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  :فضل قراءة القرآن و تدبره (1)

القران الكريم هو كالالم   العياليم و االراطه المسالتقيم وهالو رسالاس رسالالة التوحيالد و حجالة 

الدامغة وهو المادر القويم للتشريع و منهل الحكمة و الهدايالة وهالو الرحمالة  - -الرسول 

ٹ چ ٹ . غ عنها إال هالكو الحجة البيضاء التي ال يزي  للناس و النور المبين لألمة  المسداة

 .٩اإلسراء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   

 روالً: القرآن الكريم
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ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  چ  عالز مالن قا الل العلى التالالين لكتالاهللا   فقال --ورثنى   

           جئ  جئ     جئ  جئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی

 چ   جئ
   ٣٠ - ٢٩فاطر:  

 رروا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألاحابه " رواه مسلم .اق" و قال 

" مثل المؤمن الذي يقرر القرآن مثل األترجالة ريحهالا طيالهللا و طعمهالا طيالهللا " رواه  وقال 

 البخاري و مسلم . 

م و ذلك فيما عما رعده   لقارئ القرآن الكريم من رجر كبير و ثواهللا عيي -  -و قد رخبر

" مالن قالرر حرفالا مالن  رضالي   عناله   قالال : قالال رسالول    –رواه عبد   بن مسالعود 

كتاهللا   فله به حسنة و الحسنة بعشر رمثالها ال رقول " رلم " حرف و لكن رلالف حالرف والم 

 حرف و ميم حرف " رخرجه الترمذي . 

 

 رهداف تدريس و تحفيي مادة القرآن الكريم : (2)

 المتعلمين في تالوة و حفظ القرآن الكريم .تحبيب  -1
 قراءة القرآن الكريم بصوت حسن . تدريب المتعلمين على -2
ضبب  الطقببك بالمببقت القبرآن ل ووببق و صببوت اللسبقن عببن ال قبب  بهعقبقء ابب  حببر  حقبب   -3

 م رجق و صفة .
 التعر  على الرسم العثمقطي للقرآن والتعقم  مع  مطذ الص ر . -4
 . تعقلى ارتبقط المتعلم باتقب هللا -5
 تربوة الوازع الديطي لدى المتعلمين و تدريبهم على الضب  الذاتي لسلواهم . -6
 تدريب المتعلمين على تقبيك أحاقم التجويد عطد تالوة اتقب هللا . -7
 تطموة إحسقس التذوق لألسقليب البالغوة و األدبوة المستققة من آوقت التطزي  الحاوم . -8
لمتقبعة مق حفظوا من اتبقب هللا وقراءتب  فبي الصبلوات تدريب المتعلمين على إعداد  قة  -9

 ال مس .
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بب الحببرل علبى طيبب  المثوببة و األجببر و التوفيبك مببن هللا سببحقط  وتعببقلى لكب   يببر بببتالوة 10
  وحفظ القرآن الكريم .

 ب يتعر  على جمقل التعبير القرآطي المعجز .11
 وفي المجتمع .ب تعرف  مطزلة الحقفظ للقرآن الكريم عطد هللا تعقلى 12
 ب الفهم اإلجمقلي لمعقطي اآلوقت حين التالوة حتى ال تكون بعيدة عن الفهم و التدبر . 13
ببب تحقيببك ال اببوع القلبببي و االقمفطببقن الطفسببي و ال سببومق حببين الببتالوة ألطهببق صببلة وطجببوى 14

 بين الققرئ ورب  ومن ثم 
 و لهفة . وحص  الاوق إلى التالوة فوقب  المتعلم عليهق با ف      
 ب الت لك ب  الق القرآن و الت دب بآداب  واالطتفقع بمق حواه من علوم .15
بببب التبببزام المبببتعلم ققعبببة ربببب  فالمبببق حفبببظ طصبببق يتضبببمن أمبببرا أو طهوبببق   تدفعببب  طحبببو فعببب  16

 الم مورات و ترك المحظورات
 إلى جقطب مق يتزود ب  من عقيدة و فق  و أ الق .      
بوة لدى المتعلم بقإللققء الجيد و االطفعقل المطسجم مع المعطبى بمبق وحفبظ ب تطموة الجرأة األد17

 من اتقب هللا فواتسب ثقة بطفس  .
 افات معلم القرآن الكريم :    (3)

 سالمة االعتقاد من الخرافات و البدع . -1

اإلخالالالو و االالحة المقاالالد بالالإفراد الحالال  بالقاالالد و الطاعالالة و نبالالذ الريالالاء و السالالمعة و  -2

 الجاه .

   .حسن الخل -3

 الابر على المتعلمين , فالابر ناف اإليمان . -4

 الرف  بالمتعلمين و الجمع بين الشفقة و الحلم . -5

 يجابي معهم .التواضع و االقتراهللا من المتعلمين و الرحمة بهم و التفاعل اإل -6

العالالدل بالالين المتعلمالالين فالالي : االسالالتماع إلالاليهم , و توزيالالع األسالال لة و تاالالحي  األخطالالاء و  -7

 يوه .متابعتهم فيما حف

 .متعلميهالمعرفة التخااية : و هو إتقان العلم الذي تخاو فيه حتى ينال احترام  -8
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في معرفالالة خاالالا و المتعلمالالين وميالالولهم و قالالدراتهم حتالالى يالالنج  فالالي تعلالاليمهم و التالالأثير -9

 سلوكهم بطريقة احيحة مفيدة

 م ومالن نيافالة وترتيالهللا و حسالن الهنالدام واالعتنالاء بالالميهر العالا حسن الشكل والميهرـ 10

 البشاشة واالبتسامة الاادقة 

ن الكريم آسالمة النط  وحسن البيان و اإللمام بالقواعد و األحكام األساسية لتجويد القرـ 11

 و قراءته و رسمه .

 سالمة الجسم من األمراض و قوة البدن على تحمل مشاق العمل التربوي .ـ 12

 ن.قوة الشخاية, والقدرة على حسن التعامل مع ا لمتعلميـ 13

القدرة على إدارة الفال و ضبط الالنفس و الهالدوء و الرةبالة التميز بالحزم والسيطرة وـ 14
 في العمل .

 
 
 
 

 حاة القرآن الكريم:التي يجهللا مراعاتها من قبل المتعلم في داهللا اآل (4)

 إ الل الطوة هلل تعقلى . -1
 القهقرة والوضوء. -2
 االستعقذة بقهلل تعقلى من الاوققن الرجوم. -3
 والت طي ب .تحسين الصورة  -4
 قهقرة الماقن الذي وقرأ ب . -5
 حضور القلب وتدبر قراءت  وفهم معقطو . -6

 

 الوسا ل المعينة التي يمكن استخدامها في تدريس مادة القرآن الكريم . (5) 

 -و يمكن من خاللها تحقي  ما يأتي : -السبورة :* 

 إبراز اآليات و اسم السورة و رقم الافحة و موضوع الدرس . •

 عاني بعض المفردات الواردة في النو .بيان م •

 إبراز رهم الحقا   و القيم المستفادة من اآليات . •

 بيان ربرز ماطلحات حفي التالوة الواردة في النو . •
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شريط باوت رحد مشاهير القراء ليسالتمع المتعلمالين روال فالي ترديالد   -: المسجل الكاسيت* 

 المتعلمالينومالن ثالم يتبالع بترديالد  – طريقة الماحف المعلم –اامت خلف القارئ و يفضل 

المتعلمالين ... ومالن ثالم خلف القارئ باورة جماعية مرة رو مرتين . ثم فرديالا باد الا بأفضالل 

 لمتعلمين.....باقي ا

لمتعلمالين فالي االعوبة لالدم اعليهالا الكلمالات التالي يالرم المعلالم  -: لوحة جدارية رو بطاقالات* 
 النط  السليم لها ....

  الداتاشو.و جهاز العرض العلوي* 
 ةرفة العروض الضو ية والكمبيوتر والفيديو .* 
 المختبر اللغوي . * 
 الحاسهللا اآللي والمربع االلكتروني * 
 مهارات تدريس مادة القرآن الكريم: (6)

 : مهقرات تتعلك بقراءة القرآن الكريم  -أ
علببى القببدرة  –القببدرة علببى إ ببراو الحببرو  مببن م قرجهببق  –القببراءة الصببحوحة ل وببقت  -

 تقبيك أحاقم التجويد.
 مهقرات تتعلك بمعقلجة األسلوب في القرآن الكريم: -ب

القبدرة علبى إببراز الصبورة الفطوبة فبي  –القدرة علبى بوبقن داللبة المعطبى لأللفبقج والجمب   -
 األسلوب.

 مهقرات تتعلك بمعقلجة المعطى :  -و
اآلوبة بسببب الطبزول  المهبقرة فبي ربب  –القدرة على استوعقب المعطى اإلجمبقلي ل وبقت  -

القببدرة علببى  –القببدرة علببى رببب  السببورة علببى مببق تاببتم  علوبب  مببن أحاببقم وصببفقت  –
 توضوح العبرة من القصل القرآطوة . 

-  
 سلكها في تحفيي اآليات القرآنية الكريمة:الطرق التي يمكن  (7)

المعلم بمحبو مبق وقرأ المتعلم اآلوقت بعد عرضهق على الوسيلة ، ثم يبدأ المحو التدريجي :  -1
اتببب مببن اآلوببقت بعببو مطهببق أو طصببفهق أو أكثببر مببن آوببة أو بببدايتهق ، والمتعلمببون يببرددون 

 اآلوقت اقملة وبهذه القريقة يتم الحفظ .
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الحفظ التسلسلي : وقصد بهق حفظ اآلوة األولى من اآلوبقت المقبررة ، ثبم يطتقب  إلبى اآلوبة  -2
رؤهق مع الثقطوة استظهقرا وهاذا حتى يتم حفظ الثقطوة فتحفظ ثم طعود إلى اآلوة األولى فطق

 اآلوقت المقررة.
الحفببظ التصببويري : وتصببلح للمرحلببة االبتدافوببة ، وقببرأ المعلببم اآلوببة مببع تصببوير المقتهببق  -3

 ومعقطيهق مثال : إذا قرأ سورة العلك وعرو ل  صورة عن  لك اإلطسقن وهاذا.
 
 
 
 :) التناول والمعالجة(رسلوهللا األداء  (8)

 لمتعلمين حول اآليات .اويكون من خالل إثارة انتباه المعلم  -مهيد :الت -1

  -موضوع الدرس من مثل : - 

 قاة تتكلم عنها اآليات .  -سبهللا النزول .              -  

 التأكيد على آداهللا تالوة القرآن الكريم  -بيان نوع السورة           -  

 رعمال و افات المؤمنين رو الكفار . -

: بشالرط اإلعالداد و االسالتعداد مالن  لمتعلمميناالوة اآليات بواسطة المعلم  للمم مسمام  ت -2

 المعلم قبل الحاة .

.. لمتعلمين تالوة و صوتا و حسمن أدا  بواسطة أفضل اتالوة اآليات موضوع الدرس  -3

 لمتعلمين من النط  السليم .معيم ا و التدرج بالتالوة هكذا حتى يتمكن

 ة سابقا :ينخالل مراحل التالوة المبيقو  المعل  من  -4

 بيان معاني الكلمات الاعبة . -

لمتعلمالين و مسالاعدة ا التوقف عند بعض رحكام ضبط الالتالوة بالشالرم مالع مراعالاة اإليجالاز -

 على النط  السليم لآليات .

تقسيم اآليات موضوع الدرس إلى مقاطع حسهللا نمو المتعلمين و مسالتوم الفالروق الفرديالة  -

 بينهم .

لمتعلمين باورة جماعية على شكل مجموعات مرة و فردية رخرم و يمكن تقساليم ترديد ا -

 لمتعلمين إلى مجموعتين تقوم كل مجموعة بالترديد لخل  المنافسة الجماعية .ا
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 قرآن كريم نموذج تحضير درس

 اليوم : 

 هـ        1435                     التاريخ :            

 م  2014                      :             المواف

 ن الكريم .آالمادة : القر

 آية ( 50السورة : ) المرسالت , مكية و آياتها 

 الموضوع : حتمية البعث 

 ( 7 – 1اآليات من ) 

تعالالرض السالورة لالالبعض مشالاهد الالالدنيا و اآلخالرة و بعالالض حقالا   الكالالون و  -أوال : التمهيمد :

يها على البعث بالقسالم علياله , ثالم تطرقالت اآليالات إلالى بعالض ميالاهر النفس , اشتمل الكالم ف

 قدرة   تعالى في خل  اإلنسان و بينت حال الكفار 

 و المؤمنين يوم القيامة .

يسالتمع المعلالم و المتعلمالون اآليالات مالن شالريط مسالجل علياله اآليالات ألحالد  -: التالوة -ثانيا :

وتهالا تالالوة نموذجيالة عالدة مالرات معطيالا القالرآن مشاهير القراء عدة مرات ثم يعيد المعلالم تال

 حقه من حسن األداء و التجويد معا . 

 -ثالثا : األهداف السلوكية :

 وتتمثل في : -األهداف المعرفية  : –أ 

 رن يذكر المتعلم سبهللا تسمية السورة بالمرسالت . -
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 . رن يقف المتعلم على اورة لبعض المخلوقات التي رقسم   بها في السورة  -

 نشرا ( –عافا  –غوية من مثل :)عرفا لرن يشرم المفردات ال  -

 وتتمثل في : -األهداف الوجدانية : –ب 

 رن يزداد المتعلم يقينا بقدرة   عز وجل . -

 رن يؤمن المتعلم رن بعض مخلوقات   ال يمكن رؤيتها . -

 مؤمنين .رن ينفر المتعلم من حال الكافرين يوم القيامة و يعتز بحال ال -

 

 األهداف النفس حركية : وتتمثل في : –ج 

 رن يحسن المتعلم قراءة اآليات الفردية قراءة احيحة مجودة . -

 الراء في المرسالت . -رن يجيد المتعلم نط  بعض الحروف من مثل : -

 لوحة قرآنية .... ( –المسجل  –الوسائل و التقنيات التربوية ) السبورة  -رابعا :

 المناقشة :  -خامسا :

 :عالم تدل اآليات الكريمة :  " والمرسالت عرفا . فالعاافات عافا "؟1س

 : ما المقاود بقوله تعالى " عذرا رو نذرا " ؟ 2س

 " : إنما توعدون لاادق " بم وعد   عباده ؟ 3س

 وما فا دة ذكر الالم في قوله تعالى " لاادق " ؟   -   

 سادسا : التقوي  

 لمتعلمين آليات النو و كلماته و التعرف على من حفي منهم  .                                                                     رداء ا لتأكد من حسنا
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 التربية اإلسالمية مادة خاا و (1)

مبببقدئ ثببم وعتمببد السببلوك فببي التربوببة اإلسببالموة علببى الضببمير الببديطي بمببق وراءه مببن قببوم و    
 ورغبت  في رضواط  ورهبت  من عققب  . ىعلى حب المسلم هلل تعقل

أطهق تربوة طظرية عملوة ، فلوست الحقوقة فيهق لبذات الحقوقبة ، وال الطظريبة بهبق لبذات الطظريبة 
طمق هي للفهم والوعي ثم التقبيك والعم  .  وا 

طمبق طهبق تربوبة إيجقبوبة ، فلبوس الفبرد فيهبق سبلبوقع وال اطعزالوبق و أ ال ذاتوبقع وعبول لطفسب  وحبدهق ، وا 
 هو عضو في المجتمع اإلسالمي . 

أطهببق تربوببة إطسببقطوة جمهورهببق هببو الباببرية الهببق ، فببال اعتببداد فيهببق بجببطس أو لببون أو ل ببة أو 
طمبق الطبقس مطهبق ا سبطقن الماب   حسب أو طسب أو مستوى اجتمقعي أو وضع اقتصقدي ، وا 

   وتقواه .، ال فض  ألحدهم على غيره إال بعمل
طمببق تعببقلي علببى أطهببق طاببقط تعلومببي متصبب  ،  أطهببق ال تعببقلي ا يرهببق مببن المببواد الدراسببوة ، وا 
واون تحت سقف الفص  ، وتحت سقف المدرسة فبي المصبلي والماتببة و بقرو المدرسبة فبي 

 المطزل والمسجد .

 ً  التربية اإلسالمية  :ثانيا
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 رهداف تدريس المادة بالخبرة المنفالة: (2)

 صورة واسعة وعموقة .التعر  على مجقالت ال برة المطفصلة ب -
 إلمقم المتعلم بمسموقت مجقالت التربوة اإلسالموة بصورة علموة ارعوة . -
 التطوع في أسقليب تطقول مجقالت التربوة اإلسالموة . -
 االستزادة في الثققفة اإلسالموة ومعرفة مجقالتهق المتطوعة . -
ى مهقرات حوقتوة التكقم  في استوعقب تقبوققت القوم اإلسالموة من  الل تحويلهق إل -

 ت دم أ القوقت المتعلمين.
 اإلسالموة واسر روتين الحصة الدراسوة .ة التربوة لمقدالتجديد والتقوير  -

 طرق تناول مجاالت التربية اإلسالمية ورهداف كل منها: 

 أواًل : العقيدة اإلسالمية : 
ة يطب ي توجوب  اثيبر وتدريسهق في هذا العصر ُوعد ضرورة وغقو سالموةإن تدريس العقيدة اإل 

 من الجهود لتحقوقهق.
 ومن أهداف تدريس العقيدة :

، ومحبتهمبق ، واطعابقس ذلبك علبى أقبوال  -ورسبول   -تعبقلى –تطموة عققفة البوالء هلل  -1
 المتعلم وأفعقل .

 تعر  أحاقم العقيدة، وأدلتهق اإلجمقلوة على أسقس من الفهم واالقتطقع. -2
تقليببد  -البيفببة -دع، والاببوافب التببي لحقببت بهببق   الجهبب تطقوببة عقيببدتهم مببن ال رافببقت والببب -3

 السفر..( –الفضقفوقت  –اآلبقء واألجداد 
 بطقء جي  مسلم قوي اإلومقن ثقبت العقيدة ، يتحم  عبء مسؤولوة طار الدين والعلم.  -4

 على أن يراعي المعلم عند تدريس العقيدة ما يأتي :  
  ترك التوا  ، وعدم األ ذ بقألسببقب، وعبدم ربب  * بوقن الفهم ال ققئ في فهم العقيدة ، مث

 األعمقل بقلجن والمالفاة وغيرهق.
 

 :علوم القرآن الكريم ثانيًا:
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 :أهداف تدريس علوم القرآنمن 

إعققء المتعلم صورة متكقملة عن القرآن الكريم من حيث طزول  ، وتفسيره، وجمع ،  -1
 واتقبت .

 رفة بهداوقت ، وآداب ، وأحاقم ، وتاريعقت .تقدوس القرآن الكريم، وزيقدة المع -2

 القرآن الكريم. أثقرهق الجقهلون والحققدون حول الرد الابهقت البققل ، التي -3
التعر  على الاروط التي يجب توافرهق فومن يتعرو لتفسير القرآن الكريم ، وفومن  -4 

  يتعرو للحديث عن أوامره وطواهو . 

دراك الجهود الفقفقة التي بذلوهق ل دمة القرآنتقدير جهود العلمقء والم -5  الكريم. فسرين، وا 
 
 

 ثالثًا: الحديث الشريف وعلومه:
 يحقق تدريس الحديث الشريف الكثير من األهداف من أهمها:

وهدو  المتمث  في أقوال  وأفعقل ، والتي تؤدي إلى تطموة  --با صوة الرسول  اإلقتداء -1
 ا صوة المتعلم فاريقع وجسموقع واجتمقعوقع وروحوقع .

حوبببقء سبببطت ، وااللتبببزام بهبببق قبببوالع  --تطموبببة اتجبببقه المتعلمبببين طحبببو حبببب الطببببي -2 وتبببوقيره وا 
 وعمالع.

م اللسبببقن، حفببظ قبببدر مبببن األحقديبببث الطبووبببة فبببي مجبببقالت متطوعبببة، ممبببق وسبببقعد فبببي تقبببوو -3
 واتسقع الثققفة ، والقدرة على البوقن.

رد الابببهقت التببي أثقرهببق المستاببرقون وأعببداء اإلسببالم حببول السببطة الطبووببة واتبهببق ورجببقل  -4
 الحديث.

 معرفة اتب الحديث الاريف ومؤلفيهق الذين حفظوهق لطق .  -5

 أسس تدريس الحديث الشريف:
إلببراز دور الحبديث الابريف فبي تطظبوم حوبقة رب  الحديث الطبوي بحوقة المتعلم واهتمقمقت   -1

 االجتمقعوة .
إبراز الصور البالغوة والجمقلوة أللفقج الحديث الطببوي وتراكيبب ، ممبق وسبقعد المبتعلم علبى  -2

 إدراك معقطو  وتذوق عبقرات  ودالالتهق.
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 االهتمقم بمهقرات التحلي  واستطبقط األحاقم والتوجيهقت من الحديث الاريف. -3

ال اوع والهدوء عطد دراسة الحديث الطبوي بمق يليك بماقطت ، وقدر صبقحب   توفير جو من -4

-- . في أ الق  وفضقفل  وهدو 

 
 رابعًا: السيرة والتراجم :

 أهداف تدريس السيرة النبوية والتراجم:
وعببن حوقتبب  والمواقببف التببي مببر بهببق  - -تزويببد المببتعلم بقلمعرفببة الديطوببة عببن رسببول هللا -1

تعريفهم بحوقة الصبحقبة والتبقبعين ، وعلمبقء اإلسبالم معرفبة تكابف عبن سبيرتهم حتى وفقت ، و 
 وتضحوقتهم.

إعققء المتعلمين القبدوة الصبقلحة للرجب  فبي بيتب  والققفبد مبع أصبحقب  وجطبوده، واإلطسبقن  -2
 في معقمالت  مع من حول .

 غرس القوم في طفوس المتعلمين والعم  على تهذيب أ القهم. -3
واالعتزاز ب  ، وتقدير دوره في طار الرسقلة ، وتبلوب  البدعوة  - -بة الرسول تطموة مح -4

 ، واذلك تقدير صحقبت  وأتبقع  وعلمقء اإلسالم ومفاري  وققدت .
وحببول صببحقبت  الكببرام، وحببول اإلسببالم رداع  - -رد الابببهقت التببي تثببقر حببول الرسببول -5

 علموقع مقروطقع بقلدلي  العقلي والتقري ي.
 دريس السيرة والتراجم:أسس ت

، واست راو مواقن العببرة والعظبة  - -إبراز المواقف والمث  والقوم في ا صوة الرسول -1
 من دراسة حوقت  وافقح .

اقعة الجو الروحي بيطهم . -2  إثقرة عواقف المتعلمين ووجداطهم، وا 

 . رب  السيرة الطبووة بقآلوقت القرآطوة واألحقديث الطبووة الاريفة المتصلة بهق -3

 خامسًا: الفقـــه :
 يحقق تدريس الفقه اإلسالمي جملة من األهداف أهمها :

 تعر  المفقهوم المتعلقة بقلعبقدات والمعقمالت وأداؤهق على وجههق الارعي . -1
 إتققن دراسة الطصول الارعوة المتعلقة بقلموضوعقت الفقهوة وفهمهق. -2



 13 

 حاقم الفقهوة .المهقرة في االستدالل بقلطصول الارعوة المتعلقة بقأل -3

 تقدير جهود العلمقء والفقهقء في بطقء الثروة الفقهوة لألمة اإلسالموة . -4

 المهقرة في الرجوع إلى المصقدر والمراجع الست راو األحاقم الفقهوة .   -5
 أسس تدريس الفقـه:

 يطب ي أن يراعى في تدريس الفق  مجموعة من المبقدئ من أهمهق: 
بل ة العصر، لمعقلجة قضقوق الحوقة المعقصرة وماباالتهق،  صوقغة محتوى المقدة الفقهوة  -1

 ممق يجع  المتعلم ُوقب  على دراسة الفق  وواعر بقومتهق في حوقت .
 عرو المصقلحقت الفقهوة ب سلوب مبس  بعيداع عن المصقلحقت الصعبة .  -2

البببدء فببي تببدريس درس الفقبب  بقألمثلببة وعببرو الحببقالت الجزفوببة ثببم اسببت الل التعريببف   -3
 مطهق.

تبب  ير تطببقول موضببوع   حامببة الماببروعوة   إلببى مببق بعببد دراسببة الحقببقفك المتضببمطة فببي   -4
 الدرس.

رب  المس لة الفقهوة الطظرية بقألداء والتقبيك العملي، واست دام األل قز الفقهوة والمسبقف    -5
 الفقهوة لتوضوح الحام واوفوة تقبوق .

فبقت الفقهوبة والمذهبوبة وعبدم إذابقء الفتطبة الترايز على المتفبك علوب ، واالبتعبقد عبن ال ال  -6
 الققففوة . 

 سادسًا : التهذيب :
إلى ت ييبر سبلوك المتعلمبين إلبى األحسبن مبن  بالل تحقيبك األهبدا   يهدف تدريس التهذيب

 اآلتوة :
تسببمو  - -و اببيت  فببي طفببوس المتعلمببين، ألن ب اببيت   –تعببقلى  -غببرس حببب هللا  -1

 األ الق .
ق اإلسببالم ومبقدفب  الكريمببة التببي يجببب أن يتعقمب  بهببق مببع رببب  تعريبف المتعلمببين ببب  ال -2

 ومع طفس  ومع اآل رين.

وصبحب  الكبرام ،  - -تقدوم الطمقذو الصقلحة للسلوك القبووم وفبي مقبدمتهم رسبول هللا  -3
والسبلف الصببقلح ، ومبن القببقدة والمفابرين فببي اب  مجببقل، ممبق يرسببم أمبقم المببتعلم القببدوة 

 .الحسطة التي يت سى بهق
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م طفسبب  بطفسبب  فببي ضببوء مببق يببدرس مببن  -4 مسببقعدة المببتعلم علببى تعببدي  سببلوا  ، وأن وقببوسه
 مبقدئ اإلسالم وأ الق . 

 :أسس تدريس التهذيــب
ليجعبب  المعلببم دروس التهببذيب ذات أثبببر ابيببر فببي طفببوس المتعلمبببين وحسببن أن و  ببذ بعبببين  

 االعتبقر جملة من المبقدئ أهمهق:
 قف  والقوم وتطميتهق في طفوس المتعلمين.دور القدوة في غرس الفضت كيد  -1
 -إومقن المعلم بقلرسقلة التي وحملهق في أن واون مربوقع لطقافة اإلسالم على هبدي الرسبول -2

-  

تببوفير الفببرل للمتعلمببين لممقرسببة القببوم واالتجقهببقت والفضببقف  التببي اكتسبببهق مببن دروس  -3
 صفوة . التهذيب من  الل األطاقة الصفوة والال

، تراعبي قبوعبة مبن مثب    اسبتراتيجوة تحليب  القبوم( ستراتيجوقت تدريس متطوعبة است دام ا -4
الموضوع ومستووقت المتعلمين وتطبوع األهبدا  ، بحيبث تابم  القصبل المربوبة والمعبززة 
بقآلوقت واألحقديث الطبووة ، والحابم واألمثبقل والتمثيب  واألفبالم لعبرو المواقبف المربوبة ، 

 القوم والمحقكقة العقلوة .    واعتمقد المطققاة وتحلي  

 سابعًا : الثقافة اإلسالمية :
 أهداف تدريس الثقافة اإلسالمية:

تعبببين المبببتعلم علبببى فهبببم اإلسبببالم فهمبببقع واضبببحقع ال لببببس فوببب ، مبببن  بببالل تقبببدوم مبقدفببب   -1
 ومفقهوم  بصورة اقملة وسلومة.

التحدوقت التبي تابالهق  تسلوح المتعلمين بسالح العقيدة اإلسالموة والفار الطير في مواجهة -2
 العولمة بسلبوقتهق وم ققرهق .

تبصير المتعلمين بدورهم العظوم في حم  اإلسالم والعم  على استفطق  الحوقة مبن جديبد  -3
 على أسقس  با  ثقة في طصر هللا، وتحقيك رسقلت  في األرو.

دار  -4 ة ابببؤوطهق توسبببوع مبببدارك المتعلمبببين وتطموبببة فابببرهم بقبببدرة اإلسبببالم علبببى قوبببقدة الحوبببقة وا 
 وتطظومهق.

مبع المحقفظبة علبى الهووبة  –تعميك مطهي الوسقوة مصقلحقع ومفهومبقع وضبواب  ومعبقيير  -5
 اإلسالموة. ؛ لواون إاعقعقع يتوهي في مسيرة البطقء الحضقري ألمتطق-اإلسالموة
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 أسس تدريس الثقافة اإلسالمية :
 المبقدئ العقمة وهي : عطد تدريس الثققفة اإلسالموة يجب على المعلم مراعقة عددا من

الحرل على ترجمة مق يدرس من المعقر  اإلسالموة إلى سلوك عملي وظهر أثبره علبى   -1
 سلوك المتعلم في قوم  واتجقهقت  ومواقف .

تقدوم التفسير العقلي والتعليب  العلمبي الصبحوح للقضبقوق والموضبوعقت المدروسبة مسبتطدة   -2
 إلى طصول القرآن الكريم والسطة الطبووة .

الحرل على إبراز تميز الفار اإلسالمي فبي تطظومب  لجواطبب الحوبقة ومعقلجبة ماباالتهق   -3
 عن الفار الوضعي .

 
 

 مقارنة بين تدريس مادة القرآن الكريم ومادة التربية اإلسالمية
 

 مـادة التربية اإلسالمية مـادة القرآن الكريم الرقم

1- 
قريقة اإلعداد الكتقبي وعتمد األهدا  

وقريقة التحفوظ وقريقة  –ة السلواو
 التقووم

صوقغة  –وعتمد على اإلعداد الذهطي 
األهدا  السلواوة صوقغة إجرافوة ارط 

 إلعداد الكتقبي

المرتلة  وأحاقم   تعتمد على القراءة -2
 التجويد وتكرار اآلوقت القرآطوة.

تعتمد على فهم المعلومقت والحققفك والمفقهوم 
 لدرس ومجقل 

  بين الدرس الحقلى و البد الرب -3
 الوعتمد الوق على عملوة الرب  لدرس السقبك. الدرس السقبك  إذا اقن بطفس السورة (

4- 
التكليف والواجب غقلبق مقواون تثبيت 

 الحفظ ل وقت القرآطوة .
وعتمد غقلبق على ح  مطققاة للدروس  اتقبة 

 بحث(. -تقرير

يوجد في اسلوب األداء القوم  ال -5
 ق السلواوة.ومظقهره

يوجد في اسلوب األداء القوم ومظقهرهق 
 السلواوة لجموع المجقالت.

 صفوة تعتمد على األطاقة صفوة وال تعتمد على الترديد والحفظ -6
 -تتطوع الوسقف  التعلوموة من مجقل آل راس دام  الوسقف  التعلوموة مث   تكرار -7
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المسج  البققققت الم تبر الل وي 
 مسجد –الحقسوب 

 االستعقطة بمؤسسقت الدولة

تكرار اسلوب األداء : مقبين القراءة  -8
 الفردوة والجمقعوة ل وقت الكريمة .

من  قراءة  ألسلوب األداء يوجد تكرار ال
 مجقل وآ ر

 اعتمقد المقدة القرآن الكريم والتفسير -9
اعتمقد المقدة القرآن الكريم واتب أ رى مث  

الاريف والسيرة والحديث  العقيدة التفسير
 والفق  والتهذيب.

10- 
أغلب تقووم وقوقس الققلب في أثطقء 

 ال قلب تقووم الققلب ال تبقرات فترية. الحصة الدراسوة.
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 مقدمة : 

والسلواوقت والتصرفقت واألعمقل  ومان تعريف المهقرات الحوقتوة : ب طهق مجموعة األداءات
فيهق، وتماط  من التكيف االيجقبي مع  بقة بقلبيفة التي وعولالتي وقوم بهق اإلطسقن والمرت

بفقعلوة مع متقلبقت الحوقة اليوموة، وتحقيك  محوق  والت ثير فو ، وتجعل  ققدرا على التعقم 
 .الذات الرضق الطفسي، وبطقء الماقعر القيبة عن

 رهداف تدريس مهارات الحياة :

المجتمع الذي وعواون فو  ، وتراز على  معتسقعد األفراد على التكيف مع أطفسهم و  -1
والتعقم   ، ، وفهم الطفس وال يرالل وي  اقلطمو وبقالجتمقعوة :تحم  المسؤولوقت الا صوة 

 االقتصقدوة. والمهقرات الصحوة، واألطاقة ات،مع الذ
دارة الماقعر، ومهقرات التفقوو، والت ثير والت ثرتعين على  -2 في، البي التفقع  االجتمقعي وا 

التفاير االبتكقري،  والتفقع  مع التقدم التكطولوجي واستعمقل المطتي التكطولوجي، والقدرة على

 ً  مهارات الحياة  :ثالثا

 التاریخ :

 

  

   الحصة :

   الصف :
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األزمقت، ومواجهة  والقدرة على ح  المااالت للوصول إلى األهدا ، وتفقدي حدوث
 .ل دمة الفرد والمجتمع التحدوقت، والقدرة على إد قل التعدوالت في مجقالت الحوقة الم تلفة

والسعقدة في حوقت  واعوره بقحترام  تواص  مع اآل رين من أج  الوصول إلى الراحةلا -3
 وتقدير المجتمع الذي وعول فو . 

 دور ابير في تعلوم المتعلمين هذه المهقرات مطذ طعومة أظفقرهم من  اللعليهق المدرسة و 
تيجوقت التعلوم، وتقوير ،ورب  التعلوم بواقع الحوقة، وتطووع استرا الترايز على التعلم بقلطاقط

اطتققل لضمقن م الترايز على التلقين والحفظ دالمعلمين، وعدم الجمود، وع المطقهي، وتدريب
  .إلى الحوقة أثر التعلوم

 التعامل مع اآلخرين ( –طرق تدريس مهارات الحياة ) الافات الحسنة 

 : يبدأ المعلم بتحوة اإلسالم  (1 
  -ة مث  :: التمهيد المطقسب للمهقر  (2 

 و قصة قصيرة أو موقف من الحوقة .قراءة اآلوقت الكريمة أو األحقديث الاريفة أ
 : تطفيذ الطاقط : (3 

 -وقوم المعلم بتطفيذ األطاقة الواردة بقلكتقب مث  : 
 تمثي  األدوار الهقدفة الاقفقة  ▪
 الحوار دا   الفص   ▪
 تاجوع اإلستكاق  والبحث  ▪
 الزيقرات الميداطوة  ▪
 ك على األفالم التعلوموة التعلي ▪
 ترديد األطقايد التربووة  ▪
 مطققاة القصل الهقدفة وروايتهق  ▪
 ممقرسة األلعقب المرحة  ▪
 فتح بقب المبقدرات اإلبداعوة واستكاق  مهقرات المتعلمين  ▪
 

  -معتمدين في ذلك على قرق التدريس التقلوة :
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 أوالع : القريقة االستقرافوة   االستطبققوة ( 
ه القريقببة علببى قببرح بعببو األمثلبببة وتفحببل الحببوادث والبحببث عببن أوجبب  الابببب  تعتمببد هببذ

 ووة والقواعد االجتمقعوة وغيرهق واال تال  بين األمثلة للوصول إلى الحققفك العلموة أو الترب
  -مميزاتهق :

 استمرار بققء المعلومقت الماتسبة بقلقريقة االستقرافوة لفترة قويلة . -1
 قءة واكتسقب المعرفة لدي المتعلمين .غرس الثقة بقلطفس والكف -2
 الماقراة اإليجقبوة للمتعلمين فيهق . -3
 الوصول إلى المعرفة عن قريك المتعلمين أطفسهم بمسقعدة وتوجو  المعلم . -4
 

  -قريقة الحوارية   المطققاة ( :ثقطوقع : ال
بيطهمببق ، عببن تعتمببد هببذه القريقببة علببى الحببوار بببين المعلببم والمتعلمببين ، والتفقعبب  والماببقراة 

قريببك أسببفلة تحقوريبب  ، غقلبببقع مببق تكببون قصببيرة ومحببددة تتببدرو مببن السببهولة إلببى الصببعوبة ، 
 وتقتضي إجقبقت محددة ، وبهذه القريقة يتوص  المتعلمون إلى الحققفك والمعقر  .

  -مميزاتهق :
 تحقك فقعلوة المتعلمين وتثير تفايرهم . -1
 ن  الل تطوع مستووقت األسفلة .تراعي الفروق الفردوة بين المتعلمين ، م -2
 تطمي القدرة لدي المتعلمين على مواجهة اآل رين . -3
بداء آرافهم . -4  تتوح الفرصة للمتعلمين للتعبير عن أطفسهم وا 
 تسقعد المتعلمين على اكتاق  الحققفك والتوص  إليهق ب طفسهم . -5
 تتوح الفرصة الكتاق  مواهب المتعلمين ، وتطموة هذه المواهب . -6
 
  -قع : قريقة العروو العلموة :لثثق

هببي القريقببة التعلوموببة الرفوسببوة التببي تسببت دم فببي مسببتووقت االستكاببق  واإلعببداد وفببي هببذه 
القريقة وقوم المتعلم ب داء األدوار والماقهد التمثيلوة موضوع التعلم أمبقم المتعلمبين ثبم وقلبب 

 إليجقبي .من بعو المتعلمين إبداء اآلراء والملحوظقت لتعزيز السلوك ا
  -مميزاتهق :
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 تابع ميول المتعلمين الذين وحبون هذا اللون من األداء . -1
 تعم  على اكتاق  الموهوبين ، وصق  مواهبهم . -2
تعقلي مااالت طفسوة اثيرة لدي المتعلمين : اقالطقواء وال ج  وضعف الثقة بقلطفس  -3

 وضعف القدرة على مواجهة الجمهور .
 لمدرسوة ، فتعقلي مااالت تربووة اثيرة .تحبب إلى المتعلمين البيفة ا -4
 تجع  المتعلمين إيجقبيين . -5
 تضفي على الموقف التعلومي طاقققع ومرحقع ، فتكسر بذلك جمود الموقف التعلومي . -6
 تطمي مهقرات التحدث واإللققء لدي المتعلمين . -7
 

 -رابعقع قريقة التدريس بقلقصة :
قدة العلموة إلى قصة ب سلوب ماوق وممتع ، وعتمد التعلوم بهذه القريقة على تحوي  الم

وفيهق يتم سرد قصة لتؤ ذ مطهق القوم والمهقرات ، أو ليتوص  بهق إلى عبرة أو م زى أ القي 
 أو ديطي أو تربوي وقصده المعلم .

  -مميزاتهق :
 الققبلوة للتكيف مع الزمن المتقح . -1
 سهولتهق ووسرهق . -2
 تقدوم معلومقت إضقفوة . -3
 لموضوع ال ومان التعبير عطهق اتقبوقع .إضفقء معقن ل -4
 تطمي لدي المتعلمين الوقظة العقلوة وسعة التفاير واحترام آراء اآل رين  . -5
 
  -قريقة الرحالت الميداطوة : -:  قمسقع 

تعد الرحالت الميداطوة من أسقليب التدريس الماهورة ، التي تراز على التعلم في المواقع 
مطظم وم ق   قرو غرفة الصف وقوم ب   المتعلمون تحت الحقوقوة وهي طاقط تعلومي 
 رعقوة المعلم أو المار  .

  -مميزاتهق :
 ترب  المتعلم بقلحوقة . -1
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 تسقعد المتعلمين على اكتسقب الحققفك والتوص  إليهق ب طفسهم . -2
 تطمى القدرة على التواص  االجتمقعي . -3
 تطمي القدرة على مهقرات التعبير واتقبة التققرير .  -4

 

 


	(2) أهداف تدريس المادة بالخبرة المنفصلة:

