومطابقة الفكر للواقع، 

والمزاوجة بين المعرفة وجوانب توظيفها في الحياة مما يطرح على مدرسي المواد 

اإلسالمية إعادة النظر في المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية بشكل يجعل المضمون 

الوصول إلى غاية أشمل وأعمق من خالل التركيز على المفاهيم  المعرفي وسيلة من أجل

الجوهرية، وتجاوز الجزئيات، والتفريعات تفعيال لمبدأ الشمول والتدرج، والتكامل في 

 –أنشطة تعليمية  -دروس تطبيقية –س نظرية ودر: )بناء الوحدات وتنويع التعلمات

ا يمكن من تنمية الكفايات النوعية ، مم...(إنجاز بحوث -إعداد مشاريع شخصية -تعلمية
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الخاصة بمكون من المكونات، أو بمادة من المواد والكفايات المستعرضة التي تبنى عبر 

، وسياقات مختلفة كلما ارتقى المتعلم وتدرج عبر المراحل واألسالك متنوعةمواد 

 .التعليمية

 

 

 :مقاربة مدخل الكفايات -0.0 

ناول بها الشخص أو الدارس الموضوع المدروس، هي الطريقة التي يت: المقاربة 

والمقاربة أساس نظري يتكون من مجموعة من المبادئ يتأسس عليها برنامج دراسي، 

وتحيل المقاربة بالكفايات على التخطيط التربوي، واستحضار الحاجة الوظائفية 

الت التي تعرفها باالنطالق من اهتمامات المتعلم، واالستجابة للتحديات التي أفرزتها التحو

( 2000يناير )المنظومة التربوية خاصة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

 :والمتمثلة في

 ضرورة االستجابة للكم الهائل من المعارف وكيفية الوصول إليها. 

 ضرورة إعطاء معنى للتعلمات. 

 ضرورة إيجاد نوع من النجاعة للنظام التربوي. 

 نهاية كل  األساسية التي تدخل في تنمية الكفايات بدقة في التأكيد على الموارد

األهداف النهائية عوض التأكيد في المقاربات التقليدية سنة، ولكل مادة دراسية 

 .على محتويات البرنامج

  اإلشهاد على ما اكتسبه المتعلم من خالل وضعيات ملموسة وليس عبر استعراض

 .مجموعة من المعارف سرعان ما تنسى

 تحديات أساسية تتمثل في دمقرطة التعليم، التي ال تتمثل فقط في ضمان  رفع

ولوج كل من وصل إلى سن التمدرس المدرسة، بل ضمان نفس فرص النجاح 

 .لكل متعلم

 :التقـويـم-2.0

تجدر اإلشارة إلى أن إرساء ثقافة تقويمية تمكن من المساعدة على اتخاذ قرارات 

تتسم بالموثوقية، والمصداقية، والثبات، من شأنها أن  فاعلة وناجعة بناء على معطيات
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تسهم في الرفع من مردودية نظام التربية والتكوين، وترشيد الموارد وتقنين الممارسات 

في إطار مقاربة علمية بواسطة آليات تحتل من بينها آليات التقويم مكانة متميزة ليتم 

على الخصوص تطوير جودة التعليم،  التقويم البيداغوجي وفق وظائف معينة الهدف منها

والرفع من مردوديته، وفي هذا السياق أصبح من الضروري أن يكون المدرسون، وباقي 

وذلك باعتبار . رجال التربية على علم بما يوفره التقويم من إمكانات في دعم ممارستهم

ية، تهدف التقويم أداة بيداغوجية في خدمة كل من المتعلم والمدرس، واإلدارة التربو

باألساس إلى تحسين األداء بشكل عام، وإنجازات المتعلمين بشكل خاص، أخذا باالعتبار 

معظم  وثيرةلحرص أثناء التدريس على مسايرة مختلف وظائف التقويم وأهدافه، وا

ت التي يواجهونها قصد معالجتها، حيث المتعلمين في التعلم واالنتباه لثغراتهم، والصعوبا

لكل المتعلمين بتدارك التعثرات التي حصلت لديهم بالنظر لكفاية، أو عدة  يسمح التقويم

،والتقويم بكل أنواعه على العموم و التكويني كفايات ثم التطرق إليها في عملية التدريس

ال أن يكون شكال من أشكال الدعم للمتعلمين المتعثرين كل منه على الخصوص ال يمكن إ

 .فردي داخل تعليم جماعيحسب حاجياته ووتيرته فهو دعم 

 المفاهيم المرتبطة بالمقاربة بالكفايات: المحور الثاني

  مفهوم الكفاية: أوال

 :تعريفات -0.0

 :عرفت الكفاية في المجال التربوي بعدة تعريفات منها 

  القدرة على تعبئة مجموعة منتظمة من المعارف والمهارات والمواقف إلنجاز

 .مهام

 بئة واستعمال ناجح لمجموعة من المواردفعل معقد مبني على تع. 

 القدرة على الفعل الناجح في نمط من الوضعيات. 

  الكفاية جملة قدرات تتيح للمتعلم أن يؤدي مهاما وأنشطة معينة في وضعيات

 :مختلفة ذات خصائص أربع

 .اربتاطها بالفعل إذ ال تتحقق إال عن طريقه -1

 (.لوضعياتا)ارتباطها بالسياق الذي تمارس فيه  -2
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 –المهارات  -القدرات –المعارف )اشتمالها على كافة مناحي الشخصية  -3

 ...(.االتجاهات –المواقف 

 .احتواؤها على محتويات مندمجة -4

درسي، بل هي أكثر فالكفاية إذن، ليست معارف نطبقها كما يتصور في التعلم الم

قديم المعارف الجاهزة إلى رات تكتسب عن طريق الممارسة، وتجاوز تمن ذلك نتائج خب

 .اكتساب المتعلم منهجية الوصول إلى تلك المعارف أو بنائها

ولقد ورد مفهوم الكفاية على المستوى التربوي الوطني المغربي في الدعامة الثالثة 

، كما أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الدعامة (57إلى المادة  52من المادة )

العمل على إنجاح المتعلم في الحياة، وتأهيله للتوافق مع محيطه،  الرابعة على ضرورة

واعتبر الكفايات والقيم، مدخال إلصالح منظومة التربية والتكوين، وشرطا لمواصلة 

 .الدراسة أو االندماج في الحياة العامة

استعمال استراتيجية ونظام يمكن من احتواء النشاط وتظهر في  نإذ فالكافية

 :و تستلزم الكفاية   .   التعبئة

 معارف نظرية وعملية -

 مهارات مرتبطة بالمحتوى -

 قـدرات -

 ...معارف منهجية -

 :الشروط المطلوبة في الكفاية -0.0

 :من شروط الكفاية

 أن تندرج ضمن سياق -

 أن يكون السياق مجاال للمالحظة -

 ينبغي أن تتيح المالحظة إمكانية التقويم -

كفاية )فاية إما ضمن مادة دراسية واحدة بناء الموارد شرط أساس الكتساب الك -

 (.كفايات عرضائية)أو ضمن مواد دراسية متعددة ( نوعية خاصة

تجاوز تنمية الكفاية تحقيق أهداف معرفية إلى اكتساب القدرة على تعبئة المعارف  -

المشكلة الجديدة والمتنوعة والمرتبطة  –وإدماجها لمواجهة عائلة من الوضعيات 

المتعلم، وقابلية الكفاية للتقويم، تبعا للمعايير، والظروف المحددة بحاجة أو حياة 
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في نص الكفاية والتي تبين مستوى تحقق األهداف التعليمية من جهة، وقدرة 

 .المتعلم على إدماج مكتسباته في وضعيات جديدة من جهة أخرى

 :مفهوم القدرة: ثانيا

 :تعــريف -0.0

تطبيق في مجاالت مختلفة، وتظهر القدرة في القدرة نشاط ذهني مستقر وقابل لل 

تطبيقها على مضامين من مثل القدرة على الترتيب، والتحليل، والتصنيف، والجمع 

إال  وهذه القدرات في حد ذاتها تبقى قليلة المفعول. يبوالنقد، والرسم، والتلوين، والتجر

فقهية أو أصولية، أو إذا ارتبطت بمضمون معين كالقدرة على تحليل نص قرآني أو قاعدة 

ولما كانت جل القدرات عقلية فال يمكن . تصنيف مفاهيم مرتبطة بمكون من المكونات

التجريب، وكذلك القدرات  –التلوين  –الرسم : إغفال القدرات الحس حركية، مثل

 ...ربط عالقة -اإلنصات –التأثر : الوجدانية، مثل

 :خصائص القدرة -0.0

 :من خصائص القدرة 

تفعيلها في مجموع المواد الدراسية، وفي مستويات تعليمية : االمتداد خاصية -

 .مختلفة

تتطور القدرة مدى الحياة في اتجاه الدقة، إذ يمكن أن تمارس : خاصية التطور -

القدرة على المالحظة مثال بسرعة فائقة أو بدقة متناهية، أو بموضوعية كبيرة، أو 

 .بعفوية

ند احتكاكها بالوضعيات المشكلة، فتتولد قدرات تتطور القدرة ع: خاصية التحول -

 . جديدة

إذ ال يمكن تقويم سوى القدرات المرتبطة بمضامين : خاصية عدم القابلية للتقويم -

تقويم القدرة على التفاوض، او التواصل، أو المالحظة  كيف يمكنمعينة، إذ 

 .الصرفة

 

 :مفهوم المهارة: ثالثا

 :تعــريف -0.2
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التعلمي نسق من المعارف والقدرات يحصل التفاعل -ال التعليميالمهارة في المج 

فيما بينها بشكل يسمح بتمظهرها وأجرأتها في أوضاع تعليمية، بمعنى أن القدرات 

على اإلتقان القائم على الفهم، ** المنجزة بإتقان هي المؤسسة على امتالك المهارة، وهي 

 :فالمهارة

 تتطلب الحذف، واإلتقان، والسرعة -

 .تطلب الفهم واإلدراكت -

 .تتمظهر من خالل األداء واإلنجاز -

 .قدراتعدة قدرة أو ترتبط ب -

 

 :مراحل المهارة -0.2

 .تلقي الخيرة -

 .تراكم الخبرات -

 .إتقان وإجادة األداء -

 .داع خبرات جديدةإنتاج وإب -

 

 

 :الوضعية المشكلة: رابعا

 :تعــريف -0.1

طالب المتعلم بحلها وقد صنف الباحثون الوضعية مشكلة حقيقية أو مفترضة ي 

 :التربويون الوضعيات المشاكل المرتبطة بالكفاية إلى ثالثة اصناف

 وضعية التعلم أو وضعية االستكشاف. 

 وضعية اإلدماج. 

 وضعية التقويم. 

 :وللوضعية المشكلة داللة بالنسبة للمتعلم حيث إنها

 .تتيح له فرصة تعبئة مكتسباته في مجاالت حياته -

 .شكل تحديا بالنسبة له، ومحفزا على التعلم الذاتيت -
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تتيح له فرصة االستفادة من مكتسباته بنقلها بين سياقات مختلفة، وتفتح له آفاق  -

 .تطبيق مكتسباته

 .تمكينه من الربط بين النظري والتطبيقي وبين مساهمات مختلف المواد المدرسة -

بين ما اكتسبه وما يتطلبه حل  تمكنه من تحديد حاجاته في التعلم من خالل الفرق -

 .الوضعية المشكلة

 

 :وظائف الوضعية المشكلة -0.1

وتتمثل في تقديم إشكالية ال يفترض حلها منذ البداية، وإنما تعمل : وظيفة ديداكتيكية -

 .على تحفيز المتعلم النخراطه الفاعل في بناء التعلم

التعلمات المكتسبة في سياق و مواردويتعلق األمر بتعلم إدماج ال: وظيفة تعلم اإلدماج -

 .خارج سياق المدرسة

مسألة جديدة يهدف  –وتتحقق هذه الوظيفة عندما تقترح وضعية : وظيفة تقويمية -

تقويم قدرة المتعلم على إدماج التعلمات في سياقات مختلفة، ووفق معايير محددة، 

 .الكفاية المشكلة دليال على التمكن من-ويعتبر النجاح في هذه الوضعية

 

 

 

 تقويم التعلمات وفق المقاربة بالكفايات: المحور الثالث

 مفهوم التعلمات في المقاربة بالكفايات: أوال

 :تعــريف -0.0

التعلمات صيرورة ومرحلة من مراحل اكتساب الكفاية، وتعني ممارسة قدرة على  

ارية، تعلم، وتصنف إلى أهداف معرفية وأهداف مهالمحتوى معين يكون موضوع 

وتتوزع التعلمات في المقاربة بالكفايات إلى . عاطفية-وأهداف وجدانية مواقفية أو سوسيو

 :فترتين

فترة لتعلم الموارد، وفترة لتعلم دمج الموارد الداخلية والخارجية أي األنشطة اإلدماجية 

 .التشخيصي والتكوينيوالتقويم 
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 :تعلمات الموارد -.01

تنمية الموارد باعتماد البيداغوجيا  علىبالكفايات المدرس في المقاربة  يعمل 

المعمول بها، غير أن تعلمات الموارد في المقاربة بالكفايات تختلف عن المقاربات 

التقليدية كونها تعطي أولوية إلنماء الموارد التي تدخل في تنمية وتطوير الكفايات األساس 

ية يراها المدرس مالئمة لتحقيق أهدافه المنشودة وال تلغي المقاربة بالكفايات أي بيداغوج

غير أنه من األفضل اعتماد بيداغوجية األهداف في تنمية الموارد، تصنيف األهداف إلى 

وينتقي األهداف التي تدخل في ... معارف نظرية، ومعارف عملية ومعارف وجدانية

 .تنمية الكفاية

 :أنشطة اإلدماج الجزئي -.21

ي بعدما يرسي داغوجية تلبي أنشطة تعلم الموارد، أإن أنشطة اإلدماج أنشطة بي 

كون ما أو مادة ما تليها أنشطة إدماجية تهدف إلى تعلم هذه الموارد المتعلم معارفه في م

وهذه األنشطة تتوج ما سبقها من أنشطة االكتساب . في وضعيات مركبة معدة لذلك

بالجدية وتمكنه من تعبئة جزء والتدريب، والتطبيق، وتتيح للمتعلم ربط تعلماته السابقة 

مسائل تتدرج من حيث الصعوبة -من موارده المرتبطة بالكفاية واستثمارها في وضعيات

والمعنى، ويمكن لهذه األنشطة أن تكون كذلك مناسبة لتعلم اإلدماج وبنائه تدريجيا 

جديدة للوصول إلى فترة التقويم التي تتيح للمتعلم تعبئة مكتسباته قصد مهالجة وضعيات 

وخارجه لتقويم مدى تمكن المتعلم من تحقيق الكفاية المستهدفة، وعلى هذا أداخل القسم 

 .األساس تكون وضعيات التقويم مشابهة للوضعيات المقدمة خالل أنشطة اإلدماج النهائي

 

 مفهوم التقويم: انيثا

 :تعــاريف -010

ما احتفظت به من تجدر اإلشارة إلى أن المقاربة بالكفايات احتفظت من ضمن  

بيداغوجيا األهداف اإلجرائية بمبدأ التعاقد، ودقة الصياغة، وظروف اإلنجاز، والمعيار 

بيداغوجيا )المقبول، غير أن التقويم في مدخل الكفايات وعلى عكس المقاربات األخرى 

 ال يقوم على أساس مقارنة أداء المتعلم بأداء غيره، وإنما (األهداف الصنافية -المضمون
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يتأسس على تقويم األداء بالنظر إلى القدرات والكفايات المسطرة في اإلطار المرجعي 

 مفهوم التقويم ؟ لى اإلطار المرجعي للتقويم، فماللكفايات واستنادا إ

يمكن تحديد جال والموضوع، والصنف ال كيفما كان التقويم من حيث النوع، والم 

واألدوات يستهدف من خاللها إدراك الفارق  مفهومه في مجموعة من العمليات، واآلليات،

وهذا يتطلب . بين الوضعية الحالية والوضعية المتوخاة بالنظر للموضوع المراد تقويمه

وفيما . تحديد الوضعية المرغوب فيها من خالل تحليل المعطيات واستثمارها، واستقرائها

تصف بكل دقة ما نريد أن  يتعلق بمجال تقويم التعلمات، فإن الوضعية المتوخاة ينبغي أن

نحققه من تعلمات لدى المتعلمين عن طريق تحليل المناهج والبرامج من حيث البناء 

، فيتم بواسطة أدوات مالئمة وأن (ما هو كائن)الوضعية الحقيقية  دوالتصور، أما تحدي

 :إجراء أي عملية تقويمية تقوم على المرور عبر المراحل المنهجية التالية

 وع التقويمتحديد موض. 

 بناء أدوات مالئمة للوضعية الحقيقية المراد استجالؤها. 

 جمع المعطيات عن طريق التقويم. 

 اتخاذ قرارات في عالقة بالهدف من التقويم. 

 تسخير التقويم لضمان التدخل البيداغوجي الناجح. 

 :ويمكن توضيح فعل التقويم من خالل الخطاطة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فـعل التقويم

 ما يجب أن يكون نـةمـقــار ما هو كـائن
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وانطالقا من التحديد السابق لمفهوم الكفاية، فإن موضوع التقويم يتشكل من مكونين 

 :أساسيين

 .تقويم مدى اكتساب المتعلم للموارد الضرورية لحل الوضعية المعينة -1

تقويم مدى قدرة المتعلم على تعبئة مجموعة من الموارد الداخلية والخارجية في  -2

 .عيات جديدةوض

: تحسين تحصيل المتعلمين)والهدف منه ( التعلمات)وبعد تحديد مجال التقويم 

 :يقتضي التقويم مرحلتين أساسيتين( التقويم التكويني

 إصدار حكم قـياس

 اتخاذ القرار

 تقويم إجمالي

 األهداف النهائية
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اإلطار )الوضعية المتوخاة والتي تصف ما نريد أن نحققه لدى المتعلمين  -

 (.المرجعي للتقويم

لتي تصف بدقة حالة التعلمات لدى الوضعية الحقيقية للتعلم عند المتعلمين وا -

 .المتعلمين مقارنة باإلطار المرجعي

 :أنواع التقويم -010

التقويم :  احتفظت المقاربة بالكفايات بنفس أنواع التقويم التي كانت متداولة من قبل

غير أن هذه المقاربة . اإلشهادي –التكويني واإلجمالي  -التشخيصي والمرحلي –القبلي 

 .ديدة لكل نوع من أنواع التقويمحددت وظائف ج

 :التقويم التشخيصي -210

وهو تقويم تمهيدي قبلي يتم إجراؤه في بداية السنة الدراسية على أساس قياس قدرة 

المتعلم على إدماج مكتسباته في السنة الفارطة ويهدف هذا التقويم إلى صياغة فرضيات 

تعلم القتراح عالجات لتجاوز وضعية حول المعيقات المرتبطة بالوضعية التربوية لدى الم

العجز المالحظة، وكما يكون التقويم التشخيصي وصفيا وتمهيديا فقد ينحو منحى 

التشخيص التحليلي السببي بهدف الكشف عن أسباب وعلل العجز لدى المتعلم على 

 .مستويات عدة

 :اإلطار المرجعي في التقويم التشخيصي -110

 :ي في التقويم التشخيصيالمكون األول لإلطار المرجع

 .القدرة على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية -

مجموعة ال نهائية من الوضعيات المعقدة الجديدة، والتي تتطلب تعبئة موارد  -

 .معينة وفق تركيبات مختلفة

 :المكون الثاني

 .الئحة الموارد الداخلية التي تم التطرق إليها في التدريس -

 .كنةالموارد الخارجية المم -

 :التقويم المرحلي التكويني -510

يواكب هذا التقويم أنشطة التعلم ويقيس قدرته على تمثل المعارف والمفاهيم 

والتحكم في المهارات، وإبداء مواقف واتجاهات من خالل ممارسته مجموعة من 

فالتقويم التكويني يواكب . األنشطة التكوينية أو تفعيل مكتسباته في وضعيات إدماجية
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رورة العملية التعليمية التعلمية أثناء الدرس أو بعد نهايته، ويكشف عن مدى تناسق سي

مكونات الفعل التعليمي، ويرتبط بمفهوم التغذية الراجعة، وهدفه األساس أن يقدم للمتعلم 

 .معلومات عن تطوره أو ضعفه ووسائل لمعالجة هذا الضعف

 :اإلطار المرجعي للتقويم التكويني -610

 :ديد اإلطار المرجعي في التقويم التكويني انطالقا من طرح األسئلة التاليةيتم تح

 ما المكتسبات القبلية الضرورية للتحكم في كل مورد من الموارد السابقة ؟ -

 ما الوضعيات المختلفة لمختلف الموارد ؟ -

 :التقويم اإلجمالي اإلشهادي -710

، ويحظى بأهمية بالغة في وهو تقويم بعدي ختامي يتم في آخر السنة الدراسية

 :مدخل الكفايات، إذ

 .يساعد على وضع حصيلة لما تحقق من أهداف -

 .يمكن من تحري الدقة في إعداد أنشطة الدروس الموالية -

 .يتيح إمكانية وضع خطة للدعم والتقوية -

 

 :أدوات التقويم -810

دة يعتمد إجراء التقويم في مدخل الكفايات على وسائل وأدوات، وطرق متعد 

 :ومتنوعة منها

 -االختبار الشفهي -القياس -األسئلة المغلقة، األسئلة المفتوحة، أسئلة المقال الروائز

وهذه األدوات . شبكات التقويم الفردية والجماعية -المالحظات -االختبار االسقاطي

 وغيرها 

 .كفيلة برصد مستوى تحقق الكفايات -

 .نامج الدراسيالفحص والتحقق مما اكتسبه كل متعلم من البر -

 .ضمان أكبر قدر من النجاح لكل متعلم -

 .اإلخبار بمستوى تطور كل متعلم -

 .وضع استراتيجية محكمة للدعم -

 .المعيار والمؤشر: ويرتبط بتقويم الكفاية مفهومان أساسيان هما
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فالمعيار حسب معجم علوم التربية، خاصية تعتمد إلصدار حكم تقديري على 

 -المالءمة)إما باستعمال اسم اصطلح عليه إيجابا  موضوع معين ويمكن صياغته

، وإما باستعمال اسم يرفق بمتمم اصطلح عليه ...(السرعة -اإلبداع  -الدقة -االنسجام

هل التركيب تام، مثال ؟ هل )، وإما بسؤال ...(إنتاج ذاتي -تأويل صحيح  -استعمال جيد)

 ...(.أنجز المتعلم عمله بشكل جيد ؟

قابال للمالحظة والقياس، وعالمة دالة ( كميا أو كيفيا)ثل معطى أما المؤشر، فيم

على بلوغ الهدف المنشود وصياغة المؤشرات أمر ضروري في كل مرحلة من مراحل 

 .اكتساب الكفاية

هذا بالنسبة للجانب النظري في مجال تقويم الكفايات، وستعمل الورشات على 

ل نماذج من أدوات التقويم التشخيصي التدريب على صياغة الوضعيات المسائل من خال

 .والتقويم التكويني وتشخيص التعلمات، وروائز التحكم حسب المجال
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 للسنة الثانية من سلك البكالوريا 

 المراقبة المستمرة: أوال

بية والتكوين تأسس منظور جديد لتقويم التعلمات على ضوء ميثاق التر 

باألقسام الدراسية واألسالك التعليمية، ومن الجديد الذي أتى به الميثاق الوطني للتربية 

والتكوين في مجال التقويم االنتقال التدريجي من جعل التقويم مرحلة نهائية تقوم على 

م تشخيصي وتكويني باعتماد بعض المعيارية بغية إصدار حكم جزائي انتقائي إلى تقوي

 :المفاهيم األساسية التي منها

عملية التقويم ال تنحصر في الحكم النهائي على المنتوج، بل تشمل المراجعة  -

 .والتصحيح الدائمين بغية اإلحاطة بمواطن النقص والتحكم فيها

عملية التقويم دائمة ومستمرة وصيرورة تواكب تحصيل التعلمات وتكشف عن  -

 .جودة المردودية والتحكم ومعالجة معيقات التعليم والتعلم

وانسجاما مع ذلك، تأكدت أهمية المراقبة المستمرة وتوسعت لتشمل األنشطة 

المندمجة إلى جانب الفروض المحروسة للحصول على معدالت تنص عليها المذكرات 

ستمرة من حيث المنظمة وستعمل الورشات على قراءة المذكرات الخاصة بالمراقبة الم

مبادئها وأهميتها، وأساليبها وخطوات إعدادها، ومواصفاتها، وطريقة احتساب معدالتها، 

وإجراءاتها التنظيمية وتتبعها، واستثمار نتائجها بالنسبة للمدرس والمفتش التربوي 

 .واإلدارة التربوية

 

 اإلطار المرجعي: ثانيا

 :تعريف اإلطار المرجعي -0.0

أداة منهجية ومرجعية وطنية يتم اعتمادها في بناء مواضيع اإلطار المرجعي  

 .اختبارات مختلف الموارد المعنية باالمتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا

 :أهداف اإلطار المرجعي لالمتحانات اإلشهادية -0.0

تدقيق وتطوير أدوات ومساطر إعداد : تتجلى أهداف اإلطار المرجعي فيما يلي 

ات نيل شهادة الباكالوريا وتكييفها مع المستجدات المتعلقة باعتماد هندسة مواضيع امتحان
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بيداغوجية جديدة بمناهج تربوية جديدة ومع مقتضيات القرار الجديد المنظم المتحانات 

 .البكالوريا

 .يجسد اإلطار المرجعي التوافق حول التحصيل النموذجي -

 .يعمل على تحديد مواصفات التعلم النموذجي -

 .االمتحانات على معايير وطنية واضحة ومحددة إرساء -

يستجيب لضرورة متولدة عن مطالب المجتمع والمنظومة التربوية على أساس  -

 .تعاقدي

 المكلفون بوضع االمتحانات    

 المؤدون لالمتحانات    

 .المكلفون بالتقويم والمتابعة بغية التأطير األفضل وتدبير المستجدات -

لى جعل المنهاج المطبق أقرب ما يكون إلى المنهاج يعمل اإلطار المرجعي ع -

الرسمي النموذجي، وذلك لكون المنهاج واحد وفرضيات تصريفه متعددة بتعدد 

 .الكتاب المدرسي

توحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين بوضع االمتحان الموحد بغض النظر عن  -

 .تعدد الكتاب المدرسي

تحانات اإلشهادية عبر الرفع من السعي إلى الرفع من صالحية مواضيع االم -

تغطيتها للمنهاج الدراسي الرسمي وتمثيليتها له، وذلك في اتجاه التصريف الفعلي 

 .لمبدأ تكافؤ الفرص

 .إيجاد سند لتقويم مواضيع االمتحانات اإلشهادية -

توفير موجهات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها لضمان تحكم  -

 .ضامين والكفايات األساسية المرتبطة بهاالمتعلمين في الم

 :بنية اإلطار المرجعي

يستند وضع اإلطار المرجعي الختيار مواضيع االمتحان الموحد على التحديد  

الدقيق واإلجرائي لمعالم التحصيل النموذجي للمتعلمين للمواد المعنية بهذا االمتحان عند 

 :من خالل نهاية السنة الثانية من سلك الباكالوريا وذلك

ضبط المضامين والمحتويات الدراسية المقررة مع حصر درجة األهمية النسبية  -

 .لكل مجال مضموني داخل المنهاج الرسمي للمادة الدراسية
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تعريف الكفايات والمهارات، والقدرات المسطرة لهذا المستوى التعليمي تعريفا  -

لمنهاج الرسمي إجرائيا مع تحديد درجة األهمية لكل مستوى مهاري داخل ا

 .للمادة

 .حصر شروط اإلنجاز -

 :توظيف اإلطار المرجعي

 :يوظف اإلطار المرجعي باالستناد إلى المعايير التالية 

أن يغطي االمتحان كل المجاالت الواردة في اإلطار المرجعي الخاص : التغطية -

 .بكل مادة دراسية

جعي لكل مجال أن تعمد درجة األهمية المحددة في اإلطار المر: التمثيلية -

 .مضموني، ولكل مستوى مهاري في بناء موضوع االختبار

أن يتم التحقق من مطابقة الوضعيات االختبارية للمحددات الواردة في : المطابقة -

 :اإلطار المرجعي على ثالث مستويات

 الكفايات والمهارات. 

 المضامين والمحتويات المعرفية. 

 شروط اإلنجاز. 

التفسير : ة اإلطار المرجعي الخاص بكل من موادوستعمل الورشات على دراس

والحديث، الفقه واألصول بالنسبة للمجاالت، وجداول التخصيص، وتدقيق المهارات 

 .األساسية
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االقتنــاع بأهميــة المعرفــة الشــرعية كهــدف مــن األهــداف األساســية التــي يبنــ  عليهــا الفــرد  -
والمجتمع المسلم بواسـطة التربيـة باعتبارهـا أداة مـن أدوات التقـدم والرقـي ، وكخطـوة ألساسـية 

 .نحو بناء االتجاه المرغوب فيه في وجدان المتعلمين 
ق الكتــاب والســنة ، ومــا يلحــ: كنيــتن ثــابتين ، همــا إدراك أن المعرفــة الشــرعية قائمــة علــ  ر  -

 .ستمرارية ، واالمتداد الزمني عبر العصور بهما من فهوم ، مما يكسبها اال
التأكيد عل  دور التقـديم الجيـد للمعرفـة الشـرعية المتضـمنة فـي الكتـب المدرسـية الجديـدة ،  -

ستنباط ، والتأثير والتأثر ، إذ التقديم ، واإلقناع الذي يعتمد أسلوب االالقائمة عل  الفهم الجيد 
الســطحي الحرفــي الجــاف يقلــل مــن فعاليــة العلــم اإلســالمي ، ممــا يخلــق فــي المــتعلم الســلبية 

 ...والجمود ، وعدم التطبيق لما يتلقاه من قيم دينية وخلقية واجتماعية 
 .يس إدراك العالقة بين المواد اإلسالمية بجميع فروعها ، ودور ذلك في التدر  -
اكتساب منهجية تدريسية فعالة ، مما يحقق الكفايات والقدرات والقيم المستهدفة من تدريس  -

 .المواد اإلسالمية
 

 :  المبحث األول
 :  أنواع المعرفة  -0
تتنــوع وتختلــف أنــواع النعرفــة بتنــوع اخــتالف االعتبــارات واألســس التــي يجــري علــ  أساســها   

 : تقسيمها 
لـ  : كتساب تنقسم إلـ  فمن حيث الفطرة واال  - معرفـة بسـيطة أو أوليـة أو ضـرورية ، وا 

 .معرفة كسبية أو نظرية أو استداللية 
 .معرفة بسيطة واضحة ، وأخرى معقدة غامضة : ومن حيث الوضوح والغموض إل   -

 .معرفة نظرية تجريدية ، وأخرى عملية تطبيقية : ومن حيث الصبغة الغالبة عليها  -

 .مثالية وواقعية : طبيعة الوجود  ومن حيث طبيعتها بحسب -

 .علم إلهي ، ومعرفة إنسانية : ومن حيث العالم  -

معرفة اهلل سبحانه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة باألحكام الشرعية : ومن حيث موضوعها  -
ل  معرفـة  الفقهية ، وما يلزمها من علم بأصول الفقه ، ومعرفة بالتفسير والحديث ، وا 

ل  معرفـة بـذات وهي علم القيم : خلقية  واألخالق المستمدة من التصور اإلسالمي ، وا 
لــ  معرفــة كونيــة تتعلــق بــالكون والطبيعــة ومــا  اإلنســان ومــا يتعلــق بهــا مــن علــوم ، وا 

ل  معرفة لغوية ل  معرفة بالسنن االجتماعية والتاريخية ، وا   .يتعلق بها من علوم ، وا 
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معرفـة حسـية ، : فتنقسـم إلـ  أما من حيث طريق الوصـول إلـ  هـذه المعـارف كلهـا ،  -
 (.0)ومعرفة عقلية ، والمعرفة اللدنية تكون من عند اهلل ، ومنها المعرفة النبوية 

 : أهمية المعرفة وحث الشرع عليها  -0
إن المعرفة أعل  وظيفة لإلنسان في الوجـود ، وهـي ميـزة اإلنسـان ، وبهـا يتحقـق اسـتخالفه   

ه الكينونـة اإلنسـانية ملبيـة هتـاف فطرتهـا فـي معرفـة في األرض ،كما أنها تفسـير شـامل تحملـ
نفسها ، ومعرفة ربها ، والتعامل مع الواقع الذي تحياه في الكـون الـذي تعمـره ، وهـذه المعرفـة 

تــتم إال بوجــود علــم ســليم ، وتفســير دقيــق ، موحــد معصــوم كامــل ، يمــن اهلل بهمــا علــ   ال
أن خلقـه ولـم يكـن شـيئا مـذكورا ، وجعـل لـه مـن عليما ، بعـد تاإلنسان ، فيأخذ بيده ، ويوجهه 

القدرات واالستعدادات والقابلية والوسائل المساعدة عل  قيام اإلنسان بدوره العبادي القائم عل  
 .دوره المعرفي في الحياة 

والقرآن إذ هو منهج اهلل لخلق اهلل يدعو إلـ  معرفـة موحـدة ، تجمـع بـين نـور الـوحي المنـزل  
ل  اهلل عليــه وســلم للبشــر كافــة ، ونــر الفطــرة الم سســة للمعرفــة تأسيســا علــ  رســول اهلل صــ

ي هلها إلثبات النبوة وفهم الشرع ، والقرآن مليء باآليات الموقظة لهذه الفطرة لدورها المعرفـي 
في الحياة المعمقة ألصالتها ، الداعية لها إل  النظر والتفكـر والفقـه ، والتـدبر والتعقـل والتـذكر 

. 
 ، وهـي أسـاس ومفتـاح العلـم والمعرفـة ، و( اقـرأ)نـزل مـن الـوحي  يق ذلك كان أول مـاولتحق  

بها تنهض األمة ، يضـاف إلـ  ذلـك اآليـات المتعـددة ، واألحاديـث النبويـة الكثيـرة الداعيـة إلـ  
العلم والتعلم ، فهو واجب وفريضة ، ترفـع بـه الـدرجات ، وتتحقـق بـه الخشـية ، وأشـار الـوحي 

العمــل ، وبدونــه : معرفــة وآدابهــا ، وجعــل للعلــم والمعرفــة غايــة البــد منهــا وهــي إلــ  وســائل ال
 ...تصبح المعرفة وزرا عل  صاحبها 

بــل كــذبوا بمــا لــم يحيطــوا : ) وللمعرفــة الشــرعية خلــق وآداب يجــب االلتــزام بهــا ، قــال تعــال    
ن هـم إال إن يتبعـون : ) وقـال سـبحانه [  23: يـونس ( ] بعلمه ولما ياتهم تاويلـه  إال الظـن وا 

( ] أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه أفأنــت تكــون عليــه وكــيال ) ، [  006: األنعــام ( ]يخرصــون 
( ] قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقين ) ، والمعرفة مرتبطـة ببرهانهـا ودليلهـا [  12: الفرقان 
 [ . 61: النحل 

حيزا كبيـرا فـي الـنص القرآنـي ممـا يـدل  وللعقل مكانة متميزة في المعرفة اإلسالمية ، فقد أخذ  
عل  قيمته ، فقد ترددت مادة العقل في القرآن في تسعة وأربعين موضعا ، والقلب بمعن  العقل 
في مئة وثالثة وثالثين موضعا ، والف اد بمعن  العقل في ستة عشر موضعا ، واأللباب بمعنـ  

س فقد ورد في أكثر من ستمائة آية ، العقول في ثمانية عشر موضعا ، أما العلم الخاص بالنا



 30 

وأت  الرأي بمعناه فـي نحـو ثمـانين موضـعا ، والنظـر بمعنـ  العلـم فـي ثالثـة وعشـرين موضـعا 
..... 

والمتأمل في أحكام ونصوص الشريعة اإلسـالمية سـوف لـن يـرى أي أثـر لالزمـات بـين العقـل   
جــد التوافــق واالنســجام والــنص علــ  مــدى تــاريع التشــريع اإلســالمي، وعلــ  النقــيض ســوف ي

العظــيم بــين الــنص والعقــل، ومــن ناحيــة أخــرى فــعن اإلســالم يعطــي العقــل ويســمح لــه بمســاحة 
واســـعة جـــداال مـــن خـــالل مصـــادر تشـــريعه األخـــرى ســـوى القـــرآن والســـنة كاالجتهـــاد والقيـــاس 

وحتــ  نصــوص القــرآن والســنة فعنــه ال يمكــن .. واالستحســان واالســتقراء واالستصــالح وغيرهــا
 .ها الفهم الصحيح وتفسيرها وتأويلها اال من خالل العقل والتفكير الصحيح والفهم العميقفهم
 
 :  طبيعة وخصائص المعرفة الشرعية -2
أي تســتند إلــ  الكتــاب والســنة ، وهمــا وحيــان ، ممــا يجعــل المعرفــة :  أنهــا ربانيــة المصــدر -ا

وحــدها المبــرأة مــن كــل نقــص ، اإلســالمية تحظــ  بالقيمــة الكبــرى بــين أنــواع المعرفــة ، فهــي 
 . والسليمة من كل جهل وهوى ، كما أنها موضع الثقة 

أن اهلل وهو مالك الكـون والحيـاة والخالئـق جميعـا ، لمـن شـأنه أن يضـع : ) والربانية تعني    
للبشرية موازين الحق والقسط ليسير الناس عل  سـواء ، وهـو مـن شـأنه أن يسـتأثر بالتشـريع 

حقاق المنهج   [ .0( ] الثابت الذي يحدد فكرة واسعة شاملة للحياة والكون واإلنسان وا 
وقـد تـول  الـوحي تفصـيل العقائـد والغيبيــات ، إذ المجـال للعقـل فيهـا إال فـي الصـياغة ، أمــا    

المعامالت فكانت كلية في عمومها ، لتشمل كل مصالح الناس في كل زمان ومكان ، فمقتضاه 
أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة عل  حكم ومصـالح صـالحة : ) كما يقوا ابن عاشور 

 [ .2( ] ألن تتفرع عنها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد 
القـــرآن الكـــريم ينطـــوي أرقـــ  المقاصـــد وأكبرهـــا ، وأعلـــ  المصـــالح ) ومـــن المعلـــوم قطعـــا أن  

، وقاعـدة أي بنـاء وأعظمها ، فهو أصل األصول ومصدر المصـادر ، وأسـاس النقـول والعقـول 
حضاري ، وجميع المقاصد الشرعية المعتبرة والمعلومة والمقررة في الدراسات الشرعية إنما هي 
راجعة في جملتها أو تفصيلها ، تصريحا وتضمينا إل  هدي القرآن وتعاليمه وأسراره وتوجيهاته 

ت الكليـات الخمـس ومنـه تثبـ.. فمنه تستفاد مقاصد الشارع من بعثة الرسل ، وتنزيـل الكتـب ..
المشــقة : ومنــه استخلصــت بعــض القواعــد الفقهيــة ذات الصــلة بالمقاصــد الشــرعية ، مثــل .. 

ومنــه اكتملــت وتبلــورت أصــول المعــامالت .. تجلــب التيســير ، والضــرورات تبــيح المحظــورات 
والفضـــائل والقـــيم ، واألخـــالق العاليـــة فـــي أحـــوال الـــنفس والمجتمـــع ، مثـــل العـــدل واإلحســـان 

ـــد مـــن الخصـــائص العامـــة للشـــريعة اإلســـالمية المتصـــلة ...ســـاواة والم ـــه اســـتمدت العدي ومن
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ومنه تبينـت العديـد مـن المباحـث والنظريـات ...خاصية التيسير ، والوسطية ، : بالمقاصد مثل 
 [ . 1..( ] الفقهية واألصولية عل  نحو نظرية االلتزام والحق والضمان والمصالح 

وذلـك أن القـرآن : )  د القرآن ومقاصده ، قال الشا طبي ـ رحمـه اهلل ـ أما السنة فقد بينت مرا  
ذا نظرنـا إلـ  السـنة  أت  بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها ، والتعريف بمفاسدها دفعا لها ، وا 
وجدناها التزيد عل  تقرير هذه األمور فالكتـاب أتـ  بهـا أصـوال يرجـع إليهـا ، والسـنة أتـت بهـا 

 [  . 5( ] اب ، وبيانا لما فيه منها تفريعا عل  الكت
ــة الشــرعية تتســم بالشــمولية ألن هــذا الــدين يتصــف بــذلك ، يقــول : ب ـ الشــمولية  فالمعرف

فالقرآن يقدم لإلنسانية مزيجا صالحا من عقيدة راشـدة ترفـع همـة العبـد ، وعبـادة : ) الزرقاني 
ون خليفــة اهلل فــي األرض ، قويمــة تطهــر نفــس اإلنســان ، وأخــالق عاليــة ت هــل المــرء ألن يكــ

وأحكام شخصية ومدنية واجتماعيـة تكفـل حمايـة المجتمـع مـن الفوضـ  والفسـاد ، وتضـمن لـه 
حياة الطمأنينة والنظام والسالم والسعادة ، دينا قيما يساوق الفطـرة ، ويـوائم الطبيعـة ، ويشـبع 

صـالح الـدين والـدنيا ، حاجات القلب والعقل ، ويوفق بين مطالب الروح والجسد ، وي لف بين م
ويجمع بين عز اآلخرة واألول  ، كل ذلك في قصـد واعتـدال ، وببـراهين واضـحة مقنعـة ، تبهـر 

 [ .  6( ] العقل وتملك اللب 
مما يكسـبها الخلـود والبقـاء ، فهـي تهـتم بجميـع شـ ون اإلنسـان  تتسم بالنزعة اإلنسانية –ج 

تفيـد وتسـتفيد ، ممـا جعلهـا خصـبة ونزاعـة أيا كان هـذا اإلنسـان بـدون عصـبية ضـيقة ، فهـي 
يعرف حدودا وال أوطانا ، فهي لإلنسـان أينمـا كـان ، وفـي أي عصـر وجـد ، قـال  للخير الذي ال

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث  وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم  يا: ) تعال  
 : [ الحجرات ( ] عند اهلل أتقاكم 
المقصود من العلم بالدين العمل ، الـذي يظهـر  ألن:  تنفصل عن العمل لشرعية الد ـ المعرفة ا

عيانا في السلوك الفردي والجماعي ، وتتوجه به الحياة الفكرية والسـلوكية فـي واقـع الممارسـة 
أيها الذين ءامنوا لـم تقولـون  يا: ) ، وقد نه  اهلل ورسوله عن القول بدون عمل ، قال تعال  

، وقـال صـل  اهلل [  2-0: الصـف ( ] ن كبـر مقتـا عنـد اهلل أن تقولـوا مـاال تفعلـون ماال تفعلـو
تشبع  يخشع ، ومن نفس ال ينفع ، ومن قلب ال اللهم إني أعوذ بك من علم ال: ) عليه وسلم 

، ولذلك لم يكن سلف هذه األمة يسمون الرجـل [ مسلم وغيره ( ] يستجاب لها  ، ومن دعوة ال
حفظه وعلمه حت  يضم إل  ذلك العمل والخشية ، والـورع والتقـوى ، قـال أبـو  لمجرد( فقيها ) 

 (.ينتفع بعلمه  إن من أشر الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة عالم ال: ) الدرداء 
نـا لـه : ) قـال تعـال  :  تتصف نصوص المعرفـة الشـرعية بـالخلود –ه  إنـا نحـن نزلنـا الـذكر وا 

قد انطلـق اإلسـالم مـن حضـارة الشـعر لي سـس حضـارة الـنص ، ، و [  3: الحجر ( ] لحافظون 
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هذا النص الذي هو منبع اإلفاضة ، ومعين اإلشراق ، إن الغاية التي تنشدها علـوم الـدين هـي 
إنه لو لم يكن فـي هـذا : ) إقامة الرابطة التواصلية بين المسلمين والنص ، يقول عبيد حسنة  

من به إل  فقه النص ، واإلحاطة بفهـم الواقـع ، الموصـل الدين إال صفة الخلود التي تدفع الم  
إلــ  االجتهــاد ، وفــي تنزيــل الــنص علــ  الوقــائع المتجــددة ، واعتبــار اإليفــاد والتجديــد مصــدرا 

[  7( ] لألحكام الرتكازه عل  نصوص الكتاب والسنة ضمن العقل المسلم تطـورا ونمـوا وارتقـاء 
. 
تستند عل  أصول ثابتة ، وهي المعيـار الـذي يعصـم مـن  وبذلك ن من بأن المعرفة اإلسالمية  

االنحراف ، وعل  أساسه يتم التصويب ، وتقويم االعوجاج حيث يقع االنحراف ، من أي طـرف 
ن الفرد المرتبط بالمفاهيم اإلسالمية كمـا أل : ) كان ، وفي أي زمن وقع ، يقول فريد األنصاري 

 مباشـرة ، ولـذلك فـعن نـزول هـذه المفـاهيم علـ  تبط بـاهللر هي في نسقها الشـرعي ، هـو فـرد مـ
قلبه باعتبارها لبنات في تكوين شخصيته اإلسالمية يكون عميقا بحيث يصعب انمحا ه واندثاره 
 مع الزمن ، ، ذلك أن للقرآن من حيث هو معان ، ومن حيث هو عبـارات معـا ، قـوة تأثيريـة ال

 . ومواعظهم يمكن أن توجد في كتب الناس وأفكارهم وتذوقاتهم 
عصــمة ألي حــديث ســواه مبنــ  ومعنــ   وكــذلك حــديث الرســول صــل  اهلل عليــه وســلم الــذي ال 

[ )...8  .] 
 :  تنوع مجاالت المعرفة الشرعية -1
نشــأ عــن الر يــة اإلســالمية فــي الهــدي للكــون والحيــاة واإلنســان والعبوديــة وخصــوبتها ، فــك   

الفكــر اإلســالمي لكافــة ألــوان المعرفــة ، وأعطــت  عقــال اإلنســان المســلم ، ففتحــت األبــواب أمــام
الموجهات التي تضمن له حسن السير ، وفتحت أمامه أبواب الواقع للتعامل معه ، وأتاحـت لـه 
الفرصة والحرية الكاملة في اإلبداع واإلضافة ، كل ذلك في إطـار العبوديـة هلل ، ومـن ثـم كانـت 

نة ، وكــان هــذا هــو األســاس لكثيــر مــن العلــوم دراســة المســلم لكافــة العلــوم لفهــم القــرآن والســ
 ...الدينية واللغوية المختلفة 

العلـوم النقليـة الوضـعية ، وهـي كلهـا مسـتندة ) والعلوم المرتبطة بالشرع يسميها ابن خلدون   
إل  الخبر عن الواضع الشرعي ، وال مجال فيهـا للعقـل إال فـي إلحـاق الفـروع مـن مسـائلها فـي 

ويلحق بذلك العلوم اللغوية التي تساعد عل  االستفادة من الـنص الشـرعي .(  3..( ) األصول 
وأصــناف هــذه العلــوم النقليــة كثيــرة ، ألن المكلــف يجــب عليــه أن يعــرف أحكــام اهلل تعــال  ) ، 

المفروضة عليه ، وعل  أبناء جنسه ، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو باإلجماع أو 
 باإللحاق ، فال بد
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وال،  وهــذا هـو علـم التفســير،  ثـم بعسـناد نقلــه وروايتـه إلــ  أنظـر بالكتــاب ببيـان ألفاظـه مـن ال
النبي صل  اهلل عليه وسلم الذي جاء به من عنـد اهلل ،  واخـتالف روايـات القـراء فـي قراءتـه ، 
وهذا هو علم القراءات ،  ثم بعسناد السنة إل  صاحبها والكالم في الـرواة النـاقلين لهـا ومعرفـة 
أحوالهم وعدالتهم ليقع الوقوف بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك وهذه هـي علـوم 
الحديث ،  ثم البد في استنباط هذه األحكام من أصولها من وجه قانوني يفيد العلم بكيفيـة هـذا 
ي االستنباط ،  وهذا هو علم أصول الفقه ،  وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام اهلل تعـال  فـ

بدني ، وقلبي ، وهو المخـتص باإليمـان : أفعال المكلفين وهذا هو الفقه ، ثم إن التكليف منها 
يعتقــد ، وهــذه هــي العقائــد اإليمانيــة فــي الــذات والصــفات وأمــور  ، ومــا يجــب أن يعتقــد ممــا ال

 ( .02( ) الحشر والنعيم والعذاب والقدر ، والحجاج عن هذه باألدلة العقلية ، هو علم الكالم 
ت هـذه العلـوم فـي تنـاغم وتناسـق ، ولـيس بينهـا انفصـال وال انفصـام ، ولـيس بينهـا وقـد نشـأ 

روحــه ، وجســده ، وعقلــه ، : حــواجز عازلــة ، اســتهدفت بنــاء اإلنســان بنــاء شــامال ومتكــامال 
رادتـــه ، وذوقـــه  ومـــن األمـــور التـــي تـــدعو لإلعجـــاب : ) يقـــول عبيـــد حســـنة ....وأخالقـــه ، وا 

التـــي جـــاءت ثمـــرة حفـــظ اهلل لهـــذا الـــدين ، الجهـــود العلميـــة التـــي بـــذلت لحمايـــة واالعتـــزاز ، و 
نصوصه وتنقيتها ، ومن ثم وضع األصول والقواعد لمعرفة المراد اإللهي ، فقـد تطـورت العلـوم 
التي تخدم هذا المقصد في مجال مناهج التفسير ، وعلوم القرآن ، ومصطلح الحديث ، وأصول 

باط ، وعلــوم اللغــة ، ودالالت األلفــاظ ، تطــورا كبيــرا ، وكلهــا تشــكل فــي الفقــه ، ومنــاهج االســتن
 (. 00( ) نهاية المطاف وسيلة لفهم الدين 

عبـر تطـور الفكـر اإلسـالمي ـ متدينـة بالـدين ، ونشـأت حـول  –وهكذا تبلـورت علـوم مختلفـة   
ي مختلف العلـوم الوحي وعلومه مجاالت فكرية ومعرفية تمثلت فيها إبداعات اإلنسان المسلم ف

رتقـاء بعقلــه ،   النظريـة والتطبيقيـة ، محققـة النظـر والتفكـر والتـدبر ، إثـراء لوجـدان المسـلم ، وا 
ــا لمقاصــد الشــريعة ، وضــوابطها  ــه فــي عمــران األرض ، وفق ــا ألســباب تمكينــه وخالفت وتحقيق

 .المنهجية 
لثـاني والثالـث الهجـريين ، والمالحظ في تاريع هذه العلوم أن مدلوالتها تحـددت فـي القـرنين ا  

واستقل التأليف في علم العقيدة ،  والتفسير وعلومه ، والحديث ومصطلحه ، والفقه وأصـوله ، 
فأصبح لكل مـدلول خـاص ، وموضـوعات متميـزة ، ومنـاهج خاصـة ، ، ومصـرها جميعـا الـنص 

لفهـم ، الشرعي ، الذي يجـب أن يستصـحب دائمـا ألنـه الحـارس األمـين علـ  االسـتقامة علـ  ا
مصـادر حقيقيـة ، مهمتهـا توسـيع دائـرة  غيـره ، إنمـا هـي منـاهج الو ذكر مـن قيـاس أ وكل ما

ن كان في الحقيقة يشمله ضمنا  الخطاب الشرعي ليشمل ما  .ليس ظاهرا منه ، وا 
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 : أقسام العلوم الشرعية    -5
 : تقسم العلوم الشرعية إل  قسمين     

 .علوم اآللية ، وال( األصلية )العلوم األساسية  
هـي العلـوم التـي يـتم اسـتخراجها مـن القـرآن والسـنة ، ( : األصلية ) فالعلوم األساسية  -0

جماع المسلمين ، وفقه العلماء   .وا 
 .هي العلوم المساعدة عل  فهم العلوم األساسية :  والعلوم اآللية -0

 

 : فالعلوم األساسية أقسام :   أوال 
 
لـم التوحيـد ، ألن منطلـق اإليمـان وأساسـه وسـره وجـوهره هـو وسمي هذا العلم بع:  العقيدة –ا 

 .. التوحيد المطلق هلل تعال  الذي أمر القرآن به 
ال شك أن العقيدة واإليمـان تكتسـي أهميـة بالغـة فـي حيـاة األفـراد واألمـم والشـعوب ، وأنهـا ,   

نــزال الكتــب الســماوية ، كمــا أنهــا األســا س فــي التشــريع ، الغايــة األولــ  فــي بعثــة الرســل ، وا 
والمنطلق لجميع ش ون الحياة ، وأن التصرفات البشرية ، والسلوك الكامـل ، ينبـع مـن العقيـدة 
واإليمان ، ويتحرك بموجبها ، وهو الظل الظاهر للقناعة الذاتيـة ، واإليمـان الـداخلي ، والعقيـدة 

 .القلبية 
من حيـث داللتـه علـ  مـراد اهلل ن المجيد ، يه عن أحوال القرآوهو علم يبحث ف:  التفسير –ب 

 .تعال  ، بقدر الطاقة البشرية 
ويهـدف هــذا العلــم إلــ  تحصــيل القــدرة الكافيــة علــ  فهــم مــراد اهلل تعــال  ، واســتنباط األحكــام   

الشرعية بوجه صحيح ، ومعرفة المنهج اإللهي القويم ، والتذكير بحق اهلل تعال  عل  عبـاده ، 
نقاذهم من شرك الضالل ،وش باك الشيطان ، وتغذية قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم مـن كـالم اهلل وا 

ينضــب ، مــع االتعــاظ بحكمــه ،  تعــال  ، واالرتــواء مــن حــوض القــرآن الكــريم ومعينــه الــذي ال
ــاة ،  ــ  حقيقــة الكــون واإلنســان والحي ــه ، واالطــالع عل واالســتفادة مــن فضــله ، واألنــس بجانب

 ....ت إل  النور واالهتداء بهديه ليخرج الناس من الظلما
أضيف إل  النبي صل  اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو  فالحديث ما :الحديث  -2

صفة ، أما علم الحديث فهو علم بقوانين يغـرف بهـا أحـوال السـند والمـتن ، ويهـدف هـذا العلـم 
الخلـط فـي إل  حفظ أحاديث الرسول صل  اهلل عليه وسلم ، وصونها من الخلل فـي النقـل ، أو 

الــرواة والســند ، أو الــدس واالفتــراء فــي المــتن ، ومعرفــة المقبــول مــن المــردود، والصــحيح مــن 
غيــره ، بقصــد حفــظ الــدين مــن التحريــف والتبــديل ،  والدقــة فــي نقــل األمــة للحــديث النبــوي ، 
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 والتحرز من التساهل أو الخطأ ، او التفـريط او الكـذب علـ  رسـول اهلل صـل  اهلل  عليـه وسـلم
.. 
 .هو العلم باألحكام الشرعية العملية ، المكتسبة من أدلتها التفصيلية :  الفقه -1
وتمتــاز أحكــام الفقــه اإلســالمي بــأن مصــدرها ســماوي ، وأساســها الــوحي اإللهــي ، وتتصــف   

ال وااللتـزام ، والمسـ ولية تثـبالصفة الدينية بالحالل والحرام ، وترتبط بالعقيدة واإليمـان فـي االم
حســاب فــي الــدنيا واآلخــرة ، وتمتــزج بــاألخالق والقــيم أثنــاء التطبيــق والمعــامالت ، وتقــيم وال

التوازن بين الفرد والمجتمع ، ا و الفرد والدولة ، وتسع  لتحقيق السعادة للجميع ، بمـا يحقـق 
 .الصالح العام والمصلحة الجماعية والفردية في الدنيا واآلخرة 

 : و المساعدة فتشمل أما العلوم اآللية أ: ثانيا 
 ..قه ـ والقواعد الفقهية ـ وعلوم اللغة العربية فأصول ال   
 

 :فهما ، وتبليغا  : النص الشرعي  -6
 
 :  عل  مستوى الفهم: أوال  

تبين لنا مما سبق أن أساس المعرفة الشرعية ـ بل أساس الحضارة كلهـا ـ نصـي ، واتضـح     
لوم التي أنشأت كان هدفها فهم المراد اإللهي مـن الـنص ، أن الجهود الفكرية التي بذلت ، والع

النص في العلوم اإلسـالمية البـد مـن أجـل اسـتعماله واسـتثماره مـن أن يمـر فـي : ) ولذلك فعن 
المبنيـة أساسـا علـ  الدراسـات (الفهـم ) مرحلة أساسية ثانية بعد مرحلة التحقيق ، وهي مرحلـة

 [ . 02..( ] خطاب العلمي في هذا المجال أو ذاك التفسيرية قصد اكتشاف وتحديد مقاصد ال
 : ونصوص الوحي قد تضمنت الهدي النبوي عل  مستويات   

يمكـن أن يفهـم منهـا إال وجـه  ا ـ فبعضها يتضمن هذا الهدي بصفة قطعية في الداللة بحيث ال
... عقيــدة أحكــام التعبــد ، أنصــبة الميــراث ، أنــواع الحــدود ومقاديرهــا ، أصــول ال: واحــد ، مثــل 

وهـي أحكـام معينـة ثابتـة ينحصــر الـدين فيهـا فـي وجههـا اليقينــي الوحيـد ، فالنـاظر فيهـا لفهــم 
ن أخطـأ فقـد أخطـأ الـدين  الدين منها ، إذا أصاب فهمه ذلك الوجه الوحيد فقد أصاب الدين ، وا 

 .وانحرف عنه ، وهو آثم بذلك 
 ...جه واحد من الوجوه المحتملة ب ـ األحكام الظنية حيث يمكن أن يفهم منها أكثر من و 

 :ولفهم النص الشرعي البد من ضوابط ثالثة   
 

 : الضابط اللغوي -0
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إن اللسان العربي يمتاز بمميزات في الكالم ، وفي المدلول ، ولذلك فعن فهم أحكـام الـدين مـن  
 تسـقط معـان ومـدلوالت الحقـة نصوص الوحي ينبغي أن تكون عل  بينة بتلك المميزات حت  ال

فــي حــدوثها عــن عهــد نــزول الــوحي علــ  الــنص الــديني ، فيحمــل هــذا المعنــ  مــاال يمكــن أن 
 .يحمله ، وتحصل بذلك أفهام زائفة عن المراد اإللهي 

إن فهم الشرع بغير معهود كالم العرب أيـام التشـريع ، ولـو كـان فـي إطـار اللغـة العربيـة بعـد   
ك المفهــم ســي دي حتمــا إلــ  خطــورة بالغــة ذلــك العهــد ، ومــا لحقهــا مــن تطــور وتنــام ، إن ذلــ

تتفاوت قربـا وبعـدا بحسـب مالزمتهـا للـدالالت الصـحيحة للعربيـة لفظـا وصـيغة وأسـلوبا وأدبـا ، 
وتتــراوح بــين وجــود اخــتالالت واهتــزازات فــي فهــم النصــوص وتجليــة مقاصــدها ، وبــين تعطيــل 

 ...ين الشريعة جملة وتفصيال ، والوقوع في دائرة الهوى والضالل المب
يعرف بغالة الباطنية والظاهرية الـذين انحرفـوا عـن  إن تلك الخطوة تتمثل إجماال في وجود ما  

المنهج السليم في فهم اللغة ، والتزموا تـأويالت شـاذة ، وتفسـيرات غريبـة تراوحـت بـين اإلفـراط 
 .والتفريط ، في دالالت اللغة عل  معانيها ومقاصدها وعللها 

 
 :  يالضابط التكامل -0
إن نصوص الوحي قرآنا وحديثا وحدة متكاملة المعن  ، تتضافر مختلف المقامات فيهـا علـ    

إن القضـية نازلـة فـي شـيء واحـد ، فـال : ) بيان الحقيقة الدينية ، قـال الشـاطبي ـ رحمـه اهلل ـ 
ذ ذاك يحصــل مقصــود  محــيص للمــتفهم مــن رد آخــر الكــالم علــ  أولــه ، وأولــه علــ  آخــره ، وا 

ع في فهم المكلـف ، فـعن فـرق النظـر فـي أجزائـه ، فـال يتوصـل بـه إلـ  مـراده، فـال يصـح الشار 
 ( االقتصار عل  بعض أجزاء الكالم دون بعض 

إن تجــاوز البيــان النبــوي ، والســنة والســيرة ، وصــحيح المــأثور بعامــة ، يفــتح البــاب علــ  )  
والتطبيق، الذي به يكـون تفريـق  مصراعيه للرأي والهوى ، والتأويل لكل أنماط وأشكال التدين ،

الــدين ، بحيــث يصــبح لكــل إنســان كتــاب وســنة ، إذا افتقــدت المرجعيــة التــي بينهــا المــأثور ، 
 [. 01( ]وتمثلها تطبيقات الخالفة الراشدة ، وفهم خير القرون 

ولتجاوز الشرح التجزيئي لنصوص الوحي ، يدعو الكثير من المهتمين بالدراسات الشـرعية ،   
شــيوع مــنهج يقــوم علــ  الشــرح الموضــوعي ، الــذي تعتمــد فيــه القضــايا محــاور للبحــث ،  إلــ 

 .تجمع لها جميع النصوص والبيانات للتوصل إل  اإلحاطة بالمراد اإللهي 
 
  :الضابط الظرفي  -2
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نما نزل منجما حسب ما   تقتضيه ظروف الدعوة اإلسالمية ،  فالقرآن لم ينزل دفعة واحدة ، وا 
نة ، ولفهمهما يقتضي معرفة أسباب النـزول ، وأسـباب الـورود ، وهـذا يسـاعد علـ  وكذلك الس

بخصــوص الســبب ، وقــد جعلــت األســباب مــأثورات  الفهــم ، مــع العلــم أن العبــرة بعمــوم اللفــظ ال
تروى خارج الـنص ، حتـ  يكـون لهـا دور التجليـة لمعنـاه ، دون أن تميـل بـه لـو تضـمنها فـي 

 .هب بعمومية األحكام صلبه إل  التخصيص الذي يذ
 : على مستوى التبليغ: ثانيا  

 مـــــن المعلـــــوم أن تبليـــــغ أي حكـــــم أو حقيقـــــة أو فكـــــرة يتركـــــب مـــــن مـــــرحلتين متكـــــاملتين  
يراد تبليغـه وبيانـه ، وتهيئتـه فـي صـورة غيـر الصـورة التـي يكـون  مرحلة يتم فيها إظهار ما* 

 .فيها علما ذاتيا خاصا 
قنـاعهم بهـا ، والتمسـك بهـا  ومرحلة يتم فيها إيصال ذلـك*  إلـ  اآلخـرين ـ وهـم المتعلمـون ـ وا 

 .فتصبح واقعا فكريا وعمليا لهم 
 : والتبليغ نوعان   
 : التبليغ البياني  -0
فشـا ها بـين المتعلمـين ، والتيليـغ البيـاني    فبيان العلم هو إظهـار الحقـائق علـ  اختالفهـا ، وا 

الكه التـي يكـون بهـا البيـان ، مـن اتخـاذ األسـاليب عفويا في أسلوبه دون مراعاة مدروسة لمس
: إظهار الحقائق وتهيئتها للفهم والنفع مـن : والطرائق التي تمكن من البيان عل  الوجه المفيد

 ...شرح وتوضيح وترتيب 
  :التبليغ التربوي  -0
يمانيـا وهو شيء زائـد عـن البيـان ، وهـو السـعي إلـ  أن ينفعـل المتعلمـون بالمعرفـة انفعـاال إ  

يـتم إال باإليمــان  تصـير بـه مـ ثرة فـي أسـلوب حيـاتهم العمليـة بتطبيقهـا فـي سـلوكهم   وهـذا ال
يتأت  إال باإلقناع ، ليرتقي ذلك فـي النفـوس مـن درجـة  االنفعالي باألحكام والمباديء ، الذي ال

األعلــ  ،  فالتربيــة علــ  المثــل) التصــور التــي تــتم بالبيــان إلــ  درجــة اإليقــان الــدافع للعمــل ، 
وبعث النـزوع والتطلـع إليـه ، واإلغـراء بـه فـي نفـوس البشـر ، البـد مـن نمـاذج ورمـوز فـي كـل 
عصــر ، البــد مــن أفــراد ممتــازين يجســدونه ، ويثيــرون االقتــداء بــه عنــد اآلخــرين لمحاكاتــه 
ــة  ــات التربوي ــاء والصــحابة لتتواصــل الحلق ــب استصــحاب ســير األنبي ــ  جان ــه ، إل ــاء إلي واالرتق

نمـا تقـدس التار  يخية ، وتذلل علـ  الصـالحية لكـل زمـان ومكـان، بـدون تقـديس األشـخاص ، وا 
 [ . 05(  ] القيم التي يمثلونها 
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أبا  يا: أت دون زكاة الحديث ؟ فقيل له : أصحاب الحديث  يا: ) عن بشر بن الحارث أنه قال  
مـن عمـل ، أو صـالة ، نعم ، إذا سمعتم الحديث ، فما كـان فيـه : فللحديث زكاة ؟ قال : نصر 

 [ . 06( ] تسبيح ، استعملوه  أو
ولما كـان التبليـغ عـن اهلل سـبحانه يعتمـد العلـم بمـا يبلـغ ، والصـدق فيـه ، لـم تصـلح مرتبـة )  

الفتيا إال من اتصف بالعلم والصدق ، فيكون عالما بمـا يبلـغ ، صـادقا فيـه ،  التبليغ بالرواية و
الســيرة ، عــدال فــي أقوالــه وأفعالــه ، متشــابه الســر ويكــون مــع ذلــك حســن الطريقــة ، مرضــي 

 [ . 07...( ] والعالنية ، في مدخله ومخرجه وأحواله 
 

 :الفهم والتبليغ: دور معرفة المصطلحات الشرعية في عمليتي  : ثالثا  
يقــع أي لــبس فــي  إن المصــطلح لفــظ موضــوعي يــ دي معنــ  معينــا بوضــوح ودقــة ، بحيــث ال 

تقــل أهميــة عــن اإللمــام    والحاجــة إلــ  معرفــة مصــطلحات العلــوم ال ذهــن القــاريء أو الســامع
باللغة التي تكتب بهـا العلـوم ، فـال مجـال إلـ  الوقـوف علـ  الحقـائق العلميـة دون الـتمكن مـن 
اللغــة ، وال ســبيل إلــ  إدراك أســرارها وخباياهــا دون معرفــة المــراد مــن مصــطلحاتها التــي تعتبــر 

 .تابعة والتبليغ للغير في الوقت نفسه أدوات عمل أساسية للبحث والم
يتســن  فهمهــا ، واالســتفادة مــن كنوزهــا إال بمعرفــة مصــطلحاتها   التــي  والعلــوم الشــرعية ال  

بالدقة ، ألنها علوم تقعيدية في أغلبها ، وألنها تحاول فهم الظواهر مـن منطلقـات ثابتـة  تمتاز
ة ، بيـــد أن الفهـــم يكـــون بواســـطة ، لتتحـــول وال تتبـــدل ، وهـــي النصـــوص القطعيـــة والصـــحيح

تخريجا وتنقيحا وتحقيقا ، ولذلك كانت الدقة المصـطلحية عنـد علمـاء اإلسـالم : االجتهاد طبعا 
راسخة جدا ، خاصة لدى الباحثين ، رواة ونقادا ، وكذلك األمر بالنسـبة للفقهـاء واألصـوليين ، 

ات ، ألن بعد الهوة بيننا وبينها ـ والذي نحتاجه في علومنا الشرعية هو الفهم السليم للمصطلح
طارهــا ، وعمليــة التجهيــل والتشـويه التــي مارســها التعلــيم إبسـبب انقطــاع سلســلة االجتهــاد فـي 
نصل بشكل دقيق إل  مقاصد المصطلح الشرعي في كثير  االستعماري ضدها ـ كل ذلك جعلنا ال

 .من مجاالته 
عرفــة الشــرعية ، يســاعد علــ  تحقيــق إن عمليــة تحديــد المصــطلحات فــي جميــع مجــاالت الم  

 .التواصل بين المتعلم والموضوع الذي يدرسه ، ويترتب عل  ذلك تحقيق الفاعلية التعليمية 
 

 :  ديداكتيك تدريس المواد اإلسالمية: المبحث الثاني  
 



 39 

مجمـوع الطـرق والتقنيـات والوسـائل التـي تسـاعد علـ  تـدريس هـذه : قصد بالديـداكتيك هنـا ي  
 بالتعليم الثانوي األصيل ، المواد 

 :  الكف ايات والقيم المستهدفة من منهاج التعليم الثانوي التأهيلي األصيل: أوال  
يكتسي منهاج المواد اإلسالمية بسلك التعليم الثانوي األصيل أهمية كبرى فـي تكـوين المـتعلم   

لمنهاج تحقيق الكفايـات معرفيا وتربويا ، وبناء شخصيته المتوازنة ، وقد لروعي في بناء هذا ا
 :األساسية ، والقيم والمقاييس االجتماعية التالية 

 : الكفايات األساسية  -0
ــنص الشــرعي  - ــ  فهــم ال ــة تســاعده عل ــذ أدوات منهجي ــريم ، : امــتالك التلمي ــرآن الك الق

 .والحديث النبوي الشريف 
 .معرفة الضروري من األحكام الشرعية المتعلقة بنظام األسرة في اإلسالم  -

القــدرة علــ  تحديــد طبيعــة العالقــة التــي تــربط بــين اإلنســان والكــون ، وعالقــة اإلنســان  -
 ...بربه ، وكذلك عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان 

 .القدرة عل  إبراز أسس العدل في اإلسالم من خالل نصوص قرآنية وأحاديث نبوية  -

 .الحياة  إدراك العالقة بين العلم والعمل في اإلسالم ، واستثمار ذلك في -

استنباط األحكام المتعلقة بأنواع من البيوع والمعامالت التجارية ، وأنواع التبرعـات مـن  -
 ....وقف وصدقة وهبة 

القدرة عل  التعامـل مـع النصـوص الفقهيـة ، مسـتثمرا فـي ذلـك المنهـاج العلمـي القـائم  -
 .عل  التوثيق والفهم واالستنتاج واالستنباط 

ــة بالمواريــث ، وتحديــد اكتســاب مهــارات رياضــية تســا - عده علــ  حــل المســائل المتعلق
 .القوانين المتعلقة بالمواقيت 

   :القيم والمقاييس االجتماعية  -0
 ..التشبع بقيم المودة والرحمة والتسامح ، والتعاون بين أفراد المجتمع  -
 ..التشبث بقيم اإلسالم في مجال حقوق اإلنسان ، والحوار مع الغير  -

ســالمي القــويم والمثــل العليــا المســتمدة مــن روح الــدين اإلســالمي التمســك بالســلوك اإل -
 .الحنيف 

 .ترسيع مبادئ العقيدة اإلسالمية  -

 .االهتداء بقيم الشريعة اإلسالمية في مجاالت الحياة الكونية والصحية واالجتماعية  -

 .تحسين السلوك االجتماعي في جميع أبعاده  -

 [  08.] لمصلحة العامة المحافظة عل  الذات ، والسعي في سبيل ا -
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 :    مضامين المواد اإلسالمية: ثانيا  
 :تعكس الوحدات التالية مضامين المواد اإلسالمية بالتعليم الثانوي التأهيلي األصيل   
 
 المستوى                      المادة                                         الوحدات   
 

 من أسس فهم النص القرآني  -التفسير                               الجذع المشترك       
ــــــنص  -                                                                مــــــن خصوصــــــيات ال

 القرآني 
 

 مدخل إل  فهم الحديث  -الحديث                                                        
أشـــــهر مصـــــادر الحـــــديث ومنـــــاهج  -                                                       

 مصنفيها
 

 بناء األسرة في اإلسالم  -الفقه                                                          
انحــــالل الزوجيــــة ، والحفــــاظ علــــ  حقــــوق  -                                               

 المطلقة
 

 .مصادر التشريع اإلسالمي  -األصول                                                   
 .الحكم التكليفي وأقسامه  -                                                           

 
 أسس بناء المجتمع في القرآن  - التفسير                       السنة األول          

                                         والسلوكية                                                                                                                     من مظاهر اإليمان العملية -                          ن سلك البكالوريا         م
 

 مصطلحات حديثية  -عية         الحديث                           العلوم الشر 
 .االعتدال والتسامح  -                                                         

 
تنظــــيم المعــــامالت الماليــــة فــــي الفقــــه  -  ه                  الفقــــ                          

 اإلسالمي
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ــــي الفقــــه  -                                                    ــــة ف ــــامالت المالي تنظــــيم المع
 اإلسالمي

 
 .من مباحث الحكم واألهلية  -األصول                                                      

مـــــن مباحـــــث طـــــرق اســـــتنباط  -                                                           
 .كام األح
 

 .أحكام تتعلق باإلرث  -الفرائض                                                      
 .أحوال الورثة  -                                                                 

 
 التاريع الهجري  -التوقيت                                                        

 .التاريع الميالدي  -                                                                  
 

 أسس بناء المجتمع في القرآ ن -التفسير                                      اللغة العربية  
ـــــــة   -                                              - ـــــــان والعملي ـــــــن مظـــــــاهر اإليم م

 لوكيةوالس

 
 مصطلحات حديثية  -       الحديث                                                          

 .االعتدال والتسامح  -                                                                   
 

ــالكو              التفســير            الســنة الثانيــة     عالقــة اإلنســان /ن عالقــة اإلنســان ب
 ياإلنسان

األمن الصحي واالجتماعي فـي اإلسـالم  -                           العلوم الشرعية         -
. 
 

ـــدل فـــي  -  يث                            الحـــد                      مـــن أســـس تحقيـــق الع
 .اإلسالم 

 .اقتضاء العلم العمل  -                                                              
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تنظـــيم العالقـــات الماليـــة فـــي  -                                  الفقـــه                      
 اإلسالم 

وســــــــــائل تحقيــــــــــق التكافــــــــــل  -                                                            
 .االجتماعي 

 
            

 .مقاصد الشريعة اإلسالمية  -                                 األصول        
 .االجتهاد وضوابطه  -                                                              

 
 .أحكام عملية لفقه اإلرث  -الفرائض                                                   

 .أحكام عملية لفقه اإلرث  -                                                              
 

 .التاريع الميالدي والفالحي  -التوقيت                                                     
 . الفلك وأقسامه  -                                                              

 
عالقـــة اإلنســـان /عالقـــة اإلنســـان بـــالكون  -                    التفســـير     اللغـــة العربيـــة 

 ياإلنسان  
ــــي األ  -                                                        مــــن الصــــحي واالجتمــــاعي ف

 اإلسالم 
 

 مصطلحات حديثية  -الحديث                                                      
 االعتدال والتسامح -                                                           

 
 

 : المف اهيم األساسية المكونة لدرس المواد اإلسالمية: ثالثا  
 :  ا   الدرس النظري

هو محطة يكتسب فيها التلميذ المصطلحات والمفاهيم والتعاريف واألحكام والقيم األساسية ،    
اإلحاطة باألبعاد النظرية لموضوع الدرس ، من أجل حـل اإلشـكالية المـ طرة لـه  التي تمكنه من

 .، كما يعتبر محطة للتأسيس الفعلي ألشغال حصة التطبيقات واألنشطة 



 43 

 : وعل  ضوء ذلك فهو يهدف إل     
 .تقديم المعارف واألحكام المتضمنة في الدرس الذي له ارتباط بالوحدة وكفاياتها  -
 .ت والقواعد والمبادئ األساسية للدرس عرض التعريفا -

 .تأصيل القيم والمفاهيم التي يهدف إليها الدرس  -

 .اكتساب القدرة عل  التحليل واالستنتاج ، وتطبيق التعلمات في وضعيات متنوعة  -

 : األنشطة التطبيقية  -ب
 نصـوص شـرعية) هي مجموعة من األعمال يشتغل فيها المـتعلم علـ  دعامـات بيداغوجيـة    

ـــدرس النظـــري ، .. ( وفكريـــة وفقهيـــة  لترســـيع المفـــاهيم واألحكـــام والقواعـــد المكتســـبة فـــي ال
 .واستثمارها وتوظيفها في وضعيات جديدة 

 : وتهدف التطبيقات إل     
 .ترسيع القيم والمبادئ المكتسبة في الدرس النظري وتعزيزها  -
 .كام منها تنمية القدرة عل  تحليل النصوص المختارة ، واستنباط األح -

 .اكتساب القدرة عل  استخراج القيم الشرعية ، وتمثلها وتوظيفها في مواقف مختلفة  -

 : التقويم  –ج  
يشكل التقويم بجميع أنواعـه مكونـا أساسـيا مـن مكونـات العمليـة التعليميـة التعلميـة ، ولـذلك   

البنـائي ، / وينيحظي باهتمام كبيـر فـي منهـاج المـواد اإلسـالمية ، وعلـ  األخـص التقـويم التكـ
الذي يساعد عل  الوقوف عل  مدى فاعلية المضامين المقدمة ، وما تحقق من أهـداف،  ومـا 
اكتسبه المتعلم من قدرات ومهارات ،واكتشاف مواطن القـوة والضـعف فـي التـدريس قصـد اتخـاذ 

 ...اإلجراءات التصحيحية المناسبة في الحين 
 :  الدعم  –د  
قـد يعتـري بعـض المتعلمـين مـن  العملية التعليميـة التعلميـة بعـالج مـايقوم الدعم التربوي في   

أثناء التعلم ، ممـا يحـتم التـدخل بشـكل منـدمج أو منفـرد إلتاحـة الفرصـة للمـتعلم  تعثر أو تأخر
ينجز داخل  إلبراز قدراته وتحسين مستواه المعرفي والمهاري قصد االلتحاق بزمالئه ومسايرة ما

 .  الفصل بكيفية مناسبة
 
 
 

 اإلسالمية    الموادالمق اربات البيداغوجة لتدريس      
 :مزاياالتدريس بالكف ايات  
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 : التدريس بالكفايات بما يلي يمتاز   
ذلـــك أن المقاربــة بالكفايـــات تكســب التعلمـــات معنــ  لـــدى  وظيفيــة التعلمـــات ومعنــ  -0     

 التلميذ، فتتحول من المعرفة المجردة إل  التطبيق العملي 
 :وذلك ألن هذه المقاربة تعمل: فعالية التعلمات  -0     

  عل  ترسيع التعلمات وتثبيتهـا، فقـد بـات مـن الم كـد أن حـل المشـكالت إجـراء
ــتم بالترســيع والعمــل، وبمــا أن المقاربــة بالكفايــات ترتكــز علــ  حــل  أساســي لــتعلم ي

 .المشكالت بامتياز فعنها سبيل بيداغوجي لترسيع التعلمات وتنميتها

   االهتمام بما هو جوهري وفعال   عل. 
  عل  جعل العالقات قويـة مـع تعلمـات أخـرى، فقـد أثبتـت دراسـات علـوم التربيـة

والبحــوث الديداكتيكيــة أن الــتمكن العميــق فــي مجــال أي تعلــم يفتــرض أن يــدخل هــذا 
التعلم في عالقة جدلية مع تعلمـات أخـرى مرتبطـة بـه، وبمـا أن بنـاء الكفايـات يقـوم 

إقامـة روابـط وعالئـق بـين مختلـف التعلمـات المرتبطـة بموضـوع معـين،  أساسا علـ 
فعن المقاربة بالكفايات تكتسي طابع الفعالية في بناء التعلمات ولذلك تم الحرص في 

 .األنشطة  عل  استثمار التقاطعات بين مختلف المواد واالنفتاح عليها

يـات تتـيح بنـاء تعلمـات الحقـة، إن المقاربـة بالكفا:  بناء وتأسيس التعلمات الالحقـة -2
 .تأخذ بعين االعتبار التعلمات السابقة ، واالمتدادات المرتقبة

ـــاد الوضـــعيات التعلميـــة -1 ـــات تـــرتبط أساســـا : اعتم ـــك أن المقاربـــة بالكفاي ـــ  دل ومعن
بوضعيات تعلمية تبن  حول المضامين الدراسية لتكون منطلقا لبناء الكفايـات فـعن تعلـق األمـر 

ن تعلق األمـر بمحتـوى تتقاسـمه مـواد عـدة بمحتوى ماد ة دراسية واحدة كانت الكفاية نوعية، وا 
 .تعلق األمر بكفايات مستعرضة

أي قيــاس أثــر التعلمــات مــن خــالل معــايير دقيقــة كجــودة اإلنجــاز : القابليــة للتقــويم -5
 .ومدته

 
 .استراتيجية بناء وتنمية الكفايات-5
إن بنــاء الكفايــات وتطويرهــا يقتضــي، . يتهــاســيرورة بنــاء الكفايــات وتنم. 5-0    

 :إنجاز مجموعة من العمليات منها
 (.التعلمات السابقة)استحضار قدرات ومحتويات سبق اكتسابها  -

التي ستمارس فيها الكفايات ألن استحضـار   تحديد مجموعة من الوضعيات المترابطة -
 .في إطار وضعية تعلمية التعلمات السابقة ال يعمل عل  بناء الكفاية ما لم يوظف
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 .العمل عل  تنظيم القدرات والمحتويات التي تم استحضارها في صورة تعلمية -

 .تنظيم هذه األهداف فيما بينها ضمن وضعية من بين الوضعيات التي سبق تحديدها -
إذا كان تحقيق الكفاية يستلزم .:الوضعيات التعلمية سبيل لبناء الكفايات. 5-0

كـاف مـا لـم سابقة من قدرات ومحتويات، فعن هذا االستحضـار غيـر  استحضار تعلمات
 تعلمية  يتم إدراجه في وضعيات

 
 : الطرائق المشتغلة على الكف ايات

 :المشكلة    –الوضعية  / بيداغوجيا حل المشكالت  : أوال  
إن بيـــداغوجيا حـــل المشـــكالت تعتبـــر مـــن األســـاليب المالئمـــة لعمليـــة تكـــوين 

أسـلوب حـل المشـكالت يتأسـس علـ  فلسـفة تسـع  إلـ  تحقيـق الكفايات ، خاصة وأن 
 .أعل  درجة من تكيف الفرد مع محيطه ، وهو نفس المسع  الذي تنشده الكفايات 

ذلك أن هذا النموذج ينطلـق مـن أسـس نظريـة تنظـر لعمليـة التعلـيم علـ  أنهـا 
علــ   نتــاج المجهــود الخــاص للفــرد أو لجماعــة التالميــذ ، كمــا أنهــا ت ســس ممارســتها

ــات التــي تتجــه نحــو حــل  ــ  ســيرورة مــن العملي ــة ترتكــز عل ــة تعلمي اســتراتيجية تعليمي
 .مشكالت مطروحة عل  جماعة من التالميذ تتأسس عل  وضعية تعلمية 

 :تحديد مفهوم الوضعية التعلمية-0
تعرف الوضعية التعلمية بأنها السياق الذي يتم فيه نشاط أو يقع فيه حدث تعلمي وتحيل لفظة 

وهـو موقـف يواجهـه المـتعلم يشـعر معـه أنـه ": المشـكلة  –الوضعية " إل  مفهوم " الوضعية  "
يملك تصورا مسبقا عنه ، مما يحفزه عل  البحـث والتقصـي  أمام س ال أو مشكل معقد يربكه ال

. 
هدفـه إثـارة اهتمـام المـتعلم وحثـه علـ  بنـاء تعلمـات فـي " عائق معرفي"أوهي عبارة عن 

أنهــا وســيلة للــتعلم واســتراتيجية للتعلــيم ، ومهمــة معقــدة ، : ن خصائصــها ومــ.موضــوع معــين
 .وذات معن  

 :وتستند الوضعية التعلمية إل  ثالثة مكونات أساسية هي
 ـــدعامات ـــديمها للمـــتعلم، ومنهـــا : ال ـــتم تق ـــي ي ـــة الت أي مجمـــوع العناصـــر المادي

 ...تعلمالنصوص الشرعية ،  والخبرات ، وكذلك المحيط الذي يحيا فيه الم
 وهي النتائج الم مل الحصول عليها بعد اإلنجاز: المرتقبات. 
 وهي مختلـف التوضـيحات وشـروط العمـل التـي تقـدم للمـتعلم بصـورة : اإلرشادات

 .واضحة 
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 : المشكلة/ معايير اختيار وبناء الوضعية   -0
 .أن تتضمن معطيات تستثمر في البحث عن حل المشكل ، وتوجيه التعلم * 
 .واقعية أو قريبة مع الواقع  أن تكون* 
 .أن تتضمن نوعا من التعقيد بما يسمح باستخدام القدرات * 
 .أن ترتبط بأهداف المنهاج وكفاياته ، وأهداف الدرس أو الوحدة * 
 .أن تستحضر نوع وطبيعة الحصة والسياق التعليمي * 
 .دة أال تكون ذات طبيعة تعجيزية ، بل تكون قابلة للحل من وجوه متعد* 

ـــا،أن . خاص   يات الوض   عية التعلمي   ة -2 ـــة بمجموعـــة خاصـــيات منه ـــاز الوضـــعية التعلمي تمت
 :الوضعية

 تحمل المتعلم عل  استحضار التعلمات السابقة قصد توظيفها. 
 تضعه أمام تحدد يستأنس من نفسه القدرة عل  تخطيه. 
 تحثه عل  العمل بفعل الدافعية المرتبطة بها. 
 بات السابقة فيختار منها األنسب لحل الوضعيةتجعله يقارن بين المكتس. 
  تســاعده علــ  تجــاوز الحــدود الفاصــلة بــين مختلــف المــواد و الوحــدات الدراســية

 ( .التقاطع بين المواد والوحدات )
  كيف تم بنـاء )تمكنه من المساءلة المرتبطة بالمنهج العلمي حول بناء المعارف

ــا ــ  أي أســاس؟ ومــا هــي المب دئ العلميــة التــي روعيــت فــي هــذه المعرفــة؟ وعل
 ... (.البناء؟

 مـا يمتلكـه مـن :تمكنه من قياس وتقويم حصيلته فيما يخـص حـل هـذه الوضـعية
نجازه كتعلم جديد  .مكتسبات أو تمثالت، وما يمكنه البحث عنه وا 

 : دور األستاذ والتلميذ في بناء الوضعية: -1

 :ا   دور األستاذ
 .التحكم الجيد في مادة التخصص -

 .ز الدور التقريري إل  دور المنشط المنظم للوضعياتتجاو  -
 .االنتقال من مالك للمعرفة إل  الوسيط في إكساب اآلليات واإلجراءات -
 .اعتبار المعارف مجرد موارد يحسن استغاللها -
 .االنطالق من وضعيات كأساس الستنفار الموارد -
 .إضفاء المعن  عل  التعلمات -
 .تنظيم األدوار و تبادلها -
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 .المتعلم نحو امتالك الوضعية قيادة -
 .اقتراح أدوات العمل -
 .تحفيز المناقشة والحوار -
 .عدم استعجال النتائج -
ـــدقيق  - ـــدعامات وت ـــاء ال ـــ  تخطـــيط وتصـــميم الوضـــعيات وانتق التحـــول مـــن الجـــدادة إل

 .اإلشكاليات والفرضيات
 :   دور التلميذب 

 .يتحمل جزءا من مس ولية تعلمه -
 .بلورة مفاهيم و تمثالت الفصليسهم في النقاش ويشارك في  -
 .يمتلك الوضعية ويتعرف اإلشكال -
 .يقترح الفرضيات ويعمل عل  فحصها وترجيحها -
نجاز تقارير -  .يهتم باألنشطة عبر تكوين حقائب وملفات وا 
نجاز المهام -  .يمارس اإلعداد القبلي بالقراءة والبحث وا 
 .تحويل التعلمات وتوظيفها خارج الفصل -

ــل وضــعية الخصــائص الدي  -5 ــة   مشــكلة –داكتيكيــة لتحلي تبــرز أهــم الخصــائص الديداكتيكي

 :المشكلة في الخطاطة التالية  –للوضعية 

 

 

 

 ا ـ

 

 

 المشكلة  –تقنيات تحليل الوضعية  –ب

 

 تحليل
 مشكلة –وضعية 

 : التمركز حول المتعلم 
 احترام شخصيته، -
 تنمية روح المبادرة، -

 تنمية روح التعاون مع الجماعة، -

 تنمية روح النقد، -

 :فعالية المتعلم 
 إسهامه في تعلمه الذاتي، -
 .تقويمه الذاتي ألنشطته -

 
 

 مط

 : األنشطة التعلمية 
 جرد ظواهر متشابهة،  -
 مالحظة المتغيرات، -

 ...(أسماء، عالقات)اقتراح كلمات  -

بناء إشكالية  -
 الوضعية،

 . إبراز المتغيرات -

 
وضعية 
 االنطالق

 : األنشطة التعلمية 
المساهمة في إعداد الفضاء وتوفير  -

 .األدوات

.  البحث عن طرائق اإلنجاز -
 المتغيرات،

 تنظيم فضاء العمل، -

 .إعداد أدوات العمل -

تمكين المتعلمين من  -
 .أدوات العمل

 . إبراز المتغيرات -

 
 

 اإلعداد المادي 
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 المشكلة-مراحل تحليل الوضعية -ج

 

 :أنواع الوضعيات    -6

، والوضـعية (الديداكتيكيـة)التعلميـة التعليميـة  قد يستحسن هنا التمييـز بـين الوضـعية
 . االختبارية أو التقويمية 

إذ أن الوضــعية المشــكلة قــد تكــون ذات طبيعــة تعلميــة تعليميــة ، كمــا قــد تكــون وضــعية       
 .تقويم أو اختبار

 :ومن أنواع الوضعية المشكلة ذات المنح  التعليمي التعلمي 
 .منطلقة من نصوص شرعية أو غيرها م سسة عل  أو :  وضعية جاهزة -0 •

 .مبنية انطالقا من الواقع، أو متخيلة  وقريبة منه،:  وضعية مصطنعة -0 •

 .مالحظة من طرف المعلم أو المتعلم( : لحظية) وضعية تلقائية -2 •

تنطلق من استدراج المتعلم ، ومساعدته علـ  وضـع المشـكلة :  وضعية مستحدثة -1
 .بنفسه

 : المشكلة –للوضعية القيمة التربوية  -7

المشكلة إلنجاز مجموعة من األنشطة سواء منها النظرية أو  –تستدرج الوضعية 
 . رض تقديم حل للمشكلة الموضوعةغالتجريبية وذلك ب

 .يستخدم المتعلم فكره -

 : األنشطة التعلمية 
 .طلب توضيحات  -

 .مناقشة اآلراء  -

البحث عن األدوات التعلمية  -
 .وكيفية توظيفها

 

حث المتعلمين عل  المساهمة  -
 (.اقتراحات وافرة وغنية) 
 .تقديم توضيحات -

 .مناقشة كل االقتراحات -

دى مالحظة النجاعة واالرتياح ل -
 المتعلمين

 
 
 

 اإلنجاز

 

 

 االستنتاج

 

 .اختيار االقتراحات -

 .وضع الخاليات -

طرح تساؤالت جديدة تبرز  -

 عامتدادات الموضو

 

 

 : األوشطة التللمية

في بناء  المساهمة -

 .االستنتاجات 

  طرح األبلاد واالمتدادات -
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 .يستثمر معارفه السابقة في إطار تحصيل معرفة وخبرة جديدة -

 . يحدد المتعلم المشكلة -

 .بالمشكلة يجمع معلومات تتعلق -

 .يفترض فرضيات تتعلق بالحل -

 .يختبر فرضياته تلك التي توصل إليها ويمحصها -

 .يحصل عل  استنتاجات -

 .يعمم ما توصل إليه عل  مشاكل مشابهة تعترضه -

 . فالتعلم عن طريق وضعية مشكلة يجذب انتباه المتعلم -

 . يجعل المتعلم يهتم بالبحث عن حل للمشكلة -

 :لشاكلة الدرس الم سس عل  هذه ا -

  يستفزه –يربك المتعلم. 

 يجعل المتعلم يشعر بالمتعة والحماس وهو منخرط في إيجاد الحل . 

  يربط المتعلم معارفه ومكتسباته السابقة بتلـك التـي يتوصـل إليهـا ممـا يجعلـه يبنـي
 .معارفه وينمي كفاياته

  :طريقة الوضعيات المشكلة   - 8

طوات يعتمد عليها أثناء القيـام بعنجـاز هـذه تعتمد طريقة الوضعيات المشكالت، عل  خ 
 : الوضعيات وهي تتمثل كما يلي

 .يجب أن يكون للمشكلة معن  محدد (0

 .أن تكون المشكلة في وضعية ملموسة (0

تعد بديال للمشكالت المصطنعة، وغير السياقية التي فرضـتها الم سسـة المدرسـية علـ   (2
 .أجيال عديدة

 .يواجهها الفرد عندما يواجه مشكلة (1

 .المشكلة هي عبارة عن موقف مشكل محير يريد حال (5

 . يرسم اإلنسان خطة لحلها (6

 : أما خطوات حل الوضعيات المشكالت فتتمثل في إتباع المسار التالي

 : وضعية االنطالق   – 0
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التحسيس بالمشكلة ، و تقديمها بالطريقة التي تثير انتباه المتعلم ، وتحفـزه علـ  االنخـراط  - 
 المعرفية والمفاهيمية ، : علم والتعليم بفعالية ، مستحضرا كل مكتسباته القبلية في عملية الت

يلــزم أن تكــون الوضــعية مرتبطــة بحاجــات المــتعلم ، الشــيء الــذي يحفــزه علــ  البحــث عــن  -
المعرفة واكتسابها ذاتيا ، ثم استثمارها في إطار مهـارات أومواقـف وسـلوكات فـي بنـاء تـدريجي 

 . كفاية يفضي إل  تحقيق ال
صــياغة الفرضــيات وذلــك ببيــان الحلــول المحتملــة للمشــكلة ، ويــتم ذلــك عبــر نقــاش مفتــوح  -

داخــل الفصــل بــين المــدرس والتالميــذ بهــدف الوصــول إلــ  الحلــول األوليــة ، يستحضــر المــتعلم 
 .أثناء النقاش معارفه وتمثالته السابقة 

 : اختبار الفرضيات  / لول الفرضيات  البحث عن ح/ مرحلة بناء التعلم  .  مرحلة اإلنجاز – 0
وهي المعارف التي يتوقع أن يستنبطها : تحديد المعاني والمبادئء التي تتضمنها النصوص  -

التلميذ مـن النصـوص الشـرعية والتـي تشـكل قواعـد ومبـادئ سـيحتكم إليهـا فـي حـل المشـكلة ، 
ياأيهـا النـاس ) -:ه تعـال  الذي يسـتنتج مـن قولـ.دعوة اإلسالم إل  التعارف بين الناس : مثل 

 (  02: الحجرات ( ) إنا خلقناكم من ذكر وأنث  وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
 : توضيح وتحليل  المصطلحات والمفاهيم األساسية في الدرس مثل  -

 .القيم ـ الضوابط ـ العوائق  –االتصال  -التواصل        
ضمنة في سياق بناء الدرس في تنمية مهارات استغالل النصوص الدعمية ، والنصوص المت -

 ...التلميذ المنهجية ، وبناء تعلماته ، وتنمية قيمه 
و يقصد بـه إعـادة تصـنيف المعلومـات فـي مجموعـات ، وذلـك لتسـهيل : التحليل والتصنيف  -

 .تذكر تلك المعلومات التي تم تخزينها أو استدعا ها 
 .المكتسبات القبلية في سياق بناء الكفاية الربط بين المعارف الجديدة و : الربط  -
 .تنوع الوضعيات التعليمية التعلمية ، واألمثلة والصور الواقعية ، واألحداث االجتماعية  -
 : اإلعالن عن النتائج    -2
 .تنظيم المعلومات والربط بينها واستخالص خالصات ونتائج  -
ت تبين االختيارات اإليجابية للتالميذ في وهي عبارة عن جمل وفقرا: إبراز القيم المستخلصة  -

تصــنيفهم للســـلوكات اإليجابيــة والســـلبية اعتمـــادا علــ  تحليلهـــا فـــي ضــوء المبـــادئ والقواعـــد 
 .المستخرجة من النصوص 

ــدادات الســلوكية  - ــع أن يصــل إليهــا : االمت ــداكتيكي المتوق ــل والنقــل الدي وهــي حصــيلة التحوي
 .كامتدادات سلوكية في الواقع  التلميذ ويعلن االلتزام بها
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ومــن المعلــوم أن القــيم المستخلصــة واالمتــدادات الســلوكية ليســت مرحلــة مســتقلة بــذاتها بــل  
 .المناقشة  مرتبطة بتحليل الدرس ، حيث تستخلص في حينها أثناء

 .تعميم النتائج  وتطبيقها في وضعيات متعددة  -
 :التقويم    -1
 .ل  التعامل مع النصوص الشرعية فهما وتطبيقا إبراز مدى قدرة المتعلم ع -   
 .القدرة عل  ربط المعارف والقيم بالواقع وبقضايا جديدة  -
 .القدرة عل  استحضار أمثلة ، وتطبيق المكتسبات عليها  -
  .القدرة عل  استخالص  القيم ، وتحديد االمتدادات السلوكية وكيفية تطبيقها  -

                              
                                                    

 .منهجيات التدريس بالثانوي التأهيلي                         
 :مدخل مف اهيمي-0
 :مفهوم المنهجية أ ـ 

، منسجم ل ومتكامل ، تعليمي شامبيـداغوجي عل  نسق يحيل مفهوم منهجية التدريس 
في عمليــا لعمليــة التعلــيم والــتعلم تربويا تصــورا ومنظمــا ، يتضمن تخطيطا ، متنوع ومتدرج 

اها ، وهو نسق يفضي ـ افتراضا ـ إل  تبليغ مضامين أو في إحدها وخطواتها ، مجموع مراحل
 .المنهاج للفئة المستهدفة بدرجات مقبولة 

وهذا يعني أن لكل مادة خطوات عامة تـرتبط بخصائصـها المعرفيـة والمنهجيـة التـي تميـز 
لخاص بهـا   ويجـب التوافـق عليهـا بشـكل عـام باعتبارهـا ثوابـت منهجيـة ، ومثـال الديداكتيك ا

ذلك بالنسبة لمادة التربية اإلسالمية ، وظيفية النصوص ، الضوابط األدائية ، مدخل الوضعية 
 ......المشكلة و

 : الطريقة / ب
، يجمع بين  شكل من أشكال العمل الديداكتيكي داخل الوضعية التعليمية التعلمية        

وطبقا لهذا المعنـ  ، نتحـدث . المدرس والمتعلم في تفاعل مستمر سعيا إل  بلوغ هدف محدد 
وغالبـا مـا تتـألف مـن . …عن الطريقـة اإللقائيـة وطريقـة العمـل الجمـاعي والطريقـة الحواريـة 

 .مجموعة من التقنيات في إطار منظم 

 :  األسلوب التعليمي/ ج
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ســمات شخصــية تعطــي للمــدرس أو لطريقــة إنجــازه طابعــا مجمــوع خصــائص و "         
 ".شخصيا يميز مدرسا عن آخر 

 خطوات ومراحل درس مستند إل  وضعية ـ مشكلة -0

 المواد اإلسالميةفي 
أوال ، يجــب أال يغيــب عــن ذهــن المــدرس أن مــدخل التــدريس بالوضــعية المشــكلة هــو 

لكفايــات الممتــدة أو المستعرضــة بــين وســيلة ال غايــة فــي حــد ذاتــه ، وســيلة لتمليــك المــتعلم ا
المواد الدراسية ، وفي اآلن نفسه الكفايات النوعية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية وخـدمتها ، 

 :المقاربة التالية /ويمكن تحقيق ذلك عبر الخطوات المنهجية
 

 :مادتي التفسير والحديثمنهجية تدريس  
 : منهجية الدرس النظري( أ  
 :س النظري عل  مرحلتين منفصلتين ينجز  الدر *   

  (الحصة األول )المرحلة األول  
 .إعالن عن أهداف الدرس  .0
 .تقويم مكتسبات التالميذ القبلية حول الموضوع  .0
متابعـــة عمليـــة إعـــداد التالميـــذ لـــألوراق )مراقبـــة جزئيـــة لإلعـــدادات القبليـــة للتالميـــذ  .2

 (.والبحوث للحصص التطبيقية واألنشطة
 .لدرس وصياغة فرضيات حلها طرح إشكالية ا .1

االعتنــاء  .ضــوابط القــراءة الصــحيحة / القــراءة الضــابطة لنصــوص االنطــالق الشــرعية  .5

قـراءة صـحيحة ومـ ثرة ، مـع مراعـاة ( القرآنيـة والحديثيـة ) بقراءة النصـوص الشـرعية 

 .اآلداب الشرعية مع كالم اهلل وكالم رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم 

إن شــرح الكلمــات واأللفــاظ والمصــطلحات مــن : لمــات والمصــطلحات  تحديــد معــاني الك .6

األمــور المهمــة التــي تســاعد علــ  تحقيــق فهــم مــراد اهلل عــز وجــل ، ومــراد رســول اهلل 

صل  اهلل عليه وسلم ، ولتحقيق ذلك ينبغي التركيز عل  فهم الكلمات حسب سـياقها ، 
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ل  شروح أهل االختصاص ، بدل أن تقدم بكيفية عرضية وسطحية ، ويعتمد في ذلك ع

ذا تعددت يختار منها ما  ...يساعد عل  الفهم ، ويتناسب مع النص  وا 

 .التعريف براوي الحديث ، وتحديد صفة الحديث المصطلحية  .7

وهــذا يتطلـب فــتح حــوار أولـي حــول الــنص، : اسـتخالص المضــامين العامـة للنصــوص  .8

ان فـي ذلـك بسـبب النـزول ـ إن الهدف منه الوصول إل  المعن  العـام ، والبـد أن يسـتع

 ...توفر ـ بالنسبة للنص القرآني ، أو بسبب الورود بالنسبة للحديث 

تقسيم النص ـ أو النصوص ـ إل  وحدات فرعية ، إن كان الـنص يسـاعد علـ  التقسـيم  .3

 ..، مع التركيز عل  المعن  الفرعي األكثر حضورا 

تي لها ارتباط بأهداف الدرس إبراز األحكام والقيم المتضمنة في النصوص ، وال .02

 .، مع تسجيل ذلك لكي يتسن  استثماره في التحليل واالستنتاج، وتقويم المكتسبات

استثمار سبب نزول النص القرآني ، أو سبب ورود النص الحديثي الشريف بما يعزز -02
ية المفهوم، ويوسع دالالته ومجاالت تحركه ، ورصد تأسيسه ألحكام وقيم تخدم حل اإلشكال

 .المطروحة 
 .ويم تكويني يتم الوقوف من خالله عل  النتائج المحصل عليها  تق

 

 ( :الحصة الثانية )المرحلة الثانية    
التذكير بالقدرات المستهدفة انطالقا من كفاية الدرس ، وباألحكام والقـيم المنجـزة خـالل  -

 .الحصة األول 

حضــار جميــع مكونــات شخصــية مــع است: تفســير وتحليــل الــنص القرآنــي أو الحــديثي   -

ــة  ــة الواقعيــة و المعينــات الديداكتيكي التلميــذ عنــد الحــوار والمناقشــة   واســتغالل األمثل

 .لتحقيق التواصل والفاعلية والتأثير 

 .استغالل النصوص الدعمية المساهمة في تحقيق أهداف الدرس  -

 ..( .ـ االستدالل التحليل ـ التركيب ـ االستنتاج ) تنمية القدرات الذهنية العليا  -
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ــة  -      ــوخ  إدراك فاعلي ــة تت ــة وهادئ ــب الوجــداني واعي ــارة الجان ث ــاع ، وا  ــب اإلقن مراعــاة جان

ديـث النبويـة الشـريفة فـي حيـاة اوأهمية األحكام والقيم والمبادئ التي تنص عليهـا اآليـات واألح

، وبذلك يـتم تجـاوز  الفرد والمجتمع لكي يكون لها دور في حياة المتعلم ، ويحاول التمسك بها

: ) ــ ( مناهـل العرفـان ) التفسير الجـاف ، ألن التفسـير نوعـان ـ كمـا يقـول الزرقـاني فـي كتابـه

عــراب الجمــل ، وبيــان مــا ال: جــاف .. يحتويــه نظــم القــرآن مــن نكــاث  يتجــاوز حــل األلفــاظ ، وا 

التفسـير ، وبيـان  بالغية ، وإلشـارات فنيـة ، وهـذا النـوع أقـرب إلـ  التطبيقـات العربيـة منـه إلـ 

 مراد اهلل من هداياته   وتفسير يجاوز هذه الحدود ، ويجعل هدفه األعل  تجلية هدايات القرآن

 .استثمار النصوص الدعمية لتعميق المفاهيم المكتسبة سلفا  -
معـاني :محاولة تحديد المفاهيم الفرعية من خالل أسـئلة حـول مـا يمكـن اسـتنتاجه منـه مـن  -
 .وقيم .وأحكام .
 .مناقشة المفهوم األساسي للموضوع  في عالقته بالمفاهيم الفرعية من خالل    -
 .عناصر حل اإلشكالية المطروحة ، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها  رصد -
 .توخي الربط بالواقع المعيش ما أمكن إل  ذلك سبيال  -

تشــهاد ، واتخــاذ الموقــف مــع تعزيــز القــدرة علــ  التحليــل ، واالســتنتاج ، واالســتدالل ، واالس -
 استثمار النصوص الداعمة والمكملة ، والتدريب عل  ذلك ، 

 .استثمار المكتسبات في اقتراح حل أو حلول لإلشكال المطروح وتمحيص الفرضيات   -

التقويم اإلجمالي للمكتسـبات ، علـ  ضـوء كفايـة الـدرس المسـطرة ، وينبغـي أن يفضـي إلـ   -
الل حصــة الــدرس التطبيقــي ، وحصــة األنشــطة ، فضــال عمــا يكــون تحديــد مجــاالت التــدخل خــ

المدرس قد أعده لهذين الدرسـين مـن مقترحـات أنشـطة أو تمـارين أو عناصـر بحـث ، أو غيـر 
 .ذلك 

 
 :األنشطة التطبيقيةمنهجية  ( ب

ينبغي أن تكون أنشطة هـذا الـدرس مفتوحـة علـ  كـل مـا مـن شـأنه تركيـز القـيم ، 
المحددة للدرس النظري ، ويمكن االنطالق من نصـوص مختـارة يراعـ  فـي  والمفاهيم، والقدرات
 .معالجتها ما يلي

 . توثيق النص والتعريف باألعالم بشكل مركز  -
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 :بحث عالقته بالدرس النظري من حيث  -
 .المعاني والدالالت -
 (المقاصدية.)األحكام وأبعادها  -    
 ...(امتداداتها االجتماعية واالقتصادية .) القيم التي يطرحها ، ودرجة أهميتها -    
الغوص فـي الـنص عموديـا بحثـا عـن االمتـدادات الممكنـة المسـاعدة علـ  حـل اإلشـكالية -

 . .....المطروحة
ـــل الخطـــاب ، ومهـــارات  - ـــات تحلي كســـاب المـــتعلم بعـــض آلي ـــر وا  اســـتثمار المجـــال لتمري

علــ  ذلــك مــن خــالل إثــارة واقتــراح  االســتنباط الســليم لألحكــام الشــرعية بالتــدريج ، وتدريبــه
شكاالت معاصرة ، ومحاولة التماس األحكام الشرعية المناسبة لها   ...... قضايا ووقائع وا 

االستنتاجات العامة حول القضايا التي يثيرها النص ، مـع دفـع المـتعلم إلـ  طـرح البـدائل  -
 .اإلسالم الممكنة في ضوء المستجدات المعاصرة ، وتمحيصها وفق مبادئ وقيم

 . رصد عالقة موضوع التطبيق بحل الوضعية المشكلة ومساهمته في ذلك  -

 

 معطيات وأساسيات لتفعيل هذه المنهجيات 
حاجــة المــدرس إلــ  تطــوير خبراتــه فــي مجــال التعامــل مــع تكنولوجيــا اإلعــالم والتواصــل  -

والمعرفــة  ، بهــدف اكتســاب القــدرة الحديثـة قصــد اســتثمارها بشــكل متــدرج ، سـلس وموفــق
ــة الضــرورية لتوجيــه التالميــذ خــالل بحــثهم علــ  االنترنــت وفــق المــذهب والعقيــدة  التقني

 .الرسميين للبالد ، وتحذيرهم عن دراية من بعض مزالق البحث عل  شبكة الويب 
 .تمكينهم من تقنيات وآليات البحث العلمي والتوثيق بالتدريج  -
 .االهتمام عل  إشاعة قيم الحوار والتواصل معهم االنفتاح أكثر عل  التالميذ ، وتركيز -
إخبار المتعلمين مع بدايـة كـل حصـة بالقـدرات المسـتهدفة انطالقـا مـن الكفايـة المسـطرة  -

ــد  ــة للمــادة ، لمــا فــي ذلــك مــن توحي للــدرس  مــع استحضــار الكفايــات األساســية و النوعي
 .وتوجيه للجهود ، وتيسير سبل التقويم والتقويم الذاتي 

 .ضرورة تنويع أساليب التعليم وطرقه بدل االقتصار عل  نمط واحد بشكل روتيني  -
رشـــادهم فيمـــا يخـــص ســـبل وطـــرق البحـــث عـــن  - ضـــرورة توجيـــه وتـــدريب المتعلمـــين وا 

 .المعلومات، وحسن تبويبها وتنظيمها بما يخدم الكفايات المرسومة 
تعقيـد مناسـبة لمســتويات  إبـداع وابتكـار وضـعيات تعلميـة مشـكلة جديــدة مركبـة وبدرجـة -

المتعلمـين ومكتســباتهم علـ  مســتوى الـدروس النظريــة ، والبحــث فـي مــا يعـزز حلهــا عبــر 
 .أنشطة الحصص التطبيقية ، وابتكار صيغ للحل خالل حصص األنشطة 
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التــدريب علــ  أســاليب وســبل صــياغة وتنفيــذ الفــروض المحروســة ، وتحليــل ودراســة  -
 .طوير األداء الديداكتيكي للمدرس نتائجها ، واستثمار ذلك في ت

استحضار المفاهيم الحقوقية وقضايا الساعة ، والـربط بينهـا وبـين المفـاهيم التـي تحيـل  -
 .عليها دروس الوحدة المقررة خالل مرحلة التحليل والمناقشة 

 .ضرورة التخطيط القبلي ألي نشاط ، وتجنب ترك األمور الديداكتيكية لمحض الصدفة  -
ــاقي استحضــ - ار التقاطعــات الموجــودة بــين معطيــات الوحــدات أو الــدروس ، ومعطيــات ب

المــواد ، ومحاولــة البحــث باســتمرار عــن الســبل الممكنــة عمليــا الســتثمارها خــالل المعالجــة 
 .الديداكتيكية أو بشكل نشاط مشترك مع أساتذة المواد المعنية 

تسـبات فـي شـكل قـدرات كامنـة ، االستحضار الدائم لحقيقة توفر المتعلم عل  رصيد ومك -
فــي حاجــة إلــ  إثــارة مناســبة ، أو هــي فــي حاجــة إلــ  تطــوير  وأنــه فــي الجــذوع المشــتركة 
ــة  ــا ، أو هــو علــ  أهب مقبــل علــ  التوجيــه نحــو مســلك معــين مــن مســالك ســلك البكالوري

فـي االستعداد لولوج التعليم العالي ، أو الخروج للحياة العملية ، فهـو إذن أحـوج مـا يكـون 
 .هذا السلك إل  كل مساعدة داعمة لتواصل إيجابي للمساهمة في عملية التنمية 

 
 :بيداغوجيا المشروع: ثانيا  

قد تتساءل عن مضمون هذه العبارة مشاريع وعن ارتباطهـا بالمجـال التعليمـي التعلمـي، ونحـن 

ــل بجم ــد، ب ــا ال نلتقــي بمشــروع واحــد وحي ــذلك لكونن ــذلك بصــيغة الجمــع ف ــة مــن حــين نقــوم ب ل

المشاريع التي يمكن أن تنجز في هذا المجال أو ذلك، وحت  تتضح الر يا ال بد مـن طـرح هـذا 

 : التسا ل

 ؟  ما المقصود بالمشاريع 

قد تعتبر المشاريع عبارة عل  دراسات أو إبداعات مسـتقلة أو مرتبطـة بوحـدات متباعـدة 
ا يتوصـل المتعلمـون ضمن المقرر الدراسـي، وهـي تكـون تحـت إدارة المـدرس، وبواسـطته

 إل  تعلم مس وليتهم الخاصة، وذلك في إطار

 معالجتها -

نتاجها -  .وا 
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 :  وذلك خالل المدة التي قد تطول بقدر ما تستوجبه كل من 

 مرحلة التخطيط -

 ومرحلة البحث -

 . تم مرحلة تقديم المنتوج النهائي -

  ما هي الوظائف التي ت ديها المشاريع في مجال التعليم والتعلم ؟ 

المشــاريع مــن حيــث مضــامينها البيداغوجيــة أفيــد اجــراءات تلــك التــي  كــن اعتبــاريم -
 تجعل المشتغلين بها 

 يرتقون تعلميا 

 ويرتقون تربويا 

 ويرتقون فكريا وذهنيا 

 .وكل ذلك يحصل من خالل التشبع بالمبادئ والقيم التي يحصل عليها المتعلمون

 .لمتعلمينوالتعاطي مع المشاريع في الميدان التعلمي تجعل ا

 .كيف يخططون وقتهم الخاص -

 .كيف يعملون وفق برنامج معين -

 . يأخذون بين أيديهم زمام تكوينهم الذاتي - 

 .يتعلمون كيف يتفاعلون بينهم وبين غيرهم -  

 يتدربون عل  طريقة تقديم المشاريع -          
 .في بحوثهم يتعلمون كيف يمكن الدفاع عل  آرائهم وعن النتائج المحصل عليها -  

 .يتعودون عل  اتباع األسلوب العلمي في التفكير وفي حل المشكالت  -  

 . يتدربون عل  التخطيط والتنظيم والقدرة عل  جمع المعلومات والبيانات وتوظيفها  -   

  ما هي مراحل إنجاز المشاريع ؟ 

ــد أهدافــه -أ      ــار المشــروع وتحدي ــداو: اختي ــذ والت ــك بعشــراك التالمي ل معهــم فــي شــأنه، وذل
 :وينبغي أن يكون المشروع

 .متوافقا مع ميول التالميذ ورغباتهم*               
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 .خصبا يثير أنشطة متعددة ويمس مجاالت عمل متنوعة*               

 .قابال للتنفيذ*               

 .له ارتباط بالموضوعات المقررة*               

يقوم المدرس بمعيـة التالميـذ بتخطـيط المشـروع فـي ضـوء : يمهتخطيط المشروع وتنظ -ب    
االحتماالت الممكنـة لضـمان عـدم اإلخفـاق فـي تنفيـذه، ويشـمل ذلـك تحديـد الهـداف التـي يجـب 
تحقيقهــا مــن خــالل المشــروع، ثــم تقســيم المشــروع إلــ  مراحــل واضــحة وخطــوات محــددة، بيــان 

علـــ  البيانـــات، تحديـــد المـــدة الزمنيـــة وســـائل التنفيـــذ ومصـــادر المعلومـــات وكيفيـــة الحصـــول 
 .الضرورية لتنفيذه

تبــدا المجموعــات فــي تنفيــذ جوانــب المشــروع تحــت إشــراف المــدرس : تنفيــذ المشــروع -ج    
 .ومساعدته، ووفقا لما تم االتفاق عليه بالنسبة للتخطيط والتنظيم

ينـاقش المـدرس  وهـي آخـر مراحـل التـدريس بطريقـة المشـروع، وفيهـا: تقويم المشـروع -د    
التالميذ فيما أنجزوه، فيقدمون إنجازاتهم وآرائهم، ويقَومون ما حققوه من أهداف، كما يتعرفون 

 . عل  مواطن الضعف وأماكن الخطأ، ويبلورون النتائج التي توصلوا إليها في صورة عملية

  ما هي مواصفات المنتوج النهائي للمشروع ؟ 

يث صيغته يمكن أن يأتي في شكل تقرير أو عرض إن المنتوج النهائي للمشروع من ح
 : كتابي، أو شفهي يقوم عل 

برازها بما يلفت االنتبا -  .إل  أهميتها هتقديم المشكلة المدروسة وا 
ــد خاصــياتها التــي تجعلهــا واضــحة ومتميــزة عــن  - تعريــف المشــكلة المدروســة وتحدي

 .  غيرها

االعتمـاد علـ  مـا هـو متـوفر تحليل المشكلة واستعراض الفرضيات المقترحـة لحلهـا ب -
 .من المراجع والمصادر التي تتناولها

أو بناء عل  نتائج الزيارات واالسـتجوابات واإلحصـائيات والبيانـات التـي تـم تجميعهـا  -
 .حولها

 .تأويل المعطيات المرتبطة بالمشكلة وتنظيم سياقها -
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حـة تشـكيلية الخروج باالستنتاجات المتوصل إليها، كما يمكن أن يكون عبـارة عـن لو  -
أو معرض لصور وعينات مـن النباتـات والطيـور المهـددة مـثال بـاالنقراض فـي الـبالد 

 .أو عبارة عن قصص أو قصائد شعرية

 

 :البيداغوجيا الف ارقية: ثالثا  
البيــداغوجيا الفارقيــة أو بيــداغوجيا الفــروق هــي عبــارة عــن إجــراءات أو قــل حتــ              

متكيفـا مـع الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين وذلـك قصـد جعلهـم  عمليات تهدف إل  جعـل الـتعلم
 .يتحكمون في األهداف المتوخاة

 :سمات البيداغوجيا الفارقية -

 : تتسم هذه البيداغوجيا

 . بكونها بيداغوجيا مفردة، تعترف بالتلميذ كشخص له تمثالته الخاصة (0

علميـة تراعـي فيهـا بكونها بيداغوجيا متنوعة ألنها تقتـرح مجموعـة مـن المسـارات الت (0
 .قدرات المتعلم

بكونها تعتمد توزيعا للتالميذ داخل بنيات مختلفة، تمكنهم من العمل حسـب مسـارات  (2
ـــاتهم  ـــات متمـــايزة بغـــرض اســـتثمار أقصـــ  إمكان ـــ  محتوي متعـــددة ويشـــتغلون عل

 . وقيادتهم نحو التفوق والنجاح

 :أهداف البيداغوجيا الف ارقية   

 .سي الحد من ظاهرة الفشل الدرا -0

 .التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي  -0

 .تطوير نوعية اإلنتاج  -2

 .المعرفية ـ الوجدانية ـ االجتماعية : اعتبار شخصية المتعلم في جميع أبعادها  -1

اكتساب التلميذ قدرة أفضل عل  التكيف االجتماعي والتفاعل اإليجـابي مـع المتغيـرات  -5
. 

 .ستقاللية تطوير قدرة المتعلم عل  تحمل المس ولية واال -6

 كيف تطبق بيداغوجيا الفروق ؟ 
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 :تطبق البيداغوجيا الفارقية من خالل مجموعة من اإلجراءات الديداكتيكية هي

 انتقاء األقسام والمواد (0

 هداف العامة للمواد الدراسيةألجرد ا (0

 تحديد األهداف مع مراعاة عامل الوقت ودرجة التحكم في المنهجية (2

عداد البنيات المال  (1  ئمةاختيار وا 

 تعيين األهداف المراد تحقيقها (5

 تحديد المقطع الديداكتيكي ومعيار النجاح (6

 .إنجاز التقويم (7

 :األدوات الضرورية للبيداغوجيا الفارقية 

 .االستقالل الذاتي  -0

 .التقويم التكويني  -0

 .بيداغوجيا التعاقد  -2

 .العمل في المجموعات  -1

 .بيداغوجيا المشروع  -5

 : تدريس المف اهيم: رابعا  
 ل  السمات والخصائص الجوهرية التي تميز األشياء او األحداث اوإ المفهوم  يشير

 . األسماء عن بعضها البعض وترسم صورة ذهنية لمنطوق الشيء ذاته

فهَمه فهماال وَفهماال وفهامة، وفهمت  معرفتك الشيء بالقلب ،:  المفهوم في اللغة      
: فهمه شيئا بعد شي ، ورجٌل فهٌم : كالم ال فهمته وتفهمأ عرفته وفهّمُت فالنا و: الشيء 

 .جعله يفهمه : ياهإمر وفهّمه ألفهمه اأسريع الفهم و 

أو صورة ذهنية يكونه الفرد لمجموعة من  المفهوم عبارة عن تجريد :  وفي االصطالح
الخاصة التي تم تجميعها معا عل  أساس من  الحقائق أو األشياء أو الرموز أو األحداث

 . تركة المتقاربة بينهاالخصائص المش

 : خصائص المفهوم

دون ( مفهوم ) عل  شيء ما  للمفاهيم صفاتها التي من خاللها يمكن ان نطلق     
  . سواه
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صلتها بالمفهوم وقدرتها عل  التمييز  وقد تختلف خصائص المفهوم من حيث عددها او
متصلة  تكون بعض الخصائص كثر من خاصية ، وقدأو أفقد تكون خاصية واحدة 

المفهوم عن غيره بدرجة  بالمفهوم وبعضها غير ذي صلة به ، وبعضها يساعد عل  تمييز
  .خراآلكبيرة عن البعض 

 : يتميز المفهوم بالخصائص الثالث اآلتية 

و المواقف ويتم التمييز بينها وفقا أن المفهوم عبارة عن تصنيف األشياء أي أ : ـ التمييز1
مكانية في تلخيص المعارف والخبرات إكثر أون المفهوم وبذلك يك. مشتركة  لعناصر

 . نسانيةإل ا

نما ينطبق عل  مجموعة من : ـ التعميم 2 فالمفهوم ال ينطبق عل  شيء او موقف واحد وا 
 .األشياء والمواقف 

  فالمفهوم يرمز فقط لخاصية او مجموعة من الخصائص المجردة: ـ الرمزية 3

 

 : تدريس المف اهيم

نها تتصل بتنمية تفكير المتعلمين وتمثل قاعدة صلبة أل المفاهيم  ة بتعليمتهتم المدرس
العناصر اأُلخرى المكونة للنظام المعرفي ، وهي المباديء والقواعد  لتعلم التالميذ بقية

ن تعلم المفاهيم يسهل من تعلم المادة التعليمية أكما . واالتجاهات والقيم  والتعميمات
 ثره كما يحسرأاكرة والُبن  العقلية وتسهم في تفعيل التعلم وانتقال تثبتها في الذ ويزيد من

 سهامها في تخطيط خبرات المنهاج لهذاإالفجوة بين التعلم السابق والالحق ، فضال عن 

 همية في تعلم المفاهيم وتسهيلأتدريس المفاهيم تشكل مسألة ذات  ساليبأن عكله ف

  .استيعابها عل  المتعلمين

جزءال هاما ومهمةال دقيقةال من مهام ذخيرة المدرس فالمفاهيم ُتختار  المفاهيم ويعد تدريس"
ن تدريس أكما .ياها إالتي يعلمها التالميذ ويكسبهم  المهارات لتكون مدخال لتركيب

 بها المعلم من بداية تخطيطه للدرس وعند الشرح والتفسير و المفاهيم يعد مهارة يقوم
  ".اقشةوالمن لقاء األسئلة وتوزيعهاإ

 : همها انهأل  مجموعة من االعتبارات لعل إهمية كبيرة ترجع أالمفاهيم ذو  و تعلم

 ن المفاهيم تساعد عل  الربط بينأهم التالميذ للمادة الدراسية إذ يساعد عل  زيادة ف ـ1

 الحقائق العلمية المختلفة وبالتالي يسهل عل  التالميذ تعلمها ويزداد فهمهم للمادة

 .الدراسية

 . لتعلمها ـ يساعد عل  زيادة اهتمام المتعلمين بالمادة الدراسية وزيادة دوافعهم2

الفرصة الستخدام ما  ـ يساعد عل  انتقال اثر التعلم ، فدراسة المفاهيم تتيح للتالميذ3
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يجاد العالقات إالتالميذ عل   سبق أن تعلموه من مواقف ، وذلك الن تعلم المفاهيم يساعد
وجه التشابه أن يتعرفوا عل  أ لمختلفة في موقف تعليمي وبالتالي يمكنهمبين العناصر ا
 . ن تعلموه والمواقف الجديدةأبين ما سبق 

المرتبطة بالمفهوم  إن تعلم المفهوم مسألة تتصل بموضوع الكشف عن الصفات والدالالت
لقدرة عل  نظم التعلم او ا لذا يمكن النظر ال  تعلم المفهوم عل  انه حركة من القدرة عل .

قدرة المتعلم عل  وضع  هذه الدالالت او تجميعها تحت اسم او موقف او حادث ، اي
ان تعلم المفاهيم  ويستخلص من هذا. الخصائص او السمات او األمثلة في صنف او فئة 

بالمفهوم و قدرته عل   يتوقف عل  قدرة المتعلم عل  التمييز بين المثيرات المرتبطة
 . قاعدة ميع هذه المثيرات او الصفات المرتبطة تحت صنف اوالتعميم اي تج

( العقلية والنفسية  )مو حالة المتعل( بساطة او التعقيدال)ويتوقف كذلك عل  حالة المفهوم 
مختلف المجاالت  من األفكار األكثر تجريدا والتي يمكن بنا ها فقط بعد خبرات متعاقبة في

في نسيج  ا عن بعض ولكن من الضروري نسجهاوال يمكن وضع المفاهيم منعزلة بعضه
 .المنهج كله حت  تعطي المعاني المطلوبة

للمنهج يراع  اختيارها ومراجعتها في المستويات  ولنسج المفاهيم في النسيج الكلي
كما يجب اختيارها في كل صف دراسي .األعل   التعليمية المنخفضة ثم في المستويات

وتهدف . الطريقة بالطريقة الحلزونية المتصاعدة  رف هذهوتع. داخل المرحلة التعليمية 
تها وفعاليتها في رفع مستوى المعرفة مالتأكد من سال عملية االختبار او التقويم ال 

وكلما ارتفعنا في المستوى زادت درجة التجريد بمعن  ان  … والتفكير لدى الفرد المتعلم
 .لتدرج المحسوس ال  المجرد با اعطاء المفاهيم يبدأ من

 : سس ينبغي مراعاتها وهيألهنالك مجموعة من ا ألستاذلتدريس المفاهيم من قبل ا

 . ـ تحديد صفات المفهوم والسمات الجوهرية التي تميزه عن غيره

 .التي تنظم هذه السمات في اطارها ـ القاعدة

 . يطلق عل  المفهوم ـ االسم الذي يطلق عل  الصنف او االسم الذي

 / ثلة عل  المفهوم المراد تعليمهـ تحديد االم

 :خطوات بناء المف اهيم  

 :يتم بناء المفاهيم وفق الخطوات التالية         
 تحديد الموضوع. 
  فيه المفاهيم األساسيةقراءة الموضوع واستخراج. 

 كتابة المفاهيم عل  السبورة أو جهاز العرض الرأسي أو الحاسب اآللي. 
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   الخاصترتيب المفاهيم من العام إل. 

  استخدام الترتيب كدليل لبناء الخرائط المفاهيمية عل  شكل خط عمودي، بحيث توضـع
 .المفاهيم األعم في القمة، والمفاهيم الفرعية المرتبطة بالمفهوم الرئيس في األسفل

 وضع المفاهيم في مربعات أو أشكال بيضاوية أو أشكال دائرية والربط بينها بخطوط. 

 ت المناســـبة علـــ  الخطـــوط لوصـــف العالقـــة أو الرابطـــة بـــين وضـــع الجمـــل أو الكلمـــا
 .المفاهيم

 إعطاء المتعلمين وقتا كافيا لقراءتها وتأملها واستخالص النتائج منها. 

 إجراء تقويم ختامي  للتأكد من تنظيمها وترتيبها وفهم المتعلمين لها. 
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 تقديم
 

يعد التعليم األصيل في المنظومة التعليمية و التربوية مظهرا من مظاهر التشبث 
بالهوية اإلسالمية و الحضارية للمغرب ، وتشكل المواد اإلسالمية و مواد اللغة 

اصا في هيكلته و تنظيمه منه نمطا تعليميا خ لالعربية نواته المركزية ، مما يجع
و تعتبر عملية مراجعة المناهج التربوية محطة أساسية لتجديد التعليم , التربوي 
 .من الناحية التنظيمية و البيداغوجية   األصيل

 

 :  اإلطار النظري العام:أوال 
 ؛ بناء منهاج التعليم األصيل المنطلقات و المرجعيات و األسس  

عتمد اإلصالح التنظيمي و التربوي الذي عرفه ي: المنطلقات والمرجعيات .1

 :التعليم األصيل على 

  الميثاق الوطني للتربية و التكوين في غاياته الكبرى و دعاماته
 (2،7،6،5الدعامات )

  عناصر الفلسفة التربوية المؤطرة لعملية مراجعة المناهج و البرامج
ارات و االختي ةالتعليمية، المتضمنة في الكتاب األبيض و وثيق

 التوجهات العامة لإلصالح التربوي

روعي في بناء منهاج المواد :  أسس بناء منهاج المواد اإلسالمية .2

 :اإلسالمية األسس اآلتية 

 مبدأ التوازن بين الجانب النظري و الجانب العملي التطبيقي ؛ 

  اعتبار التربية على القيم و تنمية القدرات و المهارات و تطوير
 ربية على االختيار كمداخل لبناء المنهاج ؛الكفايات و الت

  التنسيق و التكامل بين مختلف المواد اإلسالمية رغم اختالف األسالك
 و المسالك ، لتحقيق كفايات التعلم و مواصفات التخرج؛

  مراعاة مركزية المتعلم و ذلك بتمهيره و إكسابه القدرة على بناء
تعليمية و  تفي وضعياالمعرفة بذاته و إعادة استثمار مكتسباته 

سياقات جديدة ممتدة و منفتحة على مختلف المواد الدراسية و على 
 الحياة ؛

 تعزيز و تعميق مكتسبات المتعلمين المعرفية و المهارية ؛ 

  تنظيم المنهاج في إطار وحدات تتميز بوضوح األهداف و دقتها و
الدروس النظرية و التطبيقات و ) ضبط الغالف الزمني لكل من

 ( األنشطة و التقويم 

 تهييئ المتعلم للتخصص و استكمال التعليم الجامعي ؛ 

 : الكفايات األساسية لمنهاج المواد اإلسالمية .3



 67 

ويتعلق األمر بالكفايات االسترتيجية ،و التواصلية ،و المنهجية ،و الثقافية و 
ن وهي كفايات تتداخل فيما بينها ،ترمي إلى تمكين المتعلم م. التكنولوجية 

 معرفة ذاته ، و غيره ،
و تسليحه بأدوات التواصل المختلفة ، وتمهير توظيفها ليرقى بنفسه و يحقق  

التنمية لمجتمعه،وهومااصطلح على تسميته بالكفايات المرتبطة بالذات،والكفايات 
القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي ، و الكفايات القابلة للتصرف في 

 و االجتماعية القطاعات االقتصادية
 

 : الكفايات النوعية الخاصة  بمنهاج المواد اإلسالمية. 4

 إكساب المتعلم أدوات منهجية تساعده على فهم النص الشرعي ؛ 

  معرفة الضروري من األحكام الشرعية المتعلقة بنظام األسرة في
 اإلسالم ؛

  القدرة على فهم النصوص الفقهية و األصولية ، مستثمرا في ذلك
 ج العلمي القائم على التوثيق و الفهم و االستنتاج و االستنباط ؛المنه

  امتالك بعض المعارف المتعلقة بعلم التوثيق و المكتبة و استثمار
 ذلك في حياته؛

  امتالك أحكام شرعية تتعلق بعالقة اإلنسان بالكون و عالقة اإلنسان
 بربه و ما يحقق األمن الصحي و االجتماعي ؛

 د أسس العدل في اإلسالم من خالل األحاديث القدرة على تحدي
 النبوية ؛

  إدراك العالقة بين العلم و العمل في اإلسالم ، واستثمار ذلك في
 الحياة ؛

  فهم النصوص الفقهية و األصولية التي أنتجها علماء األمة مستثمرا
 في ذلك المنهج العلمي القائم على التوثيق و الفهم و االستنباط ؛

 المعامالت و مطلق التبرعات من وقف و صدقة و  اكتشاف أنواع
 زكاة و األحكام الشرعية المتعلقة بها ؛

  اكتساب مهارة رياضية تساعده على حل المسائل المتعلقة بالمواريث
 و تحديد القوانين المتعلقة بالمواقيت ؛

 
 

 : األسس البيداغوجية و الديداكتيكية لمنهاج المواد اإلسالمية.5
 : تستند فيها دروس المواد اإلسالمية إلى:  شرعيةالمرجعية ال-أ

  خصوصية المعرفة اإلسالمية المستمدة من القران و
 الحديث النبوي الشريف ؛

 وحدة العقيدة  ، عقيدة أهل السنة ؛ 

 وحدة المذهب الفقهي المالكي ؛ 
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 :، تستند إلى  مرجعية نظرية - ب

 الشرعية انطالقا من المرجعيات  ممبدأ تأصيل المفاهي
 لشرعية ؛ا

  االنفتاح على األدبيات الحديثة التي تعالج هذه المفاهيم
والحقوق  ض، في مجاالت العقيدة و العبادات و الفرائ

 و األسرة و مناهج التفكير و القيم ؛

  تكريس توجه تسديد السلوكات و بناء المواقف. 

، تستند إلى المرجعية الشرعية ، المتمثلة  مرجعية ديداكتيكية -ج   
 نصوص القران و السنة   في

 ؛ تنطلق من مركزية المتعلم مرجعية بيداغوجية –د                     
 و فاعليته ،و تهدف المساهمة في بناء شخصيته على المستوى القيمي ، 
 و الفكري، و الثقافي، و المنهجي، 
امتالك  و التواصلي ،و كذا من ناحية الميول،واالتجاهات،والقيم، وذلك بتمكينه من 

المعارف و العلوم و طرق و منهجيات البحث في مختلف المراجع و المصادر و 
االستخدام السليم للتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها، واقدراه على ممارسة التعلم الذاتي 

 . لينخرط في واقعه و يؤثر فيه 
و المؤثرة وهذا يستدعي إعادة النظر في طريقة تقديم المواد بالطرق التربوية الفعالة 

 :  مع مراعاة العناصر اآلتية

 : ةطرق و أشكال العمل الديداكتيكي-6

و ينمي كفاياته بإيقاعات  ،يكتسب المتعلم المعارف و المهارات ، ويطور قدراته
و ،و األنشطة التعليمية التعلمية  ،و الوسائل ،مختلفة ؛ لدا ينبغي تنويع الطرق

 التعلمية ،–عيات التعليمية مراعاة الفروق الفردية عند بناء الوض
 .والمعينات الديداكتيكية المناسبة لها  ،و كذا عند اختيار األنشطة 

إن الدعوة لمناهج منفتحة ، تفرض الوعي بأهمية االمتدادات بين المواد الدراسية 
، من أجل تفعيل التعليم و  ة، و بأهمية استثمار ذلك على المستوى الديداكتيكي

في مختلف المستويات ، دون إغفال خصوصية كل  هردود يتالتعلم و تجويد م
مادة ،فرغم تعدد الطرق الديداكتيكية في مختلف المواد ، فإنها تتفق في الجوانب 

 :اآلتية 
و المهام بين مكونات العملية  ،و إعادة توزيع األدوار ،التركيز على المتعلم  - 

ركة الفعالة التي تكسبه الثقة في التعليمية التعلمية، قصد تمكين المتعلم من المشا
ل في و المسؤو ،الذات، و الشعور بالمسؤولية ، و الرغبة في االنخراط اإليجابي

 و تدبير إيقاعه ، ،و تدبير تعلماته  ، العملية التعليمية التعلمية
و هذا يفرض السماح له بالتفكير فيما يتعلمه ، وكيف يتعلمه،؟ و لماذا يتعلمه ؟ و 

ب تجاوز الممارسات التقليدية في التدريس مثل اإللقاء المباشر و اإلمالء هو ما يتطل
 الحرفي ، و االسترجاع دون فهم و استيعاب و دون القدرة على إدماج تعلماته ؛

التركيز على األنشطة التعليمية التي تهدف إلى تمكين المتعلم من مهارات التحليل  -
 تقع في صلب إعداد المتعلم للحياة ؛و هي مهارات  و حل المشكالت، ، و النقد
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التي تركز على التواصل بمختلف أشكاله ، سواء عند  ، تنويع األنشطة التفاعلية -
 و إيصالها لآلخرين ؛ ،أو عند معالجتها ، البحث عن معلومة

و االستقصاء التي تؤهل المتعلم لبناء استقالليته من خالل  ،اعتماد طرق البحث -
تمر   و تصريفها ، فضال عن ،و إنتاج األفكار،و الكتابة ، ةلقراءتنمية قدرته على ا

 على دينامية الجماعة داخل الفصل و خارجه ؛ هيس

علم بواسطة المشاريع التربوية ، التي تسعى إلى جعل المدرسة تترسيخ طرق ال -
 منفتحة على محيطها ، و إلى جعلها حقال للتجريب و فضاء يهيئ المتعلم للحياة ؛

، بهدف الوقوف على  ةتثمار البيداغوجيا الفارقية في أشكال العمل  الديداكتيكياس -
عبير عن حاجاته ، تالتي تواجهه ، قصد تشجيعه على ال والمعيقاتتعثرات المتعلم 

و تقوية مكتسباته من خالل مسارات تصحيحية  ،من اجل العمل على دعم تعلماته
 .مالئمة 

 ؛ (مادتي الفقه و األصول) ؛ميةمفردات برنامج المواد اإلسال. 7

 : الجذوع المشتركة .0

 .بناء األسرة في اإلسالم: الوحدة األولى  فقهمادة ال -      

 انحالل الزوجية ، و الحفاظ على حقوق المطلقة : الوحدة الثانية       
 .مصادر التشريع اإلسالمي : الوحدة األولى : مادة أصول الفقه  -      

 الحكم التكليفي و أقسامه : الوحدة الثانية                 
 
 

 :مسلك العلوم الشرعية / السنة األولى من سلك البكالوريا  .0

  

 :الدورة األولى :    مادة الفقه -
 .تنظيم المعامالت المالية : الوحدة األولى                         
 المالية  تنظيم المعامالت: الوحدة الثانية                         

  
 : الدورة األولى :مادة أصول الفقه  -

 من مباحث الحكم الوضعي :الوحدة األولى                    
 :  الدورة الثانية:                   

 .من مباحث طرق استنباط   األحكام : الوحدة الثانية                                
 :مسلك العلوم الشرعية / ا السنة الثانية من سلك البكالوري. 3 

تنظيم العالقات المالية في : الوحدة األولى : الدورة األولى : مادة الفقه  -    
 الفقه اإلسالمي ؛

 وسائل تحقيق التكافل االجتماعي : الوحدة الثانية : الدورة الثانية             
ريعة مقاصد الش: الوحدة األولى : الدورة األولى : مادة أصول الفقه  -

 .اإلسالمية 
 االجتهاد و ضوابطه: الدورة الثانية                         
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 :المقاربة البيداغوجية و الديداكتيكية لمادتي الفقه و األصول  -8
الشك أن برنامج المواد اإلسالمية و من بينها : المقاربة البيداغوجية –أ  

نات شخصية المتعلم و الفقه و األصول ينبغي أن يستهدف تنمية جميع مكو
 كذا تطوير كفاياته 

 :تنمية ميوله و اتجاهاته بشكل ايجابي و ذلك من خالل المكونات اآلتية  
 نهجية اآلتية يمكن توظيف الخطوات الم:  الدروس النظرية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ت النصوص ؛ بحيث تنصب األسئلة على دالال: الحوار بجميع أشكاله  -        
بتحديد مفاهيمها   و معاني مصطلحاتها الشرعية ، و مضامينها العامة ، لتحقيق 

 .الفهم السليم ، الذي يساعد على تحقيق المهارات األخرى 

و هي عملية تقود إلى تحقيق التفاعل مع الخطاب : التحليل و االستنباط  -       
باط األحكام التي من أجلها تم اختيار الشرعي بعمق و فعالية لتمكن المتعلم من استن

النصوص الشرعية  و مقارنتها بنصوص أخرى داعمة فتكون عملية االستنتاج 
 .متكاملة وشاملة 

 : ويمكن تدبير التعلمات فيه حسب المقاربات البيداغوجية اآلتية 
نظرا لطبيعة المواضيع الفقهية المرتبطة بواقع وحياة المتعلمين ، يمكن أن يكون .

 التقديم للدرس النظري بواسطة ؛
، واقعية أو مفترضة ، تكون ذات معنى بالنسبة للمتعلم ، مركبة  وضعية مشكلة  -

بما يكفي لتستفزه و تحفزه على االنخراط في التعلم ، ومن األفضل االنطالق من 
وضعيات تعلمية تخص مجموعة الفصل من خالل تشخيص تمثالت المتعلمين ، و 

فتوحة ، تتيح للمتعلم التعبير عن رأيه واتخاذ المبادرة و الوعي توظيف أسئلة م
 .بالحقوق و الواجبات 

وكل ذلك لتمكين المتعلم من تعبئة مكتسباته في مجاالت حياته ،ألن الوضعية 
المسألة تشكل تحديا و محفزا على التعلم الذاتي ،وتتيح له فرصة االستفادة من 

تلفة ؛كما أن صياغة الوضعيات التعليمية ينبغي أن مكتسباته ، بنقلها الى سياقات مخ
تكون مناسبة للمتعلم ،ينبغي كذلك أن تفسح له المجال لبناء فرضيات انطالقا من 
هذه الوضعية و كذا اقتراح خطة عمل توصله الى الحل من خالل العمل الجماعي و 

تيار هو في ذلك يتحمل مسؤولية تحديد الفرضيات وتمحيصها و معالجتها و اخ
الصحيح منها ، كما يكون مسؤوال كذلك على اختيار األسلوب المناسب لقوم به 

 .نتائج عمله 
وهي تتطلب من المتعلم تدبير تعلماته من خالل تنظيم : طريقة حل المشكالت. - 

المفاهيم و القواعد التي سبق له تعلمها بطريقة تساعده على تطبيقها في سياقات و 
النصوص و المناهج )يمكنه الربط بين تعلماته السابقة مواقف جديدة  و بذلك 

و ما يواجهه في الحياة من وقائع و مواقف و مشكالت ( الشرعية ،و القواعد الفقهية
 .تحتاج الى حلول فقهية مستقاة من روح الشريعة اإلسالمية 

من الطرق الفعالة التي يمكن توظيفها في تدريس :  طريقة العمل بالمجموعات. -
اعتباطيا )عمليتم بمقتضاها تقسيم المتعلمين إلى مجموعات  تي الفقه و األصولماد
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، توظف فيها مجموعة من  محددة إلنجاز مهام( أو وفق تصور ومعيار معين
 التقنيات ؛

 :ومن ايجابيات طريقة التدريس بالمجموعات 
و يوجه التعلم المتعلم يشتغل و المدرس يتتبع ويسهل ) أنها تمحور التعلم على المتعلم -
 ) 
يحفز المتعلم على االنخراط في التعلم و المشاركة في اإلنجاز ؛ يالءم وثائر التعلم  -

 (الفروق الفردية )       المختلفة

 يكسب المتعلم المهارات االجتماعية و التواصلية ؛ -

 ينمي لدى المتعلم قيم التضامن و التعاون و التعلم التبادلي ؛ -

 ...ن الوقوف على الثغرات الحقيقية التي يعرفها المتعلم أثناء التعلم يمكن المدرس م -
على  ةمنفتح( أنشطة مختارة هادفة)تربوي /خطة لمسار تعليمي  : طريقة المشروع. -

 ؛ بإشراك المتعلمين( اهتمامات المتعلمين)= بالحياة  ةالمحيط ومرتبط

 ..، و التحدي ، و التملك  وبيداغوجيا المشروع تعطي المتعلم اإلحساس بالمسؤولية
وغير ذلك من المقاربات الديداكتيكية التي يمكن من خاللها تدبير التعلمات داخل 
الفصل      و خارجه و ال شك أن الطرق التربوية الحديثة من شأنها أن تفتح حوارا 
جادا و مسؤوال أثناء التعلم للتوصل إلى القواعد و الحقائق الخاصة بالدرس في 

 .الحياة مع تأصيل المعرفة بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الصحيحة صلته ب
 هي مجموعة من األعمال التي يشتغل عليها المتعلم ، :   التطبيقات

نصوص شرعية أو فكرية ، أو ) انطالقا من دعامات تربوية محددة
لترسيخ و تثبيت المفاهيم و القواعد األحكام ...( وقائع و أحداث 

التي تم االشتغال عليها في الدرس النظري ويتم استثمارها األساسية 
 في وضعيات جديدة

في الدروس التطبيقية وذلك أن التوصل إلى األحكام و القواعد الفقهية و الحديثية و 
األصولية لن يكون لها دورها التربوي و التعليمي إال بتطبيقها على أمثلة و حاالت 

وقائع أو أحداثا،تتاح فيها للتلميذ المزاوجة بين أخرى مشابهة سواء كانت نصوصا أو 
الناحية النظرية و التطبيقية العملية و هذا يتطلب التنويع في الفضاءات التربوية و كذا 
الطرق التربوية من التعلم الذاتي إلى التعلم الجماعي ، و يمكن تدبير حصة التطبيقات 

 إليها في الدرس النظري بالمداخل الديداكتيكية السابقة التي تمت اإلشارة
  التعلمية/األنشطة التعليمية : 

هي مجموعة من المهام و اإلنجازات التي يقوم بها المتعلم ضمن فريق عمل أو  
بشكل فردي في حال تكليفه بمهمة ضمن مشروع جماعي ، و هذه األنشطة تنظمها 

بالقضايا أهداف موجهة لعمل الفريق و تنتهي إلى إنتاج عمل مادي يكون مرتبطا 
المتناولة في الدروس النظرية أو التطبيقية ، و يمكن جعله تقويما إلنجازات 

 .مجموعة العمل و انتاجاتها 
التعلمية أو التقليص من قيمتها التربوية يؤدي إلى / إن تغييب األنشطة التعليمية

حافزية تكريس السلبية و االتكالية، ويكرس النمطية في التعليم و التعلم ،ويقلل من ال
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للتعلم، و يحكم على التدريس بالفشل، ويضعف التعلم الذاتي ،و القدرة على العمل 
 .الجماعي، والثقة بالذات         و التواصل مع اآلخرين 

و يمكن تدبير حصص األنشطة بالمقاربات الديداكتيكية السابقة الذكر أو غيرها من  
قدرة المتعلم على اإلنتاج و اإلبداع  الطرق الفعالة التي تتمحور حول المتعلم و تنمي

 وتقنيات التواصل 
 التقويم  : 

تتعدد وسائل التقويم و تختلف وظائفه باختالف سيرورات التعلم و التعليم و يعتبر  
التقويم أهم أداة للكشف عن نجاعة المناهج و الكتب المدرسية و وسائل و طرق 

 التدريس ؛
 :  أنواع التقويم   
 الذي يهدف إلى معرفة مكتسبات المتعلم السابقة ؛: خيصي القبلي التقويم التش -

يتخلل التقويم التكويني مراحل الدرس ، و : التقويم التكويني و المراقبة المستمرة  -
يمكن المتعلم من المشاركة في البناء التدريجي للمعلومات و المفاهيم و تكوين 

القيم ؛ و تعتبر المراقبة المستمرة  التصورات و تعديل االتجاهات و تصحيح أو تعزيز
نوعا من التقويم التكويني ؛ بهدف تتبع أعمال المتعلمين و رصد نتائجهم و الوقوف عند 

 نقط الضعف لديهم ، كما أنها أداة لتقويم انجازات المتعلمين ؛

و الغاية منه معرفة مدى تحقق األهداف المسطرة ، و مراجعة و : التقويم النهائي  -
استراتيجيات التعليم و التعلم و األنشطة المقترحة في ضوء نتائج التغذية الراجعة  تعديل

 .و نتائج التعلم 
 
 

 الوسائل التعلمية و الدعامات البيداغوجية  : 

أهمية الوسائل التعليمية ؛ تتجلى أهمية الوسائل التعليمية في األدوار التي تلعبها ،  -     
 :و يمكن تلخيصها كاآلتي

تساعد على فهم الغامض  من الدروس ألن اللفظ في كثير من األحيان ال يفي  *     

 بالغرض 
 تنقل الدرس من التجريد إلى الملموس ؛ *     
 تنمي روح المالحظة لدى المتعلم ؛ *     
 تحفز المتعلم على متابعة الدرس ؛  *     
 توصل إلى الهدف بأيسر جهد و أكبر فائدة ؛ *     
 دي إلى سرعة التأثير في العواطف و االتجاهات و المواقف ؛تؤ *     

 تقوي التركيز على التعلمات مع التقليل من الملل ؛  *     
تسهم في تحسين أسلوب   تكسب المتعلم القدرة على االستمرار في التفكير *     

 التعليم ؛
 تعزز الترابط بين الفكر و الخبرة ؛  *     
 .بالحياة تربط المدرسة  *     
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هي كثيرة و متنوعة و تختلف باختالف الغاية من : أنواع الوسائل التعليمية  -   
توظيفها و منها ؛ الكتاب المدرسي ؛السبورة ،الشريط السمعي و البصري ، 

 المسالط العاكس ، األقراص المدمجة ، شبكة األنتيرنيت وغيره ، 
يكية و البيداغوجية فهو يحتل ، ويعد الكتاب المدرسي من أهم المعينات الديداكت

باعتباره وسيلة تعلمية ، مكانة أساسية في المنهاج التربوي ، نظرا لما يسهم به في 
نقلها إلى المتعلم ،و  دتحقيق غايات تعلمية تتجلى في القيم و المثل و األفكار المرا

 يحمل رؤية اجتماعية و سياسية 

الجديدة بمطلب رفع جودة التربية و ويرتبط استعمال الكتاب المدرسي في حلته  
 :اآلتية  ئالتكوين ، لذلك ينبغي توظيفه وفق المباد

 التمركز حول حاجات المتعلم و مراعاة مستواه الفكري و اللغوي و سيرورة تعلمه ؛ -
 توظيف المبادئ و التصورات و الطرائق الديداكتيكية التي تيسر التعلمات ؛ -

 ح على المحيط الدولي ؛ اإلسهام في تطوير االنفتا -

 .تشجيع التعلم و التقويم الذاتيين  -
 

 
 
 

  ثاويا اقتراح مقاربة ديداكتيكية لتدريس مادتي الفقه و األيول
 

 إلطار النظري ا: 
تفرررض ديداكتيكيررة أي مررادة الوقرروف عنررد مجموعررة مررن التسررابالت ، وبلررورة أجوبررة  

 متكاملة وواضحة ومؤسسة علميا وتربويا ؛

 ذه المادة ؟ لماذا ه 

 اإلبستمولوجية ؟/المحتوى المنهجية والمعرفية صما هو محتواها وما خصائ 

  إلى من تتجه وبأية أهداف وبأية نتائج متوقعة ؟ 

  كيف ندرسها لنحقق الكفايات المستهدفة ؟ 

 : مدخ  وحو ديداكتيك مادتي الفقه واأليول.0

، هو الفطنة و الفهرم و فري الفقه في اللغة :  التعريف مبادة الفقه اإلسالمي -أ

 مصرطفى( العلرم باألحكرام الشررعية العمليرة المكتسربة مرن أدلتهرا) االصطالح هرو 

الكتررراب . 1922عررن الجليرررل حمرراد ، طرررل تررردريس التربيررة اإلسررالمية _رسررالن

 .172المصري القاهرة ص 

معرفة األحكام التشريعية المتعلقرة بأفعرال العبراد و جوبرا ) وعرفه آخرون بأنه 

حظرررا و نرردبا و إباحررة و كراهررة ، و القرردرة علررى فهررم هررذه األحكررام مررن النصرروص  و

الواردة منها ، أو استنباطا على مقتضى القياس و المقارنرة وإجمراع األئمرة إذا لرم يررد 

فرن _محمرد صرالح سرمك و آخررون ( فيها نص صريح من الكتاب و السنة الصرحيحة 

 .153القاهرة ص .العربي  دار الفكر.1992. تدريس التربية اإلسالمية
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 :التعريف بعلم أصول الفقه  -ب
 يعرف علم أصول الفقه بتعريفين، 

 (وكلمة فقه( )أي كلمة أصول ) باعتبار مفرد الكلمة : األول- 

 ( 2" )باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين : الثاني . -

 

عررد والبحرروت الترري العلررم بالقوا) وعنرردما نقررف عنررد االعتبررار األول نجررد أن معنرراه   

 ( 3. )يتوصل بها إلى استفادة األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 

 

علررم يبحررث عررن أدلررة الفقرره ) أمررا معنررى أصررول الفقرره باعتبررار كونرره لقبررا فيعرررف بأنرره 

 ( 4(. )اإلجمالية، وكيفية االستفادة منها وحال المستفيد 

 

ات الفقهيرة التري كانري برين العلمراء حرول مرادة وقد نشأ علم أصول الفقه نتيجة للمنازع

األحكررام ، وهررو مررن العلرروم المسررتحدثة بعررد عصررر النبرروة و عصررر الخلفرراء الراشرردين 

رضي هللا عنهم ، ويعتبر اإلمام الشافعي رضوان هللا عليه  من أوائل علماء هرذا العلرم 

 . 

كليرررة الشرررريعة . مقررردمات علرررم أصرررول الفقررره . عجيرررل جاسرررم النشرررمي  -1

  151ص. جامعة الكويي . دراسات اإلسالمية وال

مؤسسرررة  . 1926األصرررول مرررن علرررم األصرررول . أحمرررد صرررالح العثيمرررين  -2

 . بتصرف يسير  9ص. بيروت. الرسالة 

ص . الكويري . دار العلم  1972. علم أصول الفقه . عبد الوهاب خالف  -3

12  

 10ص. المرجع السابق  -4

 ميالكفايات األساسية لمادة أيول الفقه اإلسال
تكوين الملكة العلميةوالقدرة على اسرتنباط األحكرام الشررعية الفرعيرة مرن أدلتهرا  -     

 اإلجمالية 

 الوقوف على طرل استنباط أئمة المذاهب ولألحكام الشرعية ؛ -     

 الوقوف على تخريج مذاهب األئمة في المسائل التي لم يرد فيها نص ؛ -    

 واألقاويل ؛ حفظ الدين من المزايدات  -    

 مواكبة المسائل الفقهية المستجدة للنصوص الشرعية ؛ -    

 .فهم النصوص الشرعية ودالالتها وإتقانها في جميع المجاالت  -

 

 :                    الكفايات األساسية لمادة الفقه اإلسالمي
 :اإلستراتيجية / الكفاية الرئيسة    

 بشقيها المنهجي والتطبيقي ؛ تمكين المتلل  من الكفاية الفقهية 
 : الوسيطة/ الكفايات الفرعية 

 الملكة الفقهية ؛:المهارية/المنهجية 

 فهم النصوص الفقهية وطرل استنباط األحكام منها ؛ 
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           توظيف النصوص الفقهيرة برالمنهج العلمري القرائم علرى التوثيرق و الفهرم

 و االستنتاج واالستنباط و االستدالل ؛ 

 المصادر الفقهية ؛ استثمار 

 ؛ ةالممارسة الواعي:اللملية/التطبيقية 

  التمكن من أحكام الفقه التي يحتاجها المتعلم في حياتره ليميرز برين الحرالل و

 الحرام و يقف عند حدود هللا ؛

  إدراك األهميررة العمليررة للفقرره اإلسررالمي فرري الحيرراة وسررعته وغنرراه وتجرردده

 . ان و مكان ومسايرته للتطورات و صالحيته لكل زم

  تعرف أسرار التشريع وحكمه و جميل أهدافه و مقاصده. 

  تنمية الميول و االتجاهات و القيم الدينية نحو الشرائع و األحكام الفقهية 

 

 :بملنى الملكة الفقهية الكفاية الفقهية 

 بمعنى قوة و صحة في الشيء ؛: الملكة  لغة

تالي فإن الملكة تختص برثالت حقرائق وبال.صفة وهيئة راسخة في النفس :ايطالحا و 

 :هي 

الملكة صفة موجودة في النفس قائمة بها، تعين الشخص على سرعة البديهة في فهرم  -

 الموضوع وإعطاء الحكم الخاص به ؛

الملكة صفة مكتسبة و موهوبة ، تتحقق للشخص باالكتسراب و الموهبرة ، واكتسرابها  -

 ؛  يتحقق باإلحاطة بمبادئ العلم و قواعده

 الملكة صفة راسخة تبدأ ضعيفة و تقوى وتتجدر بالرعاية و العناية ؛            -

الفقهية قيرد فري الملكرة إلخرراج مرا لريس بفقهيرة ؛ كالملكرة النحويرة : الملكة الفقهية  * 

التقريرر " صفة يقتدر بها على استنتاج األحكام من مآخذها " والملكة الفقهية . وغيرها

أن يكرون : ) ويعرفها ابرن النجرار الفتروحي بقولره . 3/291أمير الحاج،و التحبير البن 

الفقيرره عنررده سررجية و قرروة يقترردر بهررا علررى التصرررف بررالجمع و التفريررق و الترتيررب و 

شرح الكوكب المنير البن النجرار ''  و ذلك مالك الفقه '' ثم قال,,, التصحيح و اإلفساد 

 2/394الفتوحي ،

 :  هيةمكووات الملكة الفق  *  

هي صفة في النفس جبلية تحقق لصاحبها شردة الفهرم لمقاصرد الكرالم " و: فقه النفس  -

 2/322شرح جمع الجوامع للمحلى ،" 

القدرة على استحضار األحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهية ، وذلك باإلحاطرة  -

 بمبادئ الفقه و قواعده و الوقوف على مسائله ؛

اط األحكام العملية من األدلة التفصيلية وهي صفة مكتسربة تحصرل القدرة على استنب -

فرري الررنفس بالتضررلع فرري العلرروم الشرررعية و علرروم اللغررة العربيررة و غيررره ، ممررا هررو 

 ضروري لالجتهاد

القدرة على تخريج الفروع من األصول و تخريج الفرع مرن الفرروع و التررجيح فري  -

 المذهب 
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ف الفقهرراء فرري مسررألة مررن المسررائل ، ألن أعلررم النرراس القرردرة علررى الترررجيح إذا اختلرر -

 أبصرهم بالحق  إذا اختلف الناس ؛

القرردرة علررى التعبيررر عررن مقصررود الفقرره ، ودفررع الشرربهات الررواردة عليرره ، قررال ابررن  -

المعرفررة بحصررول أي علررم :الشررروط الدالررة علررى حصررول الملكررة فرري العلررم '' :األزرل 

و ما يلزم عنه و القدرة على التعبير عن مقصروده، و  كان ، و ما بني عليه ذلك العلم ،

بررردائع السرررلك مرررع طبرررائع الملرررك البرررن " القررردرة علرررى دفرررع الشررربه الرررواردة عليررره فيررره 

 2/337األزرل

البصيرة و الحكمرة و االجتهراد ؛ فاالجتهراد و : من األلفاظ ذات الصلة بالملكة الفقهية  

يشرترط لهمرا أن يكرون الشرخص فقيره الرنفس الملكة الفقهية متقاربان ، و يؤيد ذلرك أنره 

 .،بأن يكون شديد الفهم لمقاصد الكالم 

 :  أوواع الملكة الفقهية  *   

ملكة تقرير القواعد األصولية و االستنباط الفقهري المسرتقل ؛ و هري تتحقرق فري  -

الفقيه الذي يسرتقل برادراك األحكرام الفقهيرة مرن األدلرة الشررعية مرن غيرر تقليرد 

 لغالب ال في األصول و ال في الفروع ؛لغيره في ا

ملكررة االسررتنباط الفقهرري المبنرري علررى أصررول الغيررر ؛ و هرري تتحقررق فرري الفقيرره  -

القررادر علررى اسررتنباط األحكررام مررن أدلتهررا الشرررعية بنرراء علررى قواعررد االسررتنباط 

وقررد تكررون اجتهاداترره موافقررة الجتهررادات إمامرره و قررد تكررون .الترري قررهررا إمامرره

 مخالفة لها ؛

لكررة التخررريج الفقهرري ؛و هرري تتحقررق فرري الفقيرره المررتمكن مررن تخررريج الوجرروه م -

 الفقهية على قواعد إمامه الكلية و نصوصه الفرعية ؛

ملكة الترجيح في المذهب ؛ و هي تتحقق فري الفقيره المرتمكن مرن التررجيح برين  -

 أقوال اإلمام و بعض أصحابه ؛

لتمكن مرن حفرظ األقروال ملكة استحضرار المرذهب ، و هري تتحقرق فري الفقيره برا -

المعتمدة فري المرذهب، و ذلرك بفهرم واضرحات المسرائل و مشركالتها، و معرفرة 

 .تقييدات المطلقات  و مخصصات عموميات األحكام

 :في التللي  األيي  الفقه واأليول إشكالية تدريس
ه يتبين مما سبق أن تحصيل الملكة الفقهية يعد من أهم الكفايرات التري تهردف مرادة الفقر 

لدى المتعلم لتهيئته للمهمرة الواجرب القيرام  ااإلسالمي إلى ترسيخها و تطويرها وتنميته

بها على الدارس لهذه المرادة و هري مهمرة االجتهراد عنردما يصربح فري مرحلتره العلميرة 

مرن -(التطبيرق الراشرد)والمنهجية ؛ باإلضافة طبعا إلرى كفايرة اإلدمراج العملري الرواعي

 .لألحكام الفقهية في التصرف   -موقع االقتناع العقدي 

 :وهذا يستدعي عددا من التسابالت التي تفرض علينا نفسها بشدة ؛لعل من أهمها

هرل روعرري فري بنرراء المنهراج الدراسرري لمرادة الفقرره واألصرول فرري التعلريم األصرريل، -1

؟ ألن (االلتررزام)، والعملرري(الملكررة الفقهيررة)اسررتهداف الكفايررة الفقهيررة ببعررديها المهرراري

هكذا تركيز يتطلب إعطاء األولوية للمهارات المنهجية، وألنشطة تدريب المتعلم علرى 

إعمال الفكر، و النظر في األحكام المختلفة باختالف المرذاهب، وفري مصرادر األحكرام 

و مقارنتها ودراستها دراسة مقارنرة  علرى اعتبرار أن المرتعلم للمرواد اإلسرالمية ينبغري 
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و التخصصرررية ،  فهرررو مشرررروع فقيررره، و مرررن ال يعررررف  إعرررداده للدراسرررات الجامعيرررة

حصررتين فرري )و هررل عرردد الحصررص المحرردد فرري المنهرراج .اخررتالف الفقهرراء لرريس بفقيرره 

كافيررة للمررتعلم بحيررث تقرروي لديرره القرردرة علررى االسررتنباط و التحليررل و النقررد (األسرربوع 

 ؟ ...ومقارنة األدلة واألحكام و المذاهب 

س المررواد اإلسررالمية عمومررا و مررادة الفقرره خصوصررا هررل الطرررل المتبعررة فرري ترردري-2

تركز على محورية المتعلم، واستخدام الطررل التعليميرة الفعالرة ، والتري مرن شرأنها أن 

و تحردت " أن المعرفرة  تنرتج عرن أنشرطة"و " أن المعرفرة تبنرى و ال تنقرل"تعمق مبدأ 

راكمررة غيررر ، ولرريس بررالتركيز علررى المعررارف المت" سرريال معررين لرره بعررد نسررقي" فرري

 المدمجة ؟ 

هل هيئة التدريس المكلفة بتردريس المرواد اإلسرالمية وخاصرة مرادة الفقره اإلسرالمي -3

مؤهلة علميا، و منهجيا، و تربويرا، لتقروم بتهيرل المرتعلم لحيرازة الملكرة الفقهيرة القائمرة 

 و التبصر و الحكمة و االجتهاد ؟  على الفهم

 كرم  ب؟ هل نريرد أن نحشرو دماغره المتعلم ي ذهنضعها فوما نوع المعرفة التي نريد -4

أم نريد أن نعلمه كيف يمارس النظرر فري مصرادرنا ؟نلقنه الجزئيات و ،من المعلومات

؟ ما هي أبررز طررل تردريس الفقره اإلسرالمي وأصروله اإلسالمية لكي يواجه التحديات

 في مدارسنا؟ 

وله وفرق االسرتراتيجيات هل يمكن تقديم نموذج عملي لتدريس الفقه اإلسالمي وأصر-5

ومرن  ؟التربوية الحديثة بحيث يكون في متناول أيدي المشتغلين بتدريس الفقه وأصوله

 ؟ و تلك المناهج في تعليم الفقه اإلسالمي وأصوله تخالله نُوظف هذه االستراتيجيا

 : و األيول أساليب التدريس المتبلة في تدريس الفقه
الرذي يعتمرد علررى غلبرة الترردريس التلقينري ، صرولمررادتي الفقره واأل فري تردريسيالحرظ 

،المتمحور حرول معرارف فقهيرة، أو  هواإللقاء، و الشرح، أو الحوار الموجالمحاضرة 

الدراسرات وهذا النهج التلقيني ال يخص التعليم األصريل فقرب برل يعرم .نصوص شرعية

من البراحثين وهذا ما جعل عددا .في كل األسالك حتى الجامعية منهاالفقهية والشرعية 

مشراريع وال تخررج  ،تخرج حفظة وحملة فقه في األعرم األغلربيؤكدون أن مؤسساتنا 

 ،وال تخررج مفكررين،والتلقرين  ،والتفرير ،فقهاء، تخرج نقلة يمارسرون عمليرة الشرحن 

مرادة الفقره  درسريعديرد مرن مكمرا أن ال.(1)وينمرون التفكيرر ،يربرون العقرل،ومجتهدين 

المفاهيم الفقهية المقررة ، مما يعيق توظيفها فري  لتالميذاعلى ضعف اكتساب يؤكدون 

طرررل الترردريس فرري وهررذا يشررير إلررى احتمررال وجررود قصررور  ،مواقررف تعليميررة جديرردة

 ؛ الفقه مدرسيالمعتادة المتبعة من قبل 

                                                 
1))

 مشرركالت طلبررة كليررات الشررريعة فرري الجامعررات األردنيررة الرسررمية، وعالجهررا مررن. إبررراهيم ،الزعبرري  

 . 79-72، ص51، ص(2002رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، )، منظور إسالمي

وزارة : للردكتور محمرد عثمران شربير، الدوحرة  مقدمة كتاب تكوين الملكة الفقهيةحسنة، عمر عبيد من - 

  39، ص1999والشؤون اإلسالمية،  األوقاف

ـــاهج الدراســـية لمقـــررات الفقـــه وأصـــوله .ز ز ، فريةةةد   - ـــداعي فـــي المن ـــر اإلب مجلةةةة إسةةةالمية . التفكي
 143، ص(م2005/ةه1426صيف ) 41عدد  ،المعرفة
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نخلص مما سبق إلى أننا بحاجة إلى إعادة النظر فري األسراليب التدريسرية المطبقرة فري 

أوصرررى عررردد مرررن البررراحثين إلرررى ضررررورة وقرررد ، ، وأصرررولهميتررردريس الفقررره اإلسرررال

 ، (1)من أساليب التدريس الحديثة في تدريس الفقه اإلسالمي االستفادة

 اقتراح مقاربات حدياة لتدريس مادتي الفقه و األيول : 

و          يمتراز الفقره اإلسررالمي بطبيعتره العمليررة و شرمولية أحكامرره لكرل مررا هرو فررردي

ضررررورة تنويرررع الطررررل الديداكتيكيرررة فررري تررردريس  أدعرررى إلرررىو هرررذا  ،اجتمررراعي

و يدفعه إلى االنخرراط الفعلري فري تردبير  ،بما يحقق الحافزية لدى المتعلم ،موضوعاته

التعلمية، بمرا يحقرق /تعلماته، داخل الفصل، و خارجه في تنفيذ مهام األنشطة التعليمية 

  .الكفاية الفقهية بالمعنى الذي حددناه سابقا 

 مبادئ عامة:يس الفقه واأليولتدر
وحتى ترؤتي هرذه األهرداف ثمارهرا داخرل الفصرل و خارجره علرى المردرس أن يراعرى 

 :  اإلجراءات التعليمية اآلتية أثناء تدريس مادة الفقه اإلسالمي

 االهتمام بالسلوك والعمل، والبيان العملي  -

سنة النبويرة التدريب على مهارة االستشهاد بالنصوص الشرعية من الكتاب وال -

 . الصحيحة ومهارة االستنباط منها

 . . ربب الدرس بالواقع الحياتي للمتعلمين -

 . األخذ بالطريقة الكلية والجزئية معاً عند التدريس بطريقة متبادلة  -

الترردرج فرري بنرراء المعلومررات بصررورة منظمررة ومنطقيررة مررن خررالل األنشررطة  -

 . المتعددة داخل الفصل

 .جتهاد التي و ضعها العلماء في المستجداتإبراز ضوابب و قواعد اال -

االخررتالف بررين العلمرراء فرري األمررور االجتهاديررة ، واتفرراقهم فرري  علميةةةإبررراز  -

 .األصول 

شرررهر )توظيرررف المناسررربات الدينيرررة فررري تررردريس الفقررره، مثرررل تررردريس الصررريام  -

 الخ ... ، ( شهر ذي الحجة)، الحج (رمضان

ات التربويررة عنرررد تنرراول الررردروس ، االسررتفادة مررن الوسرررائل التعليميررة والتقنيررر -

 . وبيانها للمتعلمين 

 . االهتمام بالملخص السبوري المنظم والعناوين البارزة والخطاطات  -

توظيف النصوص الشرعية توظيفراً دقيقراً و بصرورة تعمرل علرى بنراء القردرات  -

 . المهارية / المنهجية 

تحرريم . )ومقاصردها ربب األحكرام الشررعية العمليرة بأسربابها وعللهرا وسرياقها  -

 ( الخ.. الربا ، الخمر ، السرقة، الزنا 

 . االهتمام بالفرول الفردية بين المتعلمين  -
                                                 

1))
 : نظر ا  

مي فرري ترردريس الفقرره اإلسررال ،الوسةةا  و تةةدريس الفقةةه اإلسةةالميا األ ةةدا   .المجيرردالصررالحين، عبررد  -

  436، ص1999، الزرقاء، ريعة، جامعة الزرقاء األهليةالمؤتمر الثاني لكلية الش ،الجامعات

 -المةتتمر الثةاني لمليةة الشةريعة  ،والمنهجيـة فـي التعلـيم الفقهـي االجتماعيـةاألبعـاد  .عليمات، يم د -
 556، ص1999جامعة الزرقاء األهلية، عو تدريس الفقه اإلسالمي في الجامعات، الزرقاء، 
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غرررس القرريم واالتجاهررات اإليجابيررة عررن طريررق بيرران ثمارهررا لكررل سررلوك أو  -

 .ممارسة فقهية تعبدية

 ...تلمس الفر ق بيو مصادر التشري  اإلسالمي   -

التشةةةةري  اإلسةةةةالمي  األيمةةةةام  القةةةة انيو  الفةةةةر ق ال ابةةةةية بةةةةيو أيمةةةةام تلمةةةةس -

 ..ال بعية 

 ..تدعيم مناقشة األيمام الفق ية بما يناسب ا مو األدلة الشرعية  -

مناقشة المشمالت االجتماعية البارز  في ب ء األيمام الفق يةة التةي يدرسة ن ا  -

.. 

 .تدريب على طرق   سائل التفمير السليم  -

 لفق ية مو المصادر الشرعية المختلفة تدريب على االستدالل على األيمام ا -

تدريب علرى استقصراء اآلراء الفقهيرة حرول مسرائل فقهيرة معينرة مرن المصرادر  -

 الفقهية المختلفة 

الفقةةه  مةةادتي مةةن أسةةاليب التةةدريس الحدياةةة فةةي تةةدريس االسةةتفادة

 و األيول  اإلسالمي
يكرون مرن الصرعب  السرابقة لتردريس الفقره نجرد أنره قرد المبرادئ العامرةبرالرجوع إلرى   

ون عادة فري تردريس الفقره، والرذي درستحقيقها عن طريق األسلوب الذي يستخدمه الم

يعتمد على الشرح واإللقاء بمشاركة عردد محردود مرن الطرالب ممرا قرد يعنري انخفاضراً 

و  ا،و مهاريرا ،معرفير: في مستوى تحصيل الطالب في هذه المادة مرن جميرع النرواحي

 ؛ اوجداني

ي الواقرررع الحرررالي لتررردريس العلررروم الشررررعية يجرررده لرررم يواكرررب االهتمرررام النررراظر فرررإن 

العلوم الشررعية  درسيبالمهارات المختلفة وتنميتها لدى المتعلمين، إذ ما زال معظم م

فرري ممارسرراتهم التدريسررية يركررزون علررى المعررارف دون المهررارات باسررتخدام طرررل 

لمعلومرات أو المعرفرة التري يلقيهرا التدريس التقليدية، والتي تتطلب مرن التالميرذ حفرظ ا

 (.  1991قنديل، ) المعلم واستظهارها دون فهم وهذا ما أكدته دراسة 

ولعرل مررا سرربق يرردعو إلررى البحررث عرن طرائررق حديثررة فرري ترردريس العلرروم الشرررعية 

تنميررة المهرارات األخرررى لرردى وتسراعد فرري ،وإيجابيترره ،تركرز علررى نشراط المررتعلم 

وتعد طريقة التعلم التعاوني من أبررز . شاركة والتعاون، وتعزز روح الممتعلمينال
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إذ أنهررا تترريح للتالميررذ فرررص العمررل فرري " االتجاهررات المعاصرررة فرري هررذا المجررال؛ 

مجموعات، يشعر كل تلميذ فيهرا بأنره شرريك فاعرل فري الموقرف التعليمري ، وعليره 

ي مسرررؤولية وأدوار معينرررة ال برررد أن يمارسرررها حترررى يتكامرررل العمرررل الرررذي تحملررر

المجموعررة مسررؤوليته ، كمررا أنهررا ترروفر للتالميررذ مواقررف تعليميررة يمارسررون فيهررا 

مهارات التفكير العلمي وسلوك االكتشاف واالستقصراء ، وتنمري لرديهم العديرد مرن 

:  1997الخرولي، " ) المهارات كمهارات كسب المعرفة ، والمهارات االجتماعيرة

31  ) 

ريسية من شأنها أن تبعث الحياة في الردرس ونقترح فيما يلي ثالثة استراتيجيات تد

 .وتتجه بهما في مسار تحقيق الكفاية الفقهية المأمولة, الفقهي واألصولي

 :إستراتيجية الخرائب المفاهيمية -

 ؛( العمل بالمجموعات ) استراتيجيه التعلم التعاوني  -

 .إستراتيجية العمل بالمشروع التربوي  -

يةةوله وفةةت إسةةتراتيجية الخةةرا   وأ لتةةدريس الفقةةهأومةةو ج تطبيقةةي  -1

 (:1)المفا يميةا

 
 

 : الخرا   المفا يميةا الفلسفة والمفهوم والتاريخ: 0-0

منظمررة مررن المفرراهيم أبنيررة معرفيررة مررن  نمررنظم، يتكرروبنرراء معرفرري ذو  عقررل المررتعلم 

حيررث تحتررل األفكررار الكبرررى  هرمرري،هررذه األبنيررة بشرركل  الكبرررى تترتررب فرريواألفكررار 

وبررالنزول إلررى قاعرردة الهرررم تترردرج  العليررا،عريضررة رأس الهرررم ومناطقرره والمفرراهيم ال

ويمثرل كرل بنراء منهرا وحردة تطرور معرفري  فاألصغر،المفاهيم من الكبير إلى الصغير 

ويُنرتج فكرار، ويتفاعرل الفررد ويرتعلم أوخبررات و مرن اسرتعدادات،ما لدى المرتعلم  تبرز

داة تساعده على تعلم كيف يتعلم بشركل اإلمكانيات، فالطالب يحتاج إلى أضوء هذه  في

صرحيح وفاعررل، وتمثمرل منظمرراً تمهيرردياً للرتعلم وأداة تخطرريب بصررية محسوسررة تسرراعد 

المتعلم على دمج المفاهيم الجديدة ضمن بنيته المعرفية
(2)

 . 

                                                 
شةةةفيق عال نةةةة عةةةددا مةةةو البيةةة ث التةةةي تنا لةةةت أسةةةاليب تةةةدريس الدراسةةةات اإلسةةةالمية، . د.عةةةر  ا  ((1

 ت صةةل إلةةى أو مةةا أجةةر  مةةو البيةة ث علةةى مسةةت ي التةةدريس الجةةامعي مةةاو بسةةيطا يمةةاد يقتصةةر علةةى 
، أمةةا أ راق شةةبه نظريةةة ق ةةدمت فةةي مةةتتمرات علميةةة عقةةدت ا بعةة  مليةةات الشةةريعة فةةي بعةة  الجامعةةات

البيةةة ث التةةةي مانةةةت قريبةةةة مةةةو البيةةةث الميةةةداني فقةةةد اقتصةةةرت علةةةى قبةةةايا  ات عالقةةةة بةةةالتعلم  التعلةةةيم 
البحـث المتعلـق بأنشـطة  .عال نة، شفيق فةال : انظر ه ف المسألة تفصيال في. المدرسي  ليس الجامعي

فةي  التربة    تطبيقاتةه البيةث: ، بةمو متةابالتعليم والتعلم الخاصة بالدراسات اإلسالمية فـي الجامعـات
 .170م، ص2003دار الراز ، : ، عماوالعل م اإلسالمية في التعليم الجامعي

، منشةةة ر فةةةي م قةةة  ممتةةةب التةةةدريس بخةةةرائط المفةةةاهيم راتيجيةإلسةةةتملخةةةص  .القاسةةةم،  جيةةةه بةةةو قاسةةةم  ((2
 http://www.abegs.org/aportal/Default.aspx:  التربية العربي لد ل الخليب
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أداة تخطررريب لتمثيرررل مجموعرررة مرررن المعررراني إن الخررررائب المفاهيميرررة تُعررررف بكونهرررا 

ي مررن مررن العالقررات بحيررث يررتم ترتيررب المفرراهيم بشرركل هرالمترابطررة ضررمن شرربكة مرر

ويررتم الترررابب بررين هررذه المفرراهيم  واألقررل تجريرردا، إلررى األقررل عموميررة عموميررةاألكثررر 

سرلة ، فهي أداة تعكس البنية المفاهيمية المنطقية والنفسية والمعرفية، وتضم سلوطبخط

ميهرلها الخطي إلى اليتم فيها تجريد المعرفة من شك من الخطوات التشعبية التي
(1)

. 

وللخرررائب المفاهيميررة ترراريخ طويررل يزيررد علررى العشرررين عامررا، حيررث طورهررا نوفرراك 

ورفاقرره فرري جامعررة كورينررل فرري الواليررات المتحرردة األمريكيررة، وتعررود جررذورها إلررى 

ذي      نظرية أوزوبل في التعلم اللفظي التري تردور بشركل رئريس حرول مفهروم الرتعلم 

حقررق عنرردما ترررتبب المعلومررات الجديرردة برروعي وإدراك مررن الطلبررة المعنررى، الررذي يت

بالمفاهيم والمعرفة الموجودة لديهم سابقا
(2)

. 

 :خرا   المفا يمية ال جيةتيأ مية استرا: 0-0

من خالل مراجعة األدب التربوي
(3)

الخرائب المفاهيميرة  إستراتيجيةيتضح أن  

 : نهاذلك أل؛ ذات أهمية بالغة في العملية التعليمية

                                                 
م، 2006ممتبةةةةة الفةةةةال ، : ، الم يةةةةتاســــتراتيجيات التــــدريس لتنميــــة التفكيــــر. او، ميمةةةةد هاشةةةةمريةةةة  ((1

 .246ص
فاعليــة اســتراتيجيتي الــتعلم باالكتشــاف والخــرائط المفاهيميــة فــي تحصــيل . اليسةةيني،  يةةاب صةةالب  ((2

امعةةة عمةةاو رسةةالة ماجسةةتير، ج)،طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــادة التربيــة اإلســالمية فــي دولــة الكويــت
 2، ص(م2007العربية للدراسات العليا، 

 : انظر ((3
 .37-36م، ص2005دار الفمر، : ، عماوالخرائط المفاهيمية. قطامي  الر ساو، ي سف   ميمد -
أثــر اســتخدام خــرائط المفــاهيم فــي تحصــيل المفــاهيم الشــرعية وتنميــة مهــارات . الجةةالد، ماجةةد زمةةي -

، العلة م الترب يةة 12، مجلةة جامعةة الملةك سةع د م مـادة التربيـة اإلسـالميةالتفكير الناقد لدى الطلبة في 
 .612-611، ص1426/2006، 2 الدراسات اإلسالمية 

ـــائيتين. اليتةةةيم، شةةةريف سةةةالم - ـــدريس البن ـــل بـــين اســـتراتيجيتي الت ـــر التكام ـــتعلم والخارطـــة : أث دورة ال
ـــة واتجاهـــاتهم ن ـــة للمفـــاهيم العلمي ـــة فـــي فهـــم الطلب ـــة المفاهيمي ـــة التعليمي دراكـــاتهم للبيئ ـــم وا  حـــو العل

 .4-3، ص(2006أطر ية دمت راف، الجامعة األردنية، )الصفية،
أثر التدريس بطريقتي حل المشكالت و والخـرائط المفاهيميـة فـي اكتسـاب . ص افطة،  ليد عبد المريم -

أطر يةة دمتة راف، )،طلبـةالمفاهيم العلميـة وتنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي واالتجاهـات العلميـة لـدى ال
 .35-34، ص (م2005جامعة عماو العربية للدراسات العليا،

ـــتعلم. ن فةةةاك   جةةة  يو، جةةة زف  بةةة ب - ـــف ت ـــم كي أيمةةةد الصةةةفد ،   إبةةةراهيم الشةةةافعي، : ، ترجمةةةةتعل
 .22، ص1995جامعة الملك سع د، : الريا 
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  تسرراعد الطلبررة علررى تعلمهررم كيررف يتعلمررون، ممررا يررؤدي إلررى تنميررة المهررارات

 .لديهم، وتزيد من قدرتهم على التفكير العقلية

  ،قرروم الطلبررة بررربب المعرفررة الجديرردة يحيررث بتسررهل حرردوت الررتعلم ذي المعنررى

 .بالمفاهيم السابقة التي لها عالقة بالمعرفة الجديدة

  تعلرررم المفرراهيم ومعرفرررة العالقررات وأوجررره الشررربه تجعررل الطلبرررة قررادرين علرررى

 .، مما ييسر تعلمها واالختالف

  تقررود الطلبررة إلررى المشرراركة الفعليررة فرري تكرروين بنيررة معرفيررة متماسرركة متكاملررة

 .مرتبطة بمفهوم أساسي

  ُعد جوهر التدريس الفعال، وذلرك بمسراعدة الطلبرة توفير قدر من التنظيم الذي ي

 . هيمية الهرمية الترابطيةعلى ربية المعرفة المفا

  تعمررل علررى تنميررة التفكيررر اإلبتكرراري لرردى الطلبررة، وتصررحيح المفرراهيم الخطررأ

 .لديهم

  تساعد على توضيح بنية المادة في صورة شبكة مفاهيمية تمكن الطلبة من فهرم

 .المادة واستيعابها بصورة أفضل

  ترواجههم عنرد تساعد الخرائب المفاهيميرة الطلبرة علرى مواجهرة التحرديات التري

تعلمهررم مررادة دراسررية معينررة، وتكرروين عالقررات بررين المفرراهيم، ومعرفررة كيررف 

 .يتعلمون

  يتبعهررا  تسرراعد الخرررائب المفاهيميررة علررى التنظرريم الهرمرري للمعرفررة، ومررن ثررمم

 .تحسين في قدرة الطلبة على استخدام المعلومات الموجودة لديهم

 تزود الطلبة بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه. 

 ساعد على الفصل بين المعلومات الهامة والمعلومات الهامشيةت. 

  تساعد المعلم على معرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ عند الطلبة. 

 تساعد المعلم على التركيز حول األفكار الرئيسة للمفهوم الذي يقوم بتدريسه. 

  تساعد على بقاء أثر التعلم ألطول فترة. 

 تجاهاتهم نحو المفاهيم الصعبةتقلل القلق عند الطلبة وتغير ا. 

 

 

 

 

 :خطوات بناء استرتيجية الخرا   المفا يمية : 0-2

أما خطوات بناء استراتيجية الخرائب المفاهيمية، فهي على النحو اآلتي
(1)

: 

                                                                                                                                            

الخـرائط المفاهيميـة فـي اكتسـاب أثر التـدريس وفـق نمـوذج دورة الـتعلم و . الشملتي، عمر عبد القةادر-
أطر ية دمت راف، جامعة عماو العربية للدراسةات العليةا، )،طلبة المرحلة األساسية العليا للمفاهيم الفقهية

 . ما بعدها 35، ص(2004
     .                                          242، مرج  سابق، صالتدريس لتنمية التفكير استراتيجيات. رياو - ((1
 .50، مرج  سابق، صالخرائط المفاهيمية. قطامي  الر ساو -   
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 تحديد الموضوع ؛ 

  فيه ؛ المفاهيم األساسيةقراءة الموضوع واستخراج 

 لرأسي أو الحاسب اآللي ؛كتابة المفاهيم على السبورة أو جهاز العرض ا 

 ترتيب المفاهيم من العام إلى الخاص ؛ 

  ،استخدام الترتيب كدليل لبناء الخرائب المفاهيمية على شكل خب عمودي

بحيث توضع المفاهيم األعم في القمة، والمفاهيم الفرعية المرتبطة بالمفهوم 

 الرئيس في األسفل؛

 أشكال دائرية والربب بينها  وضع المفاهيم في مربعات أو أشكال بيضاوية أو

  ؛ بخطوط

  وضع الجمل أو الكلمات المناسبة على الخطوط لوصف العالقة أو الرابطة

 بين المفاهيم ؛

 تعديل الخرائب المفاهيمية في ضوء التغذية الراجعة الناتجة من المتعلمين ؛ 

 إعطاء المتعلمين وقتا كافيا لقراءتها وتأملها واستخالص النتائج منها ؛ 

 جراء تقويم ختامي؛ للتأكد من تنظيمها وترتيبها وفهم المتعلمين لها؛إ 
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 :وما ج تطبيقية: 0-1

غيررر (أشرركال وهياكررل متعررددة)نعرررض فرري مررا يلرري نمرراذج للخرررائب المفاهيميررة 

يُوظررف كتررب الترررات الفقهرري فرري هررذا المضررمار , مرتبطررة بالضرررورة بمنهرراج المررادة

 إضافة إلى الكتب 

 .ن جهة أخرى، و تمزج بين عدة أبواب في الفقه وأصوله الفقهية الحديثة م

 

رس  تخطيطي لخريطة مفا يمية  رمية تسلسلية. 0
(1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
/ ه 1427, إدار  التعليم -اإلدار  العامة لل يئة الملمية: الجبيل. خرائط المفاهيم. بندر الغامد ، (1)

 .4ص  ،ه1422
 

 

  

    

        

 :المستوى الرابع

 

 المفاهيم األكثر خصوصية -

 األمثلة -

 :المستوى الثاني

 العموميةالمفاهيم  
 

 القمة

 القاعدة

 المفاهيم األكثر عمومية: المستوى األول

 

 :المستوى الثالث

 المفاهيم الخصوصية
 

 

تسلسل 

 المفاهيم
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لخريطة مفا يمية  رمية تسلسلية لموضوع الحوالة في : الماال األول. 0

الملامالت في الفقه اإلسالمي
(1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 زهير :تيقيق. االختيار لتعليل المختار. عبد اهلل بو ميم د, الم صلي: مصدر الماد  العلمية (1)

 .7 -5ص  ،3، ج(ت.د)دار األرقم،: الجعيد، بير ت

 الحوالة

 

ماذا يترتب 

 ؟عليها

شروط 

 صحتها

 

مكان 

 صحتها

 مفهومها مشروعيتها

 

 شرعاً 

 

 لغة
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 رـــمهــــال

 

الزيادة فيه 

 والحب منه

 

 

 حكمه

 

 تعريفه

 

 شروطه

 

 أكثره

 وأقله 

 

 

 أنواعه

 

استحقال 

الزوجة كامل 

 المهر

 

 

 سقوطه

 

ختالف ا

الزوجين في 

 تسميه المهر

 

 

اء في بحكم الح

 الزواج

 

المهر المعجل  طلقاتممتعة ال
 والمهر المؤجل

المهر المسمى 
 ومهر المثل

حاالت لزوم 

 مهر المثل

حاالت وجوب 

نصف المهر 

 المسمى

 

 

 

 

 

الماال الااوي لخريطة مفا يمية  رمية تسلسلية لموضوع المهر في وظام األسرة في الفقه اإلسالمي. 2
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   .272-255، ص1997دار النفائس،  :عماو. أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة .األشقر، عمر سليماو: اد  العلميةمصدر الم (1)
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القواعد اللغوية 

 األصولية

4 

كيفية داللة اللفظ 

 على المعنى

3 

داللة اللفظ على 

 ىالمعن

2 

 اللفظ باعتبار

 استعماله في المعنى 

1 

في وضع اللفظ 

 للمعنى

 الخاص. 1 العام. 2 المشترك.3

 األمر

 والنهي 

 المطلق 

 والمقيد

الصريح . 2

 والكناية

 الحقيقة..1

 والمجاز 

غير واضح .2

 الداللة
الواضح . 1

 الداللة

 الخفي مشكلال المجمل المتشابه الظاهر النص المفسر المحكم

مفهوم .4

 المخالفة

اقتضاء .3

 النص

إشارة .2

 النص
عبارة .1

 النص

خريطة مفا يمية  رمية تسلسلية للقواعد األيولية اللغوية في أيول الفقه: الماال الاالث.1
(1

                                                 
 .377-277، ص1994متسسة الرسالة،: ، بير تالوجيز في أصول الفقه .عبد المريم زيداو،: مصدر الماد  العلمية (1)
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خريطة مفا يمية للمقاروة بين شيئين. ثاويا
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الفقه "الماال األول لخريطة مفا يمية للمقاروة بين خطاب الضمان والكفالة -0

"اإلسالمي
(2)

 

 (الكفالة(                    )خطاب الضمان)          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
قسةم الترجمةة بمةدارس الظ ةراو : ترجمةة، استخدام خرائط المعرفة لتحسـين الـتعلم. مارغريةت دايراس و، (1)

  52ص ،دار المتاب الترب   للنشر: الدمام هلية الدمام،األ
: وعمةا. المعامالت المالية المعاصرة في الفقـه اإلسـالمي. ميمد عثماو شبير،: مصدر الماد  العلمية (2)

  295-294، ص 1999دار النفائس، 

      

 الشيء األول    
 

 
 
 

 سمات مختلفة  

 متباينة      

 الشيء الثاني

 

 
 

                                             سمات مختلفة   

 متباينة
                            

                                  

 سمات متشابهة

 

 البنك مستقل في التزامه عن -

 .أي عالقة أخرى

 

 ليس للبنك حق الرجوع -

 .عن االلتزام

 

 ال يلتزم البنك بإخطار -

 عميله بعزمه على الوفاء

 .بقيمة خطاب الضمان 

التزام الكفيل غير    -

 .مستقل

 

الكفيل له الحق في  -

 .الرجوع عن الكفالة

 

يخطر كفيل ال -

المكفول بأنه سيدفع 

                            . الكفالة

                                  

 تحقيق      

 غاية تأمينية   

 هدفها مساعدة  

 العميل في تقوية

 مركزه االئتماني

 تجاه المكفول له

 أو المستفيد   
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 الظا ر والنصخريطة مفا يمية للمقاروة بين :الماال الااوي -0-

"في أيول الفقه"
(1)

 

 

            

 (النص(                       )الظا ر)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخط  لخريطة مفا يمية فقاعية: ثالاا
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 343-332، مرج  سابق، ص الوجيز في أصول الفقه .زيداو: مصدر الماد  العلمية (1)
 .36ص  ، مرج  سابق،استخدام خرائط المعرفة لتحسين التعلم. دايراس و (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقصود منه ليس هو -

 الالمراد أصالة من سي 

 الكالم ومعناه مقصود 

 .تبعاً ال أصالة

 

 

 

 

 

معناه هو المقصود     -

األصلي من سيال 

                            . الكالم

                                  

 

 

 يقبل التأويل  -

 

 يقبل النسخ -

 أ

 ب

 جـ  

 أ

 

 الموضوع

1 3 

 ب   

 أ    
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ماال خريطة مفا يمية فقاعية لمباحث الحك  في أيول الفقه
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .144-23، مرج  سابق، صالوجيز في أصول الفقه .يداوز : مصدر الماد   العلمية (1)

 أ
 التعريف

 ب
 األهلية

 األقسام

 الوجوب التعريف

 العوارض

 سماوية مكتسبة

 األداء

 المحكوم عليه
 الحاك  التعريف

 

 مباحث الحك 

 ب المحكوم فيه
 الشروط

 أ
 التعريف

 لتلريفا.أ

 التكليفي

 األقسام 

 الوضلي 

 أ
 الواجب

 ب
 المندوب

 ج

 المباح

 د
 المكروه

 ه
 الحرام

 و

اللزيمة 

 والرخصة

 السبب

 نعالما الشرط

الصحة 

 والبطالن

 الحكـ 

جـ من واحية الجهة التي              

 يضا  إليها

 جـ

 شروط يحة التكليف 
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: ) التعلم التعااونيأنموذج تطبيقي لتدريس الفقه اإلسالمي وأصوله وفق إستراتيجية  - 2

 (بوانت  العمل بالمجموعات ، انظر البوير

) لمشروع أنموذج تطبيقي لتدريس مادتي الفقه و األصول وفق استراتيجية التعلم با – 3
 (انظر البوير بوانت 

 

  اإلطار التطبيقي: 

 
 :يتم االشتغال على النماذج الديداكتيكية المقترحة من خالل ثالث ورشات ، كاآلتي 

تشغل على إنتاج نماذج من دروس الفقه و األصول بناء على :  الورشة األولى 
 أنموذج التدريس بواسطة الخرائط المفاهيمية ؛

العمل ) تشغل على بيداغوجيا التدريس بالعمل التعاوني :  الورشة الثانية
بالمجموعات حيث تهيئ تصورا لدرس من الفقه و األصول يتم بناءه وفق هذه 

الطريقة مع تحديد الفريق و المهام الموكلة له و تحديد آلية العمل وتدبير اإليقاع 
 ....التعلمي 

 تشتغل على بيداغوجيا المشروع : الورشة الثالثة 
 

 العمل منهجية: 

 :أساليب متنوعة في تأطير أعمال هذه الدورة ت المؤطرةاعتمد

 عروض نظرية بواسطة المسالط العاكس 
 ورشات تدريبية 
 تقنيات تنشيط المجموعات خالل الورشات   
 اعتماد شبكة تقويمية ألعمال الدورة التكوينية 
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 99 
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 102 
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 113 
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  غوجيات التقليديةاالبيد  بيداغوجيا المشاريع

  تللمية مفتوحة وطويلة المدى /أوشطة تلليمية

  الواقع المليش للمتلل  منوقريبة 

  يللب فيها المتلل  دورا ر يسياا 

 تمارين قصيرة المدى 

  حبيسة السياق  البيداغوجي للقس 

  يللب فيها المتلل  دور المتلقي
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