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الشكر 
مهما فعل اإلنساف كقٌدـ فإنو قد ال يستطيع أف يكافئ من أعانو على فعل ا٣بّب أبدان؛ خاصة إذا كاف 

مىٍن صيًنعى إليو معركؼ : " ملسو هيلع هللا ىلصنارسوؿالعلم كٙبصيلو، كلكن كما جاء ُب حديث ىذا ا٣بّب ىو طلب 
فجزل اهلل خّبان  كل من علمِب كأفادين ُب ، ()"جزاؾ اللَّو خّبنا فقد أبلغ ُب الثَّناء: فقاؿ لفاعلو

 –كخاصة ُب ٦باؿ العلم الشرعي كالرياضيات، كأكؿ من يستحق شكرممسّبٌب التعليمية كالعملية 
إنتصار، كأخٍب ا٤بعلمة /كالدىمَّ الكرٲبْب، ٍب إخوٌب كأك٥بم أخٍب ا٤بعلمة الفضلى- بعد شكر اهلل 

نعمت اهلل، ٍب الشكر ١بامعة ا٤بدينة العا٤بية الٍب منحتِب ىذه الفرصة الطيبة، كبداية السيدة /الفضلى
أمل ٧بمود على الٍب قدمت ٕب النصح كاإلرشاد بكل رفق كحرص /ـ.د.الفضلى ا٤بشرفة على الرسالة أ

إٲباف /ـ.د.منذ بداية تقدٲبي للمقَبح البحثي ٤بوضوع الرسالة كحٌب االنتهاء منها، كالسيدة الفضلى أ
العزب /د.٧بمد مربكؾ قطب كالٍب أفادتِب ٗببلحظاهتا السديدة كقبو٥با مناقشة الدراسة مع سعادة أ

٧بمد زىراف الذم أفاض عليَّ من علمو كأدبو كتشجيعو أثناء ا٤بناقشة كبعدىا، ككذلك السادة 
مع حفظ لقب كل منهم، من - (1) ا٤بذكورين با٤بلحق رقم –الفضبلء ٧بكمي أدكات الدراسة

عثماف القحطاين ك /د.ـ.أعضاء ىيئة تدريس با١بامعات كمشرفْب تربويْب كمعلمْب، كُب مقدمتهم أ
أٞبد /د.ـ.عبدا٣بالق اليوسف ٗبا قدموا ٕب من دعم كمساعدة، كال أنسى أخومَّ الفاضلْب أ/د.ـ.أ

ٞبودة /د.ـ.أٞبد ٞبدم عمار ٗبا كانا معي بالتشجيع كا٤بتابعة، كأخي الفاضل أ/رمضاف ٧بمد ك د
الدراسة، كأيضان لبيانات  لتحليل اإلحصائياُب عبدالواحد الذم ٓب يدخر جهدان ُب مساعدٌب كخاصة 

أٞبد بن على عواجي الفرضي آّاز آّيز ا٤بعركؼ ٗبنطقة تبوؾ معلم الفرائض با٤بعهد /شيخي الفاضل
موسى العلياين رائد النشاط ٗبجمع اإلماـ الشاطيب بتبوؾ، ككل /العلمي، ككذلك األخ الكرًن األستاذ

من ساعدين بالبذؿ كالنصيحة كا١بهد كعلى رأسهم اإلدارة العامة للتعليم ٗبنطقة تبوؾ كإداراهتا 
كمدارسها كمعلميها كطبلّٔا الذين طبقت معهم أدكات الدراسة، كالشكر موصوؿ ٤بكتبة تبوؾ العامة 

كمكتبة جامعة تبوؾ كمكتبة كلية الَببية بالوادم ا١بديد كالقائمْب على كل منها ٤با قدموا ٕب من 
آيات السيد علي ك٦بدم ٧بمد ٮباـ كصيد خليل /تسهيبلت، كشكرم ا٣باص ألساتذٌب األجبلء

 .٧بمد؛ من كاف ٥بم األثر ا٢بقيقي ُب تعلمي الرياضيات ُب مراحل التعليم العاـ
                                                           

( حديث حسن [380ص:4ج]عطوم باب ما جاء ُب ا٤بتشبع ٗبآب - أبواب الرب كالصلة (2035 )السنن ُب  أخرجو الَبمذم(
صحيح : حكم األلباين- جيد غريب 
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خلص ستـ
  ٙبديد مدل مراعاة أساليب تدريس الفرائض للتكامل بْب الفرائض كالرياضياتىدفت الدراسة إٔب

، كبياف ضعف الطبلب ُب مادة الفرائض كخاصة ا١بزء ا٢بسايب، كاحتياج اجات ا٤بتعلمْبٌبحكا
ٙبديد تصور معلمي مادة الفرائض إٔب دكرات تدريبية لتطوير أساليب التدريس كرفع قدراهتم ا٤بهنية، ك

اجات ٌبح كا بْب الفرائض كالرياضياتممقَبح لتدريس الفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكامل
 التأكيد  كخاصة الشرعية منها، ٍبإبراز دكر الرياضيات ُب خدمة ا٤بواد الدراسية األخرل،ك ،ا٤بتعلمْب

ا٤بنهج  الباحث ُب دراستو حيث اتبع علميان كمهنيان دكر ا٤بنهج التكاملي ُب رفع مستول ا٤بعلمْب على 
 على طبلب كمعلمي مادة الفرائض ُب ٧بافظة تبوؾ للعاـ قتصرت حدكد الدراسة التحليلي، كاالوصفي

اختبار تشخيصي :  أدكات ىي4كاستخدـ الباحث ُب دراستو . ق1436- 1435الدراسي 
للطبلب ُب ا١بزء النظرم كا٢بسايب ُب الفرائض كمفاىيم كمهارات رياضية ترتبط بالفرائض، استبانة 

٤بيل الطبلب ٫بو الفرائض،  استبانة حملاكر التخطيط كالتنفيذ كالتقوًن لدل معلمي الفرائض، كمقابلة 
الضعف : كتوصلت الدراسة إٔب.٤بعلمي الفرائض حوؿ ا٤بادة كخصائصها كطبلّٔا كصعوبات تدريسها

 لدل ا٤بعلمْب كجود صعوبة كا٢بسايب ُب مادة الفرائض،  ُب ا١بزء النظرمالشديد ُب مستوم الطبلب
 بسببُب تدريس الفرائض  كجود صعوبات،ك العوؿ كالرد كا٤بناسخات:مثلمن احملتول  أجزاء تناكؿُب 

الطبلب ُب إجراء  ضعفكمع كرب احملتول كطوؿ بعض ا٤بسائل ىا ضيق الوقت ا٤بخصص لتدريس
دكرات تدريبية ُب معرفة طرؽ  ك٤بعلمؿإٔب كتاب ، كأف أغلب ا٤بعلمْب ٰبتاجوف العمليات ا٢بسابية

 ، كتصميم كابتكار كسائل تعليمية كتصميم أسئلة غّب تقليديةسائل تدريس الفرائضككأساليب ك
كثرة : إٔب ُب الفرائضاحتياج جزء ا٢بساب، ككالتخطيط لؤلنشطة البلصفية كاالىتماـ بإعدادىا

توضيح ا٤بفاىيم ا٢بديثة كالَبكيز عليها مع األمثلة، كمقدمة ُب الكسور كالعمليات عليها، 
 كأكصت الدراسة بعمل .(أ.ـ.ؽ)القاسم ا٤بشَبؾ األكرب ك (أ.ـ.ـ)ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر :مثل

دراسات حوؿ استخداـ احملددات أك ا٤بصفوفات ُب حل مسائل ا٤بواريث، ككذلك تصميم منهج 
للرياضيات ألحد صفوؼ ا٤برحلة االبتدائية أك ا٤بتوسطة ُب ضوء ا٤بنهج التكاملي بْب الرياضيات 

 .كقدمت الدراسة بعض ا٤بقَبحات لتطوير تدريس الفرائض. كالَببية اإلسبلمية
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Abstract 

Evolution of teaching inheritance which based on integration method between inheritance and 

mathematics with learners’ needs. The study aimed at determining the extent of considering teaching 

inheritance subject methodology to integrate inheritance, mathematics and learners’ needs, indicating 

to what extent the low level of students in inheritance subject in particular arithmetic part, besides the 

teachers of inheritance are in need to training courses to upgrade teaching methodology, levering their 

professional abilities, with determining the suggested perspective to teach inheritance which based on 

integration method between inheritance and mathematics with learners’ needs, highlighting on the role 

of mathematics in serving other academic subjects, in particular Islamic subjects, emphasizing on the 

role of integration method in leverage of teachers levels professionally and scientifically. Mean while 

the researcher used the analytical descriptive method in his research, where the study field limited to 

the students and teachers of inheritance subject in Tabuk Governorate in the academic year 1435-

1436  H. The researcher used 4 tools in his study as follows: diagnostic test for the students in 

theoretical and arithmetic part of inheritance subject, together with the concepts, and mathematical 

skills doing with inheritance, besides, questionnaire to examine students tendency  towards 

inheritance subject, and the basis of planning, execution, and evaluation for inheritance teachers, as 

well as interviewing inheritance teachers to discuss the subject, characteristics, sorts of students with 

them, together with teaching difficulties. Study concluded the following:  weakness of students level 

relating theoretical and arithmetic part in inheritance subject, teachers facing difficulties handling parts 

of contents such as: Awl, Radd and Monasakhat, together with existing difficulties in teaching 

inheritances because of  short time assigned to teaching it with big contents and lengthy of some 

mathematical problems and weakness of students abilities to do arithmetic operations, and most of 

teachers are in need to book for guiding them, beside straining courses to be acquainted with methods, 

techniques, and means of teaching inheritance, together with designating and devising educational 

means with untraditional questions/ problems, planning out-classes activities caring of its 

arrangement, and the part of arithmetic in inheritance is in need to: giving more examples, with 

introduction on fractions and applications , clarifying modern concepts, emphasizing on, such as: 

lowest common multiple (L.C.M) and highest common devisor (H.C.D). The study recommended 

doing studies on determiners or matrixes applications in solving inherence problems, as well as 

designing methodology for mathematics for primary or medium stages which based on 

integration method between mathematics and Islamic  education. As well as the study presented some 

proposals to develop teaching inheritance such as: educational means which depict  types of heirs.  
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 170 ...................................... الربنامج ا٤بستخدـ ُب ٙبليل البيانات: ا٤ببحث األكؿ
 171 .................................. ٙبليل بيانات الدراسة كنتائجها كتفسّبىا: ا٤ببحث الثاين
 171 ............................................ االختبار التشخيصي للطبلب: احملور األكؿ
 171 ........................................................ استبانة الطبلب: احملور الثاين

 176 ....................................................... استبانة ا٤بعلمْب: احملور الثالث
 183 .............................................. تفريغ ا٤بقاببلت مع ا٤بعلمْب: احملور الرابع

 189 ................................................................ ا٣باٛبة: الفصل ا٣بامس
 190 .............................................................................. قدمةآب
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 المقدمة
يتناكؿ ىذا الفصل ٛبهيدان ٤بوضوع الدراسة يتضمن شيئان عن علم الفرائض كأٮبيتو ُب الشرع كا٢بياة 
كجزءان ٨بتصران عن فضلو كفضل العلم عمومان، كفضل خدمة ىذا العلم، كنبذةن عن التطوير كارتباطو 

 .بطبيعة التلميذ كخصائصو كحاجاتو كميولو كمشكبلتو كدكره ُب جودة التعليم كٙبسينو
ٍب يتطرؽ الفصل إٔب مشكلة الدراسة كجوانبها كإحساس الباحث ّٔا، ٍب يوضح أسئلة الدراسة النا٘بة 

 .عن ا٤بشكلة، كاألىداؼ الٍب تريد الدراسة الوصوؿ إليها
ككذلك يذكر الباحث مصطلحات الدراسة كتعريفاهتا اللغوية كاالصطبلحية كاإلجرائية، ٍب يبْب 

 .الباحث أٮبية الدراسة النظرية كالتطبيقية
 .ٍب يعطي الباحث فكرة عن ىيكل الدراسة ُب آخر الفصل
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 التمهيد
ق ٗبزيد من فمكاف من الشرع كا٢بياة، جعل العلماء كا٤بتخصصْب ُب تدريسو ٰبيطولو علم الفرائض 

االىتماـ كالعناية لتسهيل عرضو على طالبيو كتقريب فهمو ٥بم، حٌب يتيسر ٥بم تطبيقو ُب حياهتم 
أخذكا من عجيب تشريعو  ٩بن غّب ا٤بسلمْب أيضان حٌب  ا٤بسلمْب، بل ك إخواهنمكحياة غّبىم من

.  ا٣بلل ا٤بوجود ُب شرائعهميسدكف بوكإبداع تقسيمو ككماؿ عدالتو ما يصلحوف بو معامبلهتم ك

كلقد كاف لعلماء الرياضيات ا٤بسلمْب ُب ا٤باضي العريق اإلسهامات الكبّبة ُب خدمة علم 
ألٍَّفتي من كتاب ا١برب كا٤بقابلة :" الذم يقوؿ- رٞبو اهلل تعأب -  كيربز ُب ا٤بقدمة ا٣بوارزمي ،الفرائض

ا يػىٍلـز الناس من ا٢باجة إليو ُب مواريثهم ككصاياىم  كتابان ٨بيٍتىصىران، حاصران للطيف ا٢بساب كجليلو ًلمى
كُب ميقا٠بتهم كأحكامهم ك٘باراهتم، كُب ٝبيع ما يتعاملوف بو بينهم من مساحة األراضي ككىٍرم األهنار 

، مقدمان ٢بسن النية فيو، كباهلل توفيقي ُب ىذا كُب غّبه عليو كا٥بندسة، كغّب ذلك من كجوىو كفنونو
 ()".توكلت كىو رب العرش العظيم، كصلى اهلل على ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب

ـي من ييستخلفي على القـو ُب صدر خّب القركف، يقوؿ  بل إف العلم بالفرائض كاف ميزة تيقدّْ
كُب صحيح مسلم عن نافع بن عبد ا٢بارث ا٣بزاعي ككاف عامل عمر "-:رٞبو اهلل تعأب - اإلماـ ابن حجر 

 استخلفت : فقاؿ عمر،بن أبزل مؤب لناا استخلفت : فقاؿ؟ من استخلفت:على مكة أنو لقيو بعيٍسفاف فقاؿ لو
إف اهلل يرفع ّٔذا الكتاب :)) أما إف نبيكم قد قاؿ: فقاؿ عمر، إنو قارئ لكتاب اهلل عآب بالفرائض: قاؿ!مؤب

 هتمثحجمجختمتهبجتحتُّٱٱ:كعن زيد بن أسلم ُب قولو تعأب، ()((أقواما كيضع بو آخرين

كاضح  ( سورة طو114)َّينجهمهىهُّٱٱٱ: كقولو عز كجل،بالعلم: قاؿ( يوسف سورة 76) َّجح
 كا٤براد بالعلم العلم ،بطلب االزدياد من شيء إال من العلمملسو هيلع هللا ىلصالداللة ُب فضل العلم ألف اهلل تعأب ٓب يأمر نبيو 

                                                           

16ط،ص.، دكتاب الجبر كالمقابلة ا٣بوارزمي، انظر ()

باب فضل من يقـو بالقرآف كيعلمو كفضل من  - ، كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا(817)المسند الصحيح ُبأخرجو مسلم ( )
باب فضل من تعلم  -أبواب السنة ( 218)السننُب ، كابن ماجة [559ص:1ج] تعلم حكمة من فقو أك غّبه فعمل ّٔا

مسند ا٣بلفاء  - مسند العشرة ا٤ببشرين با١بنة ( 232 )المسندإسناده صحيح، كأٞبد ُب [148ص:1ج]القرآف كعلمو
إسناده صحيح  [355ص:1ج] مسند عمر بن ا٣بطاب  -الراشدين

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1608&lang=&bk_no=6&ID=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1608&lang=&bk_no=6&ID=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1608&lang=&bk_no=6&ID=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
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 كالعلم باهلل كصفاتو كما ٯبب ،الشرعي الذم يفيد معرفة ما ٯبب على ا٤بكلف من أمر دينو ُب عباداتو كمعامبلتو
 ()".لو من القياـ بأمره كتنزيهو عن النقائص كمدار ذلك على التفسّب كا٢بديث كالفقو

٩بن عيًرؼى عنو علمو بالفرائض إال ك٘بد علمو األمة كال تكاد ٚبلو ترٝبة لعآب من علماء 
. بالفرائض من أكؿ ما ييذكر عنو داللة على مكانة ىذا العلم كخصوصيتو بْب أبواب العلم

، عا٤با مقرئا، فصيحا فقيها، فرىًضيان شاعران، كبّب الشأف ملسو هيلع هللا ىلصفهذا عقبة بن عامر ا١بهِب؛ صاحب النيب "
 ()".كىو كاف الربيد إٔب عمر بفتح دمشق، كٕبى إمرة مصر

ف أقرأىم للقرآف، كأحفظهم للحديث، كأعلمهم اؾ: سبق األعمش الناس بأربع: كعن ابن عيينة قاؿ"
. بالفرائض، كذكر خصلةن أخرل

 ()."ككاف األعمش صاحب قرآف كفرائض كعلم با٢بديث: كقاؿ ٧بمد بن سعد
كاىتم التابعوف أيضان ّٔذا العلم، حٌب إف ا٣بلفاء كانوا ٱبتربكف العلماء ٗبسائل الفرائض، فعيرًفت بعضي "

 ()".ا٤بسائل بأ٠باء أصحأّا كا٤بأمونية، كالشيرٰبية، كغّبٮبا

عمرك بن قيس ىو الذم : رٞبو اهلل فيقوؿعمرك بن قيس كٰبدثنا سفياف الثورم عن برنامج شيخو "
 ()".أدبِب كعلمِب قراءة القرآف كالفرائض

إف االعتقاد بأٮبية علـو الشريعة يقتضي اىتماـ ا٤بربْب ا٤بسلمْب بالبحث عن أفضل الطرؽ "
، فطريقة تدريس علم من العلـو ترتبط ارتباطان كثيقان ٕبقائق  الٍب ٲبكن اتباعها ُب تدريس ىذه العلـو
ذلك العلم، ٍب إف ا٤بعلم مطالب ٗبعرفة نفسية الطلبة الذين يػيعىلّْميهم؛ ذلك أف الطريقة الٍب تصلح 

للصغار قد ال تصلح للكبار، كالطلبة الذين ال تتوافر لديهم دافعية للتعلم ٕباجة إٔب من يعرؼ كيف 
ٕباجة إٔب معرفة -  مثل ا٢بداد كالنجار–يوٌلد فيهم الرغبة ُب الدراسة، ك٤با كاف صاحب كل مهنة 

                                                           

 141ص،1جط، . د،، فتح البارم شرح صحيح البخارمابن حجر العسقبلين ()
 90- 89ص:4ج، ط.، دسير أعالـ النبالءانظر  الذىيب، ()

 http://www.islamweb.net 1 /4 دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسبلمية،  من أعالـ السلف،فريد ()
 6ص:1ط، ج.، دشرح الفصوؿ المهمة في مواريث األمةسبط ا٤بارديِب،  ()
 27 - 26،  ص2، ط طريقة لحفظ الوقت125الصيعرم، انظر  ()

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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خصائص ا٤بادة الٍب يتعامل معها، فإف ا٤بريب أشد حاجة إٔب معرفة خصائص الطلبة الذين يقـو 
 ()."بتعليمهم

األمر ا٤بهم فيما ٱبص التدريس أف كل ٦بموعة من الطبلب تقدـ لنا ُب كل عاـ "كيبدك للناظر أف
الفرصة لتجديد ٩بارساتنا، كالبتكار فرص تعٌلم جديدة أفضل،كمواجهة ٨باطر جديدة كالكشف عن 

()."إمكانات جديدة، كالتعلم مع الطبلب كمنهم حوؿ التعليم كالتعلم


تطوير نوعية التعليم ال تتم إال من خبلؿ ا٤بعلم ذم الكفايات ا٤بهنية ا٤بطلوبة، كتطوير ا٤بعلم "كما أف
 :أصبح كاجبان كذلك ألسباب من أٮبها

 .االستفادة من نتائج البحوث كالدراسات الَببوية ا٢بديثة كاألخذ بأىم نتائجها كتوصياهتا- 1
 .خضوع الكثّب من ا٤بقررات الدراسية لعملية تطوير ك٘بديد مستمرة- 2
 .التطور التقِب ُب صناعة الوسائل التعليمية ا٣باصة بتدريس ٝبيع العلـو ُب ا٤بنهج ا٤بدرسي- 3
 ()."ضعف كقصور برامج إعداد ا٤بعلمْب، كاستحداث طرؽ جديدة ُب ٦باؿ تدريس كافة العلـو- 4

لذا فإف توظيف القدرات كاإلمكانات الرياضية لتيسّب ىذا العلم لطبلبو لفرصة ينبغي على ا٤برء 
.  من جوانب شٌب دينية كعلمية كإنسانيةأدائهااستثمارىا، كالتعاكف على 
.  ركاه البخارم()((خّبكم من تعلم القرآف كعلمو)):ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل : عثماف قاؿ"كما يؤكد ذلك أف

، (من تعلَّم القرآف)، أم أفضلكم كما ُب ركاية (خّبكم: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿعن عثماف )
، أم تعليمو كال يتمكن من ىذا إال باإلحاطة بالعلـو الشرعية أصو٥با كفركعها، كمثل ىذا (كعلَّمو)أم حق تعلُّمو 

 ٍب ملسو هيلع هللا ىلصالشخص يعد كامبلن لنفسو مكمبلن لغّبه فهو أفضل ا٤بؤمنْب مطلقان، كالفرد األكمل من ىذا ا١بنس ىو النيب
ًعٍلمينىا عىمىله، كالقرآف :إٔب مٌب العلم فأين العمل؟ قاؿ: قيل لئلماـ أٞبد :-رٞبو اهلل-كقاؿ مّبؾ. األشبو فاألشبو

يطلق على كلو كبعضو، كيصبح إرادة ا٤بعُب الثاين ىنا باعتبار أف من كجد منو التعلم كالتعليم كلو ُب آية كاف خّبان 
من قرأ القرآف فقد أدرج النبوة بْب جنبيو غّب أنو ال  ))٩بن ٓب يكن كذلك، ككجو خّبيتو ييعلم من ا٢بديث الصحيح

                                                           

ق - د  ، ص1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعيةعبداهلل،  ()
44ط، ص.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالب زككاتشيا،  كنيب ()

(  7، ص1، ططرؽ التدريس في القرف الواحد كالعشرين فرج، انظر (
باب خّبكم من تعلم القرآف  - كتاب فضائل القرآف (5027)الجامع المسند الصحيحُب أخرجو البخارم  ()

باب ما جاء ُب تعليم  - أبواب فضائل القرآف (2907)السننُب ، كالَبمذم [192ص:6ج]كعلمو
باب ُب ثواب قراءة  -أبواب فضائل القرآف  (1452)السننُب حديث حسن صحيح، كأبو داكد :قاؿ[173ص:5ج]القرآف
. إسناده صحيح[70ص:2ج]القرآف
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 كا٢باصل أنو إذا كاف خّب الكبلـ كبلـ ()((أىل القرآف ىم أىل اهلل كخاصتو)) كا٢بديث الصحيح ()((يوحى إليو
 ()".اهلل فكذلك خّب الناس بعد النبيْب من يتعلم القرآف كيعلمو، لكن ال بد من تقييد التعلم كالتعليم باإلخبلص

 11)َّهبمتهتمثمبمهٰهجيحيخيميهيمئهئُّٱٱ": اهلل قوؿكذلك ك
يرفع اهلل ا٤بؤمن العآب على : يرفع بكسر العْب، اللتقاء الساكنْب، كريكم بالرفع، قيل ُب تفسّبىا(سورة آّادلة

 كّٔا ترتفع الدرجات، ، كرفعة الدرجات تدؿ على الفضل، إذ ا٤براد بو كثرة الثواب،ا٤بؤمن غّب العآب درجات
 قاؿ ابن ،كرًفٍػعىتيها تشمل ا٤بعنوية ُب الدنيا بعلٌو ا٤بنزلة كحسن الصيت، كا٢بسية ُب اآلخرة بعلو ا٤بنزلة ُب ا١بنة

 . درجات العلماء فوؽ ا٤بؤمنْب بسبعمائة درجة، ما بْب الدرجتْب ٟبسمائة عاـ: عباس

 هبمتُّ:كقولو . بالعلم: قاؿ( سورة األنعاـ83)َّمييهجيحيخيُّٱ:كعن زيد بن أٍسلىمى ُب قولو تعأب

ٍتىًثل األمر، أك استكرىوَّهتمث .هتديده ٤بن ٓب ٲبى  

كاضح الداللة ُب فضل العلم؛ ألف اهلل تعأب ٓب يأمر ( سورة طو114)َّينجهمهىهُّٱ:كقولو عىزَّ كىجىلَّ 
 .، بطلب االزدياد من شيء إال من العلمملسو هيلع هللا ىلصنبيو

يلة العلم ضكاكتفى ا٤بصنف ُب بياف فضيلة العلم ّٔاتْب اآليتْب؛ ألف القرآف العظيم أعظم األدلة، كلو ٓب يكن من ؼ
فبدأ اهلل تعأب بنفسو، كثُبَّ ٗببلئكتو، كثلَّث بأىل العلم، كناىيك ّٔذا ( سورة آؿ عمراف18)َّيهجيُّٱ:إال آية

كما ثبت ُب ا٢بديث، كإذا كاف ال رتبة فوؽ النبوة، فبل شرؼ فوؽ شرؼ الوراثة ()((العلماء كىرىثىة األنبياء))شرفنا، ك
)".لتلك الرتبة )

 

: ُب نونيتو– رٞبو اهلل تعأب – يقوؿ القحطاين 
ً شىٍرعىنىا      " كىعىلىٍيكى بًاٍلًفٍقًو اٍلميبػىْبّْ
 

كىفػىرىاًئًض اٍلًمّبىاًث كىاٍلقيٍرآًف  
ًعٍلمي ا٢بًٍسىاًب كىًعٍلمي شىرًٍع ٧بيىمَّدو       

 
ًعٍلمىاًف مىٍطليوبىاًف ميتَّبػىعىاًف 

 
                                                           

باب أخبار ُب فضائل القرآف  - كتاب فضائل القرآف  (2028)المستدرؾ على الصحيحينُب أخرجو ا٢باكم  ()
باب  - كتاب فضائل القرآف (29953)المصنفُب ىذا حديث صحيح اإلسناد، كابن أيب شيبة :قاؿ[738ص:1ج]ٝبلة

 [120ص:6ج]ُب فضل من قرأ القرآف
مسند أنس بن مالك رضي اهلل تعأب  - مسند ا٤بكثرين من الصحابة(12292)المسندُب أخرجو أٞبد  ()

باب أىل  - كتاب فضائل القرآف  (7977)السنن الكبرل، كالنسائي ُب إسناده حسن[305ص:19ج]عنو
باب أخبار ُب فضائل  - كتاب فضائل القرآف  (2046)المستدرؾ على الصحيحينُب ، كا٢باكم [263ص:7ج]القرآف

 [743ص:1ج]القرآف ٝبلة
1452ص،4، ج1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر القارم، ()

حسن [150ص:1ج]باب فضل العلماء كا٢بث على طلب العلم -أبواب السنة (223)السننُب أخرجو ابن ماجة  ()
حسن بشواىده، [485ص:5ج]على طلب العلم باب ا٢بث -أكؿ كتاب العلم  (3641)السننُب بشواىده، كأبو داكد 

صحيح : حكم األلباين[48ص:5ج]باب ما جاء ُب فضل الفقو على العبادة -أبواب العلم (2682)السنن ُبكالَبمذم 
 7ص، 3ج، 1ط كوثَر الَمَعاني الدَّرَاِرم في َكْشِف َخَبايا َصِحيْح الُبَخارم، الشنقيطي، ()

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
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لىٍوالى اٍلفىرىاًئضي ضىاعى ًمّبىاثي اٍلوىرىل      
 

ـي اٍلويٍلًد كىالشّْيبىاًف   كىجىرىل ًخصىا
لىٍوالى ا٢بًٍسىابي كىضىٍربيوي كىكيسيوريهي       

 
 ()"ٓبٍى يػىنػٍقىًسٍم سىٍهمه كىالى سىٍهمىاًف 

 :كما ُب ا٢بديث"بالنصيحة لكل مسلم؛ملسو هيلع هللا ىلص  فيو استجابة ألمر الرسوؿ علم الفرائضفإف خدمة  
أف النيب كجعل النصيحة عماد الدين كقوامها؛ فعن ٛبيم الدارم ()((.كإذا استنصحك فانصح لو))
قاؿ  .()((كعامتهم هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة ا٤بسلمْب: ٤بن؟ قاؿ: الدين النصيحة، قلنا)):قاؿملسو هيلع هللا ىلص

 معناىا حيازة ا٢بظ للمنصوح لو، كىو من كجيز األ٠باء ،النصيحة كلمة جامعة" -:رٞبو اهلل تعأب- ا٣بطايب 
 .ك٨بتصر الكبلـ، كليس ُب كبلـ العرب كلمة مفردة يستوُب ّٔا العبارة عن معُب ىذه الكلمة

كأما نصيحة عامة ا٤بسلمْب كىم من عدا كالة األمر فإرشادىم ٤بصا٢بهم ُب آخرهتم كدنياىم، ككفُّ األذل عنهم 
فيعلمهم ما ٯبهلونو من دينهم، كيعينهم عليو بالقوؿ كالفعل، كسَب عوراهتم كسدُّ خبلهتم، كدفع ا٤بضار عنهم 
كجلب ا٤بنافع ٥بم، كأمرىم با٤بعركؼ كهنيهم عن ا٤بنكر برفق كإخبلص، كالشفقة عليهم، كتوقّب كبّبىم، كرٞبة 

صغّبىم، كٚبو٥بم با٤بوعظة ا٢بسنة، كترؾ غشهم كحسدىم كأف ٰبب ٥بم ما ٰبب لنفسو من ا٣بّب، كيكره ٥بم ما 
يكره لنفسو من ا٤بكركه، كالذبُّ عن أموا٥بم كأعراضهم،كغّب ذلك من أحوا٥بم بالقوؿ كالفعل، كحثهم على التخلق 

 ()."باألخبلؽ ا٢بسنة، كتنشيط ٮبمهم إٔب الطاعات
فإف تقدًن ا٣بربات التعليمية لو دكف معرفة "كألف تعليم التلميذ مبِبه على فهم طبيعتو كخصائصو 

خصائصو كحاجاتو كميولو كمشكبلتو إ٭با تؤدم بصورة أك بأخرل إٔب عدـ بلوغ األىداؼ الٍب يسعى 
إليها ا٤بنهج، كمن ٍب فإف دراسة التلميذ تيعدُّ أساسان ضركريان يفيد من يتناكؿ ا٤بنهج على ا٤بستول 

( )."التخطيطي أك التنفيذم

                                                           

  45ص،3، ط، نونية القحطانيالقحطاين ()
ُب صحيح، كأٞبد : األلباين[319ص:1ج]باب تشميت العاطس  (925)األدب المفردأخرجو البخارم ُب  ()

المسند ُب ، كمسلم [439ص:14ج]مسند أيب ىريرة - مسند ا٤بكثرين من الصحابة (8845)المسند
[ 1705ص:4ج]باب من حق ا٤بسلم للمسلم رد السبلـ - كتاب السبلـ(2162)الصحيح

ُب ،كأٞبد [74ص:1ج]بياف أف الدين النصيحةباب  - كتاب السبلـ(55)المسند الصحيح أخرجو مسلم ُب ()
( 8701)السنن الكبرل،كالنسائي ُب [138ص:28ج] حديث ٛبيم الدارم –مسند الشاميْب(16940)المسند

 [83ص:8ج] باب النصيحة لئلماـ–كتاب السّب
178ص ، 1ط حديث اإلحساف كأثره النفسي كقاية كعالجان، الصغّب، ()

( 298، ص1، طأساسيات التدريس كالتطوير المهني للمعلم عبدالسبلـ، (

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
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شكلة الدراسة ـ
؛ حيث قاـ بتدريس مادة نبع اإلحساس ٗبشكلة الدراسة من خبلؿ ا٣بربة الشخصية للباحث

الرياضيات ٤بدة ستة عشر عامان ٔبميع مراحل التعليم ا٤بختلفة، مع دراستو علم الفرائض على يد 
علماء ٦بازين ُب ىذا العلم، كتدريسو لبعض الطبلب كمدارستو مع بعض ا٤بعلمْب،باإلضافة إٔب 

يقوؿ الشيخ ناصر ، مناقشتو آراء أىل العلم كالتخصص ُب الفرائض مع مطالعتو ٤بؤلفات الفرائض
ما الحظتو ك٤بستو من تدريس الفرائض :"(ا٣ببلصة ُب علم الفرائض)الغامدم عن سبب تأليفو مؤلفو 

من حاجة الطبلب إٔب زيادة التبسيط كالتوضيح ُب ىذا العلم؛ لكونو يعتمدي على ا٢بساب، كأغلب 
 ()."الطبلب ليس لو عناية با٢بساب

 ٰبتاج إليو ذم من العلـو الشرعية ا٢بياتية اؿعلمىل ىذا اؿكىا ٫بن نرل ٦بتمعنا يهمل أك يج
أصبح علم الفرائض ُب نظر كثّب من دارسيو ٦برد مادة دراسية صعبة التحصيل قليلة  ككل ا٤بسلمْب،

النفع يتلقاىا كيذاكرىا فقط ّٓرد النجاح فيها كٚبطي عقبتها الدراسية، خاصة عندما يدخل ُب 
، كالدليل على  كغّبىاالنواحي التطبيقية ا٢بسابية من تأصيل ا٤بسائل كتصحيحها كحساب األنصبة

 كثّب ٩بن دىرىسوه لضعف ٙبصيلهم أك تركهم مدارستو، أك عدـ تطبيقو لدلذلك نسيانو كضياعو 
 .ك٩بارستو عمليان ُب حياهتم

إف ا٥بدؼ الذم ينبغي أف تعمل ا٤بناىج التعليمية على ٙبقيقو ىو تنمية شعور الناشئة كإدراكهم "
 .للمسئولية االجتماعية

كإذا كانت ا٤بسئولية االجتماعية تكوينان ذاتيان، فإهنا ُب جانب كبّب من نشأهتا ك٭بوىا نتاج اجتماعي، 
إهنا اكتساب كتعلم، كىنا يأٌب دكر ا١بماعة عن طريق مؤسساهتا ا٤بتنوعة، كُب مقدمتها األسرة : أم

. كا٤بدرسة ُب تنمية ا٤بسئولية االجتماعية
: االىتماـ، كالفهم، كا٤بشاركة،كىذه العناصر الثبلثة: كتتكوف ا٤بسئولية االجتماعية من عناصر ثبلثة

متكاملة، فاالىتماـ با١بماعة ٰبرؾ اإلنساف إٔب فهمها ككلما زاد فهمو زاد اىتمامو، كاالىتماـ كالفهم 
 ()".معا يؤدياف إٔب ا٤بشاركة اإلٯبابية الناقدة

                                                           

10،ص1ط، الخالصة في علم الفرائض، الغامدم ()

 272-269ـ، ص1979ىػ 1399ط ، المسئولية االجتماعية كالشخصية المسلمة، انظر عثماف ()
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أنو ٓب يكن - على حد علم الباحث–كٜبَّة جانب آخر ٓب تتطرؽ إليو ٧بتويات الفرائض كا٤بواريث
موضوع فقهي حسايب كفقط، بل عند بعض األدياف كالفرؽ ٪بده يدخل ُب صلب عقيدهتم الٍب 

تتأكد ىذه "يعادكف عليها ا٤بسلمْب، كما عند اليهود ا٢باقدين ا٢باسدين ا٤بتعصبْب ١بنسهم، حيث 
البكر من ا١بارية أك األجنبية ال ٲبنع البكورة من )العصبية العنصرية أكثر عندما يػينىصُّ على أف 

، كىذا االجتهاد من فقهاء التلمود مقصود بو تزييف حق العرب كجدّْىم سيدنا (اإلسرائيلية بعدىا
إ٠باعيل ُب النسبة كا٤بّباث كالبكورة من سيدنا إبراىيم، فإ٠باعيل كيلد قبل أف ييولد إسحق، فهو ابن 

إبراىيم البكر، كلكنو مولود من ىاجر ا١بارية ا٤بصرية، فأفٌب التلموديوف بثبوت البكورة لبلبن األصغر 
إسحق، ألنو كإف تأخر ُب الوالدة سليل الزكجة الٍب توصف بأهنا عربية سارة، ككاف البد من ىذا 

، كىذا األمر كذلك عند الرافضة الذين ()"االجتهاد حٌب تستقيم نظريتهم ُب شعب اهلل ا٤بختار
 ملسو هيلع هللا ىلصيعادكف كييكفّْركف أىل السنة كا١بماعة، كيتخذكف من قصة إرث فاطمة رضي اهلل عنها من النيب 

فيو ما ٯبعلونو أمران مهمان ينتصركف بو لعقيدهتم ا٣ببيثة ُب  كحيٍكًم ا٣بليفة الراشد أيب بكر الصديق 
، يػيرىبُّوف عليها أبناءىم كيستقطبوف ّٔا أتباعهم، ٕبجة الظلم ا٤بفَبىل الذم كقع أيب بكر الصديق 

 .على فاطمة رضي اهلل عنها

 :كما أنو توجد مربرات لتطوير ا٤بناىج كطرؽ تدريسها منها
 .مواكبة االسَباتيجيات كالطرائق ا١بديدة ُب التدريس- 1"
 .تفعيل كإبراز جانب ا٤بتعلم كجعلو ٧بوران ُب العملية التعليمية كالَببوية- 2
 .االستفادة من الكتاب ا٤بدرسي كتفعيلو بشكل إٯبايب- 3
 .بث الثقة ُب نفس ا٤بتعلم- 4
 ()".تدريب الطالب على مهارات التفكّب ا٤بختلفة كجعلو قادران على التفكّب- 5

أف يكوف ا٤بعلم كاعيان كملمان بكل ما يستجد ُب ٦باؿ ٚبصصو حٌب يستطيع تطوير ذاتو "ككذلك البد 
 ()."علميان كمهنيان، ٩با تنعكس آثاره بصورة مباشرة على أدائو الَببوم

                                                           

 196 -195، ص4،  طالفكر الديني اليهودم أطواره كمذاىبو انظر ظاظا، ()

50،  ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقاتاألكليب،  ()

( 297، ص1، طأساسيات التدريس كالتطوير المهني للمعلم عبدالسبلـ، (
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 ُب تدريس علم  آّيدين قلة عدد ا٤بتخصصْبكل ذلك تتحدد مشكلة ىذه الدراسة ُبمن خبلؿ 
من الطبلب  معرفة الكثّبين كذلك ضعفخرل، كاألدراسية اؿتويات ا٤بحكندرة كجوده ُب  الفرائض،

، ىذا مع ضعف حل مسائلو الطرؽ التقليدية ُب تدريسو كاألساليب القدٲبة ُب كأيضان بأٮبيتو ٥بم، 
 . ىذا العلم أك يىٍدريسوفسوفّْا٣بلفيات الرياضية كا٢بسابية عند كثّب ٩بن ييدىر

 .من ٍبىَّ يتضح كجود حاجة ماسة لتطوير تدريس مادة الفرائض
أسئلة الدراسة 

:  ٥بذه ا٤بشكلة باإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإبملتصداكيكوف 
  بْب مادٌب الفرائض كالرياضياتمالفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكاملمادة ما التصور ا٤بقَبح لتدريس : س
اجات ا٤بتعلمْب؟ ٌبحكا

: ة التإباألسئلة الفرعيةكيتفرع عن السؤاؿ الرئيس 
 ما مدل مراعاة أساليب تدريس مادة الفرائض للتكامل بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات :1س
اجات ا٤بتعلمْب؟ ٌبحكا
 ؟  ىل يوجد ضعف لدل الطبلب ُب مادة الفرائض كخاصة ا١بزء ا٢بسايب:2س
 ؟ما ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية ا٤بهمة كالبلزمة لدارسة علم الفرائض: 3س
ىل ٰبتاج معلمو مادة الفرائض إٔب دكرات تدريبية لتطوير أساليب التدريس كرفع قدراهتم ا٤بهنية : 4س

 كالتخصصية كخاصة ا١بزء ا٢بسايب ُب ا٤بادة؟
  كخاصة الشرعية منها؟ دكر ُب خدمة ا٤بواد الدراسية األخرل،ىل للرياضيات: 5س
 ؟ علميان كمهنيان ىل للمنهج التكاملي دكر ُب رفع مستول ا٤بعلمْب: 6س

أىداؼ الدراسة 
 الفرائض كالرياضياتمادٌب ٙبديد مدل مراعاة أساليب تدريس الفرائض للتكامل بْب - 1
. اجات ا٤بتعلمْبٌبحكا
 . بياف ضعف الطبلب ُب مادة الفرائض كخاصة ا١بزء ا٢بسايب-2
 .توضيح ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية ا٤بهمة كالبلزمة لدارسة علم الفرائض- 3
بياف احتياج معلمي مادة الفرائض إٔب دكرات تدريبية لتطوير أساليب التدريس كرفع قدراهتم - 4

 .ا٤بهنية كالتخصصية كخاصة ا١بزء ا٢بسايب ُب ا٤بادة
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 الفرائض كالرياضياتمادٌب  بْب م تصور مقَبح لتدريس الفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكاملكضع- 5
 .اجات ا٤بتعلمْبٌبحكا
 . كخاصة الشرعية منهاإبراز دكر الرياضيات ُب خدمة ا٤بواد الدراسية األخرل، -6
.  علميان كمهنيان دكر ا٤بنهج التكاملي ُب رفع مستول ا٤بعلمْبالتأكيد على - 7

مصطلحات الدراسة 
  حاجات ا٤بتعلمْب–ا٤بنهج التكاملي- الفرائض -  التدريس –التطوير 

 : طويرالت
ٙبوؿ من  (تطور)التغيّب كالتحويل من طور إٔب طور، فطبقان للمعجم الوسيط، تعِب كلمة : يعِب": لغة

التغّب التدرٯبي الذم ٰبدث ُب بنية الكائنات ا٢بية كسلوكها، كيطلق  (التطور)طورة، كتعِب كلمة 
 .أيضا على التغّب التدرٯبي الذم ٰبدث ُب آّتمع أك العبلقات أك النظم أك القيم السائدة فيو

التحسْب كصوالن إٔب ٙبقيق األىداؼ ا٤برجوة بصورة أكثر فعالية )فيعِب على كجو العمـو : اصطبلحان 
 ()".(ككفاءة
تغيّب ُب كل أك بعض عناصر ا٤بنهج، ّٔدؼ استثمار ٝبيع اإلمكانات ا٤بتاحة لرفع مستول : إجرائيان 

 .األداء لدل ا٤بعلم كالطبلب ألقصى درجة ٩بكنة، للحصوؿ على أفضل تعلُّم بكفاءة كفعالية
:التدريس

دىرَّسى ))قاـ بتدريسو، أقرأه كأفهمو للطَّلبة ك٫بوىم : درَّسى ييدرّْس، تدريسنا،درَّس الكتابى ك٫بوىه":لغة
)"((ا٥بندسةى / الرياضٌيات ) 
موقف ٨بطط يستهدؼ ٙبقيق ٨برجات تعليمية، مرغوب فيها على ا٤بدل القريب، كما ": اصطبلحان 

) "يستهدؼ إحداث مظاىر متنوعة للَببية على ا٤بدل البعيد )


استغبلؿ موقف تعليمي بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم ٨بطط لو مسبقان، بقصد إحداث تعلم مقصود :إجرائيان 
 .كمرغوب ُب ا٤بتعلم

 :الفرائض

                                                           

102،  ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي،  ()

 1/738،"درس" مادة ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ٗبساعدة فريق عمل،عمر( )

6، ص1، طفصوؿ في تدريس اللغة العربيةا٣بليفة،  ()
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ٝبع فريضة؛ كىي فعيلة ٗبعُب مىٍفركضة مأخوذة من الفىٍرض كىو القطع، كخيصَّت : الفرائض":لغة
()."أم مقداران معلومان ( سورة النساء7)َّىهيه﴿:ا٤بواريث باٍسم الفرائض من قولو تعأب



) "ا٤بقدار - 2الواجب          - 1: ك٥با ُب اللغة إطبلقات منها" ) 

، كمقدار ما لكل كارث":اصطبلحان  ) ".ىو علمه ييعرؼي بو من يرثي كمن ال يرثي ) 
) ".علم يبحث ُب ا٤بواريث كمستحقيها إليصاؿ كل ذم حقٍّ إٔب حقّْو"أك ىو  ) 
إجراء عمليات حسابية، مبنية على قواعد كشركط ٧بددة، الستخراج أنصبة أشخاص معينْب : إجرائيان 

 .ُب حالة إرث خاص
 : ا٤بنهج التكاملي

كمَّل بعضيها بعضنا ٕبيث ٓب ٙبتج : تكاملًت األشياءي ، تكاملى يتكامل، تىكاميبلن، فهو ميتكاًمل":لغة
 ()"((.تتكامل الرياضٌيات كالفيزياء- أعما٥بم تتكامل كال تتنافس))ييكمّْلها من خارجها إٔب ما

ا٤بناىج الٍب يتم فيها طرح احملتول ا٤براد تدريسو كمعا١بتو بطريقة تتكامل فيها ا٤بعرفة، "ىو: اصطبلحان 
من مواد أك حقوؿ دراسية ٨بتلفة سواء كاف ىذا ا٤بزج ٨بططان ك٦بدكالن بشكل متكامل حوؿ أفكار 

كقضايا كموضوعات متعددة ا١بوانب، أـ ًب تنسيق زمِب مؤقت بْب ا٤بدرسْب الذين ٰبتفظ كل منهم 
 ()."بتخصصو ا٤بستقل أـ بدرجات بْب ذلك

٧باكلة للربط بْب ا٤بوضوعات الدراسية ا٤بختلفة،الٍب تقدـ للطبلب ُب شكل مَبابط ))"أك ىو
 ((كمتكامل، كتنظم تنظيمان دقيقان، يسهم ُب ٚبطي ا٢بواجز بْب ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة

تقدًن ا٤بعرفة ُب ٭بط كظيفي على صورة مفاىيم متدرجة كمَبابطة تغطي ا٤بوضوعات ا٤بختلفة دكف ))أك
. ((أف يكوف ىناؾ ٘بزئة أك تقسيم للمعرفة إٔب ميادين مفصلة

ا٤بنهج الذم يعتمد ُب ٚبطيطو كطريقة تنفيذه على إزالة ا٢بواجز التقليدية الٍب تفصل بْب جوانب ))أك
 ((ا٤بعرفة

                                                           

171، ص3ط، ج.، دسبل السالـالصنعاين، انظر  ()

 6ط، ص.، دتيسير فقو المواريث البلحم، ()

 13، ص1طالخالصة في علم الفرائض، الغامدم،  ()

 9، ص5 طمباحث في علم المواريث،مسلم، ( )
3/1959،"كمل"مادة ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، انظر ٗبساعدة فريق عمل، عمر( )

84، ص3،طاألسلوب التكاملي في بناء المنهج النظرية كالتطبيقمبارؾ، ( )
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فكرة كسط بْب ا٤بواد ا٤بنفصلة كبْب اإلدماج التاـ، كيتطلب تنظيما خاصان للمادة الدراسية كىو ))أك
 ()"((التنظيم السيكولوجي

التكامل بْب الفرائض كالرياضيات مع من خبلؿ هنج الفرائض ٓب كتنسيق تنظيم دعم كىو:إجرائيان 
 الفرضية ا٤بهاراتلتعلم ا٤بفاىيم كالطبلب إثارة الدافعية لدل ىدؼ إٔب مراعاة حاجات ا٤بتعلمْب، م

 .كالرياضية البلزمة لتحسْب مستوياهتم النظرية كالتطبيقية ُب الفرائض
 :حاجات ا٤بتعلمْب

: ج حاجات كحاجه كحواًئجي : [مفرد]حاجة )):لغة
 ( سورة غافر80)َّزتمتنتىتيتٱُّٱما يفتقر إليو اإلنسافي كيطلبو  - 1
 ()((.شىيء ضركرٌم البد منو كال ٲبكن االستغناء عنو - 2

٩با ٯبعلو يعمل على تنظيم ٦بالو ": اصطبلحان  يرل ماسلو بأف ا٢باجة ىي ما يثّب الكائن ا٢بي داخليا ن
 . أىداؼ معينةأكّٔدؼ القياـ بنشاط ما لتحقيق مثّبات 

 العوز ا٤بقَبف بالتوتر، الذم أك شيء ضركرم أك نوع من النقص إٔبافتقار ))بأهناُب حْب يعرفها زىراف 
 ()".((يزكؿ مٌب أشبعت ىذه ا٢باجة كزاؿ النقص

حالة من الشعور بالنقص، أك االفتقار يشعر ّٔا الفرد يصاحبها شيء من التوتر كالضيق، "أك ىي 
يكوف ىذا النقص ماديان أك معنويان، كقد يكوف داخليان أك خارجيان كيزكؿ التوتر أك الضيق الناجم عن 

( )".ا٢باجة بإشباعها

 أك نشاطات أك ٧بفزات، من شأهنا إثارة  معارؼ أك مهاراتما ٰبتاجو متعلم الفرائض من: إجرائيان 
 .دافعيتو للتعلم، لتحسْب أداءه التفاعلي، كرفع قدرتو على التحصيل

                                                           

 3 –2ص، تنظيمات المنهج الثالثة، انظر ا٤بلك عبدالعزيزجامعة  (1)
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_        3المنهج.doc 

1/577، "حوج"مادة ، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة ، انظرٗبساعدة فريق عمل، عمر( )

، اإلسالمية الحاجات النفسية لدم طلبة الجامعة إشباع الجامعية في األنشطةدكر ، انظر أبو كوش ك الطهراكم()
site.iugaza.edu.ps/jtahrawi/files/2010/02/111222 .docx 

123 ص،1ط، ؽ التدريسائالمناىج الحديثة كطرعطية، ( )

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_%20%20%20%20%20%20%20%20������3.doc
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أىمية الدراسة 
ان  كطبلب العلم خاصة، كخصوص،تكمن أٮبية الدراسة ُب أٮبية علم الفرائض بالنسبة للناس عامة

. ال يكاد ينفك عنو أحد من الناسؼ٤با لو من ارتباط حقيقي ٕبياة األفراد، ،طبلب العلم الشرعي
 :األٮبية النظرية: أكالن 

؛ على تعلمو كتعليمو ُب أحاديث كثّبةإف موضوع ا٤بواريث موضوع مهم كجدير بالعناية؛ فقد حث النيب "
تعلموا الفرائض، كعلموىا الناس؛ فإهنا نصف العلم، كىو ينسي، كىو أكؿ علم ينزع من ):)ملسو هيلع هللا ىلصقولو : منها
فإين امرؤ مقبوض، كإف العلم سيقبض كتظهر الفًب، حٌب ٱبتلف اثناف ُب الفريضة، فبل (( ، كُب ركاية()((أمٍب

. ()((ٯبداف من يفصل بينهما
، فقد أٮبل ىذا العلم كنسي؛ فبل كجود لتعليمو ُب ا٤بساجد إال نادرنا، كال ُب مدارس ملسو هيلع هللا ىلصكقد كقع ما أخرب بو 

. ا٤بسلمْب إال ُب بعض ا١بهات التعليمية على شكل ضعيف ال يفي بالغرض كال يضمن بقاء ىذا العلم
فيجب على ا٤بسلمْب أف يهبوا إلحياء ىذا العلم كا٢بفاظ عليو ُب ا٤بساجد كا٤بدارس كا١بامعات؛ فإهنم بأمس 

. ، كسييسألوف عنوقا٢باجة إٕب
 ().((آية ٧بكمة، كسنة قائمة، كفريضة عادلة: العلم ثبلثة، كما سول ذلك فضل)):قاؿملسو هيلع هللا ىلصكقد ثبت أنو 

 ()((.من تعلم القرآف؛ فليتعلم الفرائض: "، كقاؿ عبد اهلل()"تعلموا الفرائض؛ فإهنا من دينكم):)كعن عمر 

                                                           

ا[23ص:4ج]فرائض الصلبباب  - أبواب الفرائض(2719)السننأخرجو ابن ماجة ُب ( ) ،كا٢باكم ُب إسناده ضعيف جدن
 كتاب (4059)السنن، كالدارقطِب ُب [369ص:4ج]كتاب الفرائض( 7948)المستدرؾ على الصحيحين

 [117ص:5ج]الفرائض

، كالبيهقي ُب [97ص:6ج]باب األمر بتعليم الفرائض- كتاب الفرائض  (6271)السنن الكبرلأخرجو النسائي ُب ( )
من ا٠بو - باب العْب (4075)األكسط، كالطرباين ُب [343ص: 6ج]باب ا٢بث على تعلم الفرائض (12173)الكبرل

 [237ص: 4ج]علي

إسناده ضعيف،كا٢باكم ُب [37ص:1ج]اجتناب الرأم كالقياسباب  - أبواب السنة(54)السنن أخرجو ابن ماجة ُب ()
 (4060)السننضعيف، كالدارقطِب ُب : الذىيب[369ص:4ج]كتاب الفرائض( 7949)المستدرؾ على الصحيحين

باب ما جاء ُب تعليم - كتاب الفرائض (2885)السنن، كأبو داكد ُب [118ص:5ج]كتاب الفرائض
[511ص:4ج]الفرائض

، كالدارمي ُب [239ص:6ج]ما قالوا ُب تعليم الفرائضباب  -كتاب الفرائض (31034)المصنف أخرجو ابن أيب شيبة ُب ()
[1885ص:4ج]باب ُب تعليم الفرائض- كمن كتاب الفرائض (2893)سننو

، كالدارمي ُب [239ص:6ج]ما قالوا ُب تعليم الفرائضباب -كتاب الفرائض (31032) المصنفأخرجو ابن أيب شيبة ُب( )
المستدرؾ على كا٢باكم ُب ،[1888ص:4ج]باب ُب تعليم الفرائض-كمن كتاب الفرائض (2893)سننو

 موقوؼ صحيح[370ص:4ج]الفرائض كتاب(7953)الصحيحين

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
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 كُب الفرائض معظم ،حالة حياة، كحالة موت: أف لئلنساف حالتْب((إهنا نصف العلم)): عن الفرائضملسو هيلع هللا ىلصكمعُب قولو 
صارت نصف العلم؛ ألهنا ٰبتاج إليها : األحكاـ ا٤بتعلقة با٤بوت، بينهما يتعلق باقي العلم بأحكاـ ا٢بياة، كقيل

 ()".الناس كلهم، كقيل ُب معناه غّب ذلك، كا٤بهم أف ُب ذلك توجيها لبلىتماـ ّٔذا العلم
 جحمحجخمخمج هتمثحجُّٱٱٱ:قاؿ تعأب"كألٮبية ا٤بواريث كخطورة أمر تطبيقها 

 جعمعجغمغجفحفخفمفحقمقُّ: إٔب قولوَّجسحس

، كا٤براد مىٍن ٘بىىاكز ما فرضو اهلل للورثة، ففضَّلى كارثان، كزاد ( سورة النساءُْ – ُّ )َّجكحك
 ()."على حقو، أك نقصو منو

ليعن بعضكم بعضان على : أم ( سورة ا٤بائدة2)َّخفجغمغجفحفُّٱ:"كلقد قاؿ ربنا تعأب
،كىو اسم جامع لكل ما ٰببو اهلل كيرضاه، من األعماؿ الظاىرة كالباطنة، من حقوؽ اهلل كحقوؽ : الربّْ
. اآلدميْب

. اسم جامع لَبؾ كل ما يكرىو اهلل كرسولو من األعماؿ الظاىرة كالباطنة: كالتقول ُب ىذا ا٤بوضع
ككلُّ خصلة من خصاؿ ا٣بّب ا٤بأمور بفعلها، أك خصلة من خصاؿ الشر ا٤بأمور بَبكها، فإف العبد 
مأمور بفعلها بنفسو، كٗبعاكنة غّبه من إخوانو ا٤بؤمنْب عليها، بكل قوؿ يبعث عليها كينشط ٥با، 

 ()".كبكل فعل كذلك

 :األٮبية التطبيقية: ثانيان 
إف الفرؽ بْب "٭با نطمح إليو ىو الوصوؿ ٗبعلم الفرائض لدرجة الكفاءة كليس الفاعلية فحسب، إ

ىو مفتاح القضية، ذلك أف الفاعلية  (Effectiveness)كالفاعلية  (Efficiency)مصطلحي الكفاءة 
تعِب القياـ بعمل ما بشكل صحيح بينما تعِب الكفاءة أف تقـو بالعمل الصحيح بشكل صحيح، 

تعِب أف يتم ٙبقيق ا٥بدؼ بأقل جهد، أقل كقت،  (الكفاءة)ٙبقيق ا٥بدؼ أما  (الفاعلية)ٗبعُب أف 
 ()".أقل تكلفة

                                                           

  232 – 231ص، 2، ج1، طالملخص الفقهي انظر الفوزاف، ()
160، ص2، ج7، طجامع العلـو كالحكم في شرح خمسين حديثان من جوامع الكلمابن رجب،  ()

  219، ص1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المنافالسعدم،  ()
 156- 155صإدارة الوقت من المنظور اإلسالمي كاإلدارم، انظر ، ا١بريسي ()
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كعلى رأم ركاد إدارة ا١بودة الشاملة ٯبب تشجيع التعليم كالتطور الذاٌب لدل ٝبيع العاملْب "
كا٤بنسوبْب، كتامْب الدكرات كالندكات كاللقاءات، كعقد كرش العمل كا٢بوارات من أجل رفع األداء 

 ()".كعبلج الضعف

ىي قدرة ا٤بعلم على إتباع أساليب كطرؽ "ك، فبلبد إذف على كل معلم أف يظهر قدرتو اإلبداعية
تدريس جديدة، كٙبقيق التفاعل التاـ ُب ا٤بوقف التدريسي، كالتجديد ُب األدكات كالوسائل كاألنشطة 

 ()".التعليمية، كتشجيع الطبلب على كضع ا٢بلوؿ ا٤ببتكرة للنشاطات كاألداءات الٍب يقوموف ّٔا
 ٯبب على ا٤بعلم ٦بموعة من األداءات لتنمية اال٘باىات كاإلدراكات اإلٯبابية ٫بو التعلمكىناؾ 
 :ىيك"Marzano مارزانو ىاكقد حدد،ُب تدريسو مراعاهتا

 .استخداـ أساليب ٘بعل ا٤بهاـ التدريسية ذات قيمة كضركرية للتبلميذ• 
 .التخطيط ا١بيد ٤بناخ كمهاـ التدريس لتكوف ُب مستول فهم التبلميذ كُب ٦باؿ اىتماماهتم• 
 .تقدًن ٭بوذج للتبلميذ يوضح كيفية إ٪باز مهمة تعليمية كاملة• 
 .تقدًن تغذية راجعة إٯبابية للتبلميذ• 
 .توفّب ا٤بصادر كالوقت كاألجهزة كاإلرشادات الضركرية إل٪باز ا٤بهمة• 
 ()".إتاحة الفرصة للتبلميذ إلكماؿ ا٤بهاـ الصفية مفتوحة النهاية• 

 ىيكل الدراسة
 :يتكوف ىيكل الدراسة من

 :فصل أدبيات الدراسة كالدراسات السابقة، كيتضمن- 1
مبحث التطوير كمبحث ا٤بنهج التكاملي كمبحث ):  مباحث أٮبها10كفيو : اإلطار النظرم- أ

 .، ككل مبحث لو ٧باكره(الفرائض كمبحث الرياضيات كمبحث ا٢بساب كمبحث حاجات ا٤بتعلمْب

                                                           

، انظر ()  361 - 360، ص1، ط كجودةأداءأحاديث عن التعليم  السلـو

176ص، 2ط، المدخل للتدريس، الكثّبم كالنصار ()

 ،180، ٦بلة ا٤بعرفة، ع تعليم الطالب عادات العقل المنتجة.. «مارزانو»نموذج أبعاد التعلم لػ انظر، فتح اهلل ()
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&Model=M&SubModel=141&ID=574

&ShowAll=On 
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علم - التطوير) مباحث ىي مبحث الدراسات السابقة الٍب تناكلت 3كفيو : الدراسات السابقة- ب
، كمبحث االستفادة من ىذه الدراسات كمبحث (احتياجات ا٤بتعلمْب- ا٤بدخل التكاملي- الفرائض

 .ما ٲبيز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تطبيق -إجراءات الدراسة-٦بتمع الدراسة ):  مباحث ىي3فصل منهجية الدراسة، كتشكل من - 2

 .، ككل مبحث يندرج ٙبتو ٧باكره(األدكات
-الربنامج ا٤بستخدـ ُب ٙبليل البيانات): فصل نتائج الدراسة كتفسّباهتا، كتكوف من مبحثْب ٮبا- 3

 .كا٤ببحث الثاين يندرج ٙبتو ٧باكره (ٙبليل بيانات الدراسة كنتائجها كتفسّبىا
التصور -مقَبحات الدراسة-توصيات الدراسة-ملخص الدراسة):  مباحث4فصل ا٣باٛبة، كفيو - 4

 .(ا٤بقَبح ُب الدراسة
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 أدبيات الدراسة كالدراسات السابقة: الفصل الثاني
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 المقدمة
يبدأ ىذا الفصل بتمهيد يتضمن شيئان عن نعم اهلل كأك٥با اإلسبلـ، ٍب كيفية شكر ىذه النعم الٍب منها 

 .العلم، كيذكر جوانب القصور ُب النظاـ التعليمي كأسبابو

 :أدبيات الدراسة كالدراسات السابقة، كيتضمنٍب يتناكؿ الفصل 
مبحث التطوير كمبحث ا٤بنهج التكاملي كمبحث ):  مباحث أٮبها10كفيو : اإلطار النظرم- أ

، ككل مبحث يندرج ٙبتو (الفرائض كمبحث الرياضيات كمبحث ا٢بساب كمبحث حاجات ا٤بتعلمْب
 .٧باكره

علم - التطوير) مباحث ىي مبحث الدراسات السابقة الٍب تناكلت 3كفيو : الدراسات السابقة- ب
، ٍب مبحث االستفادة من ىذه الدراسات، ٍب (احتياجات ا٤بتعلمْب- ا٤بدخل التكاملي- الفرائض

  .مبحث ما ٲبيز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةُب آخر الفصل يأٌب 
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اإلطار النظرم : أكالن 

 التمهيد
 جمحمخلملىليلُّٱٱ:إف اهلل عز كجل قد امًب علينا بنعم كثّبة، كصفها تبارؾ كتعأب بقولو

ىيأ لكم ما ٙبتاجوف ":أم ( سورة إبراىيم34)َّىنينجهحنخنمنخمممىميمجن
كإف )من كل ما سألتموه كما ٓب تسألوه، كقولو : كقاؿ بعض السلف. إليو ُب ٝبيع أحوالكم ٩با تسألونو ٕبالكم

 ٱبرب تعأب عن عجز العباد عن تعداد النعم فضبل عن القياـ بشكرىا، كما قاؿ طلق (تعدكا نعمة اهلل ال ٙبصوىا
إف حق اهلل أثقل من أف يقـو بو العباد، كإف نعم اهلل أكثر من أف ٰبصيها العباد، كلكن : بن حبيب رٞبو اهلل

 .أصبحوا تائبْب كأمسوا تائبْب
 ()(اللهم لك ا٢بمد غّب مكفي كال مودع كال مستغُب عنو ربنا ):كاف يقوؿُب صحيح البخارم أف رسوؿ اهلل 

: يا رب كيف أشكرؾ كشكرم لك نعمة منك علي؟ فقاؿ اهلل تعأب: كقد ركم ُب األثر إف داكد عليو السبلـ قاؿ
ا٢بمد هلل : اآلف شكرتِب يا داكد، أم حْب اعَبفت بالتقصّب عن أداء شكر ا٤بنعم، كقاؿ اإلماـ الشافعي رٞبو اهلل

: الذم ال يؤدل شكر نعمة من نعمو إال بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره ّٔا، كقاؿ القائل ُب ذلك
 تثِب عليك  ٗبا أكليت من  حسن       لو  كل   جارحة مِب  ٥با    لغة                   

 ()"لكاف ما زاد شكرم إذ شكرت بو      إليك  أبلغ  ُب اإلحساف  ك ا٤بنن
 ،( سورة النحل18)ٱَّرئزئمئنئُِّّّٰٰرٰىٌٍَُّّّّٱ: ككذا ُب قولو تعأب

كإف تعدكا نعمة اهلل ال ٙبصوىا إف اهلل ):نبههم على كثرة نعمو عليهم كإحسانو إليهم، فقاؿ"حيث
 أم يتجاكز عنكم، كلو طالبكم بشكر ٝبيع نعمو لعجزًب عن القياـ بذلك، كلو أمركم (لغفور رحيم

بو لضعفتم كتركتم، كلو عذبكم لعذبكم كىو غّب ظآب لكم، كلكنو غفور رحيم، يغفر الكثّب كٯبازم 
يقوؿ إف اهلل لغفور ٤با كاف منكم من تقصّب ُب شكر بعض ذلك إذا : على اليسّب، كقاؿ ابن جرير

 ()".تبتم كأنبتم إٔب طاعتو كاتباع مرضاتو، رحيم بكم ال يعذبكم بعد اإلنابة كالتوبة
. ال ٙبصوىا: كّٔذا تعلم أف كل ما قالو ا٤بفسركف، فهو من قبيل التمثيل ال ا٢بصر، كما قاؿ تعأب"

، ( سورة ا٤بائدة3)َّرثزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيتُّٱ:كأصوؿ ىذه النعم أك٥با اإلسبلـ
: كما يدخل فيها نعمة اإلخاء ُب اهلل.كيدخل فيها نعم التشريع كالتخفيف، عما كاف على األمم ا٤باضية

                                                           

، [82ص:7ج]ما يقوؿ إذا فرغ من طعاموباب  - كتاب األطعمة (5458)الجامع المسند الصحيح أخرجو البخارم ُب ()
  عن النيب حديث أيب أمامة الباىلي الصدم بن عجبلف بن عمرك -  تتمة مسند األنصار( 22200)المسند ُب كأٞبد
ما يقوؿ الرجل إذا باب  -أكؿ كتاب األطعمة (3849)السننإسناده صحيح، كأبو داكد ُب [537ص:36ج]ملسو هيلع هللا ىلص

 إسناده صحيح[658ص:5ج]طعم

 440-439، ص4 ج،1ط، (ابن كثير)تفسير القرآف العظيمانظر ، ابن كثّب ()
 484،صا٤بصدر السابقانظر ()

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0


21 
 

كغّب ، ( سورة آؿ عمراف103)ٱَّىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتٱُّٱ
 .ذلك كثّب

 9-8)َّمينيىيييجئحئخئُّٱ:الصحة، ككماؿ ا٣بلقة كالعافية، فمن كماؿ ا٣بلقة ا٢بواس: كثانيها
 .( سورة اإلسراء36)َّخكلكمكجلحلخلملهلجمُّٱ:ٍب قاؿ، (سورة البلد

ىذه أصوؿ النعم، ، ا٤باؿ ُب كسبو كإنفاقو سواء، ففي كسبو من حلو نعمة، كُب إنفاقو ُب أكجهو نعمة: كثالثها
. ، منها جاءت السنة بأنو سيسأؿ عن كل ذلك ٝبلة كتفصيبل؟فماذا يسأؿ عنو

: إذا كاف يـو القيامة، ال تزكؿ قدـ عبد حٌب يسأؿ عن ٟبس)):أما عن الدين كا٤باؿ كالصحة، ففي ٦بمل ا٢بديث
 ()((.عن عمره فيم أببله، كعن علمو فيم عمل بو، كعن مالو من أين اكتسبو كفيم أنفقو، كعن شبابو فيم أفناه

ككل ذلك يراد منو ا٢بث على شكر النعمة، كاإلقرار للمنعم كالقياـ ٕبقو سبحانو فيها، كما قاؿ تعأب عن نيب 
مبنبىبيبرتزتزبىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربٱُّٱ:اهلل
()".( سورة األحقاؼ15)ٱٱٱٱَّ

 

: متهم ٔبوانب قصور منها إف النظاـ التعليمي لدينا"
عدـ توافر أىداؼ ٧بددة كمكتوبة ككاضحة كمعلنة ٤بنسويب ا٤بؤسسة التعليمية تتصف بإٯبابيتها كإمكانية - 1

 .قياسها كالتحقق منها
على التلقْب كا٢بفظ حٌب ُب مراحلو ا٤بتقدمة، كيركز – على األغلب األعم – لدينا قائم  (كطرقو)أف التعليم - 2

على قدرة الطالب على التذكر، كطرقو معطلة لبلبتكار كاإلبداع كالتفكّب فبل تػيعىلّْمي الطالب كيف يتعلم ككيف 
. يستمر ُب التعلم

أف ا٤بناىج لدينا تػيٍعُب باألىداؼ ا٤بعرفية أكثر من األىداؼ الوجدانية كتعُب بدرجة أقل من االثنْب باألىداؼ - 3
. ا٤بهارية

عدـ كجود نظاـ ٤براجعة كتقوًن مسار العملية التعليمية بًغرض التأكد من تناسب ا٤بواد التعليمية ك٧بتوياهتا مع - 4
احتياجات الطبلب، كالتأكد من التحديث ا٤بستمر حملتوياهتا، كمن كجود دكر للمدرسة ُب تطوير ا٤بناىج كُب 

. كضع تقوًن كتطوير الكتب كا٤بقررات الدراسية كاختيار الوسائل التعليمية
لدينا ال يتعدل ُب الغالب العمل على نقل ا٤بعلومات الواردة ُب الكتب ا٤بدرسية – ا١بيد – أف دكر ا٤بعلم - 5 

إٔب ذىن الطالب، أضف إٔب ذلك تواضع إمكانات مؤسسات إعداد ا٤بعلمْب ُب اختيار طبلّٔا كُب تعليم مهنة 
. التدريس كالتدريب عليها

ٓب هتيأ ُب كثّب من ا٤بدارس بيئة تعليمية متميزة للمعلم تشجعو على اإلبداع كعلى اتباع طرؽ التدريس الٍب - 6
تركز على تنمية التفكّب كعلى مشاركة الطالب ُب عملية التعلم كتنمية قدراتو كمواىبو مع توفّب الوسائل الٍب ٘بعلو 

. قادران على تنفيذ ٨بتلف الطرؽ ا٤بتميزة ُب التدريس

                                                           

حديث غريب، [612ص:4ج]ُب القيامةباب  -أبواب صفة القيامة كالرقائق كالورع (2416)السننأخرجو الَبمذم ُب ( )
[8ص:10ج] باب كمن مسند عبداهلل بن مسعود (9772)الكبير،كالطرباين ُب حسن: حكم األلباين

 86 - 83ص: 9ط، ج.د، أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ، انظرالشنقيطي()
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قصر العاـ الدراسي ككذلك اليـو الدراسي ٯبعل العديد من ا٤بدرسْب ال يستطيعوف إهناء ا٤بقررات ا٤بطلوبة - 7
.                                                    منهم بطريقة مرضية، كال كقت ُب الغالب للطالب للتطبيقات أك ٩بارسة األنشطة ا٤بساندة أك مناقشة ا٤بعلم

ال تتوافر ٤بعظم ا٤بدارس مبافو مصممة كمعدة خصيصان كمدارس، ٕبيث تتوافر فيها الفصوؿ آّهزة ك كا٤برافق - 8
. التعليمية الكافية كغّبىا

عدـ كجود نظاـ ٲبٌكن من التعرؼ على كجهات نظر الطبلب أك أكلياء أمورىم حوؿ العملية التعليمية - 9
 ()".برمتها

 

 

 

 
 
 
 









                                                           

، انظر ()  175 - 170، ص1، ط كجودةأداءأحاديث عن التعليم  السلـو
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 العلم كالمعلم: المبحث األكؿ

 أىمية العلم كالعمل بو: المحور األكؿ
كيف ذلك؟ : قالوا. ((العلم ال يعدلو شيء ٤بن صحت نيتو)) -:رٞبو اهلل تعأب - قاؿ اإلماـ أٞبد "

؛ ألف األصل فيهم ا١بهل كما ىو األصل فيك، فإف ((ينوم رفع ا١بهل عن نفسو كعن غّبه)):قاؿ
تعلمت من أجل أف ترفع ا١بهل عن ىذه األمة كنت من آّاىدين ُب سبيل اهلل الذين ينشركف دين 

 ()".اهلل
أفضل ما اكتسبتو النفوس كحصلتو القلوب كناؿ بو العبد :" فقاؿ–رٞبو اهلل تعأب-  ابن القيم أما

 ريزيمينيُّٱٱ:الرفعة ُب الدنيا كاآلخرة ىو العلم كاإلٲباف، ك٥بذا قرف بينهما سبحانو ُب قولو

 جي ٰه مه ُّ:كقولو ( سورة الرـك56)َّمبهبجتخبىيييجئحئخئمئهئجبحب
كىؤالء خبلصة الوجود كليٌبو كا٤بؤىلوف ، ( سورة آّادلة11)َّهئمب مئ هي مي خي  حي

 ()."للمراتب العالية
 زبمبنب ىئيئرب ٍَُِّّّّّٰرئزئمئنئُّٱ)):ُب قولو تعأبك"

 َّىفيف ىثيث ىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنث
قرأ نافع كابن كثّب كأبو عمرك ٗبا كنتم تٍعلىموف الكتاب بالتخفيف أم  ( سورة آؿ عمراف79-80)

كقرأ الباقوف ٗبا كنتم تعىلّْموف بالتشديد كحجتهم أف تعلّْموف أبلغ ُب ا٤بدح من ، علمكم الكتابب
تعلىموف ألف ا٤بعلم ال يكوف معلّْما حٌب يكوف عا٤با ٗبا يعلمو الناس قبل تعليمو كرٗبا كاف عا٤با ليس 

( )". ما علَّموه حٌب عًلموه:ٗبعلّْم كقد ركم عن ٦باىد أنو قاؿ

ما أكثر من تعلم ):من ا٤بشكبلت ا٥بامة مشكلة العبلقة بْب العلم كالعمل، كىناؾ من يقوؿ"لكن
العلـو الدينية كتفقو ُب الدين من طلبة ا٤بعاىد الدينية كخرّْٯبيها كلكنهم ٓب ينفعوا ا٤بسلمْب بعلمهم إال 

                                                           

29ص،  1ط، لمع اؿكتاب، العثيمْب( )

28، ص1، طالدليل إلى المتوف العلميةابن قاسم، انظر ()

 168 - 167ص،2، طحجة القراءات، انظر ابن ز٪بلة ()
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، ك٩با ال خبلؼ فيو أف العلم كالعمل مرتبطاف الواحد منهما باآلخر ارتباطان كثيقان، إال أف (قليبل
 ()". كما قاؿ معاذ بن جبل ((العلم إماـ كالعمل تابعو))

إف الشريعة مشلت كل ما ٰبقق ا٣بّب للناس ُب ٝبيع أمور ا٢بياة سواء ُب أمور العقيدة أك "
 .العبادات أك األخبلؽ أك ا٤بعامبلت

أجل، : قاؿ. لقد علمكم نبيكم كل شيء حٌب ا٣براءة:  أنو قيل لوكُب حديث سلماف الفارسي ))
 أف نستقبل القبلة بغائط أك بوؿ، كأالَّ نستنجي باليمْب، كأالَّ يستنجي أحدنا بأقل من ثبلثة ملسو هيلع هللا ىلصهنانا 

 ()"()((.أحجار أك نستنجي برجيع أك عظم
 فإنو ٯبب على طالب العلم أف يعمل بعلمو عقيدة، كعبادة، كأخبلقان، كآدابان، كمعاملةن؛ ألف ىذا ىو 

 أنو ملسو هيلع هللا ىلصٜبرة العلم كنتيجتو، كحامل العلم كا٢بامل لسبلحو، إما لو كإما عليو، ك٥بذا ثبت عن النيب 
أم تنتفع بو إف تلوتو كعملت بو، كإال فهو حجة "،()"()((.القرآف حجة لك أك عليك)):"قاؿ

 ()".عليك

 قاؿ األعمش أيضا عن أيب كائل عن ابن )):ابن كثّب ُب مقدمة تفسّبه عن الطربم ما يلي"ك٥بذا ذكر
كاف الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ٓب ٯباكزىن حٌب يعرؼ معانيهن كالعمل ّٔن، كقاؿ : مسعود قاؿ

، ككانوا إذا تعلموا ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا الذين كانوا يقرئوننا أهنم كانوا يستقرئوف من النيب : أبو عبدالرٞبن السلمي
 ()")).عشر آيات ٓب ٱبلفوىا حٌب يعملوا ٗبا فيها من العمل، فتعلمنا القرآف كالعمل ٝبيعا

                                                           

136ص، 7 ط،المدخل إلى الثقافة اإلسالميةانظر سآب،  ()

( 16)السنن،  كالَبمذم ُب [223ص: 1ج]باب االستطابة- كتاب الطهارة (262)المسند الصحيحأخرجو مسلم ُب ( )
 –كتاب الطهارة  (7)السنن، كأبوداكد ُب صحيح: حكم األلباين[24ص: 1ج ]باب االستنجاء با٢بجارة-أبواب الطهارة 

إسناده صحيح[7ص:1ج]باب كراىية استقباؿ القبلة عند ا٢باجة

223،ص ا٤بصدر السابق()

 السنن،  كالَبمذم ُب [203ص: 1ج] باب فضل الوضوء- كتاب الطهارة  (223)المسند الصحيحأخرجو مسلم ُب ( )
( 22907)المسندُب ، كأٞبد صحيح: حكم األلباينحديث صحيح، [535ص: 5ج]باب- أبواب الدعوات  (3517)

صحيح[542ص: 37ج ]حديث أيب مالك األشعرم - تتمة مسند األنصار 

 .34 - 33ص،1ط، لمع اؿ كتابانظر، العثيمْب( )

63ط، ص.، د النوكية حديثان شرح األربعينالعيد،  ()

 146 - 145، ص 7 ط  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية،سآب، انظر ()
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 ()."العلم يهتف بالعمل، فإف أجابو كإال ارٙبل-: "رٞبو اهلل- كما أٝبل ما قالو ابن ا٤بنكدر "
 ()".ككل من فاتو العلم ٚببط، فإف حصل لو كفاتو العمل بو كاف أشد ٚببيطان "

- دكف االلتفات ألحد مهما كاف-كإف من أٝبل كأركع ما جاء من قصص العمل بالعلم 
دائمان نسمع من علماء الشيعة، كخطبائهم، بل كنقرأ ُب كتبهم الطعن ُب أيب بكر "، فنحنملسو هيلع هللا ىلصقصة إرث النيب 

بسبب منعو فاطمة رضي اهلل عنها من ا٤بّباث . 
 ملسو هيلع هللا ىلص، كجاءت فاطمة تطالب با٤بّباث، فهو بْب أمر النيب ()((ال نيورىث):) قاؿ أليب بكر ملسو هيلع هللا ىلصإذا كاف الرسوؿ 

أحدان، كلو كانت بضعتو الطاىرة فاطمة ملسو هيلع هللا ىلص على طاعة الرسوؿ كطلب سيدة نساء العا٤بْب، كٓب يقدـ أبوبكر 
 .رضي اهلل عنها

 منو، كمن ا٤بعلـو أهنا ماتت ُب خبلفتو فلو كاف ٥با كلو كاف لفاطمة رضي اهلل عنها مّباثان ٤با منعها أبوبكر 
، ك٤بٌا ٓب يعطها كال كرثتها كٓب يعطهم كذلك عمر كال عثماف كال مّباثان فسيكوف لورثتها زكجها علي كأبناءه منها 

ٍين ٮبا من كرثتها - عليّّ نفسو كال ا٢بسن   .ُب خبلفتهم، فبالتإب ٓب ييٍظلىم أحد، كٓب يىٍظًلم أحد- اللَّذى
.               لنفسو كأزكاجو كآؿ بيتوملسو هيلع هللا ىلصٍب الصحيح ُب ذلك أف مّباث فدؾ كانت كقفان ٤با كاف ٰبتاجو النيب 

، ٍب عمر ُب خبلفتو حٌب أعطاىا عليان ليديرىا، كظلت ُب يده حٌب ملسو هيلع هللا ىلص يديرىا بعد كفاة النيب ككاف أبوبكر 
 ()".تيوُب، ٍب ُب ذريتو من بعده
أف يكوف الشخص :  كىذا هناية الكماؿ، فإف الكماؿ ((يقوؿ ابن قيم ا١بوزية"كتأكيدان على ىذا ا٤بعُب

أعظم ما )): كىذه حقيقة النصيحة ا٤بأمور ّٔا الٍب يقوؿ عنها ابن تيمية))كامبل ُب نفسو، ميكمّْبل لغّبه
 ()"((عيبد اهلل بو نصيحة خلقو

نشر العلم من زكاتو، فكما يتصدؽ اإلنساف بشيء من مالو، فهذا العآب يتصدؽ بشيء "ككذلك فإف
من علمو، كصدقة العلم أبقى دكمان كأقل كلفة كمؤنة، أبقى دكمان؛ ألنو رٗبا كلمة من عآب تيسمع ينتفع 

 :ّٔا أجياؿ من الناس، كىذه الزكاة ال تنقص العلم بل تزيده كما قيل
                    

                                                           

6ص، 2 ط، طريقة لحفظ الوقت125، الصيعرم( )
309، ص2 ط–1، طتلبيس إبليسابن ا١بوزم، ( )

المسند  ، كمسلم ُب[79ص: 4ج]كتاب فرض ا٣بمس (3092)الجامع المسند الصحيحأخرجو البخارم ُب ( )
، كمالك ُب [1380ص: 3ج](ال نورث ما تركنا فهو صدقة):ملسو هيلع هللا ىلصباب قوؿ النيب- كتاب ا١بهاد كالسّب (1759)الصحيح

[993ص:2ج]ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء ُب تركة النيب -كتاب الكبلـ (27)الموطأ
 93 - 90، ص2 ط، القلبإلىمن القلب   انظرا٣بميس، ()

 52، ص2، طنفائس الُحلَّة في التآخي كالُخلَّةا٥بزاع،  كالركمي ()
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 ()"()يزيد بكثرة اإلنفاؽ منو         كينقص إف بو كفِّا شددتا
كعلى ىذا فأفضل اإلخواف الذين ينبغي أف ٙبرص على ٦بالستهم رجل مكَّنك من نفسو حٌب تزرع "

فيو خّبان، أك تصنع إليو معركفان، فإنو نعم العوف لك على منفعتك ككمالك، فانتفاعك بو ُب ا٢بقيقة 
 ()".مثل انتفاعو بك أك أكثر

على ا٤بسلمْب اليـو أف يهتموا بعلـو الدين أكال فيجددكا شبأّا، كيرجعوا إٔب دراسة "لذا فإف
دينهم من منابعو األصلية، كيعيدكا النظر ُب مناىج العلـو الدينية، كيبحثوا أسباب تقصّبىم فيها،         

كعليهم مع ذلك االىتماـ بدراسة علـو الدنيا، حٌب يلحقوا باألمم الٍب سبقتهم، بل عليهم أف 
يتفوقوا عليها، مع اصطناع ا٤بناىج الفكرية كاألصوؿ النظرية االعتقادية ا٤بستمدة من دينهم 

 ()".كشريعتهم

  كسماتو المعلم الناجحخصائص: الثانيالمحور 
يبسط فيو  (جاؾ ريتشارد كتشارلز لوكهرت)٤بؤلفيو  (منهج التعليم العكسي)كتاب بعنواف "ىناؾ

أم مبدأ إعادة النظر ُب كل عمل صغّب أك كبّب يقـو بو ا٤بدرس، ٩با لو )ا٤بؤلفاف تطبيق ىذا ا٤بنهج 
ىل ٲبكن أف تكوف ىناؾ مكاشفة كاضحة الرؤية  (عبلقة بالطالب أك با٤بادة العلمية أك با٤بدرس نفسو

تساعد ا٤بدرس على ٙبسْب أساليبو كتشجعو على تغيّب كتطوير طرؽ تدريسو كأساليب عملو كنظرتو 
 ()"إٔب عملية التعليم؟

قبل أف نتحدث عن ا٤بعلم الناجح كالتدريس الفعاؿ ٰبسن بنا أف نعرؼ الفاعلية ُب السلوؾ اإلنساين، "
 فالفاعلية ُب السلوؾ اإلنساين تعِب قدرة اإلنساف على استعماؿ قدراتو كملكاتو ؛أك الفاعلية لدل اإلنساف

ككسائلو األكلية الٍب أكدعها ا٣بالق فيو، كتوظيف ىذه القدرات كا٤بلكات كالوسائل كاستغبل٥با الستخراج أقصى 
إذان .ما ٲبكن أف يستخرج بواسطتها من نتائج، كٙبقيق أكرب ما ٲبكن ٙبقيقو من إ٪باز كأداء كٙبقيق  فوائد ملموسة

                                                           

: رٞبو اهلل، انظر القصيدة كاملة( ىػ 460 ) ا٤بتوَب ُب ٫بوأيب إسحاؽ إبراىيم بن مسعود اإللبّبم األندلسيمن قصيدة ( )
-557ص: 4، ج1، طمشارؽ األنوار الوىاجة كمطالع األسرار البهاجة في شرح سنن اإلماـ ابن ماجةاإلتيويب، )

562)
246ص،  1ط، لمع اؿ كتاب انظر،العثيمْب( )

31، ص2، طنفائس الُحلَّة في التآخي كالُخلَّةا٥بزاع،  كالركمي ()

135ص،  7ط،المدخل إلى الثقافة اإلسالميةسآب،  ()

، انظر  () 85، ص1، طأحاديث عن التعليم أداء كجودةالسلـو
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الفاعلية ترتبط ٕبسن اإلنتاج كجودتو كزيادة اإلنتاجية، بينما ٲبكن القوؿ بأف غّب الفاعلية ىي أف يكوف اإلنساف 
عاجزان عن توظيف كسائلو األكلية بشكل جيد كسليم، كقاصران ُب استغبلؿ قدراتو كملكاتو كما ٲبتلكو من مهارات 

 .لئل٪باز كٙبصيل الفوائد الٍب ٲبكن أف ٰبققها من الوسائل ا٤بتاحة لو
كعلى الرغم من كجود تباين بْب ا٤بعلمْب من حيث فاعليتهم التعليمية، كمن حيث قدرهتم على إٯباد تغيّبات 
إٯبابية لدل تبلميذىم، فإنو يصعب إٯباد كصفة جاىزة نتمكن من خبل٥با ٙبديد ا٤بعلم ا١بيد أك الفعاؿ ألف 

عملية التعلم نشاط مركب ينطوم على العديد من ا٤بتغّبات ا٤بتفاعلة على ٫بو ديناميكي، فهناؾ ا٤بتغّبات 
ا٣باصة با٤بعلم كا٤بتعلم كا٤بادة الدراسية  كطريقة التدريس، فعلى الرغم من كجود أ٭باط تعليمية معينة أفضل من 
أ٭باط أخرل، إال أنو ٯبب االعَباؼ بعدـ كجود ٭بط تعليمي جيد على ٫بو يناسب ا٤بواد التعليمية ٝبيعها أك 

 .ا٤بعلمْب ٝبيعهم
 مهارات ككفايات معينة ٯبب – إٔب بعض ا٣بصائص الشخصية ة باإلضاؼ–كألف التعليم مهنة فإهنا تتطلب 

توافرىا لدل ا٤بعلم ليكوف تعليمو فعاال، كقد تكوف ا١بهود ا٤بستمرة لتطوير برامج إعداد ا٤بعلمْب خّب دليل على 
ذلك، فتزايد ا٣بربات كا٤بعارؼ من الوجهتْب الكمية كالنوعية كالنا٘بة عن التغّبات االقتصادية كاالجتماعية 

كالثقافية الٍب يواجهها ٦بتمعنا ا٢بإب ٯبعل أمر ىذا التطوير ضركريا، ألنو يتيح فرص تزكيد ا٤بعلمْب با٤بعلومات 
 ()."كالوسائل كالطرؽ الٍب أسفرت عنها ٕبوث التعلم كالتعليم كالٍب ًب إ٪بازىا ُب ضوء تلك التغّبات

من أىم ا٤بقومات األساسية لنجاح ا٤بعلم كفايتو الَببوية كا٤بهنية، كعلى ىذه الكفاية يتوقف ٪باحو "
أك فشلو، فبلبد لو من ا١بمع بْب غزارة ا٤بادة كالقدرة ا١بيدة على توصيلها إٔب تبلميذه بصورة 

 ()."صحيحة
كأفادت الدراسات كالبحوث ُب الكشف عن بعض خصائص ك٠بات ا٤بعلم الشخصية ا٤برغوبة كا٤بفضلة "

 :باعتبارىا ذات عبلقة إٯبابية ُب كفاءتو ك٪باحو ُب التدريس، كمن أىم ىذه السمات كا٣بصائص
 (1.2 )جدكؿ رقم

 ()خصائص ك٠بات ا٤بعلم الشخصية

خصائص كسمات المعلم ـ 
الشخصية 

خصائص كسمات المعلم ـ 
الشخصية 

خصائص كسمات المعلم ـ 
الشخصية 

االتزاف االنفعإب  3يقظة الضمّب  2األمانة  1
الدؼء العاطفي  6ا٢بيوية  5ا٢بماس  4
التفتح الذىِب  9ا٤بركنة  8حب االستطبلع   7
ركح الدعابة  12حب األطفاؿ  11الشفقة كالرٞبة  10

                                                           

  97 - 95، ص2، طالمدخل للتدريس النصار، انظر كالكثّبم ()
22، ص1، ططرؽ تدريس مواد العلـو الشرعية في المرحلة االبتدائيةشحاتة كا١بغيماف، انظر ( )

-37،ص1، طأثر السمات الشخصية كاألنماط السلوكية كاالتجاه اإلنساني للمعلم في فاعليتو للتدريس انظر أبا٭بي، ()
39 





28 
 

ا٤بوضوعية  15قبوؿ الذات  14قوة الشخصية  13
التلقائية  18العناية بالطلبة  17الرغبة ُب تقبل اآلخرين  16
ا٤بغامرة كاإلقداـ  21الصراحة  20العطف على الطلبة  19
سعة األفق  24ا٤بيل االجتماعي  23االنبساطية   22
سبلمة النطق  27التسامح  26القدكة الصا٢بة  25
الصرب  30احَباـ الذات  29ا٤بسؤكلية  28
العدالة  33دقة ا٤بواعيد   32احَباـ آراء الطلبة  31
األخبلؽ الفاضلة   36االنضباط   35الصدؽ  34
االعتداؿ  39ا٤بشاركة الوجدانية  38اللباقة ُب ا٢بديث  37
حسن ا٤بظهر  42الثقة بالنفس  41طيب ا٤بعاملة  40
التواضع ُب ا٤بعاملة  45الكفاءة الفنية  44مهارة االتصاؿ   43
ا٢بساسية االجتماعية  48االلتزاـ ٗبواعيد العمل  47الدقة ُب تنظيم الوقت  46
البشاشة  51ا٤بثابة  50التكيف  49
عدـ التحيز  54ا٣بياؿ الواسع  53سرعة البديهة  52
االكتفاء الذاٌب  57اال٘باه اإلٯبايب ٫بو ا٤بهنة  56عدـ استخداـ العقاب البدين  55
سبلمة العقل كصحة البدف  60االنفتاح على العآب ا٣بارجي  59 القدرة على إصدار األحكاـ 58

الثقة بالطلبة كبقدرهتم على  61
القدرة على فهم الطلبة  62التعلم 

مراعاة الفركؽ الفردية بْب  63كتقدير ظركفهم  
الطبلب  
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التطوير : الثاني المبحث 

مفهـو التطوير : المحور األكؿ
التغيّب كالتحويل من طور إٔب طور، فطبقان للمعجم الوسيط، تعِب كلمة : طوير لغة يعِبالت"
التغّب التدرٯبي الذم ٰبدث ُب بنية الكائنات ا٢بية  (التطور)ٙبوؿ من طورة، كتعِب كلمة (تطور)

كسلوكها، كيطلق أيضا على التغّب التدرٯبي الذم ٰبدث ُب آّتمع أك العبلقات أك النظم أك القيم 
التحسْب كصوالن إٔب ٙبقيق األىداؼ )السائدة فيو، أما التطوير اصطبلحان فيعِب على كجو العمـو 

 ()".(ا٤برجوة بصورة أكثر فعالية  ككفاءة

 ُب – ٫بو األفضل– يقصد بو إحداث تغيّب Improvement Curriculumٙبسْب ا٤بنهج "أما 
ا٤بنهج دكف تغيّب األساسيات الٍب يقـو عليها، كدكف تغيّب ُب تنظيمو، أم أف  (عناصر)بعض جوانب 

 ()".ٙبسْب ا٤بنهج ىو تعديل ُب الوضع القائم ال ٲبس القيم الٍب يقـو عليها ا٤بنهج
كينبغي أف يشمل التحسْب كالتطوير كالتجويد ُب األداء األمور ا٤بادية كالتجهيزات ا٤بدرسية كالوسائل "

ائق التدريس كغّبىا، ككذلك اإلمكانات البشرية، ككذلك ٙبسْب كتطوير ركالتقنيات التعليمية كط
 ()".ا٤بناىج الدراسية كأساليب التقوًن

أىمية التطوير : المحور الثاني
ٰبث ا٤بسلمْب على اإلحساف ُب كل شيء حٌب ُب عملو ككظيفتو كصناعتو كمهاراتو  إف ديننا"

كزراعتو، كمن اإلحساف ُب العمل أف يقـو بالعمل حق قيامو من اإل٪باز كاإلتقاف كضبط ا٤بواعيد، 
إف اهلل تعأب ٰبب إذا ):) كقاؿ النيب ،( سورة ا٤بائدة1)َّىثيثىفيفىقيقُّٱٱ:قاؿ تعأب

 ()((.عمل أحدكم عمبل أف يتقنو
 

                                                           

102،ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي،  ()

102،ص ا٤بصدر السابق()

، انظر ()  282، ص1، ط كجودةأداءأحاديث عن التعليم  السلـو

باب (4931)شعب اإليمافالبيهقي ُب ، ك[275ص:1ج]من ا٠بو أٞبد-  باب األلف (897)األكسطأخرجو الطرباين ُب ()
 [349ص:7ج] مسند عائشة(4386)المسندُب أبو يعلى ، ك[233ص:7ج]ُب األمانات كما ٯبب من أدائها إٔب أىلها
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ُب األعماؿ البدنية بإجادة العمل، كإتقاف الصنعة، – اإلحساف – كىو : يقوؿ الشيخ ا١بزائرم
 ()".كبتخليص سائر األعماؿ من الغش

إف اهلل تعأب ٰبب إذا )، ()((.إف اهلل تعأب ٰبب إذا عمل أحدكم عمبل أف يتقنو):)قولو "كمن
اإلتقاف اإلحساف كالتكميل أم ٰبسنو ( أف يتقنو)دينيان أك دنيوينا لو تعلق بالدين  (عمل أحدكم عمبلن 

 ()"كيكملو
 ()((كإذا استنصحك فانصح لو)):بالنصيحة لكل مسلم؛ كما ُب ا٢بديثلقد أمر الرسوؿ "

: الدين النصيحة، قلنا)):قاؿ أف النيب كجعل النصيحة عماد الدين كقوامها؛ فعن ٛبيم الدارم 
 ()"()((.هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة ا٤بسلمْب كعامتهم: ٤بن؟ قاؿ

النصيحة كلمة جامعة معناىا حيازة ا٢بظ للمنصوح لو، كىو من كجيز "-رٞبو اهلل تعأب-قاؿ ا٣بطايب
األ٠باء ك٨بتصر الكبلـ، كليس ُب كبلـ العرب كلمة مفردة يستوُب ّٔا العبارة عن معُب ىذه 

 ()".الكلمة
فإرشادىم ٤بصا٢بهم ُب آخرهتم كدنياىم، - كىم من عدا كالة األمر-كأما نصيحة عامة ا٤بسلمْب "

كسَب عوراهتم كسٌد خبلهتم، كدفع ا٤بضاٌر عنهم كجلب ا٤بنافع ٥بم، كأمرىم با٤بعركؼ كإعانتهم عليها، 
كهنيهم عن ا٤بنكر برفق كإخبلص، كالشفقة عليهم، كتوقّب كبّبىم، كرٞبة صغّبىم، كٚبٌو٥بم با٤بوعظة 

 كأف ٰبب ٥بم ما ٰبب لنفسو من ا٣بّب، كيكره ٥بم ما يكره لنفسو ،ا٢بسنة، كترؾ غشهم كحسدىم
                                                           

  226، ص1، طحديث اإلحساف ك أثره النفسي كقاية ك عالجالصغّب،  ()

باب (4931)شعب اإليمافالبيهقي ُب ، ك[275ص:1ج]من ا٠بو أٞبد-  باب األلف (897)األكسطأخرجو الطرباين ُب  ()
[ 349ص:7ج]مسند عائشة (4386)المسندُب ، كأبو يعلى [233ص:7ج]ُب األمانات كما ٯبب من أدائها إٔب أىلها

 379 -378ص: 3، ج1، طالتنوير شرح الجامع الصغيرانظر ، الصنعاين( )
ُب ، كأٞبد  صحيح:األلباين[319ص:1ج]تشميت العاطسباب  -(925)األدب المفرد أخرجو البخارم ُب ()

المسند  ، كمسلم ُب[439ص:14ج]مسند أيب ىريرة -  مسند ا٤بكثرين من الصحابة ( 8845)المسند
 [1705ص:4ج]باب من حق ا٤بسلم للمسلم رد السبلـ - كتاب السبلـ(2162)الصحيح

ُب ، كأٞبد [74ص:1ج]بياف أف الدين النصيحةباب  - كتاب السبلـ(55)المسند الصحيحأخرجو مسلم ُب ( )
( 8701)السنن الكبرل، كالنسائي ُب [138ص:28ج] حديث ٛبيم الدارم – مسند الشاميْب(16940)المسند

[83ص:8ج] باب النصيحة لئلماـ–كتاب السّب
 55ص، 1، طحديث اإلحساف ك أثره النفسي كقاية كعالجالصغّب،  ()
 179-178، ص ا٤بصدر السابق()

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
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من ا٤بكركه، كالذٌب عن أموا٥بم كأعراضهم، كغّب ذلك من أحوا٥بم بالقوؿ كالفعل، كحثهم على 
 ()".ٔبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحةالتخلق 

فبدكف التطوير يظل العمل على حالو األكؿ من ا١بمود كالرتابة، كقد تضيع بسبب عدـ التطوير 
 .جهود كأكقات، لو ًب استثمارىا لزادت اإلنتاجية كارتقى ا٤بستول كارتفعت ا١بودة

  كمثاؿ عليو التطويردكافع: المحور الثالث
اإل٘باه ا٢بديث ُب تصميم ا٤بنهج ينزع إٔب ٙبطيم ا٢بدكد بْب القسم األديب كالقسم العلمي أك بْب "إفَّ 

 ألف ا٤بواد العلمية ٙبتاج إٔب ا٤بشاعر كاإلبداع كا٣بياؿ كالتذكؽ كما ٙبتاج ،ا٤بواد األدبية كا٤بواد العلمية
 ()".ا٤بواد األدبية إٔب ا٤بنطق كالتفكّب العلمي كالتفكّب ا٤بنطقي

ٯبب أف ينيظر إٔب ٝبيع ا٤بواد الدراسية ككأهنا مشاركة ُب مشركع تعاكين يهدؼ إٔب "كمن أجل ذلك
 ()".توحيد النظرية مع التطبيق ٤بساعدة الطبلب ليصبحوا مفكرين ٩بارسْب ُب آف كاحد

يشكل الكتاب ا٤بدرسي البعد الثالث ُب العملية التعليمية كا٤بتمثل ُب التلميذ كا٤بعلم كالكتاب، فهو "
يتضمن ما ٰبتويو ا٤بنهج الدراسي من أىداؼ تفصيلية كمعلومات كأفكار كمبادئ أساسية للمقرر 

 ()."كشرح خطوطها العريضة

العربة ُب ا٤بنهج كُب الكتاب ا٤بدرسي بالكيف ال بالكم، كما أف العربة ليست "معلـو أفك
 بل ُب كيفية استخدامها كاالستفادة ، كا٤بعامل كا٤بختربات اللغوية ُب ا٤بدرسةاآلٕببتوافر ا٢باسب 

منها، ككذلك العربة ٕبسن استخداـ ا٤بعلومات ا٤بتوفرة بكثرة ُب الكتب ا٤بدرسية ا٤بقررة كحسن 
اختيارىا لكي ييتاح للطبلب دراستها بعمق، ككذلك العربة بكيفية استثمار ساعات الدكاـ اليومي 

 ()".ككيفية إدارة الوقت
 :ضعف شديد ُب بعض ا٤بناىج، كيرجع إٔب"كيقر ا٤برء بوجود

 .عرض ا٤بعلومات بالطريقة التقليدية غّب ا٤بشوقة للمتعلمْب- 
                                                           

34ط، ص.، د النوكية حديثان شرح األربعينالعيد،  ()

 198، ص 2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، انظر  ()
 199، ص ا٤بصدر السابق()
 179، ص1، طدليل المعلم المهني في التعليم العاـا٤بنيف، ككانورم  ()

، انظر () 90 - 89، ص1، طداء كجودةأأحاديث عن التعليم  السلـو
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 . الَبكيز على ا٢بفظ دكف الفهم كاالستيعاب كالتطبيق ُب ا٢بياة–
 عدـ مراعاة ا٤بوضوعات ا٤بطركحة ٢باجات ا٤بتعلمْب كمشكبلهتم الفردية كآّتمعية، كمتطلبات –

 ()."العصر كمستجداتو
: إف جودة ا٤بقرر الدراسي ال تتحقق إاٌل ٗبا يأٌب"
.   أف يكوف ىذا ا٤بقرر كاضح الغرض، كا٥بدؼ-

. أف تكوف لغتو كاضحة سهلة ٨بتصرة مفيدة– 
. أف يكوف مناسبان ٤بستول الطبلب اللغوم كالعيمرم– 
. أف يكوف مناسبان للفَبة الزمنية احملددة لو– 
. أف يكوف مناسبان ٤بستول الطبلب العلمي كالفكرم– 
. أف يتحدل القدرات الفكرية كالعلمية لدل الطبلب– 
. أف يساعد الطبلب على تطوير القدرات الذىنية كأف يثّب ا٣بياؿ لدل الطبلب– 
. أف يكتشف معاين األشياء كيساعد الطبلب على فهم الواقع احمليط ّٔم– 
 ()".أف ال يتعارض مع ا٤ببادئ الركحية كالثقافية كا٢بضارية للطبلب– 
ٍب البد من معرفة كاقع ا٤بدرسْب كاحتياجاهتم ّٔدؼ ٙبسْب أدائهم، ألف إعداد مدرسي ا٤بستقبل  "

 ()".عملية بالغة األٮبية، فإف ا٤بعلم ا١بيد ٲبثل دائمان شرطان كعامبلن رئيسيان ُب تطوير العملية التعليمية

مشركع ا٤بلك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العاـ كيرمز لو بعبارة ":كمن أمثلة مشاريع التطوير
 .  كخصص ٥بذا ا٤بشركع تسعة مليارات لاير ينفذ فيها ا٤بشركع خبلؿ عقد من الزماف (تطوير)

 :كيهدؼ ا٤بشركع إٔب
تطوير ا٤بناىج التعليمية ٗبفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية كالتقنية ا٢بديثة، كتليب ا٢باجات القيمية - 1

 .كا٤بعرفية كا٤بهنية كالنفسية كالبدنية كالعقلية كا٤بعيشية لدل الطالب كالطالبة
إعادة تأىيل ا٤بعلمْب كا٤بعلمات، كهتيئتهم ألداء مهماهتم الَبكية كالتعليمية ٗبا ٰبقق أىداؼ ا٤بناىج التعليمية - 2

 . ا٤بطورة
ٙبسن البيئة التعليمية كتأىيلها كهتيئتها إلدماج التقنية كالنموذج الرقمي للمنهج لتكوف بيئة الفصل كا٤بدرسة - 3

 .بيئة ٧بفزة للتعلم من أجل ٙبقيق مستول أعلى من التحصيل كالتدريب
تعزيز القدرات الذاتية كا٤بهارية كاإلبداعية كتنمية ا٤بواىب كا٥بوايات كإشباع الرغبات النفسية لدل الطبلب - 4

 .كالطالبات، كتعميق ا٤بفاىيم كالركابط الوطنية كاالجتماعية من خبلؿ األنشطة غّب الصفية ٗبختلف أنواعها
 :كيتكوف ا٤بشركع من أربعة برامج رئيسية تعطي مكونات العملية التعليمية كىي

                                                           

45، ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقات انظر األكليب، ()

22، ص2، طأساليب كطرؽ تدريس مواد التربية اإلسالميةالفرج، انظر  ()

، انظر ()  350، ص1، ط كجودةأداءأحاديث عن التعليم  السلـو
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 .برنامج إعادة تأىيل ا٤بعلمْب كا٤بعلمات- أ
 .برنامج تطوير ا٤بناىج كأساليب كاسَباتيجيات التدريس- ب 
 .برنامج ٙبسْب البيئة التعليمية-  ج
 ()."برنامج دعم األنشطة غّب الصفية- د

تطوير المناىج : المحور الرابع
الشك أف تطوير طرؽ التدريس كأساليبو كفيل بتحقيق النشاط الفاعل الذم ينمي مهارات التفكّب "

عند الطبلب، إذا أف التدريس يعد الطاقة الفاعلة الٍب ٘بعل مواقف التعلم تأخذ حقها من الرعاية 
 ()."كالتوجيو، ٩با يؤدم إٔب تكوين ا٣بربات الَببوية السليمة لدل ا٤بتعلمْب

فالتفكّب كالتأمل النظرم كالتحليل ٯبب أف تكوف مرتبطة بشكل قريب بالعمل ا٢بقيقي ُب الصف "
الدراسي، الذم يتم من خبللو ٛبحيص األفكار ا١بديدة كتنوعها كالتعديبلت الٍب تطرأ على طرؽ 
التدريس ا٤بتوفرة كا٤بقدمة للطبلب، كال ٲبكن فصل ٝبيع تلك التعديبلت الٍب قد تكوف مطلوبة ُب 

 ()."الفصل، لكن نستطيع تطويرىا، كتعديل معايّبىا من خبلؿ تقوًن التعديبلت ا٤بقَبحة

أف تصميم كتطوير مواد التعليم يتماف خبلؿ فَبات طويلة من "كٯبب علينا أف ال ننسى
الزمن، فليس من الضركرم، كقد ال يكوف من ا٤بتيسر دائما، أف تبدأ العاـ الدراسي بقائمة شاملة من 
األىداؼ لكل مادة دراسية تقـو بتدريسها، ذلك أف خبلؿ تدريسك، ٲبكنك تطوير أىدافك القدٲبة 
أك ٙبديثها، أك كتابة أىداؼ جديدة عندما تقتضي ا٢باجة ذلك، بل أنو قد يكوف من ا٤بفيد أف تتم 
كتابة األىداؼ خبلؿ تقدـ العملية التعليمية، حيث يتيح ذلك تغيّب األىداؼ الٍب تكتشف عدـ 

 ()."مبلءمتها لتبلميذؾ
أىم ا٤بصادر الٍب يرتكز عليها ا٤بنهج ا٢بديث، كٯبب أف يراعي ا٤بنهج حاجة التلميذ "كيعدُّ التبلميذ

من خبلؿ التدريب كالتمرين على ا٤بهارة من قبل ا٤بدرس، كذلك بتفريد ا٤بنهج كالتدريس، كىذا ما 
 . تركز عليو الَببية ا٢بديثة

                                                           

40-  39ص،  2، طالمدخل للتدريسنظر االكثّبم كالنصار،  ()

50، ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقات انظر األكليب، ()

 91-90ص، المدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية كالموىوبين،  أخضر()

 21 – 20ط، ص.ب مهارات التدريس،  جابر كزاىر كالشيخ،()
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ا٤بدرسوف فهم مصدر أساسي من مصادر ا٤بنهج، فبل يتحقق ٪باح أم منهج ما ٓب تظهر فيو مهارة أما 
كقد شيجع ا٤بدرسوف ٢بضور الدكرات التدريبية لزيادة كفاءهتم .ا٤بدرس الذم سيقـو بتدريسو

 ()."ا٤بهنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 










                                                           

  91ص، 1طالمدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية كالموىوبين، انظر ، أخضر()
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  التكامليالمنهج: المبحث الثالث

المنهج : المحور األكؿ
تعُب الطريقة الٍب ينهجها الفرد حٌب ، إٔب اللغة البلتينية ُب األصل Curriculum يرجع مصطلح ا٤بنهج"

 .يصل إٔب ىدؼ معْب
 سورة 48)َّينرنزنمنننىنُّٱ:ذكرىا ُب القراف الكرًن ُب قولو تعأبد كقد كر
شاملة يتم عن طريقها تزكيد   فهو خطة عامة،أما اصطبلحان عُب الطريق الواضحتا٤بنهج لغة ،(ا٤بائدة

أىداؼ عريضة مرتبطة بأىداؼ  الطبلب ٗبجموعة من الفرص التعليمية الٍب تعمل على ٚبطيط
 ()."صلة، كٯبرم ٙبقيقها ُب معهد علمي معْب ٙبت إشراؼ ىيئة تعليمية مسئولةخاصة مف

األىداؼ كاحملتول : يتكوف ا٤بنهج ا٤بدرسي، كما ىو معركؼ، من أربعة أركاف أساسية ىي"
كاألنشطة كالتقوًن، كالتقوًن ىو الركن أك األسلوب أك األداة الٍب بواسطتها نستطيع أف ٫بصل على 

األىداؼ كاحملتول كاألنشطة، علمان بأف : معلومات عن مدل مناسبة أك ٙبقق األركاف الثبلثة األخرل
ىذه األركاف األربعة مرتبط بعضها بالبعض اآلخر، كيؤثر كل منها ُب اآلخر كما يتضح من الشكل 

 : التإب

 
 (1.2)شكل رقم 

 ()" أركاف ا٤بنهج


                                                           

  13، ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريس، علي( )

363، ص1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرة ا٤بقوشي، ()

 

 
 ا  داف

 ال  و م الم  و 

 ا ن ط 
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إف ا٤بنهج ا٤بدرسي ليس فقط ما يقدـ من خبلؿ التدريس؛ كلكنو أيضان ما يستخلصو الطالب من "
 فإذا ٓب يكن ىنالك معرفة كمهارات مستخلصة كإذا ٓب ،ا٣بربات كالتفاعبلت الٍب ٘برم ُب ا٤بدرسة

يكن ىناؾ تغيّب ُب التفكّب كإذا ٓب يستطع الطالب أف يعمل ارتباطات كٙبويبلت من أنواع ٨بتلفة 
 ()".ٰبدث التعلم بغض النظر عن التدريس الذم حصل فمعُب ذلك أنو ٓب

كجود أىداؼ كاضحة ٧بددة تساعد كاضع ا٤بنهج على اقَباح الطرؽ ا٤بناسبة لتدريس ٧بتول ا٤بنهج، "كما أف
 .كالوسائل كاألنشطة التعليمية الٍب تيسر عملية تعلم التبلميذ للمادة

ككذلك تساعده على ٙبديد ا٤بستول ا٤بطلوب ٤بخرجات ا٤بوقف التعليمي، إذ أف ٙبقيق األىداؼ فحسب ال 
 .يكفي بل ٯبب أف يصل التلميذ ٤بستول معْب لتحقيق ىذه األىداؼ

تعترب ىامة جدان بالنسبة لواضع ا٤بنهج إلف االنتهاء من كضع ا٤بنهج ال يعترب هناية ا٤بطاؼ، كلكن كىذه النقطة 
ٰبتاج األمر إٔب تدريب كتطوير ا٤بنهج باستمرار كذلك بإعادة النظر ُب ٝبيع عناصره، فاألىداؼ توضح ا٤بعلومات 

 ()".كا٤بهارات كاال٘باىات كغّبىا من العناصر
: ٟبسة مصادر الشتقاؽ األىداؼ، كىي"كىناؾ

. دراسة خصائص التلميذ- 1
. نوع ا٢بياة السائدة الٍب يعيشها التلميذ- 2
 .دراسة آراء خرباء ا٤بادة الدراسية- 3
. طبيعة ا٤بادة الدراسية- 4
 .آراء التبلميذ ككجهات نظرىم- 5

: كنرل ٙبديد ىذه ا٤بصادر ُب اآلٌب
 .النظريات الفلسفية كالَببوية- 1
. كمطالبو كإمكانياتو طبيعة آّتمع كثقافتو- 2
 .حاجات الطبلب كميو٥بم كاىتماماهتم- 3
. مقاصد ا٤برحلة التعليمية ك٭بط التعليم فيها- 4
 .نوع ا٤بؤسسة التعليمية- 5
. طبيعة ٧بتول ا٤بقررات الدراسية ا٤بكونة للمنهج ككل- 6
 ()".متطلبات ا٢بياة ا٤بعاصرة- 7

                                                           

 199، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي،  ()
32، ص4، طتربويات الرياضيات عبيد كا٤بفٍب كإيليا، انظر ()

  142ص، 1ط أسس المناىج المعاصرة،  انظر،٧بمد ()
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 تعريف التكامل كالمنهج التكاملي: الثانيالمحور 
 كىو يشّب إٔب االستمرارية كالذكاء كالتفاعل ا٤بنضبط، كما ،التكامل كلمة تستخدـ للداللة على السلوؾ الذكي"
نو يدؿ على التحسن الواعي لعمليات التفاعل كالتوافق بْب اإلنساف كبيئتو حيث أف كل فرد ييولد كيعيش ُب بيئة أ

.اجتماعية ذات أكجو متعددة اقتصادية كثقافية كسياسية كدينية كغّب ذلك

كيكوف ىذا الفرد دائم التفاعل مع بيئتو ٔبميع جوانبها أثناء ٧باكلتو إشباع حاجاتو ا٤بختلفة منها كالٍب يتوقف 
. عليها درجة تكاملو

كيظل . فالفرد عندما يشعر ٕباجتو إٔب شيء معْب يريد إشباعو من بيتو، ييصاب ٕبالة من التوتر كعدـ االتزاف
كُب ىذه ا٢بالة يسَبد توازنو، كيعود إليو اتزانو . كذلك إٔب أف يسلك سلوكان معينان يَبتب عليو إشباع ىذه ا٢باجة

. كتكاملو
كعلى ذلك فالتكامل كلمة تيطلق على السلوؾ الذكي الذم يَبتب عليو إشباع حاجة من حاجات الفرد الٍب 

 ()".توجد ُب بيئتو
 :أف ا٤بنهج السليم ينبغي أف ٱبطط كفقان للشركط التالية"يرل-  رٞبو اهلل–كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 .أف يوصل إٔب توحيد اهلل- 1
 .أف يؤدم إٔب معرفة علم اهلل- 2
 .أف يؤدم إٔب معرفة قدرة اهلل- 3
 .أف يرشد إٔب فعل اهلل- 4

 :كلتحقيق تلك الشركط ينبغي أف يتميز ا٤بنهاج با٣بصائص التالية
كىذا التكامل سيؤدم إٔب تقدـ ا٤بسلمْب ُب العلـو كا٤بعارؼ أكثر من : التكامل بْب العلـو الدينية كالعقلية- 1

 .غّبىم
 .العلـو الدينية، كالعلـو العقلية، كالعلـو العسكرية، كالصناعات كا٤بهن: احتواء ا٤بناىج على ميادين ٨بتلفة مثل- 2
فبل يقتصر ا٤بنهج على العلـو ا٤بعركفة بل ينبغي أف يضم ٨بتلف العلـو شرط أال ٚبالف : مركنة ا٤بنهاج- 3

 .الكتاب كالسنة
 .ٕبيث يزكد ا٤بتعلم ٗبستول عقائدم كأخبلقي رفيع يوجو سلوكو ك٩بارساتو: تنظيم ا٤بنهاج- 4
ليتناسب مع ا١بنس كنوعو فينبغي أف نفرؽ بْب ما يتعلمو الذكور كما يتعلمو اإلناث حيث إف : تنويع ا٤بنهاج- 5

ىناؾ علومان ٲبكن للنساء دراستها، كلكن ىناؾ مهن ٱبتلفن ُب تعلمها عن الرجاؿ، كأفضل مهنة ينبغي أف 
 ()."تتعلمها ا٤برأة ىي األمومة ألهنا أشرؼ مهنة ُب الدنيا كاآلخرة

لوصف اإلجراءات " ييستعملُب آّاؿ الَببوم أف التكامل  يذكر ىوبكنز،للتكامل كمفهـو تربوم عدة استعماالت
 ()".الَببوية الٍب تستخدـ لربط كتكامل عدة مواد دراسية حوؿ ٧بور معْب ّٔدؼ بناء كحدة متكاملة

من ا٤بفاىيم الٍب يشؤّا بعض الغموض، كقد أكرد الباحثوف ُب ٦باؿ الَببية كالتعليم  ا٤بناىج التكاملية"كما أف
: العديد من التعاريف كا٤بصطلحات ُب ىذا الصدد، حيث يعرفوف التكامل بأنو

                                                           

 83، ص3، طاألسلوب التكاملي في بناء المنهج النظرية كالتطبيقمبارؾ،  ()
199 - 198، ص3، طأصوؿ التربية العامة كاإلسالمية باقارش كالسبحي، ()

 84، ص3،طاألسلوب التكاملي في بناء المنهج النظرية كالتطبيق، مبارؾ( )
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٧باكلة للربط بْب ا٤بوضوعات الدراسية ا٤بختلفة،الٍب تقدـ للطبلب ُب شكل مَبابط كمتكامل، كتنظم تنظيمان - 1))
 .دقيقان، يسهم ُب ٚبطي ا٢بواجز بْب ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة

تقدًن ا٤بعرفة ُب ٭بط كظيفي على صورة مفاىيم متدرجة كمَبابطة تغطي ا٤بوضوعات ا٤بختلفة دكف أف يكوف - 2
 .ىناؾ ٘بزئة أك تقسيم للمعرفة إٔب ميادين مفصلة

ا٤بناىج الٍب يتم فيها طرح احملتول ا٤براد تدريسو كمعا١بتو بطريقة تتكامل فيها ا٤بعرفة، من مواد أك حقوؿ - 3
 دراسية ٨بتلفة سواء كاف ىذا ا٤بزج ٨بططان ك٦بدكالن بشكل متكامل حوؿ أفكار كقضايا كموضوعات متعددة

 .ا١بوانب، أـ ًب تنسيق زمِب مؤقت بْب ا٤بدرسْب الذين ٰبتفظ كل منهم بتخصصو ا٤بستقل أـ بدرجات بْب ذلك
 .ا٤بنهج الذم يعتمد ُب ٚبطيطو كطريقة تنفيذه على إزالة ا٢بواجز التقليدية الٍب تفصل بْب جوانب ا٤بعرفة- 4
فكرة كسط بْب ا٤بواد ا٤بنفصلة كبْب اإلدماج التاـ، كيتطلب تنظيما خاصان للمادة الدراسية كىو التنظيم - 5

 ()"((.السيكولوجي
تفرضها حاجة آّتمع ٥با، كما تفرضها فلسفة الَببية "كمعلـو أف أساليب التطوير متعددة كٚبضع ٤با

 :ا٤بستندة إٔب األىداؼ الٍب ٙبددىا ا٤ببادئ كالعقائد ُب آّتمع، فمن أساليب تطوير ا٤بعلم
 .اإلعداد الفكرم كا٤ببدأم- 1
 .الدراسة ا١بامعية- 2
 .الربامج التدريبية- 3
 .اإلشراؼ كالتوجيو الفِب- 4
 ()."تقدًن تقارير عن آخر ا٤بستجدات العلمية- 5

:                                                                                                     معلم الَببية اإلسبلمية القياـ ّٔا أثناء قيامو بعملية الَببية كالتعليم؛ منها"ىناؾ أدكار ٯبب على:فمثبلن 
دكره ُب التخطيط للدركس، كإٯباد الربط كالتكامل بْب مواد الَببية اإلسبلمية كا٤بواد األخرل الٍب - 1

يدرسها الطبلب، كتنمية مداركهم العقلية لبلستفادة من ا٤بعارؼ كا٤بعلومات كا٤بهارات كالقيم الٍب 
.                    ٰبصل عليها  ُب ٨بتلف ا٤بواد الدراسية، كتوظيفها ٩با يعود عليو كعلى ٦بتمعو بالنفع كالفائدة

 .دكره ُب استخداـ الوسائل التعليمية ُب التعليم- 2
 ()."دكره ُب االطبلع كا٤بتابعة ُب كل ما ٱبدـ ٚبصصو، كينمي قدراتو العلمية كالتدريسية- 3

                                                           

(   3–2ص، تنظيمات المنهج الثالثة، انظر ا٤بلك عبدالعزيزجامعة  (
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_        3ا٤بنهج.doc 

 ( 286، ص1، ط ضعف التحصيل الدراسي أسبابو كعالجو، انظرعابد(

158ص، 1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقات انظر األكليب، ()

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_%20%20%20%20%20%20%20%20������3.doc
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األسلوب التكاملي في بناء المنهج : المحور الثالث
يقـو األسلوب التكاملي ُب بناء ا٤بنهج على أساس من تآزر ا٤بعارؼ ا٤بختلفة كتكاملها حوؿ ٧بور معْب، كقد "

يكوف ىذا احملور مشكلة ملحة تواجو التبلميذ كيرغبوف ُب البحث عن حل ٥با، أك موضوع ما يشعركف ٕباجتهم 
إٔب دراستو كىم ُب كل ىذه األحواؿ يقوموف بالبحث عن ا٤بعلومات الٍب تساعدىم ُب حل ا٤بشكلة أك معا١بة 
ا٤بوضوع الذم يكوف موضع اىتمامهم كيتم ذلك بالرجوع إٔب العديد من ا٤بواد الدراسية ا٤بنفصلة لكي يأخذكا 

منها ما يساعدىم ُب حل مشكلتهم أك دراسة موضوعهم دكف اإلشارة إٔب ا٤بسميات التقليدية ٥بذه ا٤بواد 
. الدراسية
 ٲبكننا القوؿ بأف األسلوب التكاملي ُب بناء ا٤بنهج يعترب مرحلة متوسطة بْب منهج ا٤بواد الدراسية ذلككعلى 

م يعَبؼ فيو با٤بواد الدراسية ا٤بنفصلة كيستخدمها، إال أنو ذا٤بنفصلة كبْب أسلوب الدمج ذلك ألنو ُب الوقت اؿ
. يتجاىل ا٢بدكد الٍب تفصل بينها كيعربىا عند ا٢باجة خبلؿ عملية التدريس لكي يربط بينها دكف أف يد٦بها

كٰبصل التبلميذ على معلومات كمعارؼ متكاملة نتيجة قراءاهتم كإٔباثهم كدراساهتم كما أهنم يكتسبوف الكثّب من 
 ()".اال٘باىات كالقيم كا٤بيوؿ كا٤بفاىيم كالتعميمات ك ا٤بهارات ا٤بختلفة كأساليب التفكّب السليم كالتذكؽ كغّبىا

ألسلوب التكاملي في بناء المنهج الهدؼ من ا: المحور الرابع
يهدؼ األسلوب التكاملي ُب بناء ا٤بنهج إٔب ٛبكْب التلميذ من احملافظة على تكامل شخصيتو كذلك خبلؿ ما "

يقدمو لو من معارؼ متكاملة كما يكسبو لو من مهارات متنوعة ٕبيث تنمي ٝبيع جوانبو العقلية كا١بسمية 
 كىذا يعِب أف التكامل ليس ،كاالنفعالية كاالجتماعية كبذلك يسهل عليو التكيف مع بيئتو االجتماعية كا٤بادية

معناه دراسة موضوع ما أك مشكلة معينة بطريقة متكاملة، إ٭با ينبغي أف يشعر بو التلميذ كيشمل كيانو كلو كتتأثر 
بو شخصيتو كيبدك كاضحان ُب سلوكو، كالتكامل ّٔذا عملية ٙبدث ُب الفرد نفسو لذلك يصبح ما يتعلمو جزءان من 

. شخصيتو كليس ٦برد شيء يضاؼ على ٦بموع ما لديو
غّب أف استخداـ األسلوب التكاملي ُب بناء ا٤بنهج بالصورة ا٤برجوة كالطريقة الٍب ٛبكنو من ٙبقيق أىدافو ال ٲبكن 

أف يتم إال من خبلؿ مدرس يكوف متفهما ٛبامان لفلسفة التكامل كفكرتو كأسسو كاإلجراءات الَببوية البلزمة 
()".لتحقيقو فضبلن عن إٲبانو ّٔذا كلو كٛبكنو منو

 النظريات التي يقـو عليها أسلوب التكامل: المحور الخامس
يقـو األسلوب التكاملي على أساس من عدة نظريات يعتمد عليها ُب بنائو كتنظيمو، ككلها تقـو على أساس "

 :تكاملي كذلك على النحو التإب
تقـو ىذه النظرية على أساس من حرية التلميذ ُب إشباع رغبتو ُب معرفة كل ما يقع عليو بصره : نظرية ا٤بعرفة: أكالن 

عن طريق ما يثّبه من أسئلة كاستفسارات ٲبكن أف هتذب بالتدريج حٌب تأخذ طابع أنظمة التفكّب العلمي 
 .السليم

 :كيستخدـ ُب ذلك األسلوب التإب
 .يقـو بتحديد ا٤بشكلة- 1

                                                           

91،ص3، طاألسلوب التكاملي في بناء المنهج النظرية كالتطبيقمبارؾ، ( )

92 - 91 ا٤بصدر السابق، ص()
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 .يقـو بتجميع أكرب قدر من ا٤بعلومات تساعده ُب حل مشكلتو عن طريق أسئلة كاستفسارات- 2
 .يقَبح بعض ا٢بلوؿ ا٤بؤقتة للمشكلة ُب ضوء ما يقـو بتجميعو من معلومات عنها- 3
 . يقـو بتجريب ىذه ا٢بلوؿ عمليان، فإذا حلت ا٤بشكلة كاف ّٔا، كإال يقـو بتعديل ا٢بل أك إلغاءه- 4

كاألسلوب التكاملي ال يهمل ا٤بواد الدراسية، كلكنو يقدمها إٔب التبلميذ ُب ثوب جذاب كبأسلوب كظيفي حيث 
يتعلموف الكثّب من ا٤بعارؼ أثناء دراستهم ٤بوضوع ما أك حل مشكلة ٙبتاج إٔب االستعانة بعدد كبّب من ا٢بقائق 

كا٤بعارؼ، سيلجأ التبلميذ إٔب ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة ليأخذكا منها ىذه ا٤بعارؼ كتلك ا٢بقائق دكف ذكر 
 .مسمياهتا

يينظر إٔب التعلم ا٢بقيقي على أنو عملية كلية تشمل اإلنساف بأكملو عقبلن كجسمان كنفسان : نظرية التعلم: ثانيان 
كتقـو على أساس من نشاط ا٤بتعلم نفسو  أثناء تفاعلو مع بيئتو ّٔدؼ إشباع حاجاتو ا٤بختلفة كتؤدم إٔب 
 .إكسابو خربات متعددة ا١بوانب معرفية ككجدانية كسلوكية يستفيد منها ُب مواجهة مواقف ا٢بياة كمشكبلهتا
كينظر علم النفس ا٢بديث إٔب حياة اإلنساف باعتبارىا عملية تفاعل مستمر بينو كبْب البيئة الٍب يعيش فيها 

كيساعده على ابتكار ا٤بعرفة كا٢بلوؿ كاكتساب العديد من . مستخدمان ُب ذلك عقلو الذم ٲبده بالتفكّب السليم
 .القيم كاال٘باىات كا٤بيوؿ كأ٭باط السلوؾ ا٤برغوب فيها كغّبىا

 . كّٔذا يعترب التعلم عملية يقـو ّٔا اإلنساف للتغلب على مشكبلتو
كمن ا٤ببلحظ أف اإلنساف أثناء تفاعلو مع بيئتو يكوف مدفوعان ُب نشاطو ّٔدؼ إشباع حاجاتو األساسية كا٢باجة 

. إٔب التقدير أك ا٢بب أك األماف أك ا٢بصوؿ على طعامو كغّب ذلك أك أف يكوف مدفوعان لكي يرد عن نفسو ضرران 
فهي إذف عملية تأثّب . كىو ُب كل موقف من ىذه ا٤بواقف  يؤثر ُب البيئة كيتأثر ّٔا كىذا ىو ما نسميو با٣بربة

كتأثر يربط الفرد بينهما كىو ُب كل ىذه العمليات يستفيد من ذلك ُب تعديل سلوكو كتزداد قدرتو على توجيو 
 .خرباتو التالية كالسيطرة عليها أم أنو تعلم

كا٣بربة ا٤بتكاملة كمفهـو معناه ٙبقيق الكلية كالوحدة كالشموؿ فيما يكتسبو الفرد من خربات أثناء تفاعلو مع 
بيئتو، كىي ّٔذا تشمل أنواع العبلقات ا٤بختلفة بْب الفرد كبيئتو مثل أفعالو كأقوالو كأفكاره كعبلقاتو كانفعاالتو أثناء 

 .تفاعلو معها
كّٔذا ٲبكننا القوؿ بأف ا٣بربة ا٤بتكاملة مرادفة للتعلم ٗبعناه العاـ ٤با ٙبدثو من تغّب ُب اإلنساف يشمل ا١بانب 

اإلدراكي كالوجداين كالسلوكي فيو نتيجة ٤با يتعلمو من معلومات كمفاىيم كما يكتسبو من مهارات كقيم كا٘باىات 
 .كميوؿ كتذكؽ كتقدير كأساليب تفكّب سليمة كغّبىا من أكجو التعلم

 ما ىدؼ الَببية؟: إف ىذه النظرية تأٌب كإجابة للسؤاؿ التإب: النظرية األخبلقية: ثالثان 
كٲبكن اإلجابة على ىذا السؤاؿ بأف ىدفها ىو مساعدة الفرد على إشباع حاجاتو الشخصية ا٤بختلفة من آّتمع 

الذم يعيش فيو على ٫بو ٲبكنو من مواصلة حياة ا١بماعة كتطويرىا من ناحية، كتنمية شخصيتو ا٤بتفردة للقياـ 
بأدكار اجتماعية متكاملة الوظائف كا٤بسئوليات من ناحية أخرل، كعلى ذلك ٲبكننا القوؿ بأف الَببية عملية 

اجتماعية كخلقية يضطلع ّٔا آّتمع من أجل بناء شخصيات أفراده ٗبا يساعدىم على التكيف مع بيئتهم على 
 :النحو التإب

تعمل الَببية باستمرار على تشكيل الفرد اجتماعيان ٗبا يتبلءـ مع ٦بتمعو كذلك عن طريق إكسابو اال٘باىات -1
 . كالقيم كا٤بيوؿ كا٤بهارات االجتماعية ا٤برغوب فيها من ٦بتمعو

كما أهنا تعمل على استخراج ما لديو من إمكانيات كقدرات ُب اإلطار العاـ الذم يعيش فيو، كتوجو ٭بوه 
 .االجتماعي توجيها سليمان كذلك عن طريق تبصّبه بأىدافو كأىداؼ ٦بتمعو الذم يعترب عضوان فيو
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تنمي الَببية ُب الفرد القدرة على التذكؽ كا٢بكم على األمور حكمان سليمان، كما تنمي فيو سلوكيات اآلداب -2
 .كاللياقة ا٣باصة بالعبلقات اإلنسانية كغّبىا ٩با يساعده على التفاعل االجتماعي الناجح مع أفراد ٦بتمعو

هتدؼ الَببية إٔب تعلم الفرد ا٤بعرفة الوظيفية الٍب يستخدمها ُب حل ما يواجهو من مشكبلت، كُب ٙبسْب - 3
 .أحوالو ا٤بعيشية، كُب تسخّب بيئتو لتلبية احتياجاتو منها
()."كبذلك تعترب الَببية أداة ىامة لتحكم اإلنساف ُب بيئتو



 الشركط التي يجب مراعاتها عند تخطيط كبناء المنهج باألسلوب التكاملي: المحور السادس
قد يعتقد البعض أف التكامل يتم ٗبجرد خلط بعض ا٤بواد الدراسية بطريقة معينة كلكن ىذا االعتقاد ٯبانبو "

الصواب كثّبان من كجهة نظر ا٤بهتمْب باألسلوب التكاملي كا٤بتخصصْب فيو، كلكي يضمنوا سبلمة بناء كتنفيذ 
 :ا٤بنهج بأسلوب التكامل، قاموا بوضع بعض الشركط الٍب ٯبب مراعاهتا منها

أف تدكر الدراسة حوؿ ٧بور كقد يكوف ىذا احملور موضوعان من ا٤بوضوعات الٍب تتطلب دراستها االستعانة  - 1
 .بعدد كبّب من ا٤بواد الدراسية أك مشكلة يتطلب حلها ٝبع كم كبّب من ا٤بعلومات ا٤بتنوعة حو٥با أك مفهومان معينان 

تدريب التبلميذ على مهارات البحث كاالستكشاؼ ككلها أساليب مهمة للدراسة التكاملية كللحصوؿ على - 2
 .خربة متكاملة

 بطريقة فنية – الٍب قد يرجع إليها التبلميذ لدراسة موضوع ما –يتم التعاكف بْب عدد كبّب من ا٤بواد الدراسية - 3
 .كتربوية دقيقة

ٯبب على من يتصدل لبناء منهج ما بأسلوب تكاملي أف يكوف ملمان بالنظم التكاملية سواء بْب فركع ا٤بعرفة - 4
 .ا٤بختلفة أك ُب األنشطة التعليمية أك ُب أساليب التقوًن

 .البد أف يؤخذ ُب االعتبار تكامل كل من احملتول كالطريقة حٌب يتحقق التكامل بالصورة ا٤برجوة- 5
ال يتم التكامل على الوجو السليم إال من خبلؿ تعاكف عدد كبّب من ا٤بدرسْب ُب ٨بتلف التخصصات عند - 6

 . دراسة أم موضوع
يتم إعداد ا٤بدرسْب الذين يقوموف بتخطيط كتنفيذ ا٤بنهج ا٤بتكامل إعدادان خاصان كمهنيان كعلميان، فمن ناحية - 7

اإلعداد العلمي ٯبب أف يكوف ا٤بدرس ملمان بعدد كبّب من ا٤بعلومات كا٤بعارؼ ا٤بختلفة كمن الناحية ا٤بهنية ٯبب 
 .أف يكوف على علم تاـ بفلسفة أسلوب التكامل كتنظيمو، ككيفية الربط بْب ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة

ٯبب االىتماـ بأساليب التقوًن ا٤بختلفة الٍب تستخدـ ُب قياس مدل ٭بو التبلميذ كتقدمهم ٫بو األىداؼ - 8
 .ا٤بوضوعة

إف نقطة البداية ُب أسلوب التكامل ىي مراعاة ميوؿ التبلميذ، لذلك ٯبب على ا٤بدرس أف يثّب ىذه ا٤بيوؿ عند 
دراسة مشكلة ما أك موضوع من ا٤بوضوعات حٌب ٰبس بو التبلميذ فيقبلوف على دراستو، كُب أثناء قيامهم 

بالدراسة يشعركف با٢باجة إٔب العديد من ا٤بعلومات كا٢بقائق الٍب ٰبتاجوف إليها لدراسة ا٤بوضوع أك ٢بل ا٤بشكلة، 
 .فيتجهوف إٔب ٙبصيلها من  مواد دراسية ٨بتلفة دكف اإلشارة إٔب مسمياهتا

كذلك فإف أسلوب التكامل يعترب ٦باالن خصبان إلشباع حاجات التبلميذ سواء أكانت بيولوجية أك نفسية  كالٍب 
يعترب إشباعها ضركرة ملحة للمحافظة على تكامل شخصياهتم، لذلك ٯبب على القائمْب على أمر األسلوب 
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التكاملي  ُب بناء ا٤بنهج أف يضعوىا ُب اعتبارىم حٌب يتسُب ٥بم العمل على إشباعها من خبلؿ ما يقدمونو 
 ()".للتبلميذ من خربات تربوية متكاملة

  المنهج التكاملي أنواع:المحور السابع
. تعد قضية التنسيق كالتكامل بْب ا٤بواد الدراسية من القضايا األساسية ُب ٙبقيق األىداؼ العامة للَببية كالتعليم"

كعلى الصعيد النظرم يكاد أف يكوف ىناؾ إٝباع بْب الَببويْب على ضركرة ٙبقيقها، كلكن عندما ننتقل إٔب 
مستول التنفيذ نواجو صعوبات ٝبة فمنهاج ا٤بواد ا٤بنفصلة ىو ا٤بنهاج السائد ُب معظم الدكؿ العربية، كىناؾ 

٧باكالت للتقليل ٩با يعده بعض الَببويْب فصبل عشوائيا للمعرفة ا٤بتمثلة با٤بواد الدراسية من خبلؿ ٘بميع مفهومات 
بعض ا٤بواد ٙبت مسميات ٨بتلفة مثل ٦باؿ العلـو اإلنسانية أك ٦باؿ العلـو كالرياضيات، أك استحداث مقررات 

 .دراسية تضم مفهومات مَبابطة لعدد من ا٤بواد الدراسية
إف عملية التنسيق كالتكامل بْب ا٤بواد الدراسية عملية ىامة للتأكد من سرياف الفلسفة الَببوية ا٤بعتمدة ُب ٝبيع 

ا٤بواد الدراسية من جهة كالتأكد من عدـ كجود تعارض بْب أىداؼ ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة ٕبيث ال هتدـ مادة ما 
تبنيو مادة غّبىا أك مواد أخرل غّبىا، ك١بعل ٝبيع ا٤بواد الدراسية تسّب ٫بو ٙبقيق األىداؼ الَببوية العامة نفسها 

 .ُب ٝبيع صفوؼ ا٤برحلة الدراسية
كما أف عملية التنسيق ضركرية إلزالة ا٢بشو كالتكرار فيما بْب ا٤بواد الدراسية كٖباصة بْب ا٤بواد الدراسية ا٤بتقاربة 

مثل الَببية اإلسبلمية كاالجتماعيات كالَببية الوطنية كاللغات، أك التكرار الذم ٲبكن أف ٰبدث بْب مواد مثل 
 .ا١بيولوجيا كالعلـو الطبيعية كا١بغرافيا كعلـو البيئة

كقد أطلق على النهج الذم ٰبقق التنسيق كالتكامل بْب ا٤بواد الدراسية ا٤بنهج ا٤بتداخل التخصصات 
Interdisciplinary Approachأك هنج ا٤بواد الدراسية ا٤بتكاملة ."() 

 ُب بلغاريا استخدـ ا٢باسوب ُب ٙبقيق التكامل بْب ا٤بواد الدراسية من خبلؿ تطبيق ا٤بعلوماتية "
(Informatics )ُب تدريس مشركع متكامل بْب اللغة كالرياضيات، كآخر بْب العلـو الطبيعية كآّتمع .

كُب ىذين ا٤بشركعْب كظف مبدأ التكامل كمبدأ التعلم من خبلؿ العمل على ا٤بستول التطبيقي 
 ()"(.Methods of  Informatics)باستخداـ أساليب ا٤بعلوماتية 

كتقـو فكرة ا٤بنهج ا٤بتعدد التخصصات على افَباض مفاده أف الطفل ال يدرؾ العآب من خبلؿ الرياضيات أك "
العلـو أك اللغة أك الفن أك غّبىا من ا٤بواد الدراسية ا٤بنفصلة، ك إ٭با تدرؾ األحداث ُب ىذا العآب من خبلؿ نظرة 

كلية شاملة، فالطفل يشاىد العآب احمليط بو من ٝبيع نواحيو، كإف أسئلة الطفل كاستفساراتو تعرب عما 
كلذلك يسعى ا٤بنحى ا٤بتكامل أك ا٤بتداخل التخصصات إٔب إٯباد هنج موحد لتعليم الطفل، كإٯباد الطرؽ .يدركو

الٍب بواسطتها ٲبكن تضمْب معلومات من ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة ُب مقرر كاحد متكامل لتعليم الطفل ٕبيث 
 .يعطي ا٤بنهاج الصورة الكلية الٍب ٰبس ّٔا الطفل إزاء األحداث ُب البيئة احمليطة بو
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كلذا فإف التنسيق األفقي بْب ا٤بواد الدراسية أك عدد منها على األقل يسعى للربط بْب ما يدرس ُب ا٤بدرسة كبْب 
 .ما يعرض للمتعلم من خربات ُب ا٢بياة مع األخذ بعْب االعتبار اىتمامات ا٤بتعلم كاحتياجاتو كميولو

كمن ا٤بعركؼ أف ا٤بعرفة كانت ُب البداية متكاملة كمَبابطة كلكن كثرة ا٤بعارؼ كزيادهتا أدل إٔب ظهور مبدأ 
 .التخصص الذم جعل ا٤بعرفة تبدك ككأهنا فركع منفصلة

كالطفل ُب بداية تعلمو ال يهمو التخصص أك ا٤بعرفة ا٤بنفصلة بقدر ما يهم معرفة األشياء كاألحداث بطريقة 
 ()."متكاملة موحدة تشبع حاجتو كٙبل ا٤بشكبلت الٍب يواجهها

 :كأىم ٦باالت التكامل"
 .تكامل على مستول ا٤بادة الدراسية الواحدة- 1
 .تكامل بْب مادتْب دراسيتْب ينتمياف إٔب ٦باؿ دراسي كاحد-  2
 .تكامل بْب ٝبيع ا٤بواد الدراسية الٍب تنتمي إٔب ٦باؿ كاحد-  3
 ()."تكامل بْب ٝبيع آّاالت الدراسية- 4

 مزايا المنهج التكاملي: المحور الثامن
كثر النقد الذم كجو إٔب منهج ا٤بواد الدراسية ا٤بنفصلة من جوانب متعددة منها أنو ال يراعي ميوؿ التبلميذ "

كاحتياجاهتم كقدراهتم، كما انو يقدـ ا٤بعارؼ للتبلميذ بصورة مفككة ك٦بزأة كبعيدة عن كاقع حياهتم كمنظمة 
 .بأسلوب منطقي ال يتذكقو التبلميذ كخاصة ُب ا٤براحل األكٔب من التعليم العاـ

كباإلضافة إٔب ذلك، فإف ىذا ا٤بنهج ال يهتم باألنشطة التعليمية ا٥بادفة، كيكاد يقصر العملية التعليمية على تلقْب 
التبلميذ ا٤بعارؼ كا٤بعلومات كيطالبهم ٕبفظها كاستظهارىا، كيهمل بذلك باقي األىداؼ الَببوية الٍب ال تقل أٮبية 

عن ٙبصيل ا٤بعارؼ ا٤بختلفة، بل رٗبا تزيد عنها أٮبية ألهنا تعاِب جوانب ىامة من شخصية التلميذ مثل ا١بانب 
 .االنفعإب كا١باين السلوكي

كلقد بذلت ٧باكالت عديدة لتخليص ا٤بنهج ا٤بنفصل من ىذه العيوب كأىم ىذه احملاكالت كما عرفنا من قبل ىو 
 ()."اإل٘باه التكاملي

:  تظهر ُبف أٮبية أسلوب التكامل ُب بناء ا٤بنهجإؼ"
. كحدة العلم كيتيح للتبلميذ بأف يستزيدكا من العلم كيتعمقوا فيو بفهم عميق  أسلوب يربزقأف-  
.  يكسب التبلميذ ا٤بقدرة على الربط بْب ما ىو مكتوب كما ىو كاقع ُب ا٢بياة اليومية ا٤بعاشة-  
. يساعد على تنمية مهارات التفكّب ا٤بتعددة لدل التبلميذ-  
. يراعي مطالب النمو لدل التبلميذ كيشبع رغباهتم كاحتياجاهتم-  
. يتيح للتبلميذ اكتساب مفاىيم بشكل أعمق-  
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. ٯبعل نواتج التعلم أكثر ثباتان كدكامان كأقل عرضة للنسياف-  
. اعتماد ا٤بنهج التكاملي على ا٣بربة الَببوية ا٤بتكاملة-  
. يساعد ا٤بنهج التكاملي على تكامل شخصية التلميذ، كتزيد من ٙبصيلهم-  
 .يهتم ا٤بنهج التكاملي باألنشطة التعليمية ا٤بختلفة-  
. ا٤بناىج التكاملية ٘بعل ا٤بوضوعات ا٤بطركحة أكثر ٛباسكا كتوافقان ك٘بعل ا٤بهارات أكثر تناسقان -  
. زيد من ترابط ا٤بعلمْب كتواصلهمم-  
.  ا٤بقدـ للطبلب كيكوف ذك فائدة كداللة ٩با يؤدم إٔب بقائها لفَبة أطوؿ (احملتول)ؤدم إٔب تقليل الكم م-  
. ؤدل إٔب تنوع طرائق التدريس كمبلءمتها للطبلبم-  
. أكثر عرضة الستخداـ مصادر التعلم كالوسائل التعليمية-  
 ()".كفر الوقت أكثر لصياغة أنشطة كتدريبات أصيلة كأكثر كاقعيةم-  

إف لؤلسلوب التكاملي ُب بناء ا٤بنهج مزايا تربوية خاصة بو رٗبا ٘بعلو يفوؽ غّبه من التنظيمات ا٤بنهجية األخرل "
 بعض ىذه ا٤بزايا لكي يربر ّٔا تأييده ألسلوب التكامل ىذا باإلضافة إٔب ما أثبتو بعض Brikgكيقدـ برنج 

 :األٕباث الٍب سبق ذكرىا من ىذه ا٤بزايا كأٮبها ما يلي
الٍب غالبان ما تتسم - ُب مراحل التعليم عامة كمرحلة التعليم األساسي خاصة - يبلءـ طبيعة ٭بو التبلميذ  -ُ

 .بالكلية ال بالتفرد
 .يراعي مطالب ٭بو التبلميذ كيشبع حاجاتو كينمي ميولو كيساعده على النمو بطريقة متكاملة -ِ
ٰبقق تكامل ا٤بعرفة ككحدة التعلم كيكسب التلميذ النظرة ا٤بوحدة للحياة كللعآب الذم يعرؼ باتساعو كتغّبه  -ّ

 .السريع
 .يوفر الكثّب من جهد ا٤بدرسْب ككقتهم الذم قد يضيع جزء كبّب منو نتيجة استخداـ منهج ا٤بواد ا٤بنفصلة -ْ
 .يساىم ُب إعداد التلميذ بطريقة متكاملة بل كاحملافظة على ىذا التكامل -ٓ
 .يؤثر التعلم باألسلوب التكاملي على ٝبيع جوانب شخصية التلميذ -ٔ
 .ٰبقق األىداؼ الوجدانية كا٤بعرفية كالنفسحركية للَببية -ٕ
 ()."نواتج التعلم باألسلوب التكاملي تكوف أكثر دكامان كأقل عرضةن للنسياف -ٖ

األسلوب التكاملي ُب طرؽ التدريس ىو األسلوب ا٤بنهجي الذم يتخطى ا٣بواطر بْب ا٤بواد "
الدراسية كٰبقق الربط بْب أجزاء ا٤بعرفة كا٣بربة بشكل شامل كمتوازف كيساعد ا٤بتعلم على إدراؾ 

العبلقات األفقية كالرأسية بْب ا٤بعارؼ كا٣بربات ٗبا يوفر لو تعلمان شامبلن ُب ٝبيع ا١بوانب ا٤بعرفية 
 ()."كا٤بهارية كالوجدانية انطبلقان من كاقعو كاحتياجاتو

 :من ٩بيزات استخداـ األسلوب التكاملي ُب التدريس"
                                                           

 4  –3ص، تنظيمات المنهج الثالثة، انظر ا٤بلك عبدالعزيزجامعة  ()
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_        3المنهج.doc 
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 .أصالة األسلوب التكاملي ُب التدريس- 1
 .مساعدة ا٤بتعلم لتحقيق النمو ا٤بتكامل الوجداين كا٤بعرُب كا٤بهارم-2
 .يوسع مدارؾ الطبلب بتعريفهم بالعآب من حو٥بم كتنمية مهارة التفكّب الناقد كاإلبداعي- 3
 .إزالة ا٢بواجز بْب ا٤بواد الدراسية كا٢بواجز داخل ا٤بادة الواحدة- 4
ٙبقيق كحدة ا٤بعرفة كتكامل أجزائها ٩با ٰبقق التكامل ُب شخصية ا٤بتعلم كيساعده على مواجهة مشكبلت - 5

 .ا٢بياة كالتكيف معها
 .االىتماـ بالنمو ا٤بعرُب لدل ا٤بتعلمْب- 6
ٙبقيق التكامل ُب األىداؼ باحملتول كالوسائل، كاألنشطة، مع مراعاة األكزاف النسبية بْب الوحدات - 7

 ()."كا٤بقررات
ٲبكن االستفادة من ا٤بدرسْب اآلخرين ُب شرح نقطة معينة بالدرس ليكوف بطريقة تكاملية، "كأيضان 

فمن ا٤بمكن االستعانة ٗبدرس االختصاص، فمثبلن االستعانة ٗبدرس العلـو ُب درس الدين لشرح فقرة 
علمية، أك مدرس ا١بغرافيا أك التاريخ لدرس العلـو كىكذا، فتيحدَّد النقطة الٍب يراد من ا٤بدرس 

شرحها، كما الذم يركّْز عليو حٌب ال تكوف تلك الفقرة ٤بادة أخرل بل ىي توضيح للمادة األصلية 
عن طريق متخصص، ألف العلم حلقة كاحدة ىي حلقة ا٢بياة البشرية بشٌب تشعباهتا، كىذا يسمى 

 ()."األسلوب التكاملي ُب التدريس كىو ربط ا٤بادة أفقيان كرأسيان با٤بادة الواحدة كا٤بواد األخرل

 تكامل الدين كالعلم:المحور التاسع
كما ىو معلـو أف العلم ىو كسيلة األمم ُب النهوض ٕباضرىا كمستقبلها، كأف التخطيط للَببية 

كالتعليم ىو الركيزة األساسية كاللبنة األكٔب ُب بناء أم ٦بتمع ناجح قادر على ا٤بنافسة كالبقاء كسط 
.  ا٤بعرفة أطرافوعآب ٲبوج بالعلم  كتتجاذب

العلـو اإلسبلمية ملمحان للتطوير ا٢بضارم، كمعينا للبحوث االستقرائية، للمسار ا٤بتأرجح بْب التألق كالتقلص "دُّ تع
اللٌذين طبعا ا٢بضارة العربية اإلسبلمية، عرب قركف عديدة، كفَبات مديدة، امتازت فيها األمة بالتطور ُب الفكر، 

كالتنامي ُب البحث، كالتواصل ا١باد مع النتاج العلمي كالفِب كالفكرم لؤلمم السابقة، بواسطة الَبٝبة الفعالة، 
كالعبور العقبلين من ثقافة التلقي كاإلشهار كا٤بشافهة، إٔب ثقافة االبتكار كاالستنباط كالتعليل، فاستوت ا٤بواىب 

كتنامت البحوث كتراكمت ا٤بصنفات، كأسفرت النهضة  على سوقها، كآتت القرائح أكلها ضعفْب بإذف رّٔا،
العلمية كالفكرية كالدينية كالٌلغوية، عن صبح مشرؽ أخاذ، نقل األمة نقلة نوعية أصبحت ّٔا ٙبتل الصدارة عن 

جدارة، كذلك عرب أحقاب زمنية متبلحقة،اعتمدت فيها على قوة ا٤بنطق، ال على منطق القوة، فاستمالت 
ا٤بواىب من كل ا١بنسيات، كأعطت من نتائج التصور كاالستقراء، كالبحث كالتجريب، ما هنض بالبحوث العلمية 

 .هنضة طفرية كبّبة،ٓب يشهد ٥با التاريخ مثيبلن 
                                                           

162، ص انظر ا٤بصدر السابق()

145، ص انظر ا٤بصدر السابق()
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فهدـ ما كاف باقيان، كأفسد ما كاف صا٢بان، ككاد أف يأٌب على  ، فأىلك ا٢برث كالنسل،()حٌب جاء االستعمار
من  البنياف من القواعد، لوال أف اهلل سٌلم،فقٌيض لؤلمة من أكٕب العـز من العلماء الربانيْب كا٤بصلحْب ا٤بخلصْب

 .كاف ذا أثر ُب استعادة األ٦باد
كاإلشكالية الٍب ننطلق منها ُب ىذا ا٤بنحى، ترتكز آنيا على دكر العلـو اإلسبلمية، ُب اإلقبلع ا٢بضارم ا٤بتوخى، 

، كُب إطار توؽ حقيقي لدل األمة إٔب التنمية ا٤بستدامة،  انطبلقا من حصانة عقائدية ُب ظل تكاملية للعلـو
كالتحصْب الذاٌب كالديِب كالفكرم، من العو٤بة الطاغية، ٩با يضمن لؤلمة مستقببل متوازنا فٌعاال، ٰبقق ا٤بطلوب 

 ()".كيليب ا٤برغوب
منهاج شامل كحاكم كضابط لكل ميادين االجتماع، فلقد : دين كدنيا، كألف شريعتو ىي: كألف اإلسبلـ"

ارتبطت ُب العلم اإلسبلمي كفكر ا٤بفكرين كثقافة ا٤بثقفْب كدعوة الدعاة اإلسبلميْب علـو الدنيا بعلـو الدين، دك٭با 
 .ازدكاجية أك تناقض أك انفصاـ

 ،فالدين عندنا ٫بن ا٤بسلمْب علم، كالعلم عندنا دين، ٗبعُب أننا نتقرب بالعلم إٔب اهلل، ألننا مأموركف بالتعلم 
كريادة الدنيا ُب العلم، فالعلم من ىذه الناحية دين، كنفهم الدين بالعلم، فإف أكرب قضيتْب ُب اإلسبلـ أيثبتتا 

 .بالعقل كٮبا األلوىية كالنبوة، فالدين من ىذه الناحية علم
التطابق بْب حقائق القرآف، )(:)13ص:نظرات ُب القرآف)ُب كتابو -  رٞبو اهلل-يقوؿ الداعية الشيخ ٧بمد الغزإب 

رم السحاب، كيستحيل أف ٚبتلف حقيقة كونية،  كمعارؼ الكوف مفركض ابتداء، فإف مينزّْؿ الكتاب ىو ٦بي
 ((.كحقيقة قرآنية، كما ال ٱبتلف قوؿ العاقل كعملو

كلقد ٘بسد ىذا ا٤بنهج الشامل ُب الثقافة اإلسبلمية الذم ٯبمع بْب الدين كالعلم منذ البدايات األكٔب لتبلور  
االجتماع اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية، فكاف اإلٲباف القليب ىو احملرؾ لبناء الدكلة، ككاف الوحي السماكم ىو 

مصدر الشريعة كالفقو كالقانوف لتلك الدكلة، ككانت العلـو الشرعية ىي حافز اإلبداع للعلـو ا٤بدنية، ككانت ثقافة 
عمراف القلوب ىي ا٤بعجزة لعلـو التمدف ا٤بدين، الٍب يتم ّٔا عمراف الواقع ا٤بادم ا٤بعيش، ككانت علـو أصوؿ 
 .الدين كأصوؿ الفقو، ميادين لئلبداع العقلي ُب حضارة اإلسبلـ، كثقافة العلماء كا٤بفكرين كالدعاة اإلسبلميْب

 كىو الفصاـ الذم أصاب ثقافات أمم كثّبة ،ك٘بسيدان ٥بذه الرباءة من الفصاـ النكد بْب علـو الدين كعلـو الدنيا 
 برىانان على ىذا التكامل -ُب عصور ازدىارىا كإبداعها كعطائها - رأينا ثقافة حضارتنا اإلسبلمية،كحضارات شٌب

، فالثقافة ىي كل ما يثمر هتذيب كعمراف النفس  ا٤بنهجي كالشموؿ التطبيقي بْب ٨بتلف ألواف الثقافة كالعلـو
اإلنسانية من ٨بتلف ا٤بعارؼ كالعلـو كاآلداب كالفنوف كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ، كىي تكوف إسبلمية عندما 

 ٝباع دين - مع العقيدة كالشريعة-الٍب ٛبثل يكوف التهذيب كالعمراف فيها كّٔا ٧بكومْب ٗبعايّب قيم اإلسبلـ،
 .اإلسبلـ

كألف ىذه ىي ا٤بيزة الٍب ٛبيزت ّٔا الثقافة اإلسبلمية ُب تكاملها الشامل كالعاـ، كجدنا منهجها ىذا متجسدان ُب  
 .إبداع كل عىلىم من األعبلـ الذين مثَّلوا منارات ُب اإلبداع كاالجتهاد كالتجديد ُب تارٱبنا ا٢بضارم الغِب كالعريق

                                                           

() ىو احتبلؿ كليس استعماران : الباحث

أثر العلـو اإلسالمّية في تفعيل الّتكامل المعرفي "مقدمة إعالف ملتقى دكلي بعنواف " انظر  األغواط،جامعة عمار ثليجي ()
 ،"كاإلقالع الحضارم

http://www.lagh-univ.dz/?page_id=5339         ،http://vb.tafsir.net/tafsir41642/#.V5zzq_krLIU 

http://www.lagh-univ.dz/?page_id=5339%20%20%20%20%20%20%20%20�http://vb.tafsir.net/tafsir41642/#.V5zzq_krLIU
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ىكذا ٛبيز ا٤بنهج اإلسبلمي ُب طبيعتو، كُب تكوين العلماء كإنتاج ا٤بفكرين اإلسبلميْب بتكامل مصادر  
العقل، كالنقل، كالتجربة، كالوجداف، كبتكامل ... ا٤بعرفة، كبتكامل أدكات ا٤بعرفة كسبل ٙبصيلها، كامتزاجها

 .اإلبداعات ا٤بعرفية ُب ثقافة ا٤بفكر الواحد، تكامبلن أًب ما يكوف التكامل
ىذا بينما كقفت الكنيسة ُب ببلد الغرب ُب العصور الوسطى موقفان عدائيان من أم رأم ٱبالفها ٩با يتوصل لو 

العلماء حٌب لو كاف صحيحان، كتباعدت ا٤بسافة بْب العلم كالدين، الذم كاف من آثاره ا٢بكم باإلعداـ على كثّب 
 ()".(جاليليومن العلماء الرائدين على رأسهم 

  المسلميننماذج مشرقة لتكامل العلم عند العلماء: المحور العاشر
تاريخ ا٤بسلمْب مليء بالعلماء الذين نبغوا ُب ميادين العلم، فمنهم من نبغ ُب علـو الدين، كمنهم من 

 .نبغ ُب علـو الدنيا، كمنهم من نبغ ُب علـو الدين كالدنيا معان 
 جاء ّٔا الٍب أف يبدءكا ٗبعرفة ما يتصل بدينهم من فهم القرآف، كأحكاـ العبادات، كا٤بعامبلت الطبيعيككاف من "

ٍب انطلقوا بعد ذلك كمعو إٔب كل .. كحرصهم على تطبيقو ُب حياهتم . اإلسبلـ، من كاقع إخبلصهم لدينهم
. علم، ككل فن ٓب يقفوا عند حد فيو كٓب يتحرجوا من العٌب منو

. كلذلك كجدنا فطاحل من علماء ا٤بسلمْب، ُب كل فرع من فركع العلم
كأخّبان كأكالن أف الدين كالعلم ُب نظر اإلسبلـ ٓب يوؿ كل منهما ظهره لآلخر، كيتخذ طريقان معاكسان، بل كاف 

. للثايناألكؿ عندىم باعثا من البواعث الرئيسية 
 لبطليموس على (الفلك) ُب الرياضيات السماكية (مآّسط)كقد ركل أف عمر بن ا٢بساـ كاف يقرأ يوما كتاب ))

أفسر آية من القرآف : م تقرءانو؟ فقاؿ األّٔرمما الذ: ، فدخل عليهما بعض الفقهاء، فقاؿ ٥بمامأستاذه األّٔر
فأنا  ( سورة ؽ6)َّىفرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثٱٱٱُّ:الكرًن كىى قولو تعأب

 .((أفسر كيفية بنائها
. فهكذا كاف الربط عندىم بْب العلـو ا٤بختلفة كالقرآف الكرًن، فكلها نابع منو، كخادـ لو

.  ٘بر مقطورات العلم، كخزائنو ا٤بتنوعةالٍبككاف الدين ىو القاطرة ..  طريق كاحد ُبكمن ىنا سار الدين مع العلم 
. ككلها تكوف قطارا كاحدا، أك قافلة كاحدة ُب ا٢بياة تسّب باسم اهلل

كٞبل ىذه .. كقد أنتج ىذا هنضة علمية كحضارية أضاءت الدنيا، كمهدت الطريق للنهضة األكركبية ا٢بديثة
النهضة، أك أضاء مشعتها، رجاؿ مؤمنوف برّٔم، على ٨بتلف مستوياهتم، كا٘باىاهتم، ال يزاؿ الكثّب منهم درة ُب 

: ، منهم()"تاج اإلنسانية
ا٤بدينة إحدل عشرة أىبيو سىًعيد، ككاف عمره ٤با قدـ النَّيبٌ : األنصارم ا٣بزرجي، كنيتو()": زيد بن ثابت-1

ا، كقيلسنة، كاستصغره رىسيوؿ اللًَّو  ٓب يشهدىا، كىًإ٭با شهد ا٣بندؽ أكؿ :يـو بدر، فرده، كشهد أحدن
ككانت راية بِب مالك بن النجار !  أنو نعم الغبلـ:ككاف ينقل الَباب مع ا٤بسلمْب، فقاؿ رسوؿ اهلل "مشاىده،

                                                           

،532 ، ع٦بلة الوعي اإلسبلمي، "ىل عرفت حضارة اإلسالـ الفصل بين الدين كالعلم"، انظر أبوزيد ()
http://       198.8.90.20:8080/alwaei.com/topics/view/article_new2dfa.html?sdd=592&issue=460

11- 10، ص1، طعلم التفسير كيف نشأ كتطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضر النمر، انظر ()
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، فأخذىا رسوؿ اللَّو يا : ثابت، فقاؿ عمارة كدفعها إٔب زيد بن.  صلى اهلل عليو كسلميـو تبوؾ مع عمارة بن حـز
ا للقرآف منك:رسوؿ اللَّو، بلغك عِب شيء؟ قاؿ  ()((.ال، كلكن القرآف مقدـ، كزيد أكثر أخذن

ا فتعلمها، الوحي كغّبه، ككانت ترد على رسوؿ اهلل ككاف زيد يكتب لرسوؿ اللَّو  كتب بالسريانية فأمر زيدن
. ألىب بكر، كعمرككتب بعد النيب

 .كىو الذم كتب القرآف ُب عهد أيب بكر كعثماف رضي اهلل عنهما
 ككاف عثماف ،كاستخلف عمر زيد بن ثابت على ا٤بدينة ثبلث مرات، مرتْب ُب حجتْب، كمرة ُب مسّبه إٔب الشاـ

. يستخلفو أيضنا إذا حج، كريمي يـو اليمامة بسهم فلم يضره
، فأخذ الشافعي بقولو ُب الفرائض عمبلن ّٔذا ()((أفرضكم زيد)):ككاف أعلم الصحابة بالفرائض فقاؿ رسوؿ اللَّو

. ا٢بديث، ككاف من أعلم الصحابة كالراسخْب ُب العلم
 . ككاف عىلىى بيت ا٤باؿ لعثماف،ككاف من أفكو الناس إذا خبل مع أىلو، كأزمتهم إذا كاف ُب القـو

 ()"((.اليـو مات حرب ىذه األمة، كعسى اللَّو أف ٯبعل ُب ابن عباس منو خلفنا:"ك٤با توُب قاؿ أىبيو ىريرة
، ()((أفرضكم زيد بن ثابت)):قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿكعن أيب قبلبة، تابعٌي جليل، عن أنس "

كىي شهادة لًزيد بن ثابت بأنو أعلم ا٤بخاطبْب با٤بواريث فيؤخذ منو أنو يرجع إليو عند االختبلؼ، 
 ()."كاعتمده الشافعي ُب الفرائض كرجَّحو على غّبه

أرحم أمٍب بأمٍب أبوبكر، كأشدىم ُب أمر اهلل عمر، كأصدقهم حياء عثماف، كأقرأىم لكتاب اهلل أييٌب )):كيقوؿ "
بن كعب، كأفرضهم زيد بن ثابت، كأعلمهم با٢ببلؿ كا٢براـ معاذ بن جبل، كلكل أمة أمْب كأمْب ىذه األمة 

 ()((.أبوعبيدة عامر بن ا١براح

                                                           

باب ذكر مناقب زيد بن ثابت كاتب  - كتاب معرفة الصحابة  (5778)المستدرؾ على الصحيحينُب أخرجو ا٢باكم ( )
[476ص:3ج]النيب 

باب - كتاب ا٤بناقب  (8229)السنن الكبرلأخرجو النسائي ُب  (كأفرضهم زيد)ٓب يعثر عليو الباحث ّٔذا اللفظ، كبلفظ ( )
[363:ص: 7ج]زيد بن ثابت 

127- 126، ص2ط،طالفكرج.، دأسد الغابةابن األثّب، انظر ( )

مسند ا٤بكثرين من  (13990)المسند ُب أخرجو أٞبد (كأفرضهم زيد بن ثابت)ٓب يعثر عليو الباحث ّٔذا اللفظ، كبلفظ ( )
باب مناقب معاذ بن  (3790)السنن، كالَبمذم ُب إسناده صحيح[405ص:21ج] مسند أنس بن مالك–الصحابة 

( 154)السننكابن ماجة ُب ،صحيح : حكم األلباين[664ص:5ج]جبل، كزيد بن ثابت، كأيٌب، كأيب عبيدة بن ا١براح 
إسناده صحيح[107ص:1ج]فضائل زيد بن ثابتملسو هيلع هللا ىلصباب ُب فضائل أصحاب رسوؿ اهلل 

 180- 179، ص3ط، ج.، دسبل السالـالصنعاين، انظر  ()
 إسناده[405ص:21ج] مسند أنس بن مالك –مسند ا٤بكثرين من الصحابة  (13990)المسندُب  أخرجو أٞبد ()

 باب مناقب معاذ بن جبل، كزيد بن ثابت، كأيٌب، كأيب عبيدة بن ا١براح  (3790)السنن، كالَبمذم ُب صحيح
 فضائل زيد باب ُب فضائل أصحاب رسوؿ اهلل  (154)السننكابن ماجة ُب،صحيح : حكم األلباين[664ص:5ج]

إسناده صحيح [107ص:1ج]بن ثابت
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 ٤بدارؾ كاستعدادات أصحابو؟ أفبل ٯبدر ٗبن يتأسى ٗبنهجو، كيقتدم أفليس ىذا مظهران من مظاىر إدراكو 
 ّٔديو ُب التعليم أف يعِب بالتعرؼ على قدرات تبلمذتو كمدل حرصهم، كاستعدادىم؟ 

كاألمة أحوج ما تكوف إٔب طاقات أبنائها كقدراهتم أليس من حق الطالب على أستاذه أف ينصح لو كيوجهو ٤با 
 ()."يناسبو حٌب يبدع ُب فن دكف غّبه كأين يبدأ التوجيو إف ٓب يكن من التعليم

كنبوغو ُب عدة علـو ":( ـ1048-  ىػ440 ـ كتوَب سنة 973-  ىػ362 )أبو الريحاف البيركني-2
إف البّبكين ىو أعظم عقلية ظهرت : كاف من أٮبها الفلك كالرياضة، يقوؿ عنو ا٤بستشرؽ األ٤باين الذم نشر كتبو

ُب التاريخ، ال ُب الشرؽ كحده، كال ُب الغرب كحده، كال ُب القدًن كحده، كال ُب العصور ا٤بتوسطة كال العصور 
 .ا٢بديثة، إنو أكرب عقلية ظهرت ُب التاريخ

ىذا العآب الفذ الذم سبق األفكار كلها ُب عآب الرياضة كالفلك، كاف من كبار العلماء ا٤بشتغلْب بعلـو 
الدين أيضا، حٌب لّبكل أحد أصدقائو أنو ذىب ليزكره، كىو على فراش ا٤بوت كُب النزع األخّب، فحْب رآه قاؿ 

، فإالـ (اصطبلح فقهي للجدكد من ناحية األـ)لقد كنا نتحدث ُب يـو من األياـ عن ا١بدات الفاسدات : لو
أُب ىذه ا٢بالة، كىذه الظركؼ تسأؿ عن ا١بدات الفاسدات؟ فقاؿ لو : انتهينا من أمرىا؟ فقاؿ لو صاحبو

 كٙبدثا سويا ُب ا٤بوضوع ٍب خرج ، ألف ألقى اهلل كأنا من العا٤بْب ّٔا، خّب من أف ألقاه كأنأّا من ا١باىلْب:البّبكين
. الزائر الصديق، كٓب يبعد إال قليبل عن البيت، حٌب ٠بع الصراخ ٤بوت البّبكين

  ٍب ترينا ،ىذه الواقعة الٍب كانت آخر ٙبرؾ علمي ُب حياتو، ترينا ٤باذا كاف أعظم عقلية، كأعظم عآب ُب التاريخ
فكاف مع نبوغو ُب الفلك .. ا٢بافز الديِب الذم كاف يدفعو كيدفع أمثالو إٔب العٌب من العلم بكل أنواعو 

كالرياضيات كغّبىا، متبحرا كذلك ُب العلـو ا٤بتصلة بدينو كأحكامو، ألنو ٓب يكن ىناؾ أم حاجز بينها، بل كاف 
 ()".بعضها يغذل بعضا كيقويو

ىو أبو عبداهلل ٧بمد بن موسى الشهّب با٣بوارزمي  :(ـ847- 781=ق232-165)"الخوارزمي-3
عآب جليل ُب تاريخ علم الرياضيات خاصة، كصاحب الفضل األبقى الشاىد على تطور ىذا العلم 

 ()"ُب ماضيو كحاضره كمستقبلو
، ككتاب ا١برب نفسو الذم (علم ا٤بواريث )كضع علم ا١برب كىو يعاِب مسألة من مسائل الفرائض"كقد

 ()".نصفو األكؿ فقو، كالنصف الثاين ُب علم ا١برب: أسس فيو لعلم ا١برب
قدَّـ ا٣بوارزمي ُب كتابو فصبلن كامبلن عن الكسور، : يقوؿ جوف ماكليش"من إ٪بازات ا٣بوارزمي: فمثبلن 

با٤بعُب اللغوم ُب اللغة العربية موجودة  (الكسر)با٤بعُب االصطبلحي ك (الكسر)كإف الصلة بْب كلمٍب 
                                                           

69  -68ط، ص.، دالمعلم الكفءانظر العبداللطيف،  ()

 13- 11، ص1، طعلم التفسير كيف نشأ كتطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضرالنمر، ( )

 32صاإلسالمية،  العربية  من أعالـ الحضارةمقبل، ()

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_711_Fahm.pdf

 ( ،532 ، ع٦بلة الوعي اإلسبلمي، "ىل عرفت حضارة اإلسالـ الفصل بين الدين كالعلم"،انظر أبوزيد(
http://198.8.90.20:8080/alwaei.com/topics/view/article_new2dfa.html?sdd=592&issue=460

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_711_Fahm.pdf
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كتعِب األعداد ا٤بكسورة ىي (  كسر)ُب اللغة اإل٪بليزية، فكلمة  (Fractur)ك (Fraction)بْب كلمٍب 
 ()"إْب... كلمة ا٣بوارزمي الذم بْبَّ كيف ٲبكن تقسيم الواحد ا٤بفرد إٔب قطع

كفضبلن عن تبحر ا٣بوارزمي ُب علم ا٢بساب كابتكاره لعلم ا١برب فقد أٙبف خزائن الَباث "
العريب اإلسبلمي ا٢بي ا٤بتجدد ٗبؤلفات كٕبوث نفيسة ال تضارع ُب ميداف علم الفلك كا٥بندسة 

 ()".كا١بغرافيا كالتاريخ
 































                                                           

38، ص 572 ، ع٦بلة الوعي اإلسبلمي، "الرياضيات مثاال.. مياسم العلم العربي على العلم الغربي"يعقوب،  ((

 (  35صاإلسالمية،  العربية  من أعالـ الحضارةمقبل،(

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_711_Fahm.pdf

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_711_Fahm.pdf
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 التعليم كالتعلم: الرابعالمبحث 

التعليم كالتعلم : المحور األكؿ
مفهـو العلم ُب اإلسبلـ شامل لكل ٚبصصات العلم النافع، كاإلسبلـ رسالة فريدة ُب رحابتها الثقافية، ال "

تشأّها رسالة أخرل من رساالت السماء أك األرض، فإف نصوص القرآف الكرًن،كاأللوؼ من السنن ا٤بأثورة عن 
 تشكل مادة علمية تتصل بفركع الثقافة اإلنسانية كلها، إٔب جانب ما ٛبيزت بو من علـو صاحب الرسالة 

 .العقائد كالعبادات الٍب ليس ٥با مصدر ييوثق بو غّب الوحي األعلى
 – مع استقرار آّتمع ا٤بسلم –إف ا٤بوضوعات الٍب ٙبدث فيها القرآف الكرًن كتوسعت فيها السنة النبوية انتظمت 

علومان كاضحة ا٤بناىج معركفة الوجهة، فربزت كتقدمت علـو الشريعة، كعلـو اللغة، كعلـو ُب الطب، كُب 
الكيمياء، كُب الطبيعة، كُب الفلك، كُب الرياضيات كُب غّبىا من علـو قامت عليها ا٢بضارة اإلسبلمية ُب عصرىا 

 ()."الذىيب، ككانت أساسان للحضارة اإلنسانية ا٤بعاصرة

نشاط بشرم منهما، فهما  ييعدُّ التعلم كالتعليم من أساسيات ا٢بياة، ٕبيث ال ٱبلو"ىذا ك
ٲبثبلف جانباف رئيسياف من حياة كل فرد ككل ٦بتمع؛ فبواسطة التعلم يكتسب الفرد ٦بمل خرباتو 

الفردية، كعن طريقو ينمو كيتقدـ، كبفضلو يواجو أخطار البيئة،كيسيطر عليها، كيكوف أ٭باط السلوؾ 
على اختبلفها، كيصبح منتجان للعلم كالفن كالثقافة، ٥بذا أكلت الدكؿ عملية التعلم كالتعليم جل 

 ()".اىتمامها، كأنشئت ٥بما ا٤بؤسسات ا٤بسئولة عن إدارهتما كاستمرارٮبا كتوجيههما
. إف التعلم أمر مألوؼ ُب حياتنا، كلكن تعريفو تعريفا علميان يظل مسألة مثّبة للجدؿ"

كإذا توخينا تعريفا بسيطا للتعلم، ٲبكن القوؿ أنو تعديل للسلوؾ من خبلؿ ا٣بربة، فثورندايك يعرؼ التعلم 
، كىنا ٯبب أف ٭بيز بْب التعلم كبْب التقدـ أك استمرار التحسن (أنو سلسلة من التغّبات ُب سلوؾ اإلنساف)على

 .ا٤بفيد، ٗبعُب أنو ليس كل تغّب ٲبكن أف يسمى تعلمان 
التعلم بأنو عملية تكيف االستجابات لتناسب ا٤بواقف Anderson and Gates كقد كصف أندرسن كجيتس 

كبْب ( كالنمو ) فقد دعا إٔب التمييز بْب العوامل الٍب تتحكم فيها الوراثة إٔب حد بعيدGagneا٤بختلفة، أما جانييو 
 التعلم بأنو ٦بموعة تغّبات تكيفية  thrope، ككصف ثركب (التعلم)العوامل الٍب ىي ُب األساس نتاج التجربة البيئية

ٙبدث لسلوؾ ا٤برء، كىي ُب حصيلتها تعبّب عن خربات ُب التبلـؤ مع البيئة، كباختصار ٲبكن إيراد التعريف التإب 
ىو تغيّب كتعديل شبو دائم ُب السلوؾ نتيجة للخربة كالتدريب كا٤بمارسة، حيث يتعرض ا٤بتعلم إٔب ):للتعلم

 .(معلومات أك مهارات كمن ٍب يتغّب سلوكو أك يتعدَّؿ بتأثّب ما ييعرض لو، كىو ثابت نسبيان 

                                                           

  219 – 218 ص،1، طالتربية اإلسالمية بين األصالة كالمعاصرة انظر القاضي، ()

  13ص، 1،  طمقرر المهارات األكاديميةا١بامعة اإللكَبكنية السعودية،   ()
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كال يقصد بالتعلم حشو الطالب با٤بعلومات كا٤بعارؼ، بل ىو نشاط اجتماعي تفاعلي كبنائي، يقـو بو ا٤بتعلم مع 
أشخاص آخرين كأفكار أخرل، كىذا يتطلب من ا٤بتعلم أف يبذؿ جهدان حملاكلة اكتساب ا٤بعارؼ كا٤بهارات، 

 ()".كاالنتهاء منو( ا٣بربة )فالتعلم ال ٰبدث إال عندما يكوف ىناؾ فرقان بْب حالة االبتداء ُب ا٤بوقف
 (Whole andكىناؾ طريقتاف ٲبكن أف يتم ٗبوجبهما التعلم، كٮبا طريقة التعلم الكلي كا١بزئي "

partlearning) فاألكٔب يتم تعلمها كوحدة كاحدة كُب الثانية تقسم ا٤بادة إٔب موضوعات يتم تعلمها 
الواحدة تلو األخرل، كقد أظهرت الدراسات أف التعلم باستخداـ الكل تزداد فعاليتو مع مركر الزمن، 

أثناء ٕبثو ألنواع التعلم ا٤بتسمة بالتكامل أف ٦برد القرب ا٤بكاين  (ثورندايك)كُب ىذا الصدد كجد 
كالزماين ٓب يعد كافيان ُب معظم ا٢باالت لتفسّب كيفية ارتباط األشياء ببعضها البعض، كأكضح أنو إذا 
ٓب ٰبس الفرد أف ىناؾ عبلقة بْب موقفْب، فقد يدركهما على التوإب عدة مرات دكف أف يكوف ىناؾ 

 ()."ربط بينهما
كالعلم إدراؾ الشيء ٕبقيقتو كا٤بعلم من يتخذ مهنة التعليم كمن لو ا٢بق ُب ٩بارسة إحدل "

كالكثّب : ا٤بهن استقبلالن ككاف ىذا اللقب أرفع الدرجات ُب نظاـ الصناع كالنجارين كا٢بدادين، قلت
الغالب أف تطلق كلمة معلم على من يتؤب التعليم كالتدريس للمواد ا٤بختلفة بطريقة نظامية أك غّبىا 

 ()."كحاؿ الكتاب كا٢بلق ك٫بو ذلك

 :           ٲبكن تلخيص أىم األسس الٍب تقـو عليها عملية التعليم كالتعلم على النحو التإب"
 :ا٤بتعلم، من ٨بتلف جوانبو، مثل:أكالن 
 .مرحلة ٭بوه- 3.              تكوينو- 2.              طبيعتو- 1
 .عملية التعلم ا٤بناسبة لقدراتو كحاجاتو كدكافع سلوكو- 5.            كظيفتو- 4

آّتمع، فالَببية عملية اجتماعية، كمن ٍب ينبغي أف يراعي برنامج إعداد ا٤بعلم العوامل ا٤بؤثرة على آّتمع، : ثانيان 
. ا٤بشكبلت الٍب يواجهها- 4. مرحلة التغّب الٍب ٲبر ّٔا- 3.  ا٤بؤسسات ا٤بتوافرة فيو- 2. ثقافة آّتمع- 1: مثل
 :ا٤بعرفة، كذلك من حيث:ثالثان 

 .التطورات ا٤بعاصرة فيها- 5.كظيفتها- 4. توجيهها- 3.  مصدرىا كمداىا- 2. طبيعتها- 1
 :فنوف التعليم، كمن أٮبها بالنسبة للمعلم: رابعان 

االشَباؾ ُب اختيار األىداؼ الَببوية كصياغتها كٚبطيط األنشطة التعليمية الٍب ٙبققها، كاشتقاؽ األىداؼ - 1
 .قصّبة األجل من أخرل طويلة األجل كتقوًن مدل ٙبقيق األىداؼ

                                                           

14صا٤بصدر السابق، انظر  ()

63ص،1، طالمنهاج التكامليالطيطي كأبوشريخ،  ()

15ط، ص.، دالمعلم الكفءالعبداللطيف،  ()
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 .تفهم تعليمات ا٤بوجهْب كاإلداريْب كغّبىم ٩بن يعمل معهم كتنفيذىا ٗبا ٰبقق األىداؼ الَببوية- 2
االختيار السليم ٣بربات ا٤بنهج، كإثرائها بالتطبيقات ُب ا٤بواد األخرل، كاالستفادة من التطورات ا٤بعاصرة ُب - 3

 .٦باؿ ٚبصصو، كمعرفة ٚبصصو كنظاـ لو خصائصو
االحتفاظ بدكافع قوية لدل تبلميذه ٫بو متابعة تدريسو، كالتنوع ُب طرؽ عرضو ُب أثناء التدريس كفق مواىب - 4

 .طبلبو كدكافعهم كحاجاهتم، ككفق متطلبات العصر
 .استخداـ تقنيات التعليم ا٢بديثة ُب تدريسو ٗبهارة- 5
 .توجيو الطبلب كإرشادىم كمساعدهتم عل حل مشكلتهم التعليمية- 6
 .التطبيق العملي ألسس التدريس كاكتساب ا٤بهارات التدريسية البلزمة ٤بمارسة ا٤بهنة- 7

مواكبة التطورات ا٤بعاصرة سواء بالنسبة ٤بتطلبات آّتمع أك متطلبات ا٤بتعلم أك ا٤بعرفة كمنها ٦باؿ : خامسان 
 ()."التخصص أك ُب أساليب التعليم  كطرقو كأدكاتو أك ُب مفهـو تربية ا٤بتعلم

التعلم الفعَّاؿ : المحور الثاني
: يتضمن التعلم الفعَّاؿ سلسلة من النشاطات تتلخص ُب"
 .ا٢بصوؿ على معلومات كأفكار جديدة سواء من احملاضرات، كالعركض التقدٲبية، كالنقاشات كالقراءة- 1
 .ٯبب تسجيل كتنظيم ا٤بعلومات، كيشمل التسجيل بعض أشكاؿ نشاط تدكين ا٤ببلحظات: تسجيلها- 2
 .ٯبب تنظيم ا٤بعلومات لتتقاطع كتتبلقى بأشكاؿ عدة، كأماكن كأكقات ٨بتلفة: تنظيمها- 3
يشمل تسجيل كتنظيم ا٤بعلومات انسيابية األفكار، كالتفكّب حوؿ األشياء ا٤بختلفة الٍب قد : استيعأّا كفهمها- 4

 .تكوف ٠بعتها أك قرأهتا أك شاىدهتا، ٍب ٙبليل ا٤بعلومات بتجزئتها ك٧باكلة فهمها
 .ٯبب تطوير ا٤بقدرة على التعلم كالتذكر حوؿ ما ىو مهم ُب ا٤بوضوع أك ا٤بساؽ: تذكرىا- 5
ٯبب أف تكوف قادران على استعماؿ ا٤بعلومات بنفسك من خبلؿ مناقشتها مع اآلخرين أك : استعما٥با- 6

. استعما٥با ُب كاجباتك مثل القدرة على شرحها أك الكتابة حو٥با
:  ينكيقسم التعلم إٔب نوع

كىو التعلم الذم ٰبدث عند ا٤بتعلم من خبلؿ تركيزه على النقاط :(Surface Learning)التعلم السطحي - 1
.  األساسية ُب ا٤بعلومات ا٤بقدمة لو، مثل األ٠باء كالتواريخ

كىو التعلم الذم يركز فيو ا٤بتعلم على أٮبية األحداث الواردة ُب ا٤بعلومات :(Deep learning)التعلم العميق - 2
. ا٤بقدمة

 ()".حٌب تكوف متعلمان ناجحان ٙبتاج لكبل النوعْب
تظهر الدراسات أف التعلم باألسلوب االستقرائي ُب ٝبيع مراحل التعليم، كالعاـ منو بشكل خاص، "

أفضل من التعلم باألسلوب االستنتاجي ألنو يؤدم إٔب تعلم أعمق، كاحتفاظ با٤بعلومات ٤بدة أطوؿ، 
 ()."(ا٤بشكبلت)كيكسب الطبلب ثقة ُب النفس ُب قدرهتم على حل ا٤بسائل 

                                                           

185 - 184، ص1ط تربية المعلم للقرف الواحد كالعشرين، شوؽ كسعيد،( )

  15ص، 1، طمقرر المهارات األكاديميةا١بامعة اإللكَبكنية السعودية،  ()
 117ص ،1ط، األسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرة، ا٤بقوشي ()
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لتعليم ا: الثالث المحور
 بأنو العملية ا٤بنظمة الٍب ٲبارسها ا٤بعلم ّٔدؼ نقل ما ُب ذىنو من معلومات كمعارؼ  التعليميعرَّؼ"

إٔب الطلبة، كمن ا١بدير بالذكر، أف ا٤بعلم كما ٲبتلكو من خربات ىو من يتحكم ُب درجة ٙبقق 
 ()".حصوؿ الطبلب على تلك ا٤بعارؼ كا٤بعلومات، كما كييعدُّ التعلم الناتج الفعلي لعملية التعليم

إف التعليم ُب ٝبلة الببلد العربية ما زاؿ ٕباجة إٔب ٙبسْب نوعيتو كرفع كفاءتو كتطوير مستول أدائو "
كجودتو، كزيادة فاعليتو، كإدخاؿ تعديبلت جذرية ُب سبيل ذلك على ٧بتواه ككسائلو كأدكاتو 

كأىدافو، نظران لكوف التعليم ما زاؿ يعتمد على طرؽ تعليمية تلقينية أكثر من العمل على ٛبكْب 
الطالب من تنمية إمكاناتو كقدراتو كمواىبو كتعويده االعتماد على النفس كعلى ا٤ببادرة اإلٯبابية ُب 

 ()."٨بتلف ٦باالت العمل
كيضطر ا٤بعلم ُب ىذا العصر أف يشارؾ ا٤بتعلم ُب عملية التعليم كالتعلم كالتفكّب، كيستخدـ ُب التعليم بالصف "

أك شحذ الذىن لتحريض ا٤بتعلم على التفكّب كا٤بشاركة ُب إبداع ا٢بلوؿ ُب Brain Storming طريقة عصف الدماغ 
٤باذا كانت »كيقَبح موقفان فرضيان أك « ..ماذا ٰبدث إذا» يسأؿ ا٤بعلم الطبلب أسئلة من نوع كفيهاالتعليم، 

ٟبن ماذا يكوف »أك « ..كيف ترل أف يكوف ا٢بل ٤بشكلة معقدة»أك «..مواقف فئة من الناس مؤيدة أك معارضة
، كىذه األسئلة تستفز العقل إٔب التفكّب ا٤بتعدد ا١بوانب، كٰباكؿ «مصّبنا لو نضبت ا٤بياه، أك اشتدت ا٢برارة

ا٢باضركف اقَباح حلوؿ مناسبة، يقبلها ا٤بعلم ببل سخرية، كىذا ما يعزز ا٤بشاركْب على االستجابة الفعالة ُب اقَباح 
. ا٢بلوؿ، لو كانت غّب مألوفة، فقد تكوف ىي ا٤بناسبة كاألكثر كاقعية ٢بل ا٤بشكلة مستفيدان من أفكار اآلخرين
كال بدَّ من اإلشارة إٔب أف ا٤بتعلم يواصل التعلم من إنساف با٤بواجهة، أك من برنامج حاسويب، أك من كسائل 

اإلعبلـ كاالتصاؿ ا٢بديثة الٍب انتشرت ُب حياتنا اليومية، كقد يستخدـ ا٤بتعلم ُب التعلم حواس  متعددة، تسمى 
، كمازاؿ يستخدمها ُب ا٢باضر القدـأحيانان تقنيات، أك لغات، مثل اللغة اإلشارية الٍب استخدمها اإلنساف منذ 

لبلتصاؿ كالتعلم كإشارات ا٤بركر، كإشارات األصابع، كاأليقونات البصرية، كالكلمات الشفاىية ا٤بسموعة، 
 ()".كالرسـو البيانية، كالصور البصرية الثابتة كا٤بتحركة كغّبىا من الرموز كا٤بعادالت الٍب تيسر التعليم كالتعلم

 أك على األقل يوفر –كترتكز العملية التعليمية على أربع دعائم ٛبثل األىداؼ ا٤بناط بالتعليم أف ٰبققها "
 : كىذه الدعائم األربعة ىي –األساس إلٯبادىا 

كيقصد بو اكتساب معرفة عامة كاسعة النطاؽ دكف التعارض مع إمكانية التخصص : التعليم من أجل ا٤بعرفة- 1
 .الدقيق ُب عدد ٧بدكد من ا٤بواد ا٤بختارة، ىذا التعليم ٲبثل ا٣بلفية األساسية إٔب التعليم مدل ا٢بياة

                                                           

16ص، 1، طمقرر المهارات األكاديمية ا١بامعة اإللكَبكنية السعودية، ()

، انظر  () 69-68، ص1، طأحاديث عن التعليم أداء كجودةالسلـو

  17 - 16ص، 1،  طمقرر المهارات األكاديمية انظر ا١بامعة اإللكَبكنية السعودية، ()
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كيقصد بو اكتساب الفرد مؤىبلت أداء العمل ا٤بنوط بو، كجعل الفرد لديو القدرة : التعليم من أجل العمل- 2
كألف مؤىبلت العمل تتطور باستمرار فبلبد أف ؛على التكيف مع ا٤بواقف ا٤بختلفة كالٍب غاليا ما تكوف غّب متوقعة

 .يكوف الفرد قادران على تطوير مؤىبلتو كقادران على العمل بصورة ٝباعية
كيقصد بو عدـ ترؾ أية مواىب لدل الفرد دكف أف نربزىا كنصقلها، كا٤بواىب : التعليم من أجل ٙبقيق الذات- 3

ٛبتد من الذاكرة كقوة التفكّب كا٣بياؿ كالقدرة ا١بسمانية كا٢بس ا١بمإب كالفِب كالقدرة على االتصاؿ باآلخرين، 
 .انطبلقان من ا٢باجة لزيادة ا٤بعرفة بالنفس كتشكيل جوانب الوجود اإلنساين كعدـ إىدار موارده

كيقصد بو تطوير قدرات الفرد على فهم كإدراؾ اآلخرين، كتوسيع : التعليم من أجل ا٤بعيشة مع اآلخرين- 4
مساحة رؤيتو كإدراكو كاستيعابو لفهم اآلخرين كتقاليدىم كقيمهم الركحية، كألف إدراكنا كاعَبافنا باآلخرين 

 ()".كمصا٢بهم كأىدافهم كرؤاىم تتيح بيئة أكثر تعاكنا كإنسانية بْب األفراد كالشعوب كآّتمعات

 التلميذ: المحور الرابع
إف طالب العصر الراىن أسعد حاالن من طبلب ا٤باضي، ففي ضوء النظريات الَببية ا٤بعاصرة، كا٤بمارسات "

التدريسية التقدمية، ٪بده غّب مرغم على ا١بلوس طويبلن ليطالع ُب كجو ا٤بعلم بَبكيز أك دكف تركيز طواؿ زمن 
الدرس، إذ يسمح لو جو التدريس ا٤بعاصر بالقياـ ٗبهاـ ٨بتلفة تقطع رتابة ا٤بوقف التدريسي التقليدم الذم ألفناه 

 .ُب ا٤باضي
كٲبكن للطالب ُب ا٤بدرسة ا٤بعاصرة أف ينفذ خطة تعليمية ٙبقق لو تعلمان فرديان أك تعلمان ُب ٦بموعة صغّبة من 

أقرانو، باإلضافة إٔب إمكانية مشاركتو ٝبيع أفراد صفو ُب أثناء مواقف التدريس ا١بمعي، كىو ُب ذلك يستخدـ 
 ()."مواد كأجهزة تعليمية متنوعة من موقف آلخر

 بصفة عامة ُب إطار النموذج التقليدم مقيدان مغلوالن إٔب مقعده دكف حركة لفَبة طويلة يتلقى ذالتلمي"حيث كاف
خبل٥با ما اجتهد ا٤بدرس ُب ٙبضّبه من علـو كمعارؼ موجودة كمفركضة مسبقان على ا١بميع، ٩با يقوم لديو 

الشعور با٣بضوع كا٣بنوع كاالستسبلـ، فييحـر التبلميذ من سبل ا٢بوار كا٤بناقشة كمعارضة ا٤بدرس كالكبار بشكل 
رـى كذلك من النشاط العملي الذم ٲبكن أف ٯبعلو يسهم ُب التحضّب كُب ٙبديد خطة الدرس كٝبيع  عاـ، كٰبي

 .ا٤بواد العلمية الضركرية
ككاف ا٤بدرس يأمر كينهى كال يسمح بتعديل متطلبات ا٤بقرر كا٤بنهج، كيفرض مهارات حددىا الكبار الذين كضعوا 

ا٤بنهج، كما يفرض أ٭باط سلوؾ الراشدين كمستوياهتم كمثلهم العليا كيلـز ٝبيع التبلميذ ّٔا، دك٭با مراعاة 
 ()".كدك٭با عناية ال با٤بتأخرين كال با٤بتقدمْب. ٣بصوصياهتم كحاجياهتم، كال الختبلؼ كتّبهتم ُب التعليم

 :يتلخص إ٪باز التلميذ ُب النموذج التقليدم ُب ثبلثة أنشطة أساسية"
 فهم احملتويات الٍب يعرضها ا٤بدرس- 
 حفظ ىذه احملتويات- 
كعند الضركرة أك ُب الوقت ا٤بناسب يقـو التلميذ باستظهارىا كاسَبجاعها بدقة كأمانة، ككلما كاف دقيقان كأمينان - 

 .ازدادت حظوظ تفوقو ك٪باحو
                                                           

 31-30ص ،1، طخارطة الطريق للمعلم العربيانظر عبدا١بليل،  ()

 291ص ،2، طالتصنيف.العالقة.الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم المضموف  انظرقنديل، ()
  56 ص،1ط التدريس الهادؼ، انظر، الدريج ()
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(المدرس)

الرسال 

(الدرس)

المس  بل

(ال لم ذ)

المرسل

(المدرس)

الرسال 

(الدرس)

المس  بل

(ال لم ذ)

على أف ا٢بفظ رٗبا يأٌب ُب مرتبة قبل الفهم، فالتلميذ ٲبكن أف يتفوؽ كينجح ٗبجرد ا٢بفظ كلو على حساب 
 .الفهم كاإلدراؾ

كٲبكن مبلحظة سلبية التلميذ ُب ىذه الطريقة ُب التدريس، كما أف ىذه الطريقة  كالٍب تعتمد ُب العادة ا٢بفظ 
 .اآلٕب كثّبان ما تكوف سببان ُب انتشار شعور ا٤بلل بْب التبلميذ

 الذم ٲبكن أف يوليو بعض التبلميذ ألجزاء أك فَبات من ا٢بصة الدراسية ىو ُب هناية األمر إما نوع من قإف االنتبا
 ()".الوداعة للتقرب من ا٤بدرس كاستدرار عطفو كرضاه أك خوفان من العقاب، كقلما يكوف حبان للمادة ا٤بلقنة

يسّب ٭بط التواصل ُب النموذج التقليدم ُب خط كاحد كُب ا٘باه كاحد، ذلك أف ا٤بدرس يشرح دكف أف يعّب كبّب "
 ال يساعد ُب تصحيح أداء ا٤بدرس فاىتماـ لردكد فعل التبلميذ كدكف اعتبار إلجاباهتم، كحٌب أداؤىم ُب االمتحا

 .Feed-Backكال ُب تصحيح مسار التدريس،فهناؾ انعداـ للتغذية الراجعة 
 

 
 (2.2)شكل رقم 

 ٭بط التواصل ُب النموذج التقليدم
 :يعمل على النحو التإبFeed-Backكا٤بفركض أف التغذية الراجعة 

 
 

 (3.2)شكل رقم 
 ٭بط التغذية الراجعة

ٕبيث يرسل ا٤بتلقي بدكره كبناء على ما استقبلو من أفكار كمعلومات خربان جديدان إٔب ا٤برسل ٕبيث يصّب ٭بط 
التواصل دائريا بدالن من سّبه ُب ا٘باه كاحد، فتعود ا٤بعلومات ا٤بتعلقة بإ٪باز النظاـ إٔب النظاـ نفسو لتطعيمو ٗبا 

 ()".ٯبعلو يطور أك يصحح أداءه مستقببلن حٌب يصّب مبلئمان للمستجدات كمستجيبان لؤلىداؼ


 ُب إٔباث ا١بنود على اآلالت ا٢بربية ا٢بديثة أثناء ا٢برب Feed Backظهر مفهـو التغذية الراجعة "كقد
العا٤بية الثانية، كُب ٦باؿ السلوؾ اإلنساين استيخدـ ُب نظرية الضبط الذاٌب للسلوؾ حيث يستطيع 

                                                           

  58، ص1، طالتدريس الهادؼ انظر الدريج، ()

  60ص ،انظر ا٤بصدر السابق( )
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إحداث نشاط الحق فيؤثر النشاط البلحق بطريقة  (استجابة كمثّب ُب نفس الوقت)حدث معْب 
 ()."رجعية على النشاط السابق فيوجهو كيعدؿ من مساره إٔب أف ٰبقق ا٥بدؼ

كٚبتلف النظرة ا٤بعاصرة للتدريس عن تلك النظرة التقليدية ُب رؤيتها إٔب ا٤بتعلم، كُب عملية التعلم كالتعليم، كُب "
 :دكر كل من ا٤بعلم كا٤بتعلم حيث تعتمد ىذه النظرية على ٦بموعة مبادئ ٲبكن تلخيصها فيما يلي

إف التدريس ليس عملية لنقل ا٤بعلومات أك للحفاظ على الَباث ا٤بعرُب للبشر، كلكنو نشاطات ٨بططة هتدؼ - 1
 .إٔب ٙبقيق مظاىر سلوكية مرغوبة لدل ا٤بتعلمْب

إف ا٤بتعلم ليس جسما ن كعقبلن ٲبكن تفضيل أحدٮبا على اآلخر، كلكنو كائن بشرم متكامل ا٤بكونات، لو - 2
دكافعو كميولو كحاجاتو كاستعداداتو، كإٮباؿ ىذه ا٣بصائص عند تعليمو يعِب إغفاؿ طبيعة التكوين الفطرم الذم 

 .خلق اهلل عليو البشر
إف ا٤بتعلم ىو ا٤بستهدؼ الرئيس من عمليات الَببية، كمن ٍب فإف التعليم ا٤بعاصر ينبغي أف يػيٍعُب بتهيئة الوقت - 3

 .كاإلمكانات كالعمليات ا٤بناسبة لنمو ا٤بتعلم ٔبوانبو العقلية كا١بسمية كالوجدانية معان 
إف ٭بو ا٤بتعلم يتطلب الَبكيز على نشاطو ىو، كليس نشاط ا٤بعلم، كيكوف جهد ا٤بعلم كنشاطو مركزان على - 4

 .هتيئة الفرص الكافية لنشاط ا٤بتعلم كفاعليتو ُب االحتكاؾ با٤بصادر الٍب ٙبقق ا٣بربة التعليمية
مواقف ٨بططة تستهدؼ ٙبقيق ٨برجات تعليمية ))كتأسيسان على ىذه ا٤ببادئ ٲبكن أف نيعرّْؼ التدريس ا٤بعاصر بأنو

مرغوبة لدل ا٤بتعلمْب على ا٤بدل القريب كما تستهدؼ إحداث مظاىر تربوية متنوعة لديهم على ا٤بدل 
 ()"((.البعيد

 








                                                           

 21ص، 1، طالنماذج في بناء المناىجالسمّبم،  ()
 14 - 13،ص2، طالتصنيف.العالقة.الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم المضموفقنديل،  ()
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التدريس : المبحث الخامس

مفهـو التدريس : المحور األكؿ
قاـ بتدريسو، أقرأه كأفهمو للطَّلبة ك٫بوىم : درَّسى ييدرّْس، تدريسنا،درَّس الكتابى ك٫بوىه:"لغة، التدريس

)"((ا٥بندسةى / دىرَّسى الرياضٌيات)) )


موقف ٨بطط يستهدؼ ٙبقيق ٨برجات تعليمية، مرغوب فيها على ا٤بدل القريب، كما : "اصطبلحان 
)"يستهدؼ إحداث مظاىر متنوعة للَببية على ا٤بدل البعيد )



استغبلؿ موقف تعليمي بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم منظم مسبقان، بقصد إحداث تعلم مقصود :إجرائيان 
 .كمرغوب ُب ا٤بتعلم
ٲبات ـ ٦بموعة ا٢بقائق كا٤بفاىيم كالتعىيSubject–Matter:  الدراسية ا٤بادة"كمعلـو أف

–ا٢بيواف–النبات–الكيمياء–الفيزياء(ك موضوعا دراسيا معينان أ ٚبص ٦باال الٍبكالنظريات  كالقوانْب
كالٍب سيقـو ا٤بنهج بَبٝبتها إٔب كاقع  (إْب- ... النحو–األدب–ا١بغرافيا–التاريخ–ا٥بندسة–ا١برب
 ()". أم ٘بسيدىا ُب الكتاب ا٤بدرسي، بيغية تعليمها فيما بعد؛٧بس

إنو : ا٤بخصص لتدريس موضوع ما، كبعبارة أخرل أكثر تفصيبلن   آّاؿ الزمِبفهوLesson: الدرس"أما
كا٤بفاىيم كالتعميمات  كا٤بهارات ا٤براد إكسأّا  جزء من الوحدة الدراسية يتضمن ٦بموعة من ا٢بقائق
 ()".دقيقة (50 – 35)للتبلميذ خبلؿ حصة دراسية كاحدة قد تَباكح بْب 

أىداؼ التدريس : المحور الثاني
يهتم ا١بانب أك آّاؿ ا٤بعرُب بالعمليات العقلية كالنشاطات الذىنية، كتصنف أىداؼ التدريس ُب "

ىذا آّاؿ، كترتب ترتيبان ىرميان من السهل إٔب الصعب، كمن البسيط إٔب ا٤بركب؛ حيث يبدأ بالتذكر، 
ككاضح من ىذا الَبتيب أف الفهم . ٍب الفهم، ٍب التطبيق، ٍب التحليل، ٍب الَبكيب، كينتهي بالتقييم

 ()."ىكذا.. يتضمن التذكر، كالتطبيق يتضمن كبلن من الفهم كالتذكر، ك
                                                           

 1/738،"درس" مادة ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ٗبساعدة فريق عمل،عمر ()

6، ص1، طفصوؿ في تدريس اللغة العربيةا٣بليفة،  ()
  16، ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي،  ()
 17، ص ا٤بصدر السابق()

157، ص2، طاتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريسكوجك، ( )
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 : أك سيلَّم، كقد يستبدؿ مصطلح ا٤بعرفة بالتذكر مثلىـركقد ير٠بو بعضهم على شكل 

 
 (2.4)شكل رقم 

 ()ىـر مستويات األىداؼ ُب آّاؿ ا٤بعرُب

 ()."مستويات عقلية عليا (ٙبليل، تركيب، تقوًن)اعتبار ا٤بستويات الثبلث األخّبة "كٲبكن 

 استراتيجيات التدريس:المحور الثالث
٦بموعة من اإلجراءات كالوسائل الٍب تستخدـ من قبل ا٤بعلم "تعرؼ اسَباتيجيات التدريس بأهنا 

كيؤدم استخدامها إٔب ٛبكْب التبلميذ من اإلفادة من ا٣بربات التعليمية ا٤بخططة كبلوغ األىداؼ 
الَببوية ا٤بنشودة، كىي تتصل با١بوانب الٍب تساعد على حدكث التعلم الفعاؿ كاستعماؿ طرؽ 

                                                           

 61ط، ص.، دطرائق تدريس خاصةمطارسة كالشريدة،  ()
، 1، ط( ثانوم – متوسط –ابتدائي )تخصص رياضيات - المساعد الختبارات المعلمين  (4)كفايات البابطْب، ()

 11ص

 المعرف 

 

 الفهم+المعرف 

•  

 ال طب ق+الفهم+المعرف 

 

•  

 ال  ل ل+ال طب ق+الفهم+المعرف 

 

 

•  

+ال طب ق+الفهم+المعرف 
ال رك ب+ال  ل ل

 

 

•  

+الفهم+المعرف 

+ال  ل ل+ال طب ق

 ال  و م+ال رك ب



• +

+ال رك ب

ال  و م

 



60 
 

التدريس الفاعلة، كاستغبلؿ دكافع التبلميذ، كمراعاة استعداداهتم كحاجاهتم كميو٥بم، كتوفّب ا٤بناخ 
 .الصفي ا٤ببلئم كالشركط ا٤بناسبة للتعلم، كغّب ذلك من ا١بوانب ا٤بتصلة بالتدريس الفعاؿ

كقد يقـو بعض ا٤بعلمْب بإعداد برامج حاسوبية خاصة ّٔم ٚبدـ األىداؼ الٍب يريدكف ٙبقيقها من 
 ()."الدركس

ينبع ا٢برص على مناقشة اسَباتيجيات التدريس، كإبراز دكر ا٤بعلم ُب تعظيم العائد الَببوم من استخدامها من "
أف الطريقة الٍب يتم ّٔا التعليم أىم كثّبان من ٧بتول التعليم كالتعلم ))االقتناع ٗبقولة أساسية ُب أدبيات الَببية تقرر 

،إذ من خبلؿ الطريقة يكتسب ا٤بتعلم طرؽ علمية كسلوكيات كقيم إٯبابية ٘بعلو قادران على البحث كالتقصي ((ذاتو
عن ا٤بعرفة ُب مصادرىا ا٤بتعددة، كاستثمارىا ُب مواجهة مشكبلتو كترقية حياتو، أما احملتول الدراسي فإف إ٤باـ 
ا٤بتعلم بو ليس ىدفان ُب ذاتو، كذلك يعزل إٔب أف ا٤بعرفة بطبيعتها متغّبة بصفة مستمرة كمتجددة كمتضاعفة، 

كلذلك يصعب على ا٤بتعلم اكتناز كل ا٤بعلومات كا٢بقائق العلمية مهما أكٌب من قدرات على ا٢بفظ كاالستظهار، 
كلذا يركز التعليم ُب عصر االنفجار ا٤بعرُب على تعليم ا٤بتعلم كيف يعلم نفسو كينمي مهاراتو بصفة مستمرة طواؿ 

حياتو، أم إكساب ا٤بتعلم مهارات البحث ك التقصي عن ا٤بعلومات الٍب ٰبتاجها، كتوظيفها ُب مواجهة 
 .مشكبلتو كتطوير حياتو

 ()."كتقاس فاعلية اسَباتيجية التدريس ٗبدل ٙبقيقها ألىداؼ الدرس

 طرؽ كأساليب التدريس :المحور الرابع
لقد أدرؾ ا٤بربوف ا٤بسلموف أٮبية طريقة التدريس، كألَّف بعضهم كتبان كيرّْسىت ٤بعا١بة ىذا ا٤بوضوع، "

، كابن ٝباعة، كأكد ابن خلدكف أٮبية طريقة التدريس عندما اعترب (640: ت)الزرنوجي : كمن ىؤالء
التعليم صناعة، كنعى على ا٤بربْب ا٤بسلمْب ُب ا٤بغرب العريب ُب عهده قصور باعهم ُب ىذا آّاؿ، 

موضحان أف عدـ مبلئمة طريقة التدريس تؤدم إٔب تبديد ا١بهود، كإطالة مدة التدريس، دكف أف 
 ()".تؤدم ىذه اإلطالة إٔب نتائج أفضل

حكيمان؛ يتصرؼ ُب –ا٤بعلّْم :  أم–ينبغي أف يكوف )):(ا٤بدخل)ُب "كأكد ابن بدراف ذلك بقولو
طرؽ التعليم ٕبسب ما يراه موافقان الستعداد ا٤بتعلّْم، كإال ضاع الوقت بقليل من الفائدة، كرٗبا ٓب 

توجد الفائدة أصبلن، كطيرؽ التعليم أمر ذىٍكقي، كأمانة مودعة عند األساتذة، فمن أدَّاىا أيثيب على 
 ()"((.أدائها، كمن جحدىا كاف ميطالبان ّٔا

                                                           

 117- 116ط، ص.، داألساليب الحديثة في تدريس الدين في المملكة العربية السعودية انظر الفرج، ()
 112 - 110ص، 1، طخارطة الطريق للمعلم العربي  انظرعبدا١بليل، ()

، ص ق1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعيةعبداهلل، ( )

61، ص1، طمنهاج طلب العلم برنامج عملي في التأصيل العلمي،األ٠برم( )
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 كمَبابطة لتحقيق ىدؼ أك ٦بموعة أىداؼ ةمتسلسل ىي ما يتبعو ا٤بعلم من خطوات :طريقة التدريس"حيث أف
. تعليمية ٧بددة، كذلك بالتفاعل اإلٯبايب مع الطبلب أك ا٤بادة الدراسية

 أعمار الطبلب كقدراهتم العقلية كا١بسمية، كلتبلءـكتتنوع طرؽ التدريس لتناسب تعليم األفراد كا١بماعات، 
. كلتناسب ٧بتول ا٤بادة التعليمية

: كتصنف طرؽ التدريس كفقا الستخداـ ا٤بعلم إٔب قسمْب
 .كىي الطرؽ الٍب يستخدمها ٝبيع معلمي التخصصات: طرؽ تدريس عامة- 
استخدامها من قبل  كىي الطرؽ الٍب يشيع استخدامها بْب معلمي ٚبصص معْب، كيقل: طرؽ تدريس خاصة- 

 ()".معلمي التخصصات األخرل
من األمور ا٤بنطقية أف يعي ا٤بعلم طبيعة ا٤بادة الٍب يقـو بتدريسها، ذلك ألف كعيو كمعرفتو "كإف

بطبيعتها يساعده على اختيار أنسب طرؽ التدريس لتعليم تبلميذه، كبالتإب مساعدهتم على الوصوؿ 
 ()".إٔب األىداؼ التعليمية ا٤بطلوبة

ٍب البد من معرفة كاقع ا٤بدرسْب كاحتياجاهتم ّٔدؼ ٙبسْب أدائهم، ألف إعداد مدرسي "
ا٤بستقبل  عملية بالغة األٮبية، فإف ا٤بعلم ا١بيد ٲبثل دائمان شرطان كعامبلن رئيسيان ُب تطوير العملية 

 ()".التعليمية
معرفة ا٤بعلم بطرائق التدريس كأساليبو ينبغي أف تتحوؿ إٔب مواقف، يستطيع من خبل٥با أف "كما أف

كعلى سبيل ا٤بثاؿ ىل يعامل . يعرؼ تأثّب ا٘باىاتو كمشاعره كقيمو كسلوكو على كل طفل ُب فصلو
ا٤بعلم الطفل النابو ا٤بنتج كا٤بطيع، بصورة ٚبتلف عن معاملة طفل آخر بطئ التعلم ال ٰبَـب مدرسو أك 
الراشدين؟ من الواضح أف الطفل ٰبتاج إٔب معاملة ٨بتلفة، كلكن نوع ىذه ا٤بعاملة كتوقيتها ينبغي أف 

 .يتحدد بوضوح كيطبق بصورة منتظمة

إف ىذا ا١بانب الثاين أمر بالغ الصعوبة، ذلك ألف ا٘باىات ا٤بعلم كقيمو كمشاعره كسلوكو قد تصبح 
 ().بالغة التعقيد بالنسبة إلدراؾ الطفل

                                                           

177ص، 2ط، المدخل للتدريس، الكثّبم كالنصار ()

8،ص4ط تربويات الرياضيات،  انظرعبيد كا٤بفٍب كإيليا، ()
، انظر ()  350، ص1، ط كجودةأداءأحاديث عن التعليم  السلـو

 270ص، ط.، دمهارات التدريسجابر كزاىر كالشيخ،  ()
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احملاضرة، كا٤بناقشة، كالعرض أك البياف العملي، : كمن أكثر طرؽ التدريس شيوعا ما يلي"
)".كالتعليم التعاكين، كا٢بوار، كتبادؿ األدكار، كغّبىا من طرؽ التدريس ) 

نبلحظ، مع األسف، أف أساتذة ا١بامعات كا٤بعلمْب ييفضلوف، عند تعليمهم، إما أساليب "لكننا
 ()."التعلم الٍب تناسبهم، أك ا٤بيل إٔب أف يػيعىلّْموا كما عيلّْميوا

 على أساليب التدريس خبلؿ النصف Drill and Practiceاستحوذت طريقة التكرار كا٤بمارسة :"فمثبلن 
األكؿ من القرف العشرين ُب الدكؿ ا٤بتقدمة، كمازاؿ ٥با مؤيدكف كمستخدموف ُب عا٤بنا العريب، كٓب 

 ()."يكن استخدامها مقتصران على الرياضيات بل ُب كل ا٤بواد الدراسية ٗبا فيها القراءة كالكتابة
ُب ٝبيع ا٤بواقف التعليمية يكوف ا٤بعلم ٧بور العملية التعليمية من حيث إنو ا٤بخطط كا٤بوجو "حيث أنو

 : كا٤بدير ٥بذه العملية، حيث يقـو ا٤بعلم ٗبهاـ كثّب مثل
 .تشخيص ا٢باجات التعليمية للطبلب- 
 .تصميم ا٣بطط ا٣باصة بتعلم الطبلب- 
 .توفّب ا٤بواد التعليمية أك األجهزة البلزمة للتعلم- 
 ()."متابعة تقدـ الطبلب كتوجيههم، كتقوًن إ٪بازىم- 

كيقـو ا٤بعلم ا٤بتميز خبلؿ مرحلة ٙبضّب الدركس ٗبطالعة ا٤بادة العلمية للدرس الذم سيقـو "
الكتاب ا٤بدرسي، دليل ا٤بعلم، آّبلت العلمية، مراجع علمية : بتدريسو من مصادر متعددة منها

با٤بكتبة، شبكة االنَبنت، كذلك حٌب يكوف على دراية شاملة كعميقة ٗبوضوع الدرس، ٍب يقـو 
 ()."بعملية فرز كاختيار ا٤بعلومات الٍب سيتناك٥با خبلؿ عملية التدريس

كعبلقتو ٗبمارسات  (ا٤بنهج ذم ا١بودة)كقد يكوف تأمل األسئلة اآلتية مدخبلن جيدن الكتشاؼ ا٤بنهج النوعي "
 .                                      ا٤بعلمْب التدريسية

  ما كحدات منهجك أك خربات التعلم الٍب يتناك٥با؟ كما جوىرىا؟              –
 إٔب أم درجة ينهمك الطبلب ُب كاحدة أك أكثر من ىذه الوحدات أك خربات التعلم؟ - 

                                                           

178ص، 2ط، المدخل للتدريس، الكثّبم كالنصار ()

 122ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()
 148ص ،1، ط ا٤بصدر السابق()
  288ص ،2، طالتصنيف.العالقة.الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم المضموف انظر قنديل، ()
104ص، 1، طخارطة الطريق للمعلم العربي عبدا١بليل، ()
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إٔب أم درجة يشعر الطبلب باالستفادة كاالرتباط با٤بعلومات الٍب تعلموهنا من ىذه الوحدات أك خربات - 
 التعلم؟         

 ما أٮبية ىذا التعلم لطبليب؟- 
 أم مناطق احملتول ضركرية عند معا١بة كاحدة أك أكثر من ىذه الوحدات؟       - 
 ()"ىل ىناؾ ىدؼ كمستفيدكف حقيقيوف ٥بذه الوحدات أك خربات التعلم؟- 

: طرائق التدريس كاسَباتيجياتو تستند على عدة أسس كمنطلقات كىي أف"كمن ا٤بعلـو أف 
عملية التدريس إنسانية تقـو على التفاعل بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم ذكم خصائص إنسانية متشأّة من حيث النمو - 1

 .بأبعاده كانفعاالهتم كأحاسيسهم بالتفاعل كالتأثّب ا٤بتبادؿ
 إذ يتعدل تأثّب ا٤بعلم على ا٤بتعلم أسوار ا٤بدرسة كقد تدـك ،عملية التدريس عملية ديناميكية ليس ٥با حدكد- 2

 .حسبما كاف التفاعل مؤثران 
عملية التدريس عملية اجتماعية تتميز باالعتمادية ا٤بتبادلة من خبلؿ سلوكيات اجتماعية كمهارات اتصاؿ - 3

 .تساعد على التفاعل ا٤بناسب لكل موقف اجتماعي
عملية التدريس ال ٙبدث ُب معزؿ عن حاجات الطبلب كاىتماماهتم كقدراهتم كخلفياهتم كما أهنا ال تقف - 4

 .عند حد التلقْب من جانب ا٤بعلم كا٢بفظ كاالستظهار من جانب ا٤بتعلم
 كرٗبا ٯبد البعض أف ا٣بربة ا٤بطلوب ،ك٬بلص إٔب أف احملتول كطريقة التدريس كا٤بعلم تشكل ٝبيعها بيئة التعلم

ف تلقى االىتماـ األكرب أ طريقة التدريس البد كأف بينما ٯبد البعض اآلخر ،توفّبىا للمتعلم أىم تلك العناصر
 ككصل ا٤بهتموف إٔب أبعد من ،حيث تتحدد ٙبتها األىداؼ كأساليب ٙبقيقها كالنشاطات ا٤بناسبة للوصوؿ إليها

. ذلك بأهنم ادعوا أف ىناؾ طريقة مثلى للتدريس
كنرل أف الطريقة قد ٚبتلف من معلم إٔب معلم كٚبتلف تبعان للمادة الدراسية كطبيعة ا٤بتعلم كبيئة التعلم ذاهتا 

. ككذلك التجهيزات كاإلمكانيات ا٤بتاحة ّٔا كال تنس طبيعة الثقافة الٍب تسيطر على ىذه البيئة
فتنصب على تقييم التعلم كٙبسْب الذات  Assessment Strategies كأما اسَباتيجيات التقييم
Self – Improvement من خبلؿ تقييم الذات."() 

                                                           

42 - 41ط، ص.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا، انظر  ()

  163 - 162، ص1، طأسس المناىج المعاصرة٧بمد،  ()
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 (5.2)شكل رقم 

 ا٤بتوالية التعليمية السَباتيجيات التدريس 
إف أىم ما ٲبيز الطريقة ُب النموذج القدًن يتلخص ُب نشاط ا٤بدرس كيَبكز با٣بصوص ُب الشرح "

كاإللقاء كذلك ألداء كظيفة أساسية كىي نقل ا٤بعلومات كالسهر على حفظها كترسيخها ُب أذىاف 
التبلميذ، مع التقيد ما أمكن بركح ا٤بنهاج كٗبا تنص عليو ا٤بقررات من موضوعات كٗبا تتضمنو الكتب 

، كما ٰبرص ا٤بدرس ُب إطار ىذه ا٤بمارسات على تلخيص ا٤بواد الدراسية ُب  ا٤بدرسية من علـو
مذكرات كملخصات عادة ما يعمد إٔب إمبلئها على التبلميذ لتكوف سهلة ا٤بناؿ، ٩با ييضعف لديهم 

 

 

 االستراتيجيات المتمركزة حوؿ الطالب
Student– Centered Strategies 

 
المتوالية التعليمية الستراتيجيات التدريس 

 Instructional continuum of teaching 
strategies 

Teacher – Centered Strategies     
 Lecture       احملاضرة

 Demonstrationالبياف العملي    

 Questioning طرح األسئلة       

  Discussionا٤بناقشة              

   Guided Practiceا٤بمارسة ا٤بوجهة       

  Practice   Independentا٤بمارسة ا٤بستقلة       

 Groupingالتجميع                    

 Role Playingلعب األدكار                  

                      Simulationاحملاكاة                          

  Reflective Inquiry. Thinkingاالستقصاء / التفكّب التأملي    

 المعلماالستراتيجيات المتمركزة حوؿ 
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بقية ا٤بهارات من ٙبليل كتركيب كإبداع كيقلل لديهم ا٤بيل ٫بو البحث كالتثقيف الذاٌب كاالستقبلؿ 
 ()".ُب الرأم

موقف الدراسات ال شك كاضح من مسألة التعلم النشط كالتأملي با٤بقارنة بالتعلم ا٣بامل "ك
لقد كجد أف أسلوب احملاضرة أك االستعراض يكوف مفيدان .كغّب الفعاؿ كتأثّب ذلك ُب نوع التعليم

على ا٤بدل القصّب، لكن أسلوب ا٤بناقشة كحل ا٤بشكبلت يؤدم إٔب عمق ُب الفهم كاالحتفاظ 
 .با٤بعلومات ٤بدة أطوؿ، كتوليد ا٘باىات أفضل ٫بو ا٤بادة الدراسية كبالتإب زيادة االىتماـ ّٔا

كذلك تشّب الدراسات إٔب أٮبية االىتماـ بطرؽ التدريس الٍب تعطي الطالب التأملي فرصة لكتابة 
 ()."ملخص للدرس كصياغة أسئلة مكتوبة ٤با احتواه الدرس من معلومات

اتباع أسلوب األلعاب ُب التدريس من األساليب ا٢بديثة الٍب ٘بعل من التعليم متعة "كييعتقد أف
مسلية، إذ ٙبقق فاعلية ُب ٙبقيق األىداؼ االنفعالية كا٤بعرفية كجزء من األىداؼ النفس حركية، 

كلؤللعاب دكر مهم ُب تشجيع ا٢بوار كتبادؿ األفكار بْب ا٤بتعلمْب، كٖباصة عند الطلبة 
 ()".ا٣بجولْب

 :كمن أنواع األلعاب التعليمية"
تكتب الكلمات ُب الفراغات ا٤بخصصة ٥با أفقيان كعموديان لتعرب كل منها عن : الكلمات ا٤بتقاطعة-  

 ()".إحدل ا١بمل ا٤بثبتة ٔبانب ٨بطط الفراغات

التدريس الفعاؿ : المحور الخامس
ٙبديد األىداؼ الَببوية كالتدريس )التدريس ا٥بادؼ، أم التدريس احملكم الفعاؿ، ىو ٭بوذج نشأ عن ا٘باه "

، كيهتم ىذا النموذج بنشر الفعالية ُب ا٤بمارسات الَببوية كاألنشطة التعليمية بْب أكساط ا٤بربْب (بواسطتها
كا٤بدرسْب كالتبلميذ، ٤بساعدهتم على ترسيخ أسباب النجاح كالتفوؽ كالتحصيل الدراسي كمساعدة ٝبيع أطراؼ 

العملية التعليمية على مواجهة الصعاب ك٘باكزىا، ذلك أف ىذا النموذج ٓب يعد ينحصر ُب الدعوة إٔب ٙبديد 
األىداؼ الَببوية كأجرأهتا حٌب ٚبرج من العمومية كعدـ الوضوح الٍب عادة ما ٛبيز الصياغات ا٤بألوفة لؤلىداؼ، 

                                                           

  56ص ،1، طالتدريس الهادؼالدريج،  ()

 118ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()

144ط، ص.، دطرائق تدريس خاصةمطارسة كالشريدة،  ()

145، ص ا٤بصدر السابق()
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بل أصبح يطمح إٔب إنشاء معايّب كقواعد ٥بيكلة البناء التعليمي برمتو كترشيد عملية التدريس ُب ٝبيع جوانبها 
 ()".كمكوناهتا

التعلم، كيشمل ذلك –إف التدريس الفعاؿ ٰبتاج إٔب ٚبطيط دقيق مسبق لكافة ٦بريات عملية التعليم"
ا كاضحنا لنواتج التعلم ا٤بنبثقة من ا٤بعايّب، كلؤلساليب كاألنشطة التدريسية، كأدكار كل من  ٙبديدن

 عند التخطيط للدرس  –ا٤بعلم كا٤بتعلم، إضافة إٔب أساليب التقوًن ا٤بناسبة، بل يتعدل األمر ذلك 
 إٔب توقع الصعوبات الٍب قد يواجهها الطلبة ككضع ا٢بلوؿ ا٤بناسبة كاألنشطة البديلة للتغلب  -اليومي

 ()."على تلك الصعوبات

إف التعليم الفعاؿ ليس بالشيء ا٥بْب، مع أنو غالبان ما يبدك كذلك؛ إنو التزاـ كجهد مكثَّف، لكنو "
ا٤بعرفة : ٩بتعة كمفيدة تنتج من اٙباد ا٢بدس كاإل٥باـ كا٤برح، كترتكز بعمق على (Endeavor)٧باكلة 

العميقة بالتعليم، التعلم كا٤بادة العلمية، االلتزاـ الراسخ بالتطوير، كشحذ مهارات مهنة التعليم، 
القناعة العميقة بأف كل طالب ككل ٦بموعة من الطبلب لديهم حاجات كخصوصيات، كمواىب 

 ()".فريدة

 :البد على ا٤بعلم من"إذف 
 .التمكن العلمي كتطوير الذات- 
 .عقليان كنفسيان كاجتماعيان :  متابعة ٭بو ا٤بتعلمْب–
 .  اإلبداع ُب طرائق التدريس–
 .حٌب يصل إٔب درجة الكفاءة()". مواصلة النمو ا٤بهِب للمعلم–

أشكاؿ  ٨بتلف : تعُب، كاصطبلحان  تعُب ا٤بثيل: اللغة ُبefficiencyالكفاءة"كإذا عيلم أف
األداء مستول ارتفاع : ، إهنا بعبارة أخرل يلـز لتحقيق ىدؼ مااألقصى الذم ٛبثل ا٢بد األداء الٍب

 مستولتقييم  يعتٌد بو كٰبتكم إليو عند ا٤بعيارم الذم٘بعل صاحبها ٩باثبل لؤل٭بوذج الٍب درجة إٔب اؿ

                                                           

198، ص1، طالتدريس الهادؼالدريج، انظر  ()

 237ص ،ـ 2014المناىج  لمعايير العاـ اإلطار– الرياضيات  كزارة الَببية كالتعليم، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، ()
https://www.moe.gov.ae/Arabic/Docs/Curriculum/Learning%20Standard/Math_V2.pdf،

231 - 230 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا،  ()

46، ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقات  انظراألكليب، ()
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 الكفاية"ك، فإف ا٤بعلم إذا ٓب يصل إٔب درجة الكفاءة فليس أقل من أف ٰبقق الكفاية، ()"األداء
competency : إهنا الذم يلـز لتحقيق ىدؼ ما  ٛبثل ا٢بد األدىنالٍبألداء ا٨بتلف أشكاؿ ىي،
ر للعملية التعليمية يسأف ت  من شأهناالٍب الفهم كا٤بهارات كأشكاؿ٦بموعة اال٘باىات بعبارة أخرل 

 ()".كالوجدانية، ة،كالنفسحركيٙبقيق أىدافها ا٤بعرفية
 :كٲبكن إٝباؿ أىم كفايات ا٤بعلم ُب اإلجابة عن األسئلة التالية"
 (الكفايات العلمية كا٤بهنية كالثقافية الٍب ٲبتلكها):أنا؟ أم/ من أنت - 1
 (مدل إ٤بامو با٤بادة العلمية كمعرفتو ٥با):ماذا تيعلّْم؟ أم- 2
 (مدل معرفتو بطبيعة ا٤بتعلمْب): من تيعلّْم؟ أم–3
 (معرفتو بالزماف ا٤بناسب للتعليم): مٌب تيعلّْم؟ أم–4
 (معرفتو با٤بكاف ا٤بناسب للتعليم):أين تيعلّْم؟ أم- 5
 (معرفتو ٕباجات ا٤بتعلمْب ُب ظل حاجات آّتمع كطموحاتو):٤باذا تيعلّْم؟ أم- 6
 (مدل معرفتو باسَباتيجيات التدريس كفنياتو):كيف تيعلّْم؟ أم- 7
 (معرفتو بطرؽ التقوًن كأساليبو):كيف تيقوّْـ؟ أم- 8
 (معرفتو باألىداؼ الٍب ٓب تتحقق كعبلقتها با٤بنظومة التعليمية):مٌب تيطوّْر؟ أم- 9

 ()"(مدل معرفتو باألنظمة ا٤بتبعة للتطوير، كاآلليات الٍب ٙبققها):كيف تطوّْر؟ أم- 10
ىي تقنية استخدمت مؤخران ُب عمليات "،ك(KWL)كجزء من األسئلة السابقة يَبتب على تقنية 

ـ، كتقـو التقنية على مبدأ ٙبفيز ا٤بعلم لطبلبو لذكر ما 1968التقوًن قاـ بابتكارىا العآب أكغل عاـ 
 :يعرفونو فعبلن كسؤا٥بم عما يريدكف تعلمو، كما الذم تعلموه، كىي اختصار للتإب

 ()"ما الذم أعرفو؟ كما الذم أريد تعلمو؟ ما الذم تعلمتو؟
قد سبق أكغل بأربعة عشر كيرل الباحث أف الصحايب ا١بليل الطفيل بن عمرك الدَّكسي 

كاف الطفيل بن عمرك "قرنان من الزماف بتطبيقو ىذه التقنية على نفسو ُب قصة إسبلمو كما بعدىا،حيث
دّْث  ّٔا، فمشى إليو رجاؿ من قريش، ككاف الطفيل رجبلن شريفان شاعران أنو قدـ مكة كرسوؿ اهلل : الدكسي ٰبي

فواهلل ما زالوا يب حٌب أٝبعت أف ال أ٠بع منو شيئا كال أكلمو، حٌب حشوت ُب أذين حْب غدكت إٔب   :لبيبان، قاؿ
 .ا٤بسجد كيٍرسيفان فػىرىقىان من أف يبلغِب شيء من قولو، كأنا ال أريد أف أ٠بعو

فقمت منو قريبا، فأىب اهلل إال أف   : قائم يصلي عند الكعبة، قاؿفغدكت إٔب ا٤بسجد، فإذا رسوؿ اهلل : قاؿ
 كاثكل أمي، كاهلل إين لرجل لبيب :فقلت ُب نفسي: قاؿ  .فسمعت كبلما حسنا: قاؿ  .يسمعِب بعض قولو

فإف كاف الذم يأٌب بو   !شاعر ما ٱبفى علي ا٢بسن من القبيح، فما ٲبنعِب أف أ٠بع من ىذا الرجل ما يقوؿ
                                                           

 45،  ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي، ()

  44،  ص ا٤بصدر السابق()
182 - 181، ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقاتاألكليب، ()

109صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا، ()
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 إٔب بيتو فاتبعتو، حٌب إذا دخل بيتو فمكثت حٌب انصرؼ رسوؿ اهلل : حسنا قبلتو، كإف كاف قبيحا تركتو، قاؿ
فعرض : قاؿ. يا ٧بمد، إف قومك قد قالوا ٕب كذا ككذا، للذم قالوا، فاعرض علي أمرؾ: دخلت عليو، فقلت

 : اإلسبلـ، كتبل علي القرآف، فبل كاهلل ما ٠بعت قوال قط أحسن منو، كال أمرا أعدؿ منو، قاؿعلي رسوؿ اهلل 
يا نيب اهلل، إين امرؤ مطاع ُب قومي، كأنا راجع إليهم، كداعيهم إٔب : فأسلمت كشهدت شهادة ا٢بق، كقلت

إٔب ا٤بدينة، كمضى بدر   فلم أزؿ بأرض دكس أدعوىم إٔب اإلسبلـ، حٌب ىاجر رسوؿ اهلل :اإلسبلـ، قاؿ
 ٖبيرب، حٌب نزلت ا٤بدينة ٗبن أسلم معي من قومي، كرسوؿ اهلل  كأحد كا٣بندؽ، ٍب قدمت على رسوؿ اهلل  

، فلما ، فكاف معو با٤بدينة حٌب قبض اهلل رسولو  ٍب رجع رسوؿ اهلل :بسبعْب أك ٜبانْب بيتا من دكس، قاؿ
 ()".ارتدت العرب سار مع ا٤بسلمْب إٔب اليمامة، فقتل رٞبو اهلل شهيدا باليمامة

إف التعليم الفعاؿ ىو الثقة ُب ا٤بألوؼ كاحتضاف غّب ا٤بألوؼ، كاحَباـ ما نعرفو بينما نستمع إٔب ما "
يعرفو طبلبنا، منتبهْب إٔب األسئلة الٍب يطرحها طبلبنا كإٔب إجاباهتم عن أسئلتنا، كاحتضاف ا٤بعجزات 

 ()".الصغّبة الٍب ٲبثلها كل طالب منهم
معايّب ٧بددة مسبقا،   القدرة على ٙبقيق النتيجة ا٤بقصودة كفقمق  Effectivenessالفعالية"حيث أف

ا٤برجوة كالوصوؿ إليها بأقصى حد  ٪باز األىداؼ أك ا٤بدخبلت لبلوغ النتائجإأك ىي القدرة على 
 ()".٩بكن

 :ٲبكن للمعلمْب اٚباذ خطوات أخرل إضافية، لكنها مهمة لزيادة فعالية خربات تعلمهم"ك
مراجعة الواجبات ا٤بتعلقة بالوحدة، أك ٖبربة التعٌلم، أك بفصل من الكتاب لزيادة داللة ا٤بعُب كتشاركية - 
 . الطبلب (ا٬براطية)
 تقدًن خربة التعٌلم على شكل حاجة أك مشكلة من كاقع حياة الطبلب شيء مهم لتحفيز الطبلب الٚباذ دكر –

 .مهم يتمثل ُب تصميم الطرؽ الٍب سيستخدموهنا للتعلم
 . تصميم أك مراجعة الواجبات بطرؽ ٛبكن الطبلب من االستنتاج من كاقع خرباهتم كفضو٥بم–
تصميم أك مراجعة كحدة أك خربة تعلم ليتمكن الطبلب من تنظيم ا٤بعلومات  كتفسّبىا كتقوٲبها كاستخدامها - 

 .ُب إنتاج عمل مبتكر
تصميم أك مراجعة الواجبات بطرؽ ٛبكن الطبلب من االختيار؛ سواء اختيار العمل أك األسلوب أك طريقة - 

 ()".عرض كتوضيح تعلمهم

 :كٲبكن ٙبديد التصور العاـ للتدريس ا٥بادؼ ُب النقاط التالية"

                                                           

385  -382، ص1،جالسيرة النبوية البن ىشاـ ىشاـ، انظر ابن( )

231 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا،  ()

  45ص، 1ط، مصطلحات في المناىج كطرؽ التدريس، علي ()

42ط، ص.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا، انظر  ()
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إف التدريس ا٥بادؼ يسعى إٔب عقلنة النشاط الَببوم كالرفع من كفاءة ا٤بدرسْب كٙبسْب مردكديتهم كذلك - 1
 .بتحديد األىداؼ الَببوية

إف األنشطة التعليمية ُب إطار التدريس ا٥بادؼ ينبغي أف تسعى إٔب تربية دينية كاجتماعية كثقافية متكاملة - 2
 .كأال تقتصر على ٙبصيل ا٤بعرفة كتلقْب ا٤بواد، كالتدريب على اكتساب ا٤بهارات

إف األنشطة التعليمية ينبغي أال ٘بعل من األىداؼ السلوكية كا١بزئية غاية ُب حد ذاهتا، بل تصاغ صياغة - 3
االبتكار، ٙبقيق الذات، تكامل الشخصية، االستقرار النفسي، إتقاف : سلوكية لتحقق األىداؼ العامة مثل

أنشطة تعليمية تنظر لؤلىداؼ ا٣باصة على اعتبار أهنا ... العمل، إيثار الصاّب العاـ، ٧ببة اآلخرين كاحَبامهم
 .كسيلة ٣بدمة األىداؼ الكلية الٍب ترـك ٙبقيق ا٤بثل العليا كتسعى إٔب سعادة الفرد كرخاء آّتمع

إف األنشطة التعليمية سيكوف ٥با بالغ األثر إذا مكنت التلميذ من االلتزاـ كاالندماج ُب البحث عن األفكار - 4
 .كا٤بعطيات كهتيئتو للمبلحظة كاالختبار كالتقصي كالتمحيص كا٤بشاركة الفعالة

إف األنشطة التعليمية سيكوف ٥با بالغ األثر إذا مكنت التلميذ من اختبار الفرضيات كالتأكد من اآلراء - 5
 .كمناقشة القضايا ا٥بامة مثل ا٢بركب كحقوؽ اإلنساف

 .إف األنشطة التعليمية تكوف أحسن من غّبىا إذا أ٪بزت من طرؼ تبلميذ ٨بتلفْب ُب استعداداهتم كميوالهتم- 6

إف األنشطة التعليمية تكوف ٥با قيمة تربوية أفضل إذا ىيأت التلميذ لبلحتكاؾ بالواقع بواسطة اللمس - 7
كاألشغاؿ اليدكية كالتصحيح كالتطبيق كاختبار ا٤بواد، فاألنشطة التعليمية ينبغي أف تعمل على تطوير قدرات ا٣بياؿ 

 .كا٤بقارنة كالتصنيف كالتلخيص كاالستنتاج كليس بفرض معايّب جاىزة

ينبغي أف توظف األنشطة التعليمية منظومة القيم ُب كافة ا٣بطوات منذ اختيار األىداؼ كصياغتها كعند - 8
  ()".اختيار احملتول كطرائق التدريس إٔب اختيار كسائل التقوًن كتقنياتو

 تفريد التدريس: المحور السادس
 بكل فرد على حده مراعاة الحتياجاتو كقدراتو ـنظاـ تعليمي يقـو على االىتما"إف تفريد التدريس

كالَبكيز على فرد كإنساف، من خبلؿ مقرر تدريسي خاص، يبلئمو مراعيا الفركؽ الفردية بْب 
 .ا٤بتعلمْب

 ()."كتعترب الرـز التعليمية أك ا٢بقيبة التعليمية من أىم الربامج ا٤بتبعة ُب تفريد التعليم الذاٌب

                                                           

  202 - 201،ص1، طالتدريس الهادؼ انظر الدريج، ()
22ص،9 ، طالوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم، السيد ()
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 كىي ٭بط من األ٭باط التعليمية (Mode Tutorial )طريقة التعليم ا٣بصوصي الفردم"كما أف ىناؾ
الستخداـ ا٢باسب ُب التعليم، كهتدؼ إٔب التعلم من خبلؿ برنامج يتم تصميمو مسبقا على التعليم 
ا٤بربمج، كُب ىذا النوع من االستخداـ يقـو الربنامج بعملية التدريس أم أف الربنامج يدرّْس فكرة أك 

 ()."موضوعا ما

ا٤بنحى التقليدم للتدريس يفَبض أف األفكار القيمة كا٤بعلومات الصحيحة موجودة عند "كإف كاف
 ا٤بعلومات كاألفكار الٍب يبثها إذا أرادكا أف يتعلموا اللتقاطا٤بعلم، كأف على الطبلب اإلصغاء للمعلم 

كىو منحى  Transmission Model للمعرفة االنتقإب يسمى ىذا ا٤بنحى النموذج ،كيفهموا دركسهم
 ()".التدريس ا٤بستخدـ ُب ا٤بدارس الثانوية ُب معظم دكؿ العآب الثالث

 

 

 
 















                                                           

 217، ص4، طاستخداـ الحاسب اآللي في التعليما٤بوسى،  ()
 194، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي،  ()
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 درسعناصر اؿ: دساسالمبحث اؿ

اختيار المحتول : المحور األكؿ
 ٦بموعة ا٤بعارؼ كا٤بهاراتالعنصر الثاين من عناصر ا٤بنهج، كيشّب إٔب content ٲبثل احملتول "

 كل ما يضعو ٨بطط ا٤بنهج من إنو: ، كبعبارة أخرلكسأّا للمتعلمْبإكاال٘باىات كالقيم ا٤براد 
 ـ كجدانية ّٔدؼ ٙبقيق النمو الشامل ا٤بتكامل أـ مهاريةأكانت خربات معرفية أسواء  خربات

 ()"ماذا ندرس؟:  أم أف احملتول ىو مضموف ا٤بنهج ك ٯبيب عن التساؤؿللمتعلم؛
 أسلوب من أساليب البحث العلمي الذم يستهدؼ الوصف Analysis Content احملتولٙبليل "كيعدٌ 

ا٤بوضوعي كا٤بنظم كالكمي للمضموف الظاىر ٤بادة االتصاؿ أك ىو تقصي ا٤بعلومات ُب ٧بتول مواد 
 ()."االتصاؿ ا٤بطبوعة

مهما اختلفت أشكاؿ أك ٭باذج أك أنواع خطة الدرس فإهنا تتضمن معلومات كافية "كألنو
 :لئلجابة على األسئلة الثبلثة التالية

 ماذا سيتعلم ا٤بتعلم؟- 1
 كيف سيتم ٙبقيق ذلك؟- 2
 كيف سيتم التحقق من حصوؿ التعلم؟- 3

األىداؼ كاحملتول كاألساليب : كباختصار شديد فإف إجابات ىذه األسئلة ىي على الَبتيب
 ()".كالوسائل كاألنشطة كالتقوًن

للعملية التعليمية برمتها، كينظر إليها ُب النموذج التقليدم باعتبارىا  (بوصلة)إف ٧بتويات ا٤بواد الدراسية ىي "
حقائق ثابتة كدائمة، كينقل العلم إٔب الصغار كمعطى جاىز كرٗبا هنائي كغّب قابل للنقاش، كليس كحقائق 

 .تنكشف شيئان فشيئان كتَبسخ ُب سلوؾ ا٤بتعلم بفضل النشاط كالعمل
كما أف النموذج التقليدم ال يراعي الفركؽ الفردية بْب التبلميذ ككذا يهمل حاجات كخصوصيات البيئة الثقافية، 

فيتلقى ٝبيع التبلميذ ُب القسم الواحد بل كُب ٝبيع ا٤بدارس نفس ا٤بنهاج دك٭با عناية كافية ال با٤بتأخرين كال 
 .با٤بتقدمْب

                                                           

 37، ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي، ()
 37، ص ا٤بصدر السابق()
 509ط، ص. دطرائق تدريس خاصة،مطارسة كالشريدة،  ()
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توفّب أكرب قدر من ٩بكن من ا٤بعلومات إٔب أكرب :" ىذه ا٣باصية ُب العبارة التاليةR.Titoniكيلخص رينزك تيتوين 
()".قدر ٩بكن من التبلميذ ُب نفس الوقت

 
 

 
 (3) التقليدمخطاطة بأىم عناصر النموذج

 
 كىذا ما ٲبيزه عن ،يتميز منحى تعليم التفكّب أنو يبدأ بتقدير أفكار الطالب ا٣باصة كاحَبامها"

ا٤بنحى االنتقإب الذم يعترب الطفل أسطوانة فارغة ٙبتاج إٔب من ٲبلؤىا علمان كمعرفة، كما ٲبيزه عن 
ا٤بنحى االستكشاُب الذم يعترب الطفل آلة ٙبتاج إٔب من يشغلها أك يعطيها شرارة بدء التشغيل لتقـو 

 كٲبكن تسمية تعليم التفكّب بالنموذج التحويلي ألنو يسعى لتحويل أفكار الطفل ،بعملها فيما بعد
. إٔب حالة جديدة من تلك ا٢بالة الٍب ىو عليها

:  ٭بوذج تعليم التفكّبالتإبكيبْب الشكل 

                                                           

 55- 54، ص1، طالتدريس الهادؼ، انظر الدريج ()
53، ص1، طا٤بصدر السابق (3)

 احملتويات

 االستظهار االمتحانات

 التلميذ ا٢بفظ

 الفهم

 اإل٪باز الشرح ا٤بدرس

 (6.2)شكل رقم 
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 (7.2)شكل رقم 

 ()"٭بوذج تعليم التفكّب
 :كٯبب على ا٤بعلم ُب الفصل مراعاة عدة نواحي"

 .ا٤بشاكل التعليمية الٍب ٙبتاج ٢بل- 
 .الدعم التدريسي الذم ٰبتاجو الطبلب من قبل مساعد ا٤بدرس ُب الفصل- 
 .مشاركة مدرسي ا٤بواد ا٤بهنية ُب التدريس عن طريق أنواع النشاط العقلية- 
 .استمرارية كجود ا٤بعلم ُب الفصل تؤمن استمرارية تعليم الطالب- 
 ()"مشاركة ا٤بدرسْب ُب عمل ا٤بنهج- 

 :كا٢بقيقة أف معظم ا٤بعلمْب ما زالوا ٲبارسوف الدكر التقليدم احملافظ ُب التدريس، كمن ذلك"
 .النمطية كالركتْب كالتقليد ُب األداء- 
 . عدـ ا٤بشاركة ُب ٚبطيط ا٤بناىج الدراسية–
 . غياب التدريب ك٩بارسة األنشطة الصفية كغّب الصفية–
 . ضعف القدرات كا٤بهارات البلزمة للتواصل مع ا٤بتعلمْب–
 . ضعف التمكن العلمي؛ للجمود عند ا٤بعلومات الٍب تلقاىا ُب سنوات الدراسة كعدـ تطويرىا–
 ()." عدـ متابعتو للمستجدات ُب مادتو–

                                                           

 196 - 195، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، انظر  ()
 92-91ص، 1ط، المدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية كالموىوبين، أخضر ()

 46- 45، ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقات انظر األكليب، ()

 المعلم الطالب

 

خبرات علم 
منظم منقبل
 المعلموالطالب
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 بناء األىداؼ: المحور الثاني
إف أم عمل علمي جاد البد كأف يبدأ بتحديد األىداؼ لو، كيسعى القائموف على تنفيذه باختيار "

الوسائل كاإلجراءات ا٤بناسبة الٍب ٲبكن بواسطتها ٙبقيق األىداؼ ا٤بوضوعة، كذلك بالطبع ُب ضوء 
كافة اإلمكانات ا٤بادية كالبشرية ا٤بتاحة، كعلى ذلك فإف عدـ ٙبديد األىداؼ بدقة تامة ككضوح 

 .يؤدم ُب النهاية إٔب عدـ ٪باح أم عمل
كعلى ىذا األساس فإف أم مادة تعليمية ٯبب أف يكوف ٥با أىداؼ كاضحة ك٧بددة حٌب يتمكن 

 ()."ا٤بدرس من اتباع اإلجراءات ا٤بناسبة لتحقيق ىذه األىداؼ
: Educational Goals التعليمية العامة األىداؼ "كلكل منظومة تعليمية أىداؼ تعليمية عامة، ىذه

الرتباطها بالنظاـ التعليمي كيصعب اشتقاقها  ا٤بقاصد التعليمية كذلك- أيضا - يطلق عليها ك
 Goals كلكنها تصاغ ُب ضوئها، كتصف ا٤بقاصد التعليمية بأسلوب منطقي من الغايات الَببوية

٦بموعة األىداؼ ا٤بطركحة للتعليم ا٤بدرسي كلو، أك ٤براحل منو، أك لربامج دراسية، أك ٤بواد دراسية، 
تنمية التفكّب : (ا٤بقاصد )كبذلك فهي مستويات متدرجة، كمن األمثلة على تلك األىداؼ 

االبتكارم لدل الطبلب، تأكيد العبلقة بْب العلم كالتكنولوجيا كآّتمع، إعداد التبلميذ للحياة 
 ()".إْب... العملية، ٙبقيق النمو الشامل ا٤بتكامل للطبلب، 

كُب النموذج التقليدم هتميش لؤلىداؼ الَببوية، كإف ا٥بدؼ األساسي، كرٗبا الوحيد الذم "
()." التعلمي ىو ا٢بفظ كاالستظهار–يطغى على النشاط التعليمي

 :كٲبكن تلخيص اآلثار الناٝبة عن التغييب شبو التاـ لؤلىداؼ كاختزا٥با ُب عملية ا٢بفظ ُب النقاط التالية"
حصر مفهـو الَببية كتضييقو ُب التعليم الذىِب، فأصبح ا٤بنهج ا٤بدرسي يهعُب بإعطاء التلميذ أكرب قدر - 1

 .مستطاع من ا٢بقائق كا٤بعلومات، كازدحم ا٤بنهج ا٤بدرسي با٤بواد الدراسية ا٤بختلفة
كما أف العناية با٢بفظ كا٤بعرفة كعمومان ا١بانب الذىِب يكوف بالضركرة على حساب تفتيح كتنمية ا١بوانب - 2

ا٢بركي كا١بانب الوجداين، كٮبا أساسياف ُب تنشئة الفرد - األخرل ُب شخصية التلميذ كخاصة ا١بانب ا٢بسي
كإدماجو ُب آّتمع، كىي كذلك ٚبمد ٧ببة االستطبلع الفطرية فيو تضعف ما لديو من قول ا٤ببلحظة فيبقى 

عاجزان عن االبتكار كالبحث كاستقصاء ا٤بعلومات،فماذا يستفيد التلميذ من معلومات ٨بتزنة ال تندمج ُب 
 شخصيتو؟

                                                           

 31 ص،4، طالرياضيات تربويات عبيد كا٤بفٍب كإيليا، ()

29، ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي، ( )

53، ص1، طالتدريس الهادؼالدريج، انظر ( )
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.كألف األىداؼ عبارات عامة كغامضة ينقصها التحديد كاف اكتساب ا٤بعرفة ُب ىذا النموذج غاية ُب ذاتو- 3
نقص كضعف مردكد جهود رجاؿ التعليم لغرس بعض القيم األخبلقية كاالجتماعية مثل الصدؽ كاألمانة - 4

كالصرب كالتعاكف كغّبىا نتيجة األسلوب الَببوم ا٤بتبع كىو أسلوب ال يراعي دائما ا٢بقائق النفسية كاالجتماعية 
 ()".كال ييعُب بتعميم تلك القيم كربطها ٗبختلف نواحي ا٢بياة االجتماعية

كجدير بالذكر أف أسلوب التكامل يوجو ميوؿ التبلميذ ليس فقط ٫بو التعلم، بل كأيضان ٫بو االبتكار كاإلبداع "
 .كالتذكؽ، كىذا كلو ال يتم بطريقة عشوائية، كلكنو يتم ٙبت إشراؼ ا٤بدرس كتوجيهو

كٰباكؿ ىذا األسلوب أف يستغل العبلقة بْب ا٢باجات كا٤بيوؿ ٗبعُب أف يوجو الفرد أثناء إشباع حاجاتو من بيئتو 
إٔب إكسابو العديد من ا٤بيوؿ النافعة، فالفرد عندما ينشط ليشبع حاجاتو من بيئتو احمليطة بو، فإف ذلك يتطلب 

منو القياـ بالكثّب من األعماؿ الٍب قد يكتسب خبل٥با بعض ا٤بيوؿ ٫بو مصادر إشباع ىذه ا٢باجات، فمثبلن 
حاجة الفرد إٔب الكساء قد تدفعو إٔب البحث عن مصادر ا٤ببلبس مثل الزراعة كالصناعة كأنواع األقمشة 

 .كموديبلهتا كغّب ذلك
كيؤمن أسلوب التكامل بأثر النجاح ُب تكوين ا٤بيوؿ، فالتلميذ عندما يقـو بعمل يكلفو بو مدرسو، فإف ىذا 

التلميذ يَبقب نتيجة عملو فإذا كلل بالنجاح، فإنو بالطبع يكوف أميل إٔب تكراره، كبذلك يكتسب مهارة إتقاف 
 ()".ىذا العمل كا٤بيل إليو

 اختيار الوسائل: المحور الثالث
أصبحت الوسائل التعليمية ذات أٮبية كسط موجات التطور السريع كالتجديدات الَببوية الٍب  "

استحدثت تقنيات حديثة ُب التدريس لتعْب ا٤بتعلمْب على تقبل ا٤بادة الدراسية لتحقيق عائد تربوم 
 ()".إٯبايب

أف ٙبديد األىداؼ بوضوح يساعد ا٤بعلم على اختيار طرؽ التدريس ا٤بناسبة الٍب ٲبكن "كمن ا٤بعلـو 
اعتبارىا كسائل مباشرة لتحقيق األىداؼ ا٤بوضوعة، فطريقة التدريس ىي سلسلة من اإلجراءات 
ا٤برتبة الٍب يؤديها ا٤بدرس لعرض ا٤بادة الٍب يقـو بتدريسها، ككذلك يساعد ٙبديد األىداؼ على 

 ()."اختيار ا٤بعلم للوسائل التعليمية كاألنشطة التعليمية ا٤بناسبة
كالوسائل التعليمية جزء ال يتجزأ من الطريقة الٍب يستخدمها ا٤بعلم، فاهلل سبحانو كتعأب زكد "

ٱ:اإلنساف با٢بواس الٍب ٛبكنو من اكتساب ا٤بعرفة مصداقان لقولو تعأب

                                                           

 54، ص انظر ا٤بصدر السابق()
131- 130ص ،3، طاألسلوب التكاملي في بناء المنهج النظرية كالتطبيقمبارؾ،  ()

173، ص1، طدليل المعلم المهني في التعليم العاـكانورم كا٤بنيف،  ()

33، ص4، طتربويات الرياضياتعبيد كا٤بفٍب كإيليا، انظر  ()
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حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفٱُّٱ

 .(سورةالنحل78)َّحفخف
كمع أف القرآف الكرًن ٰبىيثُّ اإلنساف ا٤بسلم على استخداـ السمع كالبصر، إال أف ا٤ببلحظ ندرة 

 ()".استخداـ الوسائل السمعية كالبصرية ُب العلـو الشرعية
 :كٲبكن إٯباز  أٮبية الوسائل التعليمية ُب النقاط التالية"

 .٘بذب انتباه الطبلب كتثّب نشاطهم العقلي- 1
 .تثبت ا٤بعلومات ُب الذىن فبل تنسى- 2
 .تساعد على اختصار الوقت البلـز لتدريس كثّب من ا٤بوضوعات-3
 .توضح ما غمض من ا٤بعاين كاألفكار كتقرّٔا إٔب أذىاف الطبلب- 4
 .تزيد من فهم الطبلب كإدراكهم- 5
 .توفر ا٣بربات ا٢بسية ا٤بباشرة كالٍب يبقى أثرىا باقيان ُب الذىن- 6
 .ٙبفز الطبلب على التفكّب كا٤بشاركة اإلٯبابية ُب الدرس- 7
 .تساعد على تنوع ا٣بربات التعليمية فيقل ا٤بلل كيزيد االنتباه كالتشويق للدرس- 8
 .ٛبكن الطبلب من تعلم ا٤بهارات ا٤بختلفة كتقرب البعيد -ٗ

 .تنويع أساليب التعلم ٤بقابلة ما بْب التبلميذ من فركؽ فردية- 10
 ()".تبسيط ا٤بعلومات لتناسب مستول فهم الطبلب- 11

 : منهاكىنا كأمور ينبغي مراعاهتا عند استخداـ أم كسيلة
 .عدـ ٨بالفتها للشرع- 1"
 .مناسبتها لعمر التلميذ الزمِب، كحالتو، كللهدؼ ا٤برسـو الذم كضعو ا٤بعلم- 2
 .أف يراعي فيها الوضوح كالدقة- 3
 .أال تطغى على ا١بوانب ا٤بهمة ُب الدرس، كاألىداؼ السلوكية كالوجدانية كا٤بعرفية- 4
 .عدـ ا٤ببالغة ُب استعما٥با- 5
 ()".عدـ كوهنا مكلفة ماديان بشكل يثقل على ا٤بعلم، أك على ا٤بدرسة، أك على التلميذ- 6

                                                           

83 - 82، ص1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعيةعبداهلل، ( )

 174، ص1، طدليل المعلم المهني في التعليم العاـكانورم كا٤بنيف،  ()

107، ص2، طأساليب كطرؽ تدريس مواد التربية اإلسالميةالفرج،  ()
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كمن الصعوبات الٍب تواجو معلم الَببية اإلسبلمية قلة الوسائل التعليمية ا٤بتاحة لو، إذ عليو "
 ()".أف يعدَّىا بنفسو، أك يستعّبىا أك يستعمل ما أيتًيح ٤بعلمي ا٤بواد األخرل

كيتم ا٢بصوؿ على الربامج التعليمية جاىزة عن طريق شرائها من شركات متخصصة ُب بيع أجهزة "
ا٢باسوب كشرائها، أك عن طريق إنتاج الربامج التعليمية ٧بليا، كىذا يتطلب تعاكف فريق متكامل 

 ()".يتألف من ٨بتص ُب ا٤بادة الدراسية ا٤براد بر٦بتها، ك٨بتص فِب، كمربمج، كفِب تشغيل كصيانة

 :كىناؾ أشخاص آخركف يساعدكف ُب تصميم الوسائل أك ٙبضّبىا ك٘بهيزىا منهم ىؤالء
كىو ا١بندم آّهوؿ ُب منظومة تكنولوجيا التعليم، كىو العنصر : ا٤بسئوؿ الفِب عن ا٤بواد كاألجهزة التعليمية- 1"

 .الثالث ا٤بتفاعل دائمان مع ا٤بعلم كالطالب من جهة كمع ا٤بواد كاألجهزة التعليمية من جهة أخرل
كىو الشخص الذم يقـو بتصوير األفبلـ التعليمية الثابتة أك ا٢بلقية أك أفبلـ الشرائح بعد ٚبطيط : ا٤بصور- 2

مادة الفيلم مع ا٤بعلمْب كنظران ٢برفيتو فهو يدقق ُب اختيار الصور كيتبع األساليب الفنية الٍب ٙبقق خطة الفيلم، 
 . كما ىناؾ ا٤بصور التليفزيوين الذم يعمل مع ا٤بخرج على تصوير األفبلـ الفيدكية التعليمية

ىو الشخص الذم يقـو برسم األشكاؿ كالصور كا٣برائط سواء ا٤بوجودة ُب كتب الطبلب أك الٍب : الرساـ- 3
تكرب لتستخدـ كمصورات أك خرائط أك ا٤بستخدمة ُب الشفافيات كىو شخص ٧بَبؼ يعرؼ كيف يصل بالرسم 

 ()".ا٤بناسب إٔب كل فئة عمرية معينة من الطبلب
ٲبكن أف يشارؾ التبلميذ من خبلؿ النشاط ُب إعداد الوسائل التعليمية الٍب ٚبدـ ا٤بادة، سواء "كما

كانت كسائل ٠بعية أك بصرية أك ٠بعية بصرية، كىذا يؤدم إٔب مساعدة ا٤بعلم ُب إنتاج الوسيلة، كما 
أف ٥با أثران تربويان على التبلميذ الذين قاموا بإعدادىا فهم لن ينسوا ا٤بعلومة الٍب قدمت ٥بم من 

 ()".خبل٥با
ٰبصل على معلومات أكثر عن طريق االستعراض الذم يعتمد على  (ا٤بتعلم البصرم)"كمعلـو أف

الصور كالرسـو كاألشكاؿ كا٤بخططات با٤بقارنة با٤بعلومات الٍب تعتمد على اللفظ سواء أكاف ىذا 
 .(ا٤بتعلم اللفظي)ٙبريران أـ شفهيان أـ معادالت رياضية، كعلى العكس من ذلك 

                                                           

22، ص2، طأساليب كطرؽ تدريس مواد التربية اإلسالميةالفرج، انظر  ()

298ط، ص.د، طرائق تدريس خاصة، مطارسة كالشريدة( )

 294 - 293ص ،2، طالتصنيف.العالقة.الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم المضموف انظر قنديل، ()

132، ص2، طأساليب كطرؽ تدريس مواد التربية اإلسالميةالفرج، انظر  ()
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ٯبد ا٤بتعلم البصرم صعوبة ُب االحتفاظ با٤بعلومات الٍب تعتمد على الشرح، ُب حْب ٯبد ا٤بتعلم 
 ()".اللفظي صعوبة ُب االحتفاظ با٤بعلومات الٍب تعتمد ُب شرحها على األشياء ا٤برئية دكف اللفظية

الَببية اإلسبلمية ٚبصص كاسع ذك مواضيع ٨بتلفة أيضا، فيها القرآف الكرًن "كال ٱبفى على أحد أف
كا٢بديث كالعبادات كالتجويد كالسّبة كما إٔب ذلك من ا٤بواضيع ا٤بختلفة، كبالتإب فإف ما يصلح 

 ()".كوسيلة لتعليم ىذا ا٤بوضوع قد ال يصلح ٤بوضوع آخر
كألف ىذا القرآف الكرًن عظيم، كعظيمة كل العلـو الٍب تتصل بو من تفسّب كحديث كفقو كببلغة 

لعظمو كعلو مكانتو ككمالو ال ينالو إال من كمَّل نفسو بالتخلي عن موانع االنتفاع "كغّبىا،فإنو 
 .كاالىتداء بالقرآف، كٙبلى بأسباب االنتفاع كاالىتداء

فمنها الكفر كالشك كالنفاؽ كالرياء كالغفلة كالشهوة كالشبهة كاالنصراؼ كالتوٕب : أما موانع االنتفاع
فمنها اإلٲباف كاإلخبلص : كاإلعراض عن القرآف كالكرب كا٤بعاصي بأنواعها، أما أسباب االنتفاع

كالتصديق كالتعظيم كاإلقباؿ كصفاء القلب بالتوحيد كاليقْب مع اإلتياف باألسباب ا٢بسية كالتطهر 
 ()".كاالستعداد كاالستماع كاإلصغاء كالتدبر كغّب ذلك

 :  كالفرائض من ا٤بواد الٍب تشتمل على كثّب من فركع العلم ا٤بختلفة، ففيها
آيات من القرآف الكرًن ٙبتاج إٔب تبلكة كحفظ يستطيع ا٤بعلم أف ٱبتار ٥با كسائل تعليمية مناسبة - 1

كاألشرطة التسجيلية أك التبلكات ا٤بسجلة على األقراص ا٤بد٦بة، لبعض القراء ا٤بشهورين ٕبسن األداء 
 .كعذكبة الصوت، كحبذا لو كانت ٭باذج صوتية للطبلب ا٤بتميزين ُب قراءة القرآف الكرًن

آيات الفرائض ٙبتاج إٔب تفسّب كشرح، فقد ٯبمع ا٤بعلم مادة علمية صوتية أك مرئية أك مكتوبة - 2
رٞبو اهلل - لبعض العلماء ا٤بعركفْب بتفاسّبىم الصحيحة البسيطة الواضحة كتفسّب الشيخ السعدم 

 كيدعو الطبلب إٔب مطالعتو ليس فقط من أجل الفرائض، كلكن من أجل تدبر القرآف الكرًن –تعأب
 .ُب العمـو

ُب الفرائض أحاديث نبوية ٰبتاج ا٤بعلم أيضان إٔب شرحها كاستخراج مراداهتا كأىدافها، كللمعلم أف - 3
 .                        ٱبتار الوسائل ا٤بناسبة لتناك٥با سواء أكانت لوحات مكتوبة أك عركض تقدٲبية أك غّبىا

                                                           

 116ص، 1ط، األسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرة، ا٤بقوشي( )

230ص، 9 ، طالوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم السيد، ()

8-7ص ،1، طثالثوف مجلسان في التدبر المجموعة الرابعةاللجنة العلمية ُب مركز تدبر للدراسات كاالستشارات، انظر  ()
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ٙبتوم الفرائض على ا١بزء الفقهي كا١بزء ا٢بسايب، ككبل ا١بزأين ٰبتاج إٔب التفكّب الرياضي - 4
يشمل التعلم بواسطة ا٣برائط "، كأك ا٤برسومةلتبسيطو كتقريبو للطبلب، فهناؾ التعلم بالرموز ا٤بصورة 

Maps كالرسـو التوضيحية Diagrams كالرسـو البيانية Graphs كاللوحات التعليمية Charts كالرسـو 
، ككل ىذه الوسائل يستعْب ّٔا ا٤بعلم لتبسيط Cartoons كالرسـو الكاريكاتّبية Sketchesالتخطيطية 

ا٤بعارؼ كا٤بهارات لطبلبو كتشويقهم ٥با، كتعتمد شدة استيعاب الطبلب للخربة بواسطة أم منهاعلى 
 ()".شدة مبلحظتهم ٤با يعرض ٥بم كدقتو كأسلوب ا٤بعلم الذم يتبعو ُب توضيح ا٣بربة

 ٛبثيل بصرم لعبلقات عددية أك كمية أك إحصائية باستخداـ ا٣بطوط Graphsكالرسـو البيانية "
كالرسـو كالصور كالكلمات، كٛبتاز بأهنا أكثر إثارة لئلىتماـ من ٦برد كضع البيانات ُب جداكؿ مهما 

كانت ىذه ا١بداكؿ منظمة كمرتبة، كتستعمل الرسـو البيانية ُب توضيح العبلقة بْب عناصر الشيء 
 .ذاتو أك بْب األشياء ا٤بختلفة، كيكثر استعما٥با ألهنا تعطي البيانات كا٤بعلومات بدقة كسرعة

 .كالرسـو البيانية متعددة األنواع ٚبتلف أ٠باؤىا باختبلؼ األشكاؿ أك الوسائل ا٤بستعملة ُب تنفيذىا
(كالدكائر البيانية 

Circle Graphs
نوع من الرسـو البيانية عبارة عن دائرة ٛبثل الكل، أما األجزاء أك ( 

األجزاء مع بعضها البعض فتمثل نسبان معينة من ىذ الكل، كمن األمثلة على ىذ النوع من الرسـو 
()". غراـ من مادة غذائية100البيانية ٛبثيل الكربوىيدرات كالدىنيات كالربكتينات ُب 

 اختيار األنشطة: المحور الرابع
أىم ما يتعلق با٤بعلمْب أف يدركوا العلـو الٍب يعطوهنا للطلبة إدراكان جيدان مستقرِّا ُب نفوسهم، فإف "إف

من أعظم ا٤بقومات الشخصية لدل الطلبة أف يكوف ا٤بعلّْم قويِّا ُب علمو كمبلحظتو، إذف فبلبد 
 ()".للمعلم من إعداد كاستعداد كٙبمل كصرب

كالنشاط ُب األسلوب التكاملي يكوف كثيق الصلة بالدراسة، كٕبياة التلميذ ُب داخل ا٤بدرسة كخارجها، كىو "
متعدد كمتنوع فيشمل عقد الندكات كاحملاضرات كإقامة ا٤بعارض كعمل ا٤بتاحف كالنماذج كالقياـ بالزيارات 

.كالرحبلت كٝبع العينات كالتصوير كالرسم كغّبىا من ألواف النشاط الَببوم

                                                           

  106،ص9، ط الوسائل التعليمية ك تكنولوجيا التعليمالسيد،  ()
() كتسمى أيضان بالقطاعات الدائرية

 259  -258ط، ص.، دطرائق تدريس خاصةمطارسة كالشريدة،  ()
147ص، 1ط، لمع اؿكتابالعثيمْب،  ()
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ىذا كيراعى ُب األنشطة التعليمية الٍب ٰبتوم عليها أسلوب التكامل أف تكوف ىادفة ٗبعُب أف تكوف عامل يساعد 
 :ُب ٙبقيق أىداؼ الَببية ا٤بعرفية كالوجدانية كالسلوكية، كلكي ٰبقق ذلك البد أف يتوفر فيها شركط معينة منها

 .أف تكوف مناسبة ٤بستول ٭بو التبلميذ- 1
 .أف هتيئ الفرصة للتبلميذ لكي يتعلموا بأنفسهم ٙبت إشراؼ ا٤بدرس كتوجيهو- 2
كضوح أىداؼ كل لوف من ألواف النشاط التعليمي ُب ذىن التبلميذ، كىذا يتطلب أف يشارؾ التبلميذ ُب - 3

ٙبديد ىذه األىداؼ، حٌب يشعركا بأٮبيتها كفائدهتا كيعملوا ُب نفس الوقت على ٙبقيقها من خبلؿ النشاط 
 .التعليمي ا٤بخصص ٥با

 .أف تكوف متنوعة كمتعددة من حيث الكم كالكيف حٌب تبلءـ ما بْب التبلميذ من فركؽ فردية- 4
 .تَبؾ ا٢برية التامة للتبلميذ لكي ٱبتاركا الطريقة كاألدكات الٍب تلـز لتنفيذ ىذه األنشطة- 5

ىذا كٲبتاز التعلم عن طريق األنشطة التعليمية، بأنو يكوف أكثر ثباتان كأقل نسيانان كما يكوف اقتصاديان ُب الوقت 
كا١بهد، كيتميز أيضان بإقباؿ التبلميذ عليو ٕبماس شديد ال يتوفر عادة ُب الدراسة النظرية للمواد الدراسية كىذا 
يرجع إٔب دكر التلميذ كفاعليتو ُب األنشطة فهو يشارؾ ُب ٙبديد أىداؼ ىذه األنشطة، كما يشارؾ ُب اختيار 

 ()".األنشطة الٍب تساعده ُب ٙبقيق األىداؼ، كذلك يشارؾ ُب ٚبطيطها كتنفيذىا
بينما  (ا٤بوضوع الذم يتعلمو الطالب)ف ا٤بعُب كانتمائو للطالب يكمناف بشكل رئيس ُب إ"

 ()."تكمن ا٤بشاركة كاال٬براط بشكل رئيس ُب الطرؽ الٍب يشارؾ ّٔا الطالب ُب تعلمو
يساعد التلميذ على االشَباؾ مع ا٤بدرس ُب اختيار األنشطة التعليمية الٍب كما أف معرفة األىداؼ "

 ()."تتمشى مع ميو٥بم كمع ٙبقيق األىداؼ
كُب الفرائض قصص ٙبتاج إٔب توضيح كتعليقات؛ كاليمّْيَّة أك ا٢بىجىرًيَّة، يستطيع ا٤بعلم بياف ما ُب ىذه 
القصص من عرب، كما فيها من شخصيات، ككيف يستفيد الطالب من تلك القصص ُب معرفة دكر 
الفرائض ُب حياة الناس، ككذلك دكر العلماء ُب توضيح ىذا العلم كتيسّبه كتعليمو، ككذلك فائدة 

 .التفكّب كاالستنباط ُب الفقو كالشرع عمومان 

اختيار األساليب : المحور الخامس
عند إعدادؾ ٤بادة تعليمية معينة لتبلميذؾ، أك قبل البدء ُب تدريس موضوع معْب عليك أف تطرح على نفسك "

ما الذم ينبغي أف يقدر التلميذ على عملو لكي ٲبكن تعليمو تلك ا٤بهارة؟ إف اإلجابة على : السؤاؿ ا٥باـ التإب
بتحليل ٧بتول ا٤بادة التعليمية البلزمة لتحقيق ىدؼ تعليمي معْب، كبعد : ىذا السؤاؿ تستلـز منك أف تقـو أكال

ىذا التحليل، عليك أف ٙبدد أم ا٤بهارات النوعية يتوفر لدل تبلميذؾ ٕبيث تستطيع أف تبدأ من ىذا ا٤بستول 

                                                           

 125-124ص ،3طاألسلوب التكاملي في بناء المنهج النظرية كالتطبيق، مبارؾ،  ()
23 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا،  ()

 34ص ،4، طالرياضيات تربويات  انظرعبيد كا٤بفٍب كإيليا، ()
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متجها ٫بو ٙبقيق ا٥بدؼ التعليمي، فهناؾ ٭بطاف من األخطاء يقع فيهما كثّب من ا٤بعلمْب عندما ٰباكلوف ٙبديد 
 :األ٭باط السلوكية النوعية لدل تبلميذىم 

عندما نفَبض توافر أ٭باط سلوكية : عندما نبالغ ُب تقدير ا٤بهارات النوعية ا٤بتوافرة لدل التبلميذ، بعبارة أخرل- 1
 .لدل التبلميذ، ُب حْب أهنم ٓب يكتسبوىا بعد، كُب ىذه ا٢بالة يصبح جهدؾ كجهد تبلميذؾ أقل كفاءة كفاعلية

عندما نقلل من إمكانيات التبلميذ مهاراهتم، فنفَبض أف التبلميذ ليس لديهم مهارات معينة، ُب حْب أهنم - 2
يتقنوهنا، ىذا النمط من األخطاء يؤدم إٔب تضييع كثّب من الوقت كا١بهد كالتكاليف، سواء ُب إعداد مواد 

 .تعليمية ال ٰبتاج إليها التبلميذ، أك ُب تعليمهم ٥با
فإذا كنت قد حددت ىدفك التعليمي كحددت ا٤بواد كا٤بهارات الٍب تود أف تعلمها لتبلميذؾ، فإنك عندئذ ُب 
حاجة لعمل اختبار يقيس ا٤بهارات كا٤بعارؼ، الٍب تقع ُب خريطة التحليل ُب مستول أدىن من الٍب ستبدأ منها 

عملية التعليم، كيتضمن ىذا أف لديك فكرة مسبقة أك افَباضات عما تعلمو التبلميذ من قبل، كلو صلة 
لدل تبلميذؾ عن طريق - ا٤بتعلقة با٤بوضوع-ٗبوضوعك، كٲبكنك أف تتأكد من توافر ا٤بعلومات كا٤بهارات 

 ()."ا٤بناقشة معهم، أك ا٤بقابلة الفردية، أك عن طريق تطبيق اختبار يقيس تلك األ٭باط السلوكية
تركيبات مؤقتة تستخدـ لدعم العماؿ أثناء إٛبامهم "ٍب إف ىناؾ مصطلح يسمى الركائز، كالركائز 

أعما٥بم الٍب من ا٤بستحيل إٛبامها بدكهنا؛ إهنا توفر للعماؿ مساحة للعمل كالوسائل الٍب ٛبكنهم من الوصوؿ 
 .           ٤بناطق العمل الٍب لن يكوف بإمكاهنم الوصوؿ إليها بأنفسهم

كتشّب منطقة ٭بو  (vygotsky)أما مصطلح الركائز ُب ٦باؿ الَببية كالتعليم فهو مرتبط ٗبفهـو منطقة فيغوتسكي
كالٍب تعِب الفرؽ بْب ما ٲبكن للمتعلم إ٪بازه كحده كما ٲبكن  (بينية بْب مرحلة النمو السابقة كالبلحقة ٥با)انتقالية 

إ٪بازه ٗبساعدة مبلئمة من زميل أكثر مقدرة منو، كقد يؤدم ا٤بعلموف دكران رئيسيان ُب توفّب الدعم الذم يساعد 
 .                                       الطبلب على ا٢بصوؿ على ما يبدك مستحيبلن ُب أعْب بعض ا٤بتعلمْب

 تساعد اسَباتيجيات الركائز التدريسية الطبلب على اكتساب معارؼ كمهارات جديدة عن طريق إشراؾ الطبلب 
فرديان أك ٝباعيان ُب ٘بارب أك مهاـ يكوف من الصعب عليهم إكما٥با كحدىم، بداية يقـو ا٤بعلموف بتقدًن دعم 

تدريسي شامل، أك ركائز، ٤بساعدة الطبلب ُب بناء فهمهم ا٣باص للمحتول كالعلميات ا١بديدة، كتدرٯبيان ينقلوف 
 . فيهم()مسؤكلية التعلم للطبلب عندما يفهمونو ٕبيث يصبح مذكَّتان 

 :                                 تستلـز ركائز التدريس خطوتْب
تطوير خطط أك دركس تعليمية تقود الطبلب لبلنتقاؿ ٩با يعرفونو كيستطيعوف القياـ بو إٔب فهم أعمق للمواد - 1

 .            ا١بديدة أك استخداـ ا٤بهارات ا١بديدة بثقة أكرب
تنفيذ ا٣بطط أك الدركس حيث يقدـ ا٤بعلم من خبل٥با الدعم ا٤بطلوب للطبلب ُب كل خطوة من خطوات - 2

 ()".العملية التعليمية
 أربع مراحل للدعم التعليمي كالٍب من شأهنا أف تساعد ا٤بعلمْب ُب دعم طبلّٔم vygotskyحدد فيغوتسكي "

 :بطريقة تقلل االتكالية، كىي

                                                           

 96-93ط، ص.دمهارات التدريس، انظر  ، جابر كزاىر كالشيخ ()
.من الذاتية( )
174 - 173 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا، انظر ()
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 .تقدًن ا٤بعلم ٭باذج كتعليقات لفظية- 1
 .يقـو الطالب ٗبحاكاة ا٤بهارة الٍب تعلموىا، مضمنْب عملهم التعليقات الٍب قدمها ا٤بعلم- 2
 .يقـو ا٤بعلم بإزالة الدعم تدرٯبيان - 3
 .يتمكن الطبلب من تنفيذ ا٤بهمة دكف مساعدة- 4

ال ٰبتاج ٝبيع الطبلب إٔب النوع نفسو أك الدرجة نفسها من الدعم أك ا٤بساندة، كلذلك فإف على ا٤بعلمْب بناء 
دركسهم بطريقة ٛبكن الطبلب من االستفادة من أساليب الدعم كموارده عند ا٢باجة، كأف يعملوا بدكهنا عندما 

 ()".يكوف ذلك مناسبان؛ كلذلك فإف احملك النهائي للدعم الفعاؿ يكوف ُب ٪باح الطبلب ٝبيعهم
تكوف الركائز أكثر فعالية عندما ٰبقق ا٤بعلموف االستمرارية ُب الصف بتقدًن مهاـ تتكرر من خبلؿ "

 ()".تتابعات تعليمية، مع أنشطة متنوعة ترتبط مع بعضها البعض كتتوافق مع ا٤بنهج
كىذا يعِب أف على ا٤بعلم السعي إٔب ٙبقيق األىداؼ الٍب ر٠بها مسخرن ألجل ذلك الوسائل كالطرؽ "

كاألساليب كاإلمكانات ا٢بسية كا٤بعنوية ا٤بتوافرة لديو، مراعيان ما لدل تبلميذه من استعدادات كميوؿ 
 .كحاجات كدكافع

كيعترب معلم مواد الَببية اإلسبلمية أكثر ا٤بعلمْب حظان ُب القدرة على توظيف العديد من اسَباتيجيات 
 نظران لتعلق ىذه ا٤بواد ٔبميع ا١بوانب ُب حياة الفرد كآّتمع كالعبلقة ؛التدريس ُب ٙبقيق أىدافو

الوثيقة بينها كبْب سائر ا٤بواد األخرل، كيعترب معلم مواد الَببية اإلسبلمية أكثر مسئولية من غّبه ُب 
توظيفها، كلو كظفها ا٤بعلموف توظيفان جيدان الستطعنا أف نرقى بآّتمع كأفراده إٔب ا٤بكانة 

 ()."ا٤بنشودة

 اختيار طرؽ التدريس: المحور السادس
لقد أثبتت الدراسات ا٢بديثة ُب حقل التدريس با٤بملكة العربية السعودية أف قليبلن من ا٤بعلمْب من "

ٱبطط لدركسو بطرؽ تدريس حديثة تراعي أ٭باط التعلم كتواكب تطوير ا٤بنهج كىذا يقرع جرس 
اإلنذار ٫بو طرؽ إعداد ا٤بعلم كتقوٲبو كحاجتنا ا٤باسة لرفع مستول التدريس كاإلفادة من معطيات 

 ()."حقوؿ ا٤بعرفة كعلم النفس الَببوم

                                                           

183 -  182 ص،ا٤بصدر السابقانظر  ()

186 ص،ا٤بصدر السابقانظر  ()

  117ط، ص.، داألساليب الحديثة في تدريس الدين في المملكة العربية السعوديةانظر الفرج،  ()
112، ص244، ٦بلة ا٤بعرفة، ع"تأمل كانعكاسات.. التدريس في محطة الوقود"ا٢ببشاف، ( )
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٫بن )): أىم مبدأ من مبادئ الَببية اإلسبلمية ُب مراعاة الفركؽ الفردية فقاؿملسو هيلع هللا ىلصكضع الرسوؿ "كلقد
، فا٤بعلم مطالب باختيار ()((معاشر األنبياء أف ننزؿ الناس مناز٥بم، كنكلمهم على قدر عقو٥بم

الطرؽ التعليمية الٍب تتناسب مع مستويات طبلبو العقلية ك٨باطبتهم باللغة كاألسلوب الذم يفهموهنا 
 ()."حٌب يكوف حافزان ٥بم

كقد تطور "، كيعتمد اختيار طريقة التدريس على خصائص ا٤بتعلمْب ككذلك نوع ا٤بوضوع ا٤بطركح
مفهـو الفركؽ الفردية فظهرت نظريات كدراسات ٘بريبية أدت إٔب تطوير ا٤بقاييس ا٤بوضوعية ا٤بختلفة 

الٍب تقيس جوانب الفركؽ بْب األفراد، كقد رافق ذلك تطور أساليب تقوًن الطبلب كالتعليم كالتدريس 
كإعداد ا٤بناىج كالكتب الدراسية فظهرت حركات ٘بديدية ُب ٦باؿ تعليم األطفاؿ كاف على رأسها 

 ()."حركة التعليم الفردم كالتعليم الذاٌب

  اختيار كسائل التقويم:سابعالمحور اؿ
يعترب تقوًن ا٤بعلم لتبلميذه من أىم ميادين التقوًن الَببوم إف ٓب يكن أٮبها ٝبيعان، كيلجأ ا٤بعلم إٔب "

تقوًن تبلميذه للحصوؿ على معلومات كمبلحظات متعددة عن ىؤالء التبلميذ من حيث مستوياهتم 
التحصيلية كالعقلية ا٤بختلفة، كذلك حٌب يستخدمها ُب توجيو عملية التعلم التوجيو السليم، كمن 

 :األىداؼ الٍب ٰباكؿ ا٤بعلم ٙبقيقها من تقوٲبو لتبلميذه
 .تقوًن التحصيل الدراسي- 1
 .اكتشاؼ االستعدادات العقلية كا٤بزاجية ا٤بختلفة- 2
 ()".توجيو التبلميذ دراسيان كمهنيان - 3

 –اىتم علماء ا٤بسلمْب بعملية التقوًن الَببوم اىتمامان بالغان؛ ٤با ٥با من أٮبية ُب تطوير العملية التعليمية "
التعلمية، ككانوا ينظركف إٔب الطالب نظرة متكاملة، كيسعوف إٔب ٙبقيق النمو ا٤بتوازف لشخصيتو ُب ا١بوانب العقلية 

 .كا١بسمية كالقلبية كاالجتماعية ٝبيعها

                                                           

أكؿ  (4842)عند أيب داكد "أنزلوا الناس منازلهم: "ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل :ٓب يقف عليو الباحث ّٔذا اللفظ، ككجده بلفظ( )
 حديث حسن[210ص:7ج] باب ُب تنزيل الناس مناز٥بم–كتاب األدب 

195 - 194، ص1، طدليل المعلم المهني في التعليم العاـ انظر كانورم كا٤بنيف، ()

194، ص1 ، ط انظر ا٤بصدر السابق()

89 - 88، ص10، طالتقويم كالقياس النفسي كالتربومالغريب، انظر  ()



84 
 

كدعا ا٤بربوف ا٤بسلموف إٔب ضركرة تقوًن الطبلب بْب ا٢بْب كاآلخر، ٗبا يضمن تأمْب تغذية راجعة ٛبكن الطالب 
من معرفة مكانتو العلمية، كٛبنح أكلياء األمور فكرة عن مدل تقدـ أبنائهم، إضافة إٔب تعريف ا٤بعلم ٗبا حقق من 

 .أىداؼ تعليمية عامة كسلوكية، كمدل كفاية التعليم كفعاليتو
لقد كنت أؤملك : كمن ذلك أف اإلماـ أبا يوسف تلميذ أيب حنيفة، مرض مرضان شديدان فعاده أبوحنيفة، كقاؿ لو

 . بعدم للمسلمْب، فلما برئ أبويوسف أعجب بنفسو بسبب شهادة شيخو لو، فعقد ٦بلسان مستقبلن لو
ك٤با عرؼ أبو حنيفة ذلك أدرؾ أف أبا يوسف قد تعجل ُب االستقبلؿ عنو، فأرسل رجبلن يسألو عن ٟبس 

مسائل، أجاب أبو يوسف عن بعضها كعجز عن اإلجابة عن البقية، كأدرؾ أبو يوسف تقصّبه فعاد إٔب شيخو، 
، مىن ظن أنو يستغِب عن العلم فليبك على نفسو)):كقاؿ لو أبو حنيفة  ()"((.تزببت قبل أف ٙبصـر

 ()".(سهل ٩بتنع)إف التقوًن مفهومان ك٩بارسةن أمره بسيط كمعقد على حد سواء، أك كما نقوؿ"
تقوًن التحصيل ا٤بدرسي يساعد ا٤بعلم على معرفة استجابة التبلميذ لعملية التعلم ا٤بدرسي، "كما أف

كبالتإب مدل إفادهتم من طريقتو ُب التدريس كلذلك فهو فرصة أكسيلة جيدة توجو ا٤بعلم ا٤بستنّب إٔب 
 ()".مراجعتو طريقتو كالوقوؼ على نواحي الضعف الٍب يعاين منها تبلميذه

ٯبب أف نسأؿ الطبلب أنواعان متعددة من األسئلة متضمنة أسئلة الستنباط كاستخراج اإلجابة "كلذا
الصحيحة، أسئلة تنتج إجابات كاسعة النطاؽ، أسئلة تستهدؼ مستويات تفكّب متعددة، أسئلة 

باحملتول، با٤براحل، باإلجراءات، بالتعاريف كالتفسّبات، أسئلة تتعلق بالقيم، كأيضان أسئلة : تتعلق
تتعلق باألسئلة نفسها، كاألىم من ذاؾ ٯبب أف نسأؿ الطبلب أسئلة مبلئمة كمتناسقة تدعم الفائدة 

 ()".الٍب نريدىم أف يكتسبوىا

كيبلحظ أف عملية التقوًن تقـو بوظائف متعددة ُب ا٤بدرسة ا٢بديثة منها توجيو التبلميذ ٫بو ٙبقيق "
األىداؼ الَببوية، ككذلك تقوًن ٙبصيل التبلميذ من ا٣بربات ا٤بدرسية، كمن األىداؼ الٍب ٰباكؿ 

ا٤بعلم ٙبقيقها من تقوًن التبلميذ التوصل إٔب معلومات تساعده ُب عمل صورة نفسية لقدرات 
 ()".التبلميذ العقلية كا٤بعرفية كٙبصيلو ُب ٨بتلف ا٤بواد

                                                           

503 - 502، ص1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعيةعبداهلل، انظر ( )

96 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا،  ()

74، ص10، طالتقويم كالقياس النفسي كالتربومالغريب،  ()

192 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا،  ()

72، ص10، طالتقويم كالقياس النفسي كالتربومالغريب، انظر  ()



85 
 

التقوًن التشخيصي ):ييقسَّم التقوًن، غالبا كما ُب كقتنا ا٤بعاصر كُب عا٤بنا العريب إٔب نوعْب رأسيْب ٮبا"
Formative Evaluation)ك ،(التقوًن التحصيليSummative Evaluation) كييعرؼ التقوًن التشخيصي على أنو ،

 .، كذلك بغرض ٙبسنها(إْب.. األىداؼ، التخطيط، األنشطة، التعليم كالتعلم )تقوًن عملية التدريس ذاهتا 
كيشمل التقوًن التشخيصي االختبارات القبلية الٍب تساعد على تدريس الوحدات، كاالختبارات البعدية الٍب غالبان 

ما تساعد ا٤بعلم على ٚبمْب أك توقع نتائج التقوًن التحصيلي، أما التقوًن التحصيلي فهو التقوًن الكلي ٤بعرفة تقدـ 
الطالب كمستول ٙبصيلو كعادة ما يرتبط ىذا النوع من التقوًن بالدرجات أك االختبارات الٍب تأٌب بعد إكماؿ 

 ()."كحدة دراسية أك مقرر دراسي
إف نظاـ التقوًن ا٤بعتمد ُب النموذج التقليدم ىو سيادة أسلوب االختبارات كاالمتحاف، "

كتابيان كاف أـ شفهيان ٤بعرفة مدل ما حفظو التلميذ كال يستعمل التقوًن كأداة إلعادة النظر ُب العملية 
التعليمية كتصحيح مسارىا، إهنا خاصية أخرل من خصائص النموذج التقليدم كا٤برتبطة بأسلوب 

 .التحفيز
 كما سيحصل عليو التلميذ ُب هناية السنة كرٗبا من مكافآت تشكل العنصر األساسي تإف االمتحانا

ُب دفع كإثارة ٮبة التلميذ كٙبفيزه للتحصيل كا١بد ُب طلب العلم، كٲبكن تشخيص نظاـ  (الدينامو)
 :التحفيز ُب النموذج التقليدم بفضل ا٣بطاطة التالية

 
 (8.2)شكل رقم                        

 ()"خطاطة بنظاـ التحفيز ُب النموذج التقليدم           

 ،(Assessmentالتقدير)ا٤بعُب نفسو الذم يستخدـ  (Evaluationالتقوًن)كيستخدـ مصطلح "
كيدخل عادة ضمن التقوًن الَبابط أك التجميع ا٤بنتظم للحصوؿ على دليل يساعد على ا٣بركج بقرار 

 :يتعلق بكل من
                                                           

364ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()

59ص،1، طالتدريس الهادؼ انظر الدريج،( )

 االمتحانات

عدـ التفوؽ  التفوؽ

 ا١بزاء العقاب

 النجاح كاالنتقاؿ الرسوب كالتكرار كالطرد
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 تعلم الطالب- 1
 الربامج- 2
 ()".تطوير الوسائل كالوسائط التعليمية- 3

إف ٙبقيق ا٤بعلم أىداؼ الدرس ال يتوقف بشرحو كٙبقيق األىداؼ التعليمية كإ٭با يستوجب تقوًن "
كل درس يقـو بتدريسو، كلعل قصور بعض ا٤بعلمْب ُب تقوًن موضوعات ا٤بقرر سببو اعتقادىم أف 

ىذا األمر ليس من اختصاصهم، أك الفتقارىم ألساليب كمهارة تقوًن الكتاب أك لعدـ مشاركتهم ُب 
 ()."تأليفو

: كللتقوًن بنوعيو أغراض كثّبة كمتعددة يعتمد حصرىا كمدل االستفادة منها على عدة عوامل، مثل"
مستول إعداد ا٤بعلم ُب ٦باؿ التخصص العلمي، كالتأىيل ا٤بهِب، كٲبكن أف ٪بمل بعض أغراض 

 :التقوًن ُب اآلٌب
 .ٙبسْب التعليم كرفع مستول التعلم- 1
 .ٙبديد تأثّب عملية التعليم كالتعلم على أ٭باط تفكّب كأ٭باط سلوؾ ا٤بعلم- 2
 .ا٤بساعدة ُب توضيح أٮبية أىداؼ كأغراض الَببية كالتعليم- 3
 ()."معرفة مدل ٙبقيق الوسائل كطرؽ التدريس كاألنشطة ا٤بستخدمة لؤلىداؼ الَببوية- 4
إف تقوًن تعلم الطبلب يعِب القياس الفعلي لقدراهتم على استخداـ كمشاركة ما يعرفونو، ما رأيهم ُب "

عملية التعليم كما رأيهم ُب أنفسهم كمتعلمْب، كيف يقوموف ٗبعا١بة ا٤بعلومات كاستخدامها، كما 
 ()".الذم ٲبكنهم ابتكاره عن طريق تكامل ما تعلموه من ا٤بصادر ا٤بتوافرة

 
 :ما يلي ( عناصر الدرس– التدريس–التعليم كالتعلم)يتضح من ا٤بباحث السابقة 

 .مفهـو العلم ُب اإلسبلـ شامل لكل ٚبصصات العلم النافع- 

                                                           

368، ص1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي، ( )

187، ص1، طدليل المعلم المهني في التعليم العاـ انظر كانورم كا٤بنيف، ()

 364، ص1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي، ( )

97 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا،  ()
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إذا تعرض ا٤بتعلم إٔب معلومات أك مهارات كٓب يتغّب سلوكو أك يتعدَّؿ بتأثّب ما يعرض لو فإنو ٓب - 
 .كاالنتهاء منو (ا٣بربة)ٰبدث تعلم؛ كٰبدث التعلم إذا كاف ىناؾ فرقان بْب حالة االبتداء ُب ا٤بوقف

 .ٯبب تنوع طرؽ التدريس كفق حاجات الطبلب كمتطلباهتهم- 
التعلم باألسلوب االستقرائي أفضل من التعلم باألسلوب االستنتاجي، ألنو يؤدم إٔب تعلم أعمق - 

 .(ا٤بشكبلت)كاحتفاظ با٤بعلومات ٤بدة أطوؿ، كيكسب الطبلب ثقة ُب قدرهتم على حل ا٤بسائل 
اللغة اإلشارية الٍب من ضمنها الرسـو البيانية الٍب : يستخدـ ا٤بتعلم ُب التعلم حواسان متعددة، منها- 

 .تيسر التعليم كالتعلم
 .التدريس نشاطات ٨بططة هتدؼ إٔب ٙبقيق مظاىر سلوكية مرغوبة لدل ا٤بتعلمْب- 
عدـ مبلئمة طريقة التدريس تؤدم إٔب تبديد ا١بهود، كإطالة مدة التدريس، دكف الوصوؿ إٔب نتائج - 

 .أفضل 
 .البد من معرفة كاقع ا٤بعلمْب كاحتياجاهتم ّٔدؼ ٙبسْب أدائهم للوصوؿ إٔب ا٤بعلم ا١بيد- 
 .دليل ا٤بعلم من ا٤بصادر ا٤بهمة لتحضّب الدركس- 
 .احملتول كطريقة التدريس كا٤بعلم تشكل ٝبيعها بيئة التعلم- 
 .أسلوب األلعاب ُب التدريس لو فاعلية ُب ٙبقيق األىداؼ االنفعالية كا٤بعرفية كٯبعل التعليم متعة- 
على ا٤بعلم مواصلة النمو ا٤بهِب حٌب يصل إٔب درجة الكفاءة، كىي األداء األقصى الذم يلـز - 

 .لتحقيق ىدؼ ما
تقدًن خربة التعلم على شكل حاجة أك مشكلة من كاقع حياة الطبلب شيء مهم لتحفيز - 

 .الطبلب
 .تفريد التدريس نظاـ تعليمي يراعي الفركؽ الفردية للمتعلمْب كاحتياجاهتم كقدراهتم- 
النموذج االنتقإب للمعرفة ىو منحى التدريس ا٤بستخدـ ُب ا٤بدارس الثانوية ُب معظم دكؿ العآب - 

 .الثالث
 .عدـ ٙبديد األىداؼ بدقة تامة ككضوح يؤدم إٔب عدـ ٪باح أم عمل- 
أسلوب التكامل يوجو ميوؿ التبلميذ ٫بو التعلم كاالبتكار كاإلبداع كالتذكؽ؛ فهو يستغل العبلقة - 

 .بْب ا٢باجات كا٤بيوؿ
 .الوسائل التعليمية جزء ال يتجزأ من الطريقة الٍب يستخدمها ا٤بعلم- 
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ا٤بتعلم البصرم ٰبصل على معلومات أكثر عن طريق االستعراض الذم يعتمد على الصور كالرسـو - 
 .كاألشكاؿ كا٤بخططات

 .عمل اختبار لقياس مهارات كعارؼ الطبلب يساعد ا٤بعلم على ٙبديد نقطة بداية عملية التعليم- 
الركائز أساليب ٨بتلفة النوع كالدرجة لدعم الطبلب حسب استعدادات كميوؿ كحاجات كدكافع - 

 .كل طالب
من أغراض التقوًن معرفة مدل ٙبقيق الوسائل كطرؽ التدريس كاألنشطة ا٤بستخدمة لؤلىداؼ - 

 . الَببوية
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الفرائض كالمواريث : سابعالمبحث اؿ

تعريف الفرائض : المحور األكؿ
ٝبع فريضة؛ كىي فعيلة ٗبعُب مىٍفركضة مأخوذة من الفىٍرض كىو القطع، كخيصَّت ا٤بواريث : الفرائض"

)"أم مقدران معلومان ( سورة النساء7)َّىهيه﴿:باٍسم الفرائض من قولو تعأب )
 

كيسمى ىذا العلم بالفرائض، ٝبع فريضة، مأخوذ من الفرض، كىو التقدير، ألف أنصباء الورثة "
مقدرة؛ فالفريضة نصيب مقدر شرعا ٤بستحقو، كعلم الفرائض ىو العلم بقسمة ا٤بواريث من حيث 

 ()".فقو أحكامها كمعرفة ا٢بساب ا٤بوصل إٔب قسمتها
: الفرائض ٝبع فريضة، ك٥با ُب اللغة إطبلقات منها: تعريف الفرائض ُب اللغة كاشتقاقها"
. ا٤بقدر- 2.                    الواجب- 1

. كاشتقاؽ الفريضة من الفرض  ٗبعُب ا٢بز كالقطع كالتقدير- 
. فقو ا٤بواريث كحسأّا: كعلم الفرائض اصطبلحا

 7)َّىهيهٱُّٱ: الشتمالو على ا٢بقوؽ ا٤بفركضة أخذان من قولو تعأب:كيسمى علم الفرائض
)".تغليبا للحقوؽ ا٤بفركضة على ا٢بقوؽ ا٤بستحقة بالتعصيب(سورة النساء )

 

، كفقو ا٤بواريث، كعلم ا٤بّباث:ييطلىقي على علم الفرائض عدده من ا٤بسميات؛ فيقاؿ" ، كا٤بواريثي  كىذه ،الفرائضي
ىا يراد ّٔا معُبن كاحدو عند التجوُّز؛ كىو علم الفرائض، لكنَّ ا٤بعُب الدقيق لكل منها ٱبتلف عن اآلخر، ؿاأللفاظ ؾ

: لذا فيحسيني أف نػيعىرّْؼى بكل كاحد منها
 كالقطع، كالتقدير، : ٝبع فريضة، كتطلق الفريضة ُب اللغة على معاف متعددة؛ منها: الفرائض ُب اللغة ، ا٢بزُّ

. كاإلنزاؿ، كالتبيْب، كالنصيب ا٤بقدَّر ا٤بفركض
  ىو علم ييعرؼ بو من يرث كمن ال يرث، كمقدار ما لكل كارث: كاصطبلحان .

كاألكؿ أصح؛ ألنو ينص . كقيل ىو نصيب مقدر شرعان لوارث. ىو فقو ا٤بواريث كما ضُّم إليو من حسأّا: كقيل
. على الغاية ا٤بقصودة من علم الفرائض، كىذا ىو ا٤بطلوب تعريفو ىنا، حيث نريد تعريف علم الفرائض

 ا٤بوركث: ىو البقاء، كانتقاؿ الشيء من قـو آلخرين، كيطلق ٗبعُب: كا٤بّباث ُب اللغة .
  ىو حق قابل للتجزمء، ثبت ٤بستحق بعد موت من كاف لو ذلك؛ لقرابة بينهما، أك ٫بوىا: كاصطبلحان .

. ما تركو ا٤بيت بعد موتو من أمواؿ كحقوؽ، يستحقها ٗبوتو الوارث الشرعي: كٗبعُب أمشل
 ىو قواعد فقهية كحسابية، ييعرؼ ّٔا نصيب كل كارث من الَبكة: كعلم ا٤بّباث .

                                                           

171 ص:3ط، ج.، دسبل السالـالصنعاين، انظر  ()

232ص: 2ج، 1، طالفقهي الملخصالفوزاف،  ()

  8- 6 صط،. د، تيسير فقو المواريثانظر، البلحم ()
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 ىو األحكاـ الفقهية ا٤بتعلقة باإلرث، ك كيفية قسمة الَبكات: كفقو ا٤بواريث .
 ()".ىذه أىم اإلطبلقات الٍب تطلق على الفرائض

  في اإلسالـ الفرائضمكانة: المحور الثاني
 :الدين اإلسبلمي عقيدة كشريعة كحياة، فالنصوص الشرعية تتضمن اآلٌب"
 .(األحكاـ العقدية كأحكاـ العبادات كحقوؽ ا٣بالق)أحكامان توضح عبلقة الفرد بربو  -ُ
 .أحكامان توضح عبلقة الفرد بنفسو -ِ
 .البيع كالشراء كالنكاح كالطبلؽ كا١بنايات كغّبىا: أحكامان توضح عبلقة الفرد باألفراد اآلخرين،مثل -ّ
 .أحكامان توضح عبلقة الفرد بآّتمع، كمن ذلك عبلقتو بأكلياء األمور -ْ
 .أحكامان توضح عبلقة الفرد باآلخرين، مثل الوالدين كاألقارب كا١بّباف كاألفراد ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب -ٓ
 ()".أحكامان أخبلقية توضح األخبلؽ الٍب ٯبب أف يلتزمها الفرد كآّتمع -ٔ
ك٤با كانت األمواؿ كقسمتها، ٧بط األطماع، ككاف ا٤بّباث، ُب معظم األحياف لضعفاء كقاصرين، ))

قسمتها بنفسو ُب كتابو مبينة مفصلة، حٌب ال يكوف فيها ٦باؿ لآلراء - تبارؾ كتعأب - تؤبَّ اهلل 
 ()".كاألىواء، كسوَّاىا بْب الورثة على مقتضى العدؿ كا٤بصلحة كا٤بنفعة، الٍب يعلمها

ـي علًم الفرائض من الكتاب، كالسٌنة، كاالجتهاًد ا٤بقيًّْد ُب حدكد نصوص الكتاب " تيستمدُّ أحكا
كالسٌنة ُب ا٤بواريث كانعقدى عليو اإلٝباعي؛ كالعيمىريَّتْب، ك٫بوىا من ا٤بسائل الٍب قضى فيها الصحابةي 

، كأمَّا القياسي كاالجتهادي ا٤بطلىقي أك الذم ٓب  كاجتمعت كلمتيهم عليها، كٓب ييعلم ٥بم ُب عصرًىم ٨بالفه
 .ينعقد عليو اإلٝباعي فبل دخلى لو ُب علم الفرائض

أنَّو ال : فاالجتهاد السائغ ُب الفرائض ىو ما كاف ُب فهم النصوص كتوجيهها، أك تفسّبىا، ٗبعُب
مساغى ألحد أف ٯبتهد ُب إحداث فرض جديد، أك حرماف أحد من الورثة من حقو أك غّب ذلك؛ 

 ()".ألف علم الفرائض توقيفي
يا رسوؿ اهلل، تغزك الرجاؿ كال نغزك، كلنا نصف : أهنا قالت- رضي اهلل عنها - كعن أـ سلمة ))"

ركاه أٞبد ()((( سورة النساء32)َّحئينٰىريزيمينيىيييجئٱُّٱ:ا٤بّباث؟فأنزؿ اهلل
()".كا٢باكم كغّبٮبا بسند صحيح



                                                           

 14- 13، ص1طالخالصة في علم الفرائض، الغامدم،  ()
 111ط، ص.، داألساليب الحديثة في تدريس الدين في المملكة العربية السعوديةالفرج،  ()

282ص:2، ج10، طتيسير العالـ شرح عمدة األحكاـ،  آؿ بساـ()

 26 – 22، ص1، طالخالصة في علم الفرائض  انظرالغامدم، ()
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لقد اعتُب اإلسبلـ بالعقل عناية فائقة، فجعل حفظو من الضركريات ا٣بمس، كحـر كل ما يؤدم إٔب "
زكالو أك اإلضرار بو، كما جعلو مناط التكليف، فرفع التكليف عن آّنوف حٌب يرجع إليو عقلو، كالنائم حٌب 

يصحو، كالصغّب حٌب يكرب، فالعقل إذان كعاء التفكّب، كالتفكّب طريق التقدـ كالرفعة، كحل ا٤بشكبلت كمواجهة 
الصعوبات، كمن فضل اهلل سبحانو كتعأب أنو ٓب يتجاىل عقل اإلنساف، بل جاءت النصوص الشرعية من القرآف 

كالسنة ُب ٦بملها داعية إٔب التفكّب كالتدبر كالتأمل، كمن ىنا جاءت مسئولية معلم الَببية اإلسبلمية ُب تنمية 
 .مهارات التفكّب لدل التبلميذ كمن خبلؿ مواد العلـو الشرعية

كعلى معلم الَببية اإلسبلمية استغبلؿ ىذه ا٣باصية للنصوص الشرعية عن طريق االىتماـ  بالعمليات العقلية 
كتنمية مهارات التفكّب لدل تبلميذه، كجعلها جزءان من ا٤بادة الدراسية، كمراعاة ذلك ُب أثناء اإلعداد للدركس 

كُب أثناء التدريس ٕبيث يتم التخطيط للدرس كتصميمو بناء على  مفردات ا٤بقرر، مع مراعاة تضمينو للعمليات 
العقلية كمهارات التفكّب الٍب تتناسب كا٤بوضوع، كمن أىم تلك العمليات العقلية الٍب ٲبكن أف يوظفها معلم 

القياس، كا٤ببلحظة، كالتصنيف، كاالستدالؿ، كالتوقع، : الَببية اإلسبلمية ُب تنمية مهارات التفكّب لدل تبلميذه
كاالتصاؿ، كاستخداـ عبلقات األرقاـ كالعبلقات الزمانية كا٤بكانية، كصياغة التعريفات اإلجرائية، كفرض الفركض 

كاختبارىا، كضبط ا٤بتغّبات، كتفسّب النتائج، كالتجريب، كا٤بقارنة، كالتلخيص، كالتطبيق، كتنظيم ا٤بعلومات، 
كاإلبداع، كتقوًن ثبات كمصداقية ا٤بعلومة، كتتبع ا٤بغالطات، كإصدار أحكاـ منطقية، كالتعرؼ على ا٤بشكلة 

 ()".كٙبديد ا٤بشكلة كحلها، كاختيار ا٢بل األنسب، كترتيب البدائل، كاختيار البديل األنسب

الفرائض تشريع ة حكم: المحور الثالث
موقف اإلسبلـ ُب مسائل ا٤باؿ كاالقتصاد كسائر القضايا القانونية كالسياسية ىو ا٤بوقف ا٤بوافق "

 –للفطرة السليمة، فهو يبيح التملك كاإلرث حٌب ال يقتل ا٢بوافز الفردية كٲبيت الدكافع الشخصية 
 كلكنو ال يسمح بطغياف رأس ا٤باؿ كال ٯبيز االحتكار –كما ىو ا٢باؿ ُب الدكؿ اليسارية كا٤باركسية 

 ()".كالغصب كالرشوة ككافة ا٤بعامبلت الربوية
 يب ىب نب مبُّٱ: إف ملكية ا٤باؿ ىي هلل تعأب ُب األصل، فهو ا٤بالك ا٢بقيقي لو، قاؿ تعأب"

، فإذا صارى ا٤باؿي ُب يد إنسافو فلو االنتفاعي بو مدَّة حياتو، فإذا مات ( سورة النور33)َّمتزت رت
٤بن يشاء، - بعد موت صاحبو- ٍب إف اهلل تعأب ٲبيىلّْكو - مالكو ا٢بقيقي- عادت ملكيتو هلل تعأب 

كقد جاءت آيات ا٤بواريث ٧بيىدّْدة بكل دقة نصيبى كل كراث، فما يصّب إٔب الوارث من ماؿ مورّْثو 

                                                                                                                                                                                     

المستدرؾ كا٢باكم ُب ،[320ص:44ج]ملسو هيلع هللا ىلص حديث أـ سلمة زكج النيب –مسند النساء  (26736)المسندُب  أخرجو أٞبد ()
[335ص:2ج]تفسّب سورة النساء–كتاب التفسّب (3195)على الصحيحين

90، ص8، طحراسة الفضيلة أبوزيد، ()

 117ط، ص.، داألساليب الحديثة في تدريس الدين في المملكة العربية السعوديةالفرج،  ()

237 - 236 ص،7ط، المدخل إلى الثقافة اإلسالميةسآب،  ()
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اإلرث حقّّ عاـه ال ٲبلك : فإف اهلل ىو الذم أعطاه إياه، كليس للمورث فضل ُب ذلك، كلذلك قالوا
ا٤بورّْث منعى أحد من الورثة منو، كما ال يستطيع الزيادة ُب مّباثو الذم قرره اهلل تعأب لو، فقد قاؿ 

)"().(ال كصية لوارث):ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل  )
 

 (الميراث عند اليهود أنموذجان ) الفرائض في الديانات األخرل: المحور الرابع
الولد الذكر ىو الذم يرث األب ا٤بتوَب، كإذا تعددت الذكور من األبناء فللبكر حظ اثنْب من "عند اليهود

 .إخوتو، كال فرؽ بْب ا٤بولود بنكاح أك سفاح من األكالد ُب ا٤بواريث
عامان فلها النفقة كالَببية حٌب تبلغ ىذه السن ٛبامان، كليس ٥با شيء بعد  (12)أما البنات فمن ٓب تبلغ منهن 

 .ذلك
 .كإذا ٓب يكن للمتوَب كلد ذكر فمّباثو البن ابنو، كإذا ٓب يكن لو كلد انتقل ا٤بّباث إٔب البنت فأكالدىا كىكذا

كإذا ٓب تكن لو ذرية فمّباثو  (سهماف لو كسهم للبنت)أف يكوف للبنت نصيب مع الولد  (القرائْب)كترل فرقة 
 .ألصولو، كأحق األصوؿ با٤بتوَب أبوه كلو كل الَبكة، فإف ٓب يكن لو أب فجده

كإذا ٓب يكن للمتوَب كارث من .. فإف ٓب يكن لو أصوؿ انتقل ا٤بّباث إٔب درجات األقارب الفرعية من الذكور
سنوات فإذا ٓب يظهر خبل٥با  (3)أصوؿ أك فركع تكوف أموالو ألسبق الناس بامتبلكها كتظل كديعة ُب يده مدة

كال يرث األقارب غّب  (اليهود)أقاربو  (اليهودم)كارث شرعي صارت ملكان لو، كعند اختبلؼ الدين يرث 
()".ا٤بتوَب (اليهودم)...(اليهود)



هتتم الشريعة اليهودية باالبن البكر، ككانت ُب بداكة العربيْب القدٲبة ٘بعلو خليفة ألبيو ُب كل شيء، "
يستوٕب على السلطة من بعده، كيكوف ىو ا٤بتصرؼ ُب كل ثركتو، ككثّبان ما كانت ا٤بنافسات تشتعل بْب اإلخوة 
الصغار كأخيهم األكرب البكر بسبب ىذا، ككذلك ٙبدث مؤامرات كمغالطات حوؿ انتزاع ىذا ا٢بق كاالستيبلء 

 .عليو
للولد البكر من األب مثل حظ الولدين، فهو ٩بيز بسهم بعلة )كُب الفقو اليهودم ا٤بعموؿ بو اآلف يكوف 

 (.491بن مشعوف، مادة - )(.البكورة
البكر ا٤بولود كأبوه أجنيب عن ا٤بلة ال )كتتجلى العصبية العنصرية من جديد ُب التشريعات ا٣باصة باالبن البكر، فإف

 (.501بن مشعوف، مادة - )(.يعد بكران، كإذا عاد إٔب ا٤بلة كىكىلىدى فبل بكورة أيضان 
البكر من ا١بارية أك )عندما ينص على أف  (502)كتتأكد ىذه العصبية العنصرية أكثر كأكثر ُب ا٤بادة التالية 

، كىذا االجتهاد من فقهاء التلمود مقصود بو تزييف حق العرب (األجنبية ال ٲبنع البكورة من اإلسرائيلية بعدىا
كجدّْىم سيدنا إ٠باعيل ُب النسبة كا٤بّباث كالبكورة من سيدنا إبراىيم، فإ٠باعيل كلد قبل أف يولد إسحق، فهو 

                                                           

ُب كأخرجو أبو داكد صحيح، [18ص:4ج]ال كصية لوارث باب - الوصايا أبواب (2713)السننُب  أخرجو ابن ماجة ()
  أبواب(2120)السنن ُب ، كالَبمذمصحيح[492ص:4ج]ُب الوصية لوارث باب - الوصايا كتاب( 2870)السنن

 صحيح: حكم األلباين[433ص:4ج] ما جاء ال كصية لوارثباب– الوصايا 
105ص، 1، طمباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصولو الفقهيةقلعو جي،  ()

 171، ص2ط، موسوعة األدياف كالمذاىب ،سود أ()
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ابن إبراىيم البكر، كلكنو مولود من ىاجر ا١بارية ا٤بصرية، فأفٌب  التلموديوف بثبوت البكورة لبلبن األصغر، 
إسحق، ألنو كإف تأخر ُب الوالدة، سليل الزكجة الٍب توصف بأهنا عربية، سارة، ككاف البد من ىذا االجتهاد حٌب 

 ()".تستقيم نظريتهم ُب شعب اهلل ا٤بختار

أىمية دراسة علم الفرائض كالمواريث : المحور الخامس
: كقد ذكر العلماء ُب تعليمو الكثّب فمثبلن ،من ا٤بعلـو أف الفرائض كا٤بواريث من العلـو الشرعية ا٤بهمة

باب ((تػىعىلَّميوا قبل الظَّانّْْب، يعُب الذين يتكلموف بالظَّنّْ : باب تعليم الفرائض كقاؿ عقبة بن عامر))"
قبل )أم العلم فيدخل فيو علم الفرائض  (تعلموا):ا١بهِب  (عقبة بن عامر)كقاؿ: تعليم الفرائض

تعلموا علم الفرائض : كٰبتمل أف يكوف مراد عقبة بقولو (الظانّْْب يعِب الذين يتكلموف بالظن
()".ا٤بخصوص لشدة االىتماـ بو

  

إذا ٙبدثتم فتحدثوا ُب الفرائض، كإذا ٥بوًب فا٥بوا بالرمي، ككاف ال يوٕب  عمر قاؿ"كمن أجل أٮبيتو 
رأل ُب منامو دخل بستانا، فأكل  مسلم بن الوليد كحكي أف أحدان حٌب يسألو عن قسمة ا٤بواريث،

تصيب من العلـو كلها إال : ، فقاؿاألكزاعي من ٝبيع ٜبره إال العنب األبيض، فقصو على شيخو
."نبالفرائض، فإهنا جوىر العلم، كما أف العنب األبيض جوىر الع

() 
آتاكم يعلمكم - يعِب ىذا السائل جربيل–فإنو جربيل:)قاؿ: يقوؿ الشيخ ا٣بضّب ُب شرح النوكية"

، يعلمكم دينكم يعِب ٔبميع أبوابو، يعلم الدين فالدين شامل لئلسبلـ كاإلٲباف كاإلحساف، الدين شامل (دينكم
من يرد اهلل بو ) :١بميع األبواب من العقائد كالعبادات كا٤بعامبلت كغّبىا من أبواب  الدين، كلذا ٚبصيص حديث

ُب األحكاـ ىذا ليس بصحيح، نعم صار عرفان   إذا أطلق الفقو فا٤براد بو األحكاـ، كالفقهاء ( خّبان يفقو ُب الدين
يصدركف كتبهم ا٢بمد هلل الذم فقو من شاء بدينو، كيشّبكف إٔب أف علمهم ىو الفقو، كُب ىذا ا٢بديث ما يدؿ 

فمن يرد اهلل بو خّبان يفقو )على أف الفقو ُب الدين يعِب ٔبميع أبوابو، كالعقائد ىي الفقو األكرب عند أىل العلم، 
يعِب ُب ٝبيع أبوابو ُب العقائد، ُب اإلٲباف، ُب التوحيد، ُب العبادات، ُب ا٤بعامبلت، ُب التفسّب، ُب  (ُب الدين

( )."ا٤بغازم، ُب الفًب، ُب االعتصاـ، ُب غّبه، ُب ٝبيع أبواب الدين

 

                                                           

 196  - 195، ص4، طالفكر الديني اليهودم أطواره كمذاىبوظاظا،  ()

 423ص: 9، ج7ط، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم القسطبلين، ()
 112 ص ط،.، دلمبدع في شرح المقنعا، ا٢بنبلي ()
 32/ 3 ، عبد الكرًن ا٣بضّب:الشارح، شرح األربعين النوكية،النوكم ()

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15500
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15500
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15500
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
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 المفاىيم كالمهارات الرياضية المهمة الالزمة لدراسة علم الفرائض: المحور السادس
ىناؾ مفاىيم كمهارات رياضية مهمة كالزمة ٯبب أف يعرفها مدرس كدارس علم الفرائض حٌب يتمكن 

 .من ضبط ىذا العلم كحل مسائلو بسهولة
 :من ىذه ا٤بفاىيم

 .العمليات ا٢بسابية األربعة- 
 .( مضاعفاتو–قوا٠بو )العدد - 
 .(تكافؤىا-  ا٤بقارنة بينها – أشكا٥با –أ٠باؤىا )الكسور - 
 .( عدـ االنتماء–االنتماء ) كالعناصر ( اٙبادىا–تقاطعها - ا١بزئية -الشاملة)آّموعات- 
 .( األكلية– الزكجية –الفردية )األعداد - 

 :كمن ا٤بهارات ما يلي
 .خوارزمية الضرب- 
 .خوارزمية القسمة- 
 .(كخاصة ُب الكسور)خوارزمية ا١بمع كالطرح - 
 .خوارزمية إٯباد القاسم ا٤بشَبؾ األكرب أك ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر- 

كىذه ا٤بفاىيم كا٤بهارات قد درسها الطالب كلها أك أغلبها ُب ا٤برحلتْب االبتدائية كا٤بتوسطة 
 .بالتفصيل، كلكن يظهر ضعف الطبلب الذين يدرسوف الفرائض فيها بشدة
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الرياضيات : ثامنالمبحث اؿ

تعريف الرياضيات : المحور األكؿ
لكانت إجابتو أهنا األعداد، كرٗبا أضاؼ عليها  (ماذا تعِب لو الرياضيات؟)لو سئل إنساف عادم "

 ()".كالعمليات
، كا٢بساب : ، عآب الرياضيات األ٤باين، أنو قاؿ(Gauss)ٰبكى عن جوس " الرياضيات ملكة العلـو

 ()".ملك الرياضيات
كلدت الرياضيات نتيجة حاجة آّتمعات اإلنسانية ُب الرعي، كالزراعة، كالصيد، كغّبىا من ا٤بهن "

الزراعة كالتجارة : األخرل الٍب مارسها اإلنساف ُب السابق، كمازاؿ ٲبارس بعضها حٌب اليـو مثل
لذا ٓب يعرؼ أحد خاطرة الشك ُب أٮبية دكر الرياضيات ُب حياة الناس .كالنجارة كا٢بدادة كغّبىا

سواء ا٣باصة منها أك العامة على مر العصور، كقد ازدادت أٮبية الرياضيات ُب كقتنا ا٤بعاصر، ُب 
آّتمعات ا٤بتمدنة بالذات، بسبب تعقد أساليب ا٢بياة كالنمو ا٥بائل ُب ٦باالت علمية متعددة 

 ()".كاالتصاالت كالتقنية كالفضاء
ٚبتلف صورة الرياضيات كعلم عن الرياضيات كمادة دراسية ُب طريقة ا٤بعا١بة كأسلوب العرض "ك

 .كالَبكيز أك التعقيد ُب ا٤بادة ذاهتا
 .إال أف طبيعة الرياضيات كعلم ال ٚبتلف عن طبيعتها كمادة دراسية من حيث كوهنا بناء استدالٕب

 أف الرياضيات كمادة دراسية فتحتوم ُب جوىرىا ا٤بفاىيم األساسية لعلم Landكيذكر الند 
الرياضيات كلكن بعد تبسيطها حٌب تبلءـ خصائص ا٤بتعلم الذم ٲبر ٗبرحلة ٭بو معينة، كتناسب 

 ()".خلفيتو الرياضية
ىو تصور عقلي ٦برد ُب شكل رمز أك كلمة أك ٝبلة، يستخدـ للداللة على  Concept ا٤بفهـو "ك

 ()".شيء أك موضوع أك ظاىرة معينة

                                                           

 21ص ،1طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرة،  انظر ا٤بقوشي، ()
 147ص ، ا٤بصدر السابق()
 29ص ، ا٤بصدر السابق()

24 ص،4 طتربويات الرياضيات، عبيد كا٤بفٍب كإيليا، ()
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استخداـ ٭باذج كطرؽ متنوعة لتقدًن ا٤بفهـو نفسو مفيد جدان ُب تلبية الفركؽ الفردية بْب "كما أف
 ()".بشكل كبّب (اختياراهتم)الطبلب، فهم ٨بتلفوف ُب تفضيبلهتم 

كالشائع منها أهنا تعِب القدرة على أداء مهمة بسرعة كدقة، كما ٲبكن أف  (ا٤بهارة)ىناؾ تعريفات متعددة ٤بفهـو "
تعٌرؼ على أهنا اإلدراؾ أك العمليات ا٤بعرفية مثل التذكر كالتحليل كاكتشاؼ األخطاء ا٤بنطقية عندما تكوف سهلة، 

 .لكن إذا كانت معقدة مثل اٚباذ القرار أك حل ا٤بشاكل فإهنا ُب ىذه ا٢بالة تسمى اسَباتيجيات
فإهنا تصف  (االسَباتيجيات)التوضيح، أك اكتشاؼ ا٫بياز، كالَبكيب، أما : ىي العمليات ا٤بعرفية، مثل (ا٤بهارة)

حل مشكلة أك اٚباذ قرار، كما أف العمليات ا٤بعرفية تشمل كل ا٤بهارات : العمليات ا٤بعرفية األكثر تعقيدان، مثل
كاالسَباتيجيات، كتدريس التفكّب يتكوف أساسان من مساعدة األفراد على تعلم كيف ينفذكف عمليات معرفية 

 ()".٨بتلفة بطريقة سريعة كدقيقة كصحيحة يعتد ّٔا
عن كثّب من ا٤بواد الدراسية بأهنا ليست ٦بموعة من ا٤بهارات ا٤بنعزلة أك "كما أف الرياضيات تتميز

 كإ٭با ىي شبكة من البناء الفكرم تبُب فيها األفكار ،قطعان من ا٤بعرفة ا٤بنفصلة بعضها عن بعض
. بعضها على بعض، كترتبط معان بعبلقات كقوانْب

 عنصر ُب التفكّب الرياضي ىو القدرة على رؤية العبلقات الٍب تربط بْب األفكار أك أىمإف 
 ()."ا٤بفهومات كالقدرة على ٛبييز األ٭باط كاكتشافها

 كاألدب الرياضيات :المحور الثاني
م كجود ىذا العداء، ؼيقولوف إف عداء مستحكمان موجود بْب الرياضيات كاألدب ٗبا فيو الشعر، كلكن ا٢بقيقة تن"

٪بد ، ؼيؤيده، إذ ليس ُب أحدٮبا ما يناقض اآلخر، ككثّبان ما استعاف العلماء بأحدٮبا على الثاين كالواقع ال
أشخاصان برعوا كبرزكا ُب الناحيتْب، ككاف ٥بم فيهما جوالت موفقات، فهناؾ رياضيوف اعتنوا باألدب ككجدكا فيو 

تسلية، كسحرىم الشعر كفنونو، ككجدكا فيو ملهاة، كٓب ٛبنعهم الرياضيات من النظم أك من الغوص على كنوز 
. األدب، بل قد بلغ ُب بعضهم حب ا١بهتْب أف استعمل الشعر ُب التعبّب عن القوانْب كا٤بعادالت الرياضية

                                                                                                                                                                                     

، معايير المنهج الوطني من رياض األطفاؿ كحتى الثاني عشر -التربية اإلسالمية كزارة الَببية كالتعليم اإلماراتية، ()
241ص

https://www.moe.gov.ae/Arabic/Docs/Curriculum/Learning%20Standard/UAE%20Islamic%20Framework.

pdf 
187 - 186 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا، انظر  ()

 89 - 88ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()
212، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، انظر  ()



97 
 

رأيت أدبان عاليان، كدقة ُب التعابّب بالغة  (التفهيم ألكائل صناعة التنجيم):للبّبكين (٨بطوط)كإذا اطلعت على كتاب 
دراستهما، كبلغوا   كىناؾ شعراء عكفوا على دراسة الرياضيات كالفلك، كشعركا بلذة ُب،الدرجة العليا من اإلجادة

. فيهما ذركة عالية ٰبسدىم عليها الكثّبكف
كاعتُب بعض علماء الرياضة بالشعر كاألدب، كرغب غّب كاحد منهم ُب كضع ا١برب شعران، فابن اليا٠بْب كضع 

 كُب ىذه األرجوزة ٪بد خبلصة كثّب من القوانْب كا٤بعادالت ا١بربية الٍب ،أرجوزة ُب علم ا١برب كقد شرحها كثّبكف
 كتدؿ األرجوزة على تضلع الناظم ُب ا١برب كبيعد غوره فيو، على أف ثركتو ،ٯبدىا القارئ ُب كتب ا١برب ا٢بديثة

األدبية ال ييستهاف ّٔا، كتدؿ أيضان على أف لديو شاعرية قوية قد ال ٪بدىا ُب كثّبين من شعراء زمانو، كإين أعتقد 
.  أنو لوال إحاطتو با١برب كالشعر إحاطة كلية ٤با استطاع أف يضعهما ُب قالب سلس جذاب

: بن اليا٠بْب علم ا١برب يقوؿاُب أرجوزة ك
على ثبلثة يدكر علم ا١برب 

 
ا٤باؿ كاألعداد ٍب ا١بذر 

: قولوبٍب يفسر كل كاحد من ىذه األشياء الثبلثة  
كا١بذر كاحد تلك األضلع فا٤باؿ كل عدد مربع 

للماؿ أك للجذر فافهم تصب كالعدد ا٤بطلق ما ٓب ينسب  
من ىنا يفهم أف ا٤باؿ ىو كل عدد مربع، كا١بذر أحد ضلعيو، كالعدد ا٤بطلق ىو الذم ٓب ينسب إٔب جذر كال إٔب 

. عدد (مثبلن )ماؿ كال إٔب غّبٮبا، فاالثناف 
كا١بذر كالشيء ٗبعُب كاحد 

 
كالقوؿ ُب لفظ أب ككالد 

 (س)أم أف ا١بذر كالشيء مَبادفاف، كبعبارة أخرل ٲبكن أف يقاؿ إف ا١بذر ىو العدد آّهوؿ كيعرب عنو با٢برؼ  
 . ٍب يبحث ابن اليا٠بْب ُب ا٤بعادالت كأقسامها كأنواعها كطرؽ حلها،(2س)ُب علم ا١برب كعلى ذلك يكوف ا٤باؿ 

كٓب يقف ابن اليا٠بْب عند ىذا ا٢بد، بل ٪بده يشرح بعض النظريات الٍب تتعلق بالقول كاألسس كطرؽ ضرّٔا ُب 
 ()."بعضها كقسمتها على بعضها

كما انتشر ُب فَبة من فَبات تاريخ التعليم ُب ٨بتلف الدكؿ اللجوء إٔب ا٤بنظومات الشعرية لتيسّب  "
حفظ العديد من ا٤بواد مثل النحو كالصرؼ كاآلداب، بل كحٌب العلـو نظمت ُب أشعار لتسهيل عملية التسجيل 

 .كاالستظهار
علم ا٢بساب من النظم الذم كاف يستهدؼ تسهيل حفظ قواعده كاسَبجاعها، يقوؿ عبدالرٞبن ()كٓب يسلم

كالٍب نظم فيها العديد من العمليات كالقواعد بل  (ُب رسالة علم ا٢بساب)األخضرم من علماء القرف العاشر
 :كحٌب ا٤بسائل ا٢بسابية كغّبىا

 كىو على ستة أقساـ يصّب الطرح إسقاط قليل من كثّب
 فالطرح فيو كاضح التقدير فإف طرحت القدر من كثّب 
 :كما يقوؿ ُب القسمة 

 من أحسن الفصوؿ كاألبواب كعمل القسمة ُب ا٢بساب   
                                                            

 32 - 30، ص63ع، ٦بلة الرسالة الرياضيات في الشعر، انظر، طوقاف ()
( )بأف طريقة ا٢بفظ بالنظم طريقة غّب صحيحة(ٓب يسلم)كلمة توحي : الباحث 
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 ك٘بعل األماـ ٙبت اآلخر فتجعل ا٤بقسـو فوؽ اآلخر     
 ()"ٙبت األقل منو بل يقهر كال ٯبوز أف يكوف األكثر        

 
 أىداؼ تدريس الرياضيات :المحور الثالث

من نظاـ ترميز األعداد العشرم ()ليس ىناؾ إ٪باز للحضارة البشرية بشٌب ثقافتها كعرب أربعْب قرنان "
الذم بو نستطيع التعبّب عن أم عدد مهما كاف صغّبان أك كبّبان، فمعظم البشر  (9، ...، 2، 1، 0)

بل  (...ا٤بنازؿ، أساس النظاـ العددم، الكسور، )ال يعوف أك يدركوف ا٣بصائص الضمنية ٥بذا النظاـ 
يتم التعامل معو كأمر مسلم بو، على الرغم من أنو أساس التطور ُب ٝبيع جوانب ا٢بضارة البشرية 

 ()".كخاصة ُب ٦باؿ العلـو الطبيعية كالتقنية
القدرة الرياضية ىي "كمن أىم أىدؼ تدريس الرياضيات ىو تأسيس القدرة الرياضية لدل الطالب، ك

كا٤بعرفة  ،Conceptual Understandingا٤بعرفة ا٤بفاىيمية : القدرة العامة ا٤بكونة من ثبلث قدرات فرعية
كا٤بعرفة ا٤بفاىيمية ىي ،Proplem Solvingكحل ا٤بشكبلت ، Procedural Knowledgeاإلجرائية 

أما ا٤بعرفة اإلجرائية ىي معرفة الطالب بكيفية ، that or aboutمعرفة الطالب بذلك احملتول أك حولو 
، كا٤بعرفة ا٤بفاىيمية كا٤بعرفة اإلجرائية تشكبلف قاعدة للقدرة على التمييز، كفهم ا٤بوقف howا٢بل 

 ()".الرياضي؛ لتكوين خطة ٢بل ا٤بشكلة

  في المعامالت اإلسالمية أىمية الرياضيات:المحور الرابع
 ()".ا٢بساب، كا١برب، كا٥بندسة، كالتحليل: تقسم الرياضيات، عمومان، إٔب أربعة فركع أساسية ىي"

ال "كعلم الرياضيات يرتبط ٔبميع العلـو ببل استثناء، كعلـو الَببية اإلسبلمية على كجو ا٣بصوص، ك
شك أف النظر كالتأمل كالبحث ٰبتاج إٔب أساليب اإلحصاء، للوقوؼ على النتائج كٙبليلها الستخبلص العرب 

، كحساب الزكاة كنسبها كمصارفها، )ا٤بواريث(منها، فضبلن عن ا٢باجة إٔب علـو  الرياضيات ُب علم الفرائض
كحساب مواقيت العبادات، كضبط الوقت ُب ا٤بعامبلت، كالَبقيم كالتنظيم  كالَبتيب؛ ٩با ٯبعل الرياضيات حاجة 

، ككذلك ضبط ا٤بعامبلت ا٤بالية كمعرفة أحكاـ  الصرؼ  كضركرة تنضبط ّٔا العبادات من صبلة كزكاة كحج كصـو

                                                           

 57، ص1، طالتدريس الهادؼ انظر الدريج، ()
() (أكثر فائدة )قد تكوف ىناؾ كلمة سقطت من ا١بملة مثل: الباحث
 17ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()
6، رسالة ماجستّب، صعالقة العامل العددم بالقدرات العقلية كتحصيل الطلبة في الرياضياتصا٢بة،  ()
 147ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()
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كالرّْبا ُب اإلسبلـ، كمعرفة حساب النقود كأٜباف األشياء، كإجراء العقود كاحملتول ا٤بإب لكل عقد منها، فتحفظ ّٔا 
 ()".ا٢بقوؽ ُب ا٢بلوؿ كاألجل، ككذا ُب الزكاج كا٤بهر كالعدة، فتكوف سببنا ُب استقرار العبلقات بْب الناس

 طرؽ تدريس الرياضيات :المحور الخامس
لكي يصل ا٤بتعلم إٔب ا٤بطلوب ُب التمارين، أك إٔب حل ا٤بوقف ا٤بشكل ٯبب أف تكوف ا٤بقدمات "

بأشكا٥با كاضحة ُب ذىنو ُب كل حالة، كغالبان ما ٙبتوم ىذه ا٤بقدمات على مصطلحات، كحقائق 
كمفاىيم رياضية، كعلى ذلك فإف مهمة ا٤بعلم ىنا ىي توضيح كتبسيط ٧بتول ىذه ا٤بقدمات حٌب 

يستوعبها ا٤بتعلم، كمساعدتو على إدراؾ العبلقات بينها من جهة كبْب ا٤براد أف يصل إليو ا٤بتعلم من 
 ()".حل ٛبرين أك موقف مشكل من جهة أخرل

كأحيانان من كصل - كمن ا٤بعلـو أنو يصعب على ا٤بتعلم الذم ٓب يصل إٔب مرحلة العمليات الشكلية "
أف يفهم ا٤بعلومة الرياضية إذا قيدمت لو بصورة ٦بردة، كعلى ذلك فإف مهمة ا٤بعلم ُب ىذه - إليها 

ا٢بالة ىي التمهيد للمعلومة الرياضية بصورة ملموسة قبل تقدٲبها بصورهتا آّردة، كىذا يستلـز عرض 
عدة أمثلة ملموسة ٘بسد الفكرة الٍب ٙبتويها ا٤بعلومة آّردة، كعند التأكد من كضوح الفكرة ُب ذىن 

 فكرة ىذه ا٤بعلومة فإنو ٯبب عرضها ُب عدة تا٤بتعلم تيقدـ لو ا٤بعلومة الرياضية بصورهتا آّردة، كلتثيب
مواقف رياضية أك غّب رياضية ملموسة ٙبتويها، أم أف تعليم ا٤بعلومة آّردة ٯبب أف ٲبر بثبلث 

 ()".مراحل ىي التمهيد كالتقدًن كالتثبيت
 كإحدل ىذه ا٤بداخل أف ينظر إٔب الرياضيات باعتبارىا طريقة ،كىناؾ مداخل ٨بتلفة لتعليم الرياضيات"

. ٢بل ا٤بشكبلت عقليان كعلى الورؽ كُب ا٢بياة الواقعية
: كٲبكن ٛبثيل ىذه ا٤بشكبلت بطرؽ ٨بتلفة منها

تفكّب ككذلك الكبلـ ا٤بسموع كاستخداـ الذكاء اللغوم ُب ؿكيتضمن الكبلـ ا٤بخفي أم ا: التمثيل الشفوم- أ
. مشل أيضان التعبّب عن خطط ا٢بل كإجراءاتو كعملياتو بالكلماتمك،كصف ا٤بشكلة كحلها

 كالعمل معهم لتحقيق ىدؼ مشَبؾ كيتضمن اآلخرينكىو التعلم الذم يتم ٗبشاركة : التعلم التفاعلي- ب
 .مبلحظة اآلخرين ك٧باكرهتم كتبادؿ األفكار معهم كطرح األسئلة كاالستفسارات

                                                           

 21 ص،عشر الثاني كحتى األطفاؿ رياض من الوطني المنهج معايير -اإلسالمية التربية،كزارة الَببية كالتعليم، اإلمارات ()
https://www.moe.gov.ae/Arabic/Docs/Curriculum/Learning%20Standard/UAE%20Islamic%20Framework.

pdf ،
  26ص ،4، ط تربويات الرياضياتانظرعبيد كا٤بفٍب كإيليا،  ()

 27، ص ا٤بصدر السابق()
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 كيتضمن استخداـ ،كيتضمن استخداـ األجساـ ا٤بادية ُب إ٪باز الواجبات الرياضية: استخداـ احملسوسات- جػ
 .التطبيقات العملية كاألدكات الرياضية ُب البحث عن ٭بوذج للمشكلة كالعمليات

: كيتضمن كضع العمليات الرياضية ُب شكل بصرم، أم جعلها مرئية للطبلب مثل: التمثيل البصرم- د
استخداـ الرسومات كالصور كاألشكاؿ الذم يسهل على األطفاؿ اكتشاؼ األ٭باط كاألشكاؿ، كالتفكّب 

 . ا٤بصطلحات ا٤بكانية أك الفضائية كالرسومات كالتصاميم ا٥بندسيةباستخداـ
داـ الرموز كالتعابّب آّردة لتسجيل ا٤بشكبلت الرياضية، كتفسّبىا كالعمل خكيتضمن است: التمثيل الرمزم- ىػ
 كإف البحث عن ىذه الطرؽ كتنميتها ىو ُب ،ل حلها، كما يتضمن ترٝبة ا٤بسائل كا٤بشكبلت إٔب رموز رياضيةؿع

 ()."الواقع تنمية للتفكّب اإلبداعي

تدريس الرياضيات الحديثة في ساليب من األ:المحور السادس
 :مثل(التعليم باستعماؿ التقنيات)ا٢بديثة ُب تدريس الرياضياتساليب من األ

اطلب إٔب الطلبة العمل ُب ٦بموعات ثنائية ٕبيث يقـو األكؿ بإرساؿ رسالة : الرسائل النصية"- 1
إٔب زميلة ٙبتوم على كسر عشرم دكرم، فّبٌد الطالب اآلخر على الرسالة بتحويل الكسر العشرم 

 ()".الدكرم إٔب كسر اعتيادم، ٍب يتبادلوف األدكار
جٌهز عرضان تقدٲبيان عن االستقراء الرياضي يتضمن العديد من األمثلة، ٍب انشره : عرض تقدٲبي"-2

 ()".ُب موقع على شبكة االنَبنت كي يستطيع الطلبة الوصوؿ إليو
اطلب إٔب الطلبة العمل ُب ٦بموعات إلنتاج شريط فيديو يوٌضح كيفية إٯباد : تسجيل فيديو"-3

ذات ا٢بدين، كأف يوٌضحوا من خبلؿ عملهم كيفية استعماؿ كل من مثلث باسكاؿ، كنظرية ذات 
 ()".ا٢بدين ُب إٯباد ا٤بفكوؾ

للربط بْب التفكّب ... " فإف ... إذا " كلتشجيع التفكّب ا٤بنطقي ٲبكن الَبكيز على استخداـ عبارة "
 ()."ا٤بنطقي كا٢بياة الواقعية

كمن الطرؽ ا٢بديثة ُب التدريس ا٤بنحى االستكشاُب للمعرفة أك النموذج االستكشاُب، كيفَبض ىذا "
كذج أف األفكار الصحيحة موجودة ُب مكاف ما ُب الكوف ا٣بارجي كأف الطبلب يستطيعوف ـالن

                                                           

 214- 213، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، انظر  ()
دليل -  الفصل الدراسي الثاني- قسم العلـو الطبيعية -الرياضيات للصف الثاني الثانومشركة العبيكاف للتعليم،  ()

87ـ، ص2013– ق 1434، ط المعلم

98 ، ص ا٤بصدر السابق()

94 ، ص ا٤بصدر السابق()

 215، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي،  ()
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باستخداـ طرؽ البحث الصحيحة أف يعثركا عليها، كدكر ا٤بعلم ىو هتيئة البيئة التعليمية ا٤بناسبة 
أٮبل األفكار الٍب ٲبكن أف ٰبضرىا الطالب إٔب ا٤بوقف أنو ىذا النموذج مشكلة للتجريب، ك

 ()."التعليمي

 صعوبات تعلم الرياضيات: المحور السابع
أكثر األشياء قتبلن ٤بعنويات اآلخرين كإزعاجان ٥بم ىو إعطاؤىم مهاـ دكف توفّب األشياء البلزمة "

 ()".لتنفيذ ىذه ا٤بهاـ
كمثل العديد من ا٤بعلمْب الذين يشتكوف من كجود طبلب لديهم صعوبات ُب ا٤براحل الثانوية كما "

يستدعي جوابان ىو  (من أين نشأت ىذه ا٤بشكلة؟)ُب ا٤براحل االبتدائية، فإف اإلجابة عن السؤاؿ 
 .(شيء ما كاف ينقص ُب ا٤براحل الدراسية األكلية، كأف الطبلب ٓب يتعلموا كيف يتعلموف؟)

.  أسهم بشكل قليل ُب حل ا٤بشكلة– مع أنو رد فعل طبيعي–إف نقل العبء إٔب معلمْب آخرين 
كلدل ا٤بعلم كامل ا٤بسئولية لعمل كل ما ٲبكنو الستهداؼ احتياجات طبلبو ا٢بالية بأم طريقة 

 ()".مسؤكلية الكل (تعلم كيف يتعلم)٩بكنة، إف مساعدة الطالب على 
يتعلم الطبلب أكثر عندما ينخرطوف ُب تعٌلم دركس مَبابطة كمستندة على مفاىيم أساسية أك "حيث

أفكار كبّبة، أك كحدات منهج قائمة على ا٤بوضوع، كفرص كاضحة للوصوؿ ٤با يعرفونو ك٤با 
 .يستطيعوف فعلو قبل اال٬براط ُب خربات جديدة للبناء عليها

فبدكف ىذه األساسات كالعبلقات سينسوف بسهولة، فالعبلقات ا٤بهمة تساعد الطبلب على تطوير 
فهم جديد أك مفاىيم جديدة أك أفكار كبّبة أك مشكبلت، فالَبابط يتحقق من خبلؿ العبلقات 

 ()".ذات ا٤بعُب
مشكبلت الرياضيات أك القراءة أك ا٥بجاء أك : ىناؾ حاالت متنوعة من الصعوبات التعليمية مثل"

اللغة أك االنتباه الدراسي أك االضطرابات النفسية، كمشكبلت الذاكرة، أك اإلدراؾ البصرم كالسمعي، 
 . كٲبكن تصنيفها إٔب فئتْب

                                                           

 195، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، انظر  ()

29ص، 2 ط،مهارات التفكير االبتكارم كيف تكوف مبدعان ىبلؿ،  ()

210 - 209 صط،.، دتطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ تعلم الطالبنيب ك زككاتشيا، انظر  ()

48 - 47 صط،.، د ا٤بصدر السابق()
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 (9.2)شكل رقم 

 ()" أنواع صعوبات التعلم

 ألهنا ٙبتاج إٔب (Dyscalculia)يطلق على صعوبات تعلُّم ا٢بساب عسر العمليات ا٢بسابية "
استخداـ رموز كا٤بٍقًدرة على التمييز الصحيح ٥بذه الرموز، كقد تكوف الصعوبة ُب ىذا التمييز بْب 

، كٙبتاج العمليات ا٢بسابية األكلية إٔب (2،6)أك رقم  (7،8)الصور كاألشكاؿ الرمزية ا٤بتشأّة رقم 
مقدرة على إدراؾ الَبتيب كالتتابع، كي يتمثل ذلك ُب عملية العد كما أف ىناؾ مشكبلت إضافية 

 :تظهر عند استخداـ مصطلحات كرموز ٦بردة مثل
 ()".إْب... يساكم .               -أقل من.- أكثر من -

ىذه الصعوبة كأف يتعاكف ()صعوبات الطالب ُب ٦باؿ الرياضيات، ٯبب أف يػيقىيّْم الطالب"كلكي نعاِب
 .مع ذكم الطالب ُب كضع خطة عبلجية ٤بساعدتو كٙبسْب أدائو

 .إف الرياضيات ٕباجة إٔب فهم كتفكّب منطقي كإٔب آّردات كحل ا٤بشكبلت

                                                           

 79، ص1، طالمدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية كالموىوبينأخضر،  ()

 82، ص انظر ا٤بصدر السابقأخضر، ()
() (الطالب)بدالن من ( ا٤بعلم)ا٤بفركض الكلمة ىي : الباحث 


الصعوبات  
: ثانويةاؿ
 التفكّب -
 اللغة -
 الشفهية -

الصعوبات  
: األكلية
 االنتباه -
 الذاكرة -
 اإلدراؾ -

 إ٭بائية -ُ

 صعوبات التعلم

 و أكادٲبية- 2

ىجاء             كتابة                     قراءة                  حساب
كتعبّب 
 ككتابة
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إف العبلج ٯبب أف يتناكؿ مسألة استيعاب الطفل لؤلرقاـ كحسأّا كاستيعأّا قرائيا كأف يعرؼ 
الطالب حقائق أساسية تتعلق بعمليات ا١بمع كالطرح كالضرب كالقسمة كالدمج بينهما، كأف يقرأ 

 ()".النص كيفهمو كمعرفتو للعلميات البلـز إجراؤىا ٢بل ا٤بسألة ا٢بسابية كاستخبلص النتائج
قاـ علماء النفس كالَببويوف كآخركف، على مر العصور، بتحديد الكثّب من ا٤بهارات "كقد

كاالسَباتيجيات الذىنية الٍب ٲبكن تعلمها، كيوضح ا١بدكؿ التإب العمليات ا٤بعرفية 
 .من مصادر متعددة( Beyer)الٍب استخلصها بّب  (االسَباتيجيات كا٤بهارات)األساسية

( 2.2 )جدكؿ رقم
 ()"Beyerالعمليات ا٤بعرفية األساسية الٍب استخلصها 

 مهارات التفكّب الدقيقة مهارات التفكّب الناقد اسَباتيجيات التفكّب
 Problem Solvingحل مشكلة 

 مبلحظة أك الوعي ٗبشكلة -ُ
 تقدًن ا٤بشكلة -ِ
 تطوير أك اختبار خطة ا٢بل -ّ
 تنفيذ ا٣بطة -ْ
 تقوًن ا٢بل -ٓ

ٲبيز بْب ا٤بتغّبات ا٢بقيقية - 1
 كاالدعاءات

ٲبيز بْب ا٤بعلومات من - 2
حيث عبلقتها، أك االدعاءات، 

 أك األسباب
 ٙبدد مدل صحة عبارة- 3
 ٰبدد مدل موثوقية ا٤بصدر- 4
يعْب االدعاءات أك آّادلة - 5

 الغامضة
تعْب االفَباضات غّب - 6

 ا٤بعلنة
 يكتشف اال٫بياز- 7
 يعْب ا٤بغالطات ا٤بنطقية- 8
 يبلحظ التناقض ا٤بنطقي- 9

 ُب تعليل
يعْب مواطن القوة - 10

 ُب مناقشة أك إدعاء (الضعف)

 المهارات األساسية- أ
 يتذكر- 1
 يَبجم أك يفسر- 2
 يؤكؿ أك يوضح- 3
 يقدر استقرائيا أك يستنتج- 4
 يطبق- 5
ٰبلل يقارف، يصنف، - 6

 (..يقابل، يسلسل،
يشتق، يكتشف، )يركب - 7

 (..يعدؿ، ٱبطط
ٰبكم، ٯبادؿ، )يقـو - 8

 (..يقرر،
 المهارات العلمية- ب
 تعليل -ُ
 استقراء -ِ
 استنتاج -ّ
 قياسي أك تناظرم -ْ

 Decision Makingاتخاذ قرار
 تعيْب البدائل- 2ٙبديد ا٥بدؼ- 1
 ترتيب البدائل- 4ٙبليل البدائل- 3
 ٙبكيم البدائل ذات الَبتيب األفضل- 5
 اختيار أفضل البدائل- 6

 Conceptualizingإدراؾ أك تصور 
 تعيْب أمثلة -ُ
 تعيْب خصائص مشَبكة -ِ
 تصنيف ا٣بصائص -ّ
 العبلقات ا٤بتبادلة بْب ٦بموعات ا٣بصائص -ْ
 أك أمثلة مضادة/ تعيْب أمثلة إضافية  -ٓ
 خصائص أك بنية ا٤بفهـو (يغّب )يعدؿ  -ٔ

                                                           

 148، ص1، طصعوبات التعلم بين النظرية كالتطبيق أبوشعّبة كغبارم، ()
 90-89، ص1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرة ا٤بقوشي، ()
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 ()".يرجع ضعف اىتماـ ا٤بتعلمْب با٤بادة إٔب اعتبار بعضهم أف ىذه مادة غّب مهمة ٤بستقبلو"كقد
كقد ترجع أسباب مشكبلت ا٢بساب إٔب عامل مثل نقص ُب هتيئة الطالب للمادة الدراسية كللمعلم دكر رئيس "

ُب ىذه التهيئة كإٔب التعلم غّب الفاعل كإٔب مشكبلت القراءة عند الطالب، كنقص اىتمامو كدافعيتو كيستطيع 
 :ا٤بعلم السّب على ا٣بطوات التالية لتقدًن ا٤بساعدة للطالب

 إشعار الطالب ٗبشكلتو بشكل ٧بدد ككاضح كتقرأ ا٤بسألة شفويان ١بلب انتباىو ٥با. 
 يضع ا٤بعلم ىدفان يراد ٙبقيقو كيعرّْؼ الطالب بأٮبية ا٢بساب. 
 يطلب من الطالب أف يضع خطان ٙبت الكلمة الٍب ٲبكن أف تتحوؿ إٔب كمية حسابية أك أرقاـ. 
 يطلب ا٤بعلم من الطالب ٙبويل عبارات القانوف إٔب أرقاـ. 
 يطلب من الطالب كتابة العمليات ا٢بسابية بنفسو . 
 يطلب من الطالب إجراء العمليات ا٢بسابية. 
 يطلب من الطالب استخراج اإلجابات بلغة األرقاـ. 
 يطلب من الطالب ٙبويل اإلجابة الرقمية إٔب عبارة لغوية."() 

 صور من اىتماـ العلماء المسلمين كالعرب بالرياضيات:المحور الثامن
 كتركيز جهودىم  ،  علي علماء ا٤بسلمْب إٮبا٥بم للجانب العلمي ُب القرآف الكرًن - يرٞبو اهلل- نعي الشيخ ا١بوىرم"

  ، ٤باذا ألف علماء اإلسبلـ عشرات األلوؼ من الكتب ُب علم الفقو : علي ا١بوانب البيانية كالفقهية فقط بقولو
  ، كعلم الفقو ليس لو ُب القرآف إال آيات قبلئل التصل إٕب مائة كٟبسْب آية؟ فلماذا كثر التأليف ُب علم الفقو

  كقل جدا ُب علـو الكائنات الٍب ال تكاد ٚبلو منها سورة؟
 آيات معدكدات ُب  ،  يا أمة اإلسبلـ : كلذا فإننا ٪بده ُب مطلع تفسّبه يتوجو بنداء إٕب ا٤بسلمْب يقوؿ فيو

 فما بالكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها  ،  اجتذبت فرعا من علم الرياضيات ( يقصد آيات ا٤بّباث ) الفرائض
 ٤باذا ال  ،  يا ليت شعرم ،  ىذا زماف رقيو ...  كىذا زماف ظهور اإلسبلـ ،  ىذا زماف العلـو ... عجائب الدنيا كلها

 إف نظاـ التعليم اإلسبلمي البد من  : ٍب يضيف  ُب علـو ا٤بّباث؟آباؤنانعمل ُب آيات العلـو الكونية ما فعلو 
علـو  ،( يقصد ُب تفسّبه)  كما نكتبها اليـو ،  فعلـو الببلغة ليست ىي هناية علـو القرآف بل ىي علـو لفظو ، ارتقائو
  .... معناه

كٓب يكتف الشيخ طنطاكم جوىرم ُب تفسّبه بتتبع اآليات كاستنتاج معانيها كفق ما ارتآه فيها من إشارات إٕب 
 بكثّب من صور النباتات -الفريد من نوعو-  بل انو قد استعاف ُب ىذا التفسّب ، ٨بتلف الدراسات ا٢بديثة

  ()."  ككذلك األرقاـ العددية الٍب ينظمها حساب ا١بمل ا٤بعركؼ ،  كالوسائل التجريبية ، كا٢بيوانات كا٤بظاىر الكونية

                                                           

46، ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقات انظر األكليب، ()

 148،ص1، طصعوبات التعلم بين النظرية كالتطبيق انظر غبارم، كأبوشعّبة ()

 ،من اآليػات الكونيػػة في القرآف الكريم ، انظرا٥بيئة العا٤بية لئلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة ()
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/39-Rooting-Miracles/68-Cosmic-verses-in-the-Quran 

 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/39-Rooting-Miracles/68-Cosmic-verses-in-the-Quran
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اىتم ا٤بسلموف بشٌب فنوف العلـو ا٤بختلفة، كمن ذلك علـو الرياضيات كالفلك حيث نالت تلك "
 التخصصات قدران كبّبان من اىتماماهتم، فربعوا ُب علم ا٢بساب كصنٌػٌفوا فيو ا٤بصنفات، ٕبثوا فيها األعداد كأنواعها

كخواصها كتوصلوا إٔب إضافات كنتائج أثارت إعجاب علماء الغرب كدىشتهم فاعَبفوا بفضلهم كأسبقيتهم ُب 
ىذا آّاؿ، كترٝبوا كثّبان من كتب ا٤بسلمْب ٩با كاف لو أثر كبّب ُب تقدـ ىذا العلم، كما اشتغل عدد من العلماء 

إف العقل ليدىش عندما يرل ما عملو العرب ُب : قاؿ (كاجورم)بعلم ا١برب كأتوا فيو بالعجب العجاب، حٌب أف 
.  ا١برب

 ُب العهد الزنكي عدد من علماء الرياضيات كالفلك ٩با كاف لدراساهتم كمصنفاهتم أثر كاضح ُب إثراء غكقد نب
: لت أبرز ا١بهود ُب اآلٌبثالدراسات الرياضية كالفلكية كقد ًب

كانت العلـو الرياضية من حساب كجرب كىندسة من العلـو الٍب كانت تدرس ُب بعض ا٤بدارس : الرياضيات- 
الزنكية، كما أف ىناؾ تنقبلت كرحبلت بْب ا٤بناطق الزنكية لتحصيل ىذه العلـو من العلماء البارعْب ُب ىذا 

آّاؿ، ك٩با ساعد على تشجيع ىذا الفرع من العلـو حاجة الفقهاء ا٤باسة إٔب علمي ا٢بساب كا١برب ُب تقسيم 
ا٤بواريث أك ما يسمى بعلم الفرائض، ككذلك ا٢باجة إٔب ىذه العلـو ُب معرفة ا٤بواقيت كا٘باه البلداف إلقامة 

الصبلة، كما ظهرت ا٢باجة إليها ُب حسابات الدكاكين، كُب بعض األمور اإلدارية األخرل كمن علماء العهد 
الزنكي البارزين ُب ميداف الرياضيات، كماؿ الدين أبو الفتح موسى بن أيب الفضل يونس بن ٧بمد بن منعة 

ـ ك٤با ذاع صيتو ُب علم الرياضيات أخذت الرسائل تنهاؿ عليو من علماء 1242/ىػ639ا٤بوصلي ا٤بتوَب 
كنت بدمشق سنة ثبلث كثبلثْب كستمائة، كّٔا رجل فاضل ُب ":  يقوؿ ابن خلكاف،الرياضيات ا٤بعاصرين لو

علـو الرياضة، فأشكلت عليو مواضع ُب مسائل ا٢بساب ا١برب كا٤بقابلة كا٤بساحة كإقليدس، فكتب ٝبيعها ُب درج 
كسٌّبىا إٔب ا٤بوصل، ٍب بعد أشهر عاد جوابو، كقد كشف عن خفيها كأكضح غامضها، كذكر ما يعجز اإلنساف 

شرح األعماؿ ا٥بندسية، : كماؿ الدين بن منعة مصنفات جليلة ُب الرياضيات ذكر منها برككلمافؿعن كصفو، ك
، كلو رسالة ُب الربىاف على ا٤بقدمة الٍب أٮبلها أرٟبيدس ُب 2753 رقم بإسطنبوؿكىو ٧بفوظ ُب مكتبة أيا صوفيا 

 ()(."987/ 8)كتابو تسبيع الدائرة ككيفية اٚباذ ذلك كىو ٧بفوظ ُب مكتبة بودليانا برقم 
لقد كاف للعرب اإلسهامات الفعالة ُب تاريخ الرياضيات كخاصة ُب مواضيع ا٢بساب كا١برب كا٤بثلثات "
 .كا٥بندسة

كاف العآب قدٲبان يستخدـ الرموز كا٢بركؼ البلتينية كاإلغريقية ُب التعبّب عن األرقاـ كقد كانوا : ا٢بساب- 1
كقد أخذ العرب كا٤بسلمْب األرقاـ . ٯبدكف صعوبة بالغة ُب التعامل مع ىذه ا٢بركؼ كخاصة ُب العمليات ا٢بسابية

 لو زاكيتاف 2 لو زاكية كاحدة، كالعدد 1من ا٥بنود كىذبوىا ٕبيث يعرب كل رقم عن عدد الزكايا فيو فمثبل العدد 
 كركبوا من ىذه األرقاـ أعدادان أعلى مستول، كجاء تقدًن 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1كىكذا فظهرت األرقاـ 

الصفر إٔب ىذه األعداد كأعظم إ٪باز ُب عملية العد حيث سهل الكثّب من العمليات ا٢بسابية كالتعبّب عن بعض 
 اْب ... 805، 503: األعداد الٍب كاف يصعب عليها التعبّب عنها مثل

أما ُب العمليات ا٢بسابية فقد ابتكر ا٤بسلموف طرقان سهلة ُب عمليٍب الضرب كالقسمة كُب الكسور قد كاف للعرب 
أما ُب ا١بمع فقد قدـ عآب الرياضيات . الفضل ُب كضع خط الكسر كىم أكؿ من استخدـ الكسور العشرية

 .ا٤بسلم الكرُب صيغان ٔبمع األعداد الطبيعية كمربعاهتا كمكعباهتا

                                                           

201 -200 ص،1ط القائد المجاىد نور الدين محمود زنكي شخصيتو كعصره،  انظر،الصَّبلَّيب ()
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كمن أشهر العلماء ا٤بسلمْب ُب علم ا٢بساب العآب اإلسبلمي الشهّب ا٣بوارزمي الذم اشتغل با١برب أيضان كثابت 
بن قرة الذم اشتغل ُب األعداد ا٤بتحابة كترجم الكثّب من الكتب اإلغريقية كمن العلماء الذين عملوا ٗبتواليات 

 .األعداد ا٢بسن بن ا٥بيثم كالسمؤاؿ ا٤بغريب كابن البناء ا٤براكشي كابن ا٥بائم ا٤بصرم
حيث ترجم  (ا١برب كا٤بقابلة)يعترب العآب ا٤بسلم ا٣بوارزمي مؤسس علم ا١برب حيث أيخذ ا١برب من كتابو : ا١برب- 2

كقد كاف للخوارزمي بصمة كاضحة ُب ا١برب كذلك بإٯباد طريقة ٙبليلية ٢بل ا٤بعادالت من ( algebra )إٔب اإل٪بليزية
كقد كاف العرب أك من اشتغل ُب ا١بذكر حيث كضع الكرُب طريقة مبسطة . الدرجة األكٔب كالثانية ُب ٦بهوؿ كاحد

 ()".إلٯباد تقريب للجذر الَببيعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

19 - 18ص، 1، طأساليب تدريس الرياضيات ٞبداف، ()
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الحساب : تاسعاؿ المبحث

تعريف الحساب : المحور األكؿ
ا٢بساب كا١برب كا٥بندسة كاإلحصاء كحل : تتكوف الرياضيات من آّاالت الرئيسية التالية"

 ()."ا٤بشكبلت

كالعبلقات، كالعمليات ُب Structure كييعٌرؼ ا٢بساب على أنو الفرع الذم يهتم بدراسة البنية "
 ()".٦بموعة األعداد

ا٢بساب ىو ذلك الفرع من الرياضيات الذم يتعامل مع األرقاـ ا٢بقيقية كعملية ٝبعها، كىو أكثر ٧بسوبية "إذف
 كمن بْب ىذه ،الؿ الرموزخ لكنو ييعترب أيضان لغة رمزية يشتمل على توصيل ا٤بفاىيم للطبلب من ،من الرياضيات

مفاىيم الكمية كا٢بجم كالَبتيب كالعبلقات بْب األشياء كالتوجيو ا٤بكاين كالشكل : ا٤بفاىيم ُب اللغة الرمزية
. كا٤بسافة كالوقت

ىذا، كٯبب أف يكتسب الطالب ٦بموعة ا٣بربات ذات معُب حٌب يستطيع أف ييبُب عليها تطور األرقاـ كدالالهتا، 
 ىذه ا٣بربات ،إف معُب األرقاـ ٯبب أف يكوف موجودان لدل الطالب قبل اكتساب مفهـو األرقاـ كمهارة عدىا

يكتسبها الطالب ُب مرحلة الطفولة أثناء عملية اللعب كالتفاعل مع بيئتو من خبلؿ استخداـ النقود، كمعرفة 
.  ا٤بقدار البلـز لشراء شيء معْب أك ا٤بقدار ا٤بطلوب ٤بلء شيء معْب

 ككذلك فإف ،كيرتبط مفهـو األرقاـ بعملية اإلدراؾ ا٤بكاين لؤلشياء كفهم العبلقة بْب ا٤بوجودة بْب تلك األشياء
 كبناء عليو فإف االرتباط ا٤بوجود بْب ،القدرة على التحليل كفهم معُب الرموز الرقمية ٥با عبلقة ٗبعرفة مفاىيم األرقاـ

الوعي للعبلقات بْب األرقاـ كبْب القدرة على التحليل كفهم الرموز الكمية ييعترب عاليان جدان إٔب حد أف النقص ُب 
. الوعي للعبلقة ا٤بوجودة بْب األرقاـ ييعترب مؤشران للخلل ُب القدرة على ٙبليل كفهم كاستخداـ األرقاـ

 ()."إف اختبارات ا٢بساب، تيستخدـ لفحص القدرة على ٙبليل كفهم الرموز ا٤بستخدمة لئلشارات الكمية
كٛبتاز مشكبلت الرياضيات أف ٥با نقطة بداية ك٥با غاية كاضحة ينبغي الوصوؿ إليها،كتتضمن "

اسَباتيجيات تشجيع التفكّب التطبيقي ُب الرياضيات استخداـ ا٤بشكبلت الواقعية كاأللغاز الٍب 
 ()."ُب ثوب الواقعية تتحدل تفكّب األطفاؿ، كتقدًن العمليات الرياضية

 ()".كيرل ابن عبدالرب أف علم ا٢بساب علم ال يستغِب عنو ذك علم من العلـو"

                                                           

 214، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي،  ()
147،ص1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()

  12ط، ص.، دمقدمة في تقييم كمعالجة الصعوبات األساسية في الحساب انظر ا٢بليواين كالسرطاكم كبوتيت، ()
 216، ص2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، انظر  ()

135ص، 7ط ،المدخل إلى الثقافة اإلسالمية انظرسآب،  ()
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فا٤بفاىيم األساسية ُب . ا٢بساب أحد ا٤بهارات الرئيسية الٍب ٯبب أف يتقنها طلبة ا٤بدارس"حيث يعدٌ 
ا٢بساب، من مثل معاين األعداد كترتيبها، كالعبلقات فيما بينها كتطبيقاهتا ا٢بياتية كاليومية، يتوجب 

 ()."أف يتم إتقاهنا ُب ا٤براحل الدراسية األكٔب كخاصة ُب ا٤برحلة االبتدائية
بذلك فإف ا٤بتطلب السابق كا٤بهم للتعلم ُب ىذه ا٤برحلة ىو تطور مهارات مناسبة ُب اإلدراؾ البصرم كفهم "

. العبلقات ا٤بوجودة بْب األشياء كمكاهنا با٤بقارنة مع األشياء األخرل
أما إذا كانت ىذا الطريقة غّب فعالة ُب الربط بْب الرقم كأجزاءه من خبلؿ استخداـ البطاقات، فإنو من الواجب 

استخداـ األشياء احملسوسة لتدريس مفهـو الرقم مثل ا٤بكعبات الٍب يكوف ٥با نفس اللوف كا٤بتقاربة ُب ا٢بجم نسبيان 
كي ال يشتت الطالب كحٌب يكوف من السهل عليو التحكم ّٔا عند تدريسو العمليات ا٢بسابية كا١بمع كالطرح 

. الٍب تتطلب أرقامان كبّبة نوعان ما
: ىذا كٲبكن ٙبديد ا٤بتطلبات السابقة لتعلم مهارة ا٢بساب ٗبا ُب ذلك الرياضيات على النحو التإب

 .خربات حركية كإدراكية -ُ
 .التميز كاإلغبلؽ اإلدراكي -ِ
 .اإلدراؾ البصرم كا٤بكاين للشكل كا٤بكاف -ّ
 .العبلقة ذات األبعاد الثبلثية -ْ
 .تطور اللغة -ٓ
 .الذاكرة التسلسلية -ٔ
 .سبلمة ا١بهاز العصيب -ٕ
 ()."ربط األرقاـ مع ا٤بفاىيم غّباحملسوسة للكم كا٢بجم كا٤بكاف كالشكل كالوقت كا٤بسافة -ٖ

 الحساب في الفرائض:  المحور الثاني
 ()".، كيطلق على العدد كاإلحصاء-بفتح السْب ا٤بهملة  - (حىسىبى ):  مصدر: ا٢بساب لغة"
العددي من : ىو علمه بأصوؿو يػيتػىوىصَّلي ّٔا إٔب استخراج آّهوالت العددية، كموضوعو: تعريف ا٢بساب ٗبعناه العاـ"

 .ىو ا١بمع كالضَّرب كما إٔب ذلك: ىو الطَّرح كما إليو، كالَبكيب: حيث ٙبليليو كتركيبيو، فالتحليلي 
ما يكوف ٤بعرفة ا٤بواقيت؛ كأكقات الصبلة كالصياـ كا٢بج، كحساب األعواـ كالشهور كاألياـ، : منها: كفائدتو

كحركات الشمس ُب الربكج كالكواكب، كحلوؿ القمر ُب منازلو ا٤بقدَّرة، كمعرفة ساعات الليل كالنهار كغّب ذلك، 
كمنها ما ىو ُب علم الفقو ُب حساب الزكاة، كًقسمًة الغنائم، كآجاؿ ا٢بىٍيض كالنّْفاس كاإليبلء، كآجاؿ الديوف 

، كنفعيو ُب غاية الظهور، كيف كقد دؿَّ القرآف على فضلو؟ قاؿ . كاإلجارات فا٢بساب فضليو مشهوره
)"( سورة األنبياء47)َّرتنبىبيبمبرئزئمئنئىئيئربزبٱُّٱ:تعأب )

 

                                                           

  9ط، ص. ، دمقدمة في تقييم كمعالجة الصعوبات األساسية في الحسابا٢بليواين كالسرطاكم كبوتيت،  ()
 13ص ، ا٤بصدر السابق()
11، ص2، طتسهيل حساب الفرائضا٣بثبلف، ( )

 156 ص،2، طالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةانظر الفوزاف،  ()
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مصدري : فالتأصيلي لغةن . ىو تأصيلي مسائًل الفرائض كتصحيحيها: تعريف حساب الفرائض"ك
 .ىو ما ييبُب عليو غّبيه: أصٍَّلت العددى؛ أم جعلتىو أصبلن، كاألصلي ُب اللغة

منو فػىٍرضي ا٤بسألة، أك فركضيها، إذا كاف فيها فٍرض أك فركض، ()ٙبصيلي أقلّْ عددو ٱبرج: كاصطبلحان 
، فعدىدي رؤكسهم ىو أصلي ا٤بسألة مىعى فرض كلّْ ذكرو بأنثيْب إف كاف  فإذا كاف الوىرىثىةي  كلُّهم عصباتو

 ()".فيهم أنثى
 :طريقة سريعة الستخراج أصوؿ ا٤بسائل"كىناؾ 

 :نقسم ٦بموعة الفركض الواردة ُب كتاب اهلل تعأب إٔب ٦بموعتْب
( 3.2 )جدكؿ رقم

 ٦بموعتا الفركض ُب القرآف الكرًن
12 ٦بموعة النصف كنصفو كنصفو أ/ آّموعة 

 
14
 

18
 

23 ٦بموعة الثلثاف كنصفو كنصفو ب/ آّموعة 
 

13
 

16
 

 أكرب مقاـ فيها=فأصل ا٤بسألة: إذا كانت الفركض ُب ا٤بسألة من ٦بموعة كاحدة- 1
 6= فأصلها16 ك 13،  4= فأصلها12ك 14:مثاؿ

 3×  (أ/ أكرب مقاـ من آّموعة )=فأصل ا٤بسألة: إذا كانت الفركض ُب ا٤بسألة من آّموعتْب- 2
 :كقد نيًظمت()"24=3× 8= فأصلها16 ك12 ك 18: مثاؿ
 نصفه كربع ٍب ٍٜبن مٍعهما"

 سدس كثلث مٍعهما الثٍلثاف
 فالفرض إف يكن لوحده فقط 

 ككل كاحدٍه لوحدىا تصّبي 
 كالنصف كاألخرل بستو أصّْبل 
 كالثمن كاألخرل فأصلها عشركنا

 

 
 

 أكٔب فكن مٍفتهما٦بموعة 
 ٦بموعة أخرل ٮبا ىاتاف
 فأٍصلها مقامو ببل شططٍ 

 فأصلها مقاـ فرضها الكبّبي 
 كإف يكن ربعان فًضٍعفا أٍعًمبل 
 ()"مزيدة بأربع فبل تكن مغبونا

                                                            

ما يعرؼ عند علماء ا٢بساب اليـو بتوحيد ا٤بقامات: ىو()

157ص، ا٤بصدر السابق()

23، اإلصدار الثاين، صعلم الفرائض كالمواريث إيضاح المنظومة الرحبيةالراكم، انظر ( )

 34ص، 2 طتقريب الفرائض،،  الشمساف ()
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 :تعريف التصحيح"
 .تفعيل من الصحة ضد السقم، أك إزالة السقم: التصحيح لغة

 .ٙبصيل أقل عدد ينقسم على الورثة ببل كسر: كاصطبلحان 
 ()". فالتصحيح مرحلة تالية للتأصيل

كحساب الفرائض يػيٍبُب على معرفة قواعد ا٢بساب العاـ، فبل بدَّ للفىرىضيّْ من اإل٤باـ بعلم ا٢بساب "
ٍط ٗبعرفة ا٢بساب كاف مقصّْران ُب ا١بواب،  بقٍدر ما ٰبتاج إليو؛ ألنو إذا كاف يعرؼ األحكاـ كٓب ٰبًي

عاجزان عن أكثًر ا٤بسائل، فينبغي للفرضيّْ معرفة مقدّْمات التأصيل كالتصحيح كلواًحًقًهما من ًقسمة 
 ()".ا٤بسائًل، كعىمىًل ا٤بناسخات، كاالختصار، كقسمة الَبكات

أك  (ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ البسيط) ما يسمى ُب علم الرياضيات بقاعدة ()ينوب عن النسب األربعة"ك
 ()".(القاسم ا٤بشَبؾ األكرب)

أسباب الصعوبات في مجاؿ الحساب : المحور الثالث
: الصعوبات التالية ٛبثل بعض األسباب الرئيسية للصعوبات ُب ٦باؿ ا٢بساب ٗبا ُب ذلك الرياضيات"
 :القدرة العقلية ا٤بوجودة عند الطالب -ُ
. قدرة عقلية ٧بدكدة كما ا٢باؿ ُب اإلعاقة العقلية- أ

 .البطء ُب معدؿ االستجابة للمثّب- ب
. تكوين ا٤بفاىيم ذات العبلقة بالكمية كاكتسأّا- ج
 :ا١بهاز العصيب -ِ
خلل ُب ا١بهاز العصيب ا٤بركزم كما ينتج عنو من خلل ُب دمج كتكامل ا٤بعلومات ا٤بستقبلة من خبلؿ ا٢بواس - أ

ككذلك فإف سبلمة ا١بهاز العصيب مهمة أيضان ُب عملية النقل الذىِب . ا٤بتعددة على ٫بو ٯبعلها غّب ذات معُب
 .4+1 ىي نفسها 1+4لفهم مسائل من مثل 

– Left Parietalتلف ُب منطقة اللحاء البصرم كالفص ا١بدارم ُب ا١بزء األيسر من القشرة الدماغية   - ب

Occipital region، فإذا حدث خلل ُب اللحاء البصرم Occipital lobes فإف ا٤بهارات الٍب تعتمد على حاسة البصر
، كللتغلب على ىذه الصعوبة فإنو ٯبب استخداـ (2،6 )سوؼ تتأثر ٕبيث يقـو الطالب ٖبلط األرقاـ من مثل

 .األشياء احملسوسة كاأللواف كاألسهم لئلرشاد إٔب التوجو الصحيح ُب كتابة الرقم من أجل فهم ىذه الرموز

                                                           

40، ص2 طتسهيل حساب الفرائض،ا٣بثبلف، ( )

157 ص،2، طالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةالفوزاف،  ()

( 3،4): ا٤بباينة مثل كأ، (4،6): ا٤بوافقة مثل كأ، (2،4): ا٤بداخلة مثل كأ، (2،2): بْب عددين مثلىي ا٤بماثلة  ()
19، ص2، طتسهيل حساب الفرائضا٣بثبلف، ( )
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 فتتأثر مهارات التعرؼ على األرقاـ أك Parietal lobesأما إذا كاف التلف قد حدث ُب منطقة الفص ا١بدارم 
. األشياء عن طريق اللمس كيصاحب ذلك ضعف ُب القدرة على التذكر ا٤بكاين لؤلشياء

. عوامل جسدية مثل اإلعاقات الصحية- ج
. عوامل حسية مثل اإلعاقات السمعية كالبصرية- د
 :اإلدراؾ -ّ
كتابة )كتؤدم الصعوبات ُب اإلدراؾ إٔب عكس كقلب األرقاـ كتغيّب قيمتها : مشكبلت ُب اإلدراؾ البصرم- أ

 أقل من 15 ُب العدد 5 قيمة الرقم أفمثل عدـ معرفة )كعدـ معرفة قيمة العدد حسب منزلتو  (12 بدالن من 21
 (.51 ُب الرقم 5قيمة العدد 

 .مثل عدـ معرفة  اليسار من اليمْب: ُب العبلقات ا٤بكانية صعوبات- ب
 :نفسية -ْ
. مشكبلت انفعالية- أ

 .مشكبلت اجتماعية كعدـ التكيف االجتماعي- ب
 :الذاكرة -ٓ
. عدـ القدرة على تذكر التعليمات كا٤بعلومات- أ

 .مشكبلت ُب الذاكرة السمعية- ب
. مشكبلت ُب الذاكرة البصرية- ج
 :العمليات ا٤بعرفية -ٔ
. صعوبات ُب التفكّب الكمي كاالستدالٕب كاالستقرائي- أ

. صعوبات ُب التعلم- ب
. صعوبات ُب االنتباه- ج
. صعوبات ُب ا٤بقارنة- د
 .صعوبات ُب البحث كاالستفسار كالتقييم- ىػ
 :التعلم -ٕ
 .خلل ُب ٭بو كتطور اللغة البلزمة الستيعاب مفاىيم ا٢بساب مثل الزمن كاالحتفاظ كالكمية- أ

. صعوبات ُب القراءة- ب
. صعوبات ُب الكتابة- ج
. عدـ كجود فهم ٤بعُب األرقاـ- د
. الفجوة ُب اكتساب ا٤بهارات السابقة األكلية- ق
. عدـ كجود ا٤بهارات األساسية األكلية- ك
. التدريس غّب ا١بيد كغّب ا٤بناسب الكتساب ا٤بهارات بشكلو كاؼو - ز
 ()."عدـ كجود فهم لئلجراءات الصحيحة الٍب ٯبب اتباعها ُب حل مسألة ما- ح

                                                           

 16  -14ص ط،.، دمقدمة في تقييم كمعالجة الصعوبات األساسية في الحساب انظر ا٢بليواين كالسرطاكم كبوتيت، ()
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 تدريس المهارات الحسابية:  المحور الرابع
إٔب أ٭باط نواتج تعلم شائعة بْب كل التخصصات  Norman Gronlundلقد أشار نورماف جركنلند "

: كمستويات التدريس، منها
 كتتمثل ُب االستدعاء كالَبٝبة كالتفسّب : مهارات معرفية دنيا كٛبثلها ا٤بعارؼ كالفهم كالتطبيق

 .كالتقدير كا٤بقارنة كالتصنيف كالتطبيق
 كتتمثل ُب التعرؼ كالتحليل : مهارات التفكّب العليا كٛبثلها مهارات التحليل كالَبكيب كالتقوًن

 ()."كاالستدالؿ كإٯباد العبلقات كالتكوين كالتوليد كإصدار األحكاـ
 بوضع ٨بطط سّب Priceكبناءن على ٨بطط اللجنة الوطنية ٤بعلمي الرياضيات األمريكية، قاـ برايس "

العمليات ا٢بسابية كفق طبيعة األعداد ا٤بستخدمة، كقد استخدمت معلومات ىذا ا٤بخطط ُب صياغة 
 :، كالشكل التإب يوضح توقيت استخداـ األسلوب ا٢بسايب1998منهج رياضيات أمريكي ُب عاـ 

 
 (10.2)شكل رقم 

  توقيت استخداـ األسلوب ا٢بسايب
كيتضح من الشكل السابق توقيت استخداـ ا٢بساب العقلي من حيث اإلجابة الدقيقة للسؤاؿ 

 .كالنمط العددم ا٤بوجود بو

                                                           

 143، ص1، طأسس المناىج المعاصرة انظر ٧بمد، ()

 دقيقة؟ ىل تريد إجابة

ىل ىناؾ أعداد 
كبّبة أك 

 عمليات كثّبة؟

 

ىل تريد ٭بطان أك 
 حقائق عددية؟

ىل ا٤بعلومات 
ا٢بسابية ا٤بطلوبة 

 بسيطة؟

 قدّْر

 استخدـ ا٢بساب العقلي

 

 استخدـ اآللة ا٢باسبة استخدـ الورقة كالقلم

 

 ال ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم نعم



113 
 

لقد أكضحت الدراسات السابقة اال٘باىات العا٤بية ا٢بديثة ُب ٦باؿ العامل العددم، حيث الَبكيز 
على التكامل بْب الفركع ا٤بختلفة للعلم، كالعلـو األخرل، كالَبكيز على ا٢بساب العقلي كالتقليل من 

 ()().اإلجراءات

 استخداـ اآللة الحاسبة في الحساب:  المحور الخامس
إف اهلل ٰبب إذا عمل أحدكم عمبل ):ملسو هيلع هللا ىلصإتقاف العمل من مبادئ اإلسبلـ العظيمة، قاؿ رسوؿ اهلل "

إف إتقاف العمل ٲبنحنا راحة الضمّب كالباؿ كٯبعلنا نتطعم حبلكة اإل٪باز كنرضى عن ()(أف يتقنو
 ()".أنفسنا

؛ فكلما ظهر دافع مهَّد لظهور حاجة - عادةن –كا٤بتطلبات كا٢باجات ذات صلة قوية بالدكافع "
 يعترب ٛبهيدان لظهور ا٢باجة إٔب الطعاـ، كبتحرؾ الدافع – على سبيل ا٤بثاؿ –مناسبة لو، فدافع ا١بوع 

 ()".تظهر الرغبة ُب كل ما من شأنو تلبية إشباع تلك ا٢باجة
كمع أف استخداـ اآلالت ا٢باسبة ال يغِب عن تعلم ا٢بقائق األساسية كإجراء ا٢بسابات بالطرؽ "

السائدة أك ا٤بعتادة، إال أف استخدامها ٯبب أف يدعم تعلم الطلبة للمفاىيم كا٢بقائق األساسية 
 .كالضركرية لكل متعلم

كاستخداـ اآللة ا٢باسبة سيمكن من توجيو اىتماـ كتركيز الطلبة ٫بو عمليات حل ا٤بسائل الرياضية 
 ()".كاختبار األ٭باط العددية، كالتحقق من صحة اإلجابات

: علىكما أف ا٢باسبة تساعد 
. اختصار كقت أداء العمليات، مع دقة النتائج-  1
. ٘باكز الضعف ا٤بوجود لدل الطبلب ُب أداء العمليات ا٢بسابية األربعة كخاصة ُب الكسور-  2
 .غرس الثقة لدل الطبلب من خبلؿ قدرهتم على حل ا٤بسائل كإجراء العمليات بسهولة كسرعة- 3

                                                           

17، رسالة ماجستّب، صعالقة العامل العددم بالقدرات العقلية كتحصيل الطلبة في الرياضيات انظر صا٢بة، ()

باب (4931)شعب اإليمافالبيهقي ُب ، ك[275ص:1ج]من ا٠بو أٞبد-  باب األلف (897)األكسطأخرجو الطرباين ُب  ()
[349ص:7ج] مسند عائشة(4386)المسندُب أبو يعلى ، ك[233ص:7ج]ُب األمانات كما ٯبب من أدائها إٔب أىلها

 284ص،ط.، دالمفيد األكيد للباحث المجيدعطار،  ()

 80، ص4، طدكر الحوار التربوم في كقاية الشباب من اإلرىاب الفكرمفلمباف،  ()

23، ص1، طتدريس الرياضيات للمبتدئين رياض األطفاؿ كالمرحلة االبتدائية الدنياأبوزينة كعبابنة،  ()
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 : فقد أثبتت دراسة غُب ا٣بياط أف
اآللة ا٢باسبة ساعدت الطبلب على الَبكيز أثناء ا٢بل بدالن من االنشغاؿ ُب إجراء ا٢بسابات - 1"

 .الطويلة، ٩با كفر الوقت ٥بم، كإعطاء ثقة بأنفسهم أثناء ا٢بل، كقلل من أخطائهم
ساعدت الطبلب على الَبكيز على فهم ا٤بسألة، كااللتزاـ ٖبطوات حلها، كٙبليل ا٤بعطيات - 2

 ()".كا٤بطلوب كخطة ا٢بل، كالتحقق من صحة ا٢بل

الكسور العمليات الحسابية ك:المحور السادس
 : يبْب الشكل التإب ا٥بدؼ من تدريس العمليات ا٢بسابية

 
 (11.2)شكل رقم 

 () ا٥بدؼ من تدريس العمليات ا٢بسابية
 :معرفة قيمة كسر كما ُب الرسـو التالية: منها

 ():ما ىو ا١بزء ا٤بظلل ُب كل صورة من الصور التالية

                                                           

أثر استخداـ اآللة الحاسبة على تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الرياضيات في  ا٣بياط، انظر ()
 63 - 62، ص(رسالة ماجستّب)محافظة نابلس 

  2 ص،ط.د ،المدخل المنظومي في تدريس كتعلم الحسابفهمي، فهمي،  ()

  46، ص5، ط(كزارة المعارؼ، السعودية)الحساب لتعليم الكبار للصف األكؿ متابعة  انظرالعقيل كبوبشيت كعمر،  ()

 عقلية عند حل ىذه العمليات

إٯباد عبلقات بْب ىذه 
 األعداد ا٤بكونة ٥بذه العمليات

 

إٯباد عبلقات بْب 
 ىذه العمليات

ا٥بدؼ من تدريس 
العمليات ا٢بسابية ىو 

 إكساب التبلميذ

 مهارات مهارات

رات
مها
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 :()من الرسم ماذا تبلحظ
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6 
12 =….

6 
 

 
ـي نفسيو تيسمَّى "  78،  58،  38، 18. كسوران متشأّةن الكسوري الٍب ٥با ا٤بقا

 ()".كمنى السهًل ٝبعي الكسوًر ا٤بتشأًّة كطرحيها
 ()".لقسمة كسر اعتيادم على عدد صحيح نضرب الكسر ُب مقلوب العدد الصحيح"ك
 


                                                           

 50 ا٤بصدر السابق، ص()
- ىػ 1435، ط –الفصل الدراسي الثاني– الرياضيات الصف الخامس االبتدائي ، –السعودية – كزارة الَببية كالتعليم  ()

82، صشركة العبيكاف للتعليم– ـ 2014

 105، ص5، ط(كزارة المعارؼ، السعودية)الحساب لتعليم الكبار للصف األكؿ متابعة العقيل كبوبشيت كعمر،  ()

 .لتحويل الكسر  إٔب كسر يساكيو نضرب كبل من بسطو كمقامو ُب نفس العدد
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العالقة بين الفرائض كالرياضيات : عاشرالمبحث اؿ
ما للعلم من الشرؼ كالفضيلة، كأنو ىو : إنو قد استقر ُب األذىاف، كاستغُب عن إقامة الربىاف"

 .الوسيلة لرفع اإلنساف ُب ا٤بعُب عما ارتفع عنو ُب الصورة من البهائم
.           ك٩با ال نزاع فيو أف العلـو تتفاكت ُب مقدار ذلك الشرؼ؛ منها الشريف كاألشرؼ، كا٤بهم كاألىم

كمهما ييتصٌور لعلـو الفلسفة كالطبيعيات كالرياضيات كاألدبيات كالصناعيات كغّبىا من العلـو 
 – فإهنا ال تداين ُب ذلك العلم – مهما ييتصور ٥با من الشرؼ كالفضيلة، كا٤برتبة الرفيعة –الكونيات 

 ينفرد عنها بإصبلح األخبلؽ، كٙبصيل –الذم مع مشاركتو ٥با ُب ترقية ا٤بدارؾ، كتنوير العقوؿ 
 ()".السعادة األبدية، كىو علم الدين

كإزالة الفجوة بْب علماء الدين كعلماء العلـو التجريبية ا٢بديثة إ٭با يتم باصطناع مناىج موحدة ُب "
مراحل التعليم العاـ تزكد الطبلب بعلـو الدين كالدنيا معا، ٍب بإٯباد دراسات موسعة ُب العلـو الدينية 

كالثقافة اإلسبلمية لكافة ا٤بتخصصْب ُب آّاالت العلمية ا٢بديثة، مع تزكيد طلبة ا٤بعاىد الدينية 
 ()".كا٤بتخصصْب ُب علـو الشريعة بقدر كاؼ من العلـو التجريبية كالتقنية ا٢بديثة

، كالرياضيات، كاللغات، كالتاريخ، كا١بغرافيا كالفنوف، كالرياضة " الَببية )إف منهاج العلـو
، يستمد توجيهاتو كأسسو من كتاب اهلل سبحانو كتعأب كسنة ٧بمد (البدنية . ملسو هيلع هللا ىلص، كغّبىا من العلـو

كال خّب ُب منهج تربوم يستمد مبادئو كتصوراتو من غّب ىذين ا٤بصدرين ا٣بالدين، أك يضع ا٢بواجز 
 ()".بْب علـو الشريعة كالعلـو األخرل

كيعرض ابن تيمية لتفرقة بعض الناس بْب العلـو الشرعية كالعلـو العقلية، كيذكر أف من ا٣بطأ الظن "
بأف العلـو الشرعية ىي ما أخرب بو الشارع فقط بل كل علم دؿَّ عليو الشارع كأرشد عليو يعد علما 

شرعيا، فإذا علمنا أف العلـو العقلية ُب عصر ابن تيمية كانت تشمل أكثر العلـو التجريبية مثل الطب 
كالرياضيات كالطبيعيات كغّب ذلك، فهمنا من كبلـ ابن تيمية أف ىذه العلـو تعد شرعية ما داـ 

 ()".الشرع يدلنا عليها
                                                           

 14 - 13، ص1، طعلم الرجاؿ كأىميتواليماين، ( )
135،  ص7 ط المدخل إلى الثقافة اإلسالمية،سآب، انظر  ()

، ص د1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعية عبداهلل، ()

131،  ص7 ط  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية،سآب، انظر ()
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 كىي كما ترل كسور عادية، فيها 18، 14، 12، 16، 13، 23:  الفركض الواردة ُب القرآف ستة": فمثبلن 
انتظاـ كترتيب، فالثلثاف ضعف الثلث، كالثلث ضعف السدس، ككذلك النصف ضعف الربع، كالربع 

ثبلثة فركض، : ضعف الثمن، فهما إذان ٦بموعتاف، كل ٦بموعة منهما تضم فركضان متساكية ُب العدد
 ()".تشكل فيما بينها متوالية ىندسية

 :كلتسهيل حفظها يقاؿ"
  (النصف كالربع كالثمن: أم)النصف كنصفو كنصفو 
  (الثلثاف كالثلث كالسدس: أم)كالثلثاف كنصفو كنصفو"() 

ىي متتابعة ٕبيث ٲبكن ا٢بصوؿ على حدكدىا بعد حدىا األكؿ كذلك ": ا٤بتوالية ا٥بندسيةك
بضرب كل حد ُب مقدار ثابت يعطي ا٢بد الذم يليو، ىذا ا٤بقدار الثابت يسمى أساس ا٤بتوالية 

تكوف .... ، 40، 20، 10، 5فاألعداد  (ا٢بد الذم يسبقو÷ أم حد =أم األساس)ا٥بندسية   
 ()".2 كأساسها 5متوالية ىندسية حدىا األكؿ 

ٲبكن ٝبع ا٤بتوالية ا٥بندسية الٍب عدد حدكدىا ال هنائي بشرط أف تكوف القيمة ا٤بطلقة ألساسها أقل "
 ()"كيرمز للمجموع ُب ىذه ا٢بالة جػ1 |> أ |أم أف . من الواحد الصحيح

 
 ... ، 18، 14، 12، 1أكجد ٦بموع ا٤بتوالية ا٥بندسية البلهنائية "

    1=، أ12=ق:     ا٢بل
=           جػ 1

12
 −1 =

1
12=2"() 

 فما نصيب كل كارث؟. مات ميت عن بنت كأـ:مثاؿ ُب ا٤بواريث

                                                           

 8، ص2، طبحوث في المواريثا٤بصرم،  ()
 11، اإلصدار الثاين، صعلم الفرائض كالمواريث إيضاح المنظومة الرحبيةالراكم،  ()
 272ص، ط.، دمبادئ الرياضيات البحتة الجزء األكؿ الجبربارـك كأمْب كعبدالناصر،  ()
 274،ص ا٤بصدر السابق()
284، ص ا٤بصدر السابق()

أه = جػ
−1 
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1 2 3 4 5 6 

 بنت بنت بنت
 
 أـ
 

 أـ بنت
 بنت بنت بنت بنت
 ... ... أـ بنت

نبلحظ أف البنت ُب كل مرة تأخذ نصف ا٤بقدار ك األـ سدس ا٤بقدار ككلما تبقى جزء أخذتا نفس 
 .   النسبة منو، كىكذا إٔب ماال هناية كىذا ما نسميو با٤بتوالية ا٥بندسية ك٥با ٦بموع إٔب ما ال هناية

 (4.2 )جدكؿ رقم
 ا٤بتوالية ا٥بندسية ُب مسألة مّباث األـ كالبنت

 كىكذا ا١بزء الثالث ا١بزء الثاين ا١بزء األكؿ الوارث
 ...  ( 26 × 26 ×)12 26 × 12 12 البنت
 ...  (26 × 26 ×)16 26 × 16 16 األـ

 ...26 × 26 × 12 + 26 × 12 + 12=نصيب البنت:فيكوف
   (26= ، كأساسها ق12=أ ىو ا٢بد األكؿ) + .... 3أ ق + 2أ ق+ أ ق + أ             =

            
أه
−1 ==

12

ِٔ
  −1 

 
1246

  كٲبكن حلها مباشرة با٢باسبة اإللكَبكنية34  64×12= 

 ...26 × 26 × 16 + 26 × 16 + 16= نصيب األـ
   (26= ، كأساسها ق16=أ ىو ا٢بد األكؿ) + ....3أ ق + 2أ ق+ أ ق + أ             =

            
أه
−1 ==

16

ِٔ
  −1 

 
1646

   كٲبكن حلها مباشرة با٢باسبة اإللكَبكنية14  64×16= 

ٲبكن استعماؿ رمز آّموع لكتابة ا٤بتسلسبلت ا٥بندسية غّب ا٤بنتهية، كىي الٍب تستمر حدكدىا إٔب "
.  فوؽ رمز آّموع للداللة على ذلكماال هناية؛ أم أهنا تستمر دكف توقف، كييستعمل الرمز 

)k-1 18أكجد قيمة : مثاؿ
45
)∞

k=1 
S=

𝑎11
−𝑟

                    صيغة آّموع



119 
 

=
181
 − 

45 , r=4518= 𝑎1ٍب بالتبسيط  

=
18
15 =  ()"                   بالتبسيط90 

يستعمل الطلبة ُب السؤاؿ النماذج كالتحليل العددم، كالوصف اللفظي، لتمثيل : ٛبثيبلت متعددة"
 .متسلسلة ىندسية غّب منتهية ك٦بموعها

 . بوصات8ستحتاج ُب ىذه ا٤بسألة إٔب بطاقة مربعة الشكل طوؿ ضلعها ال يقل عن : السؤاؿ
ثّْل كحدة مربعة: حسيان  قيٌص البطاقة نصفْب، خذ أحدٮبا كاعتربه ا٢بد . افَبض أف مساحة البطاقة ٛبي

استمر ُب ىذه العملية، كاكتب . األكؿ، ٍب قص النصف اآلخر نصفْب كاعترب أحدٮبا ا٢بد الثاين
116... ا٤بتسلسلة غّب ا٤بنتهية، الٍب تعرب عن األجزاء لديك 

+  
18

+ +
14

+  
12"() 

كبْب العلـو  (كما يتبعها من علـو إنسانية)فبلبد من إحداث الصلة كااللتقاء بْب العلـو الدينية "
التجريبية كالتطبيقية التقنية، فإف أمكن كجود العلماء الذين ٯبمعوف بْب التعمق كالتخصص ُب 

 فبها كنعمت، كإال  فبلبد من تنظيم كتنسيق التعاكف بْب العلماء – كىو أمر ليس باليسّب –ا١بانبْب 
()".من ا١بانبْب















                                                           

دليل - الفصل الدراسي الثاني- قسم العلـو الطبيعية- الرياضيات للصف الثاني الثانومشركة العبيكاف للتعليم،  ()
 87ـ، ص2013– ق 1434، ط المعلم

 89 ، صا٤بصدر السابقانظر   ()
   135ص ،7 طالمدخل إلى الثقافة اإلسالمية،سآب،  ()
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 المتعلمين حاجات: الحادم عشرالمبحث 

تعريف الحاجات : المحور األكؿ
: ج حاجات كحاجه كحواًئجي : [مفرد]حاجة ":لغة: ا٢باجات

 ( سورة غافر80)َّزتمتنتىتيتٱُّٱما يفتقر إليو اإلنسافي كيطلبو  - 1
 ()".شىيء ضركرٌم البد منو كال ٲبكن االستغناء عنو - 2

٩با ٯبعلو يعمل على تنظيم ٦بالو )يرل ماسلو بأف ا٢باجة ": اصطبلحان  ىي ما يثّب الكائن ا٢بي داخليا ن
 (. أىداؼ معينةأكّٔدؼ القياـ بنشاط ما لتحقيق مثّبات 

 العوز ا٤بقَبف بالتوتر، الذم أك شيء ضركرم أك نوع من النقص إٔبافتقار )هنا أُب حْب يعرفها زىراف ب
 ()".(يزكؿ مٌب أشبعت ىذه ا٢باجة كزاؿ النقص

 أك نشاطات أك ٧بفزات، من شأهنا إثارة دافعيتو  معارؼ أك مهاراتما ٰبتاجو ا٤بتعلم من:إجرائيان 
 .رفع قدرتو على التحصيللتحسْب أداءه التفاعلي، كللتعلم، 

 الحاجات تحديد:المحور الثاني
الرعاية الَببوية كالنفسية ُب نظرنا ال ٲبكن أف تقتصر على العوامل ا٤بعركفة الشائعة فقط قبيل حسن "

اختيار ىيئة التدريس، كتزكيد ا٤بناىج ا٤بقررة ُب مرحلة التعليم الثانوم ٖبربات إضافية ُب ا٤بواد الدراسية 
ا٤بختلفة أك تزكيد ا٤بدرسة با٤بكتبة الفنية ا٤بناسبة كا٤بعامل ككرش الدراسات العملية، أك منح الطبلب 
فرصة التجريب كالبحث ُب الورش كا٤بعامل، كإ٭با ينبغي أف تشتمل الرعاية الَببوية كالنفسية ٦بهودات 

فنية سليمة، تبذؿ من جانب ىيئة للتوجيو الَببوم كاإلرشاد النفسي، من أجل مساعدة الطبلب على 
التعرؼ على ميو٥بم، كالتغلب على ما قد يعَبضهم من مشكبلت دراسية أك انفعالية أك 

 ()".اجتماعية

                                                           

577/ 1، "حوج"مادة ،، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، ٗبساعدة فريق عمل، انظر ( )

، اإلسالمية الحاجات النفسية لدم طلبة الجامعة إشباع الجامعية في األنشطةدكر ، انظر أبو كوش كالطهراكم ()
site.iugaza.edu.ps/jtahrawi/files/2010/02/111222 .docx 

 197، ص1، طالمدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية كالموىوبينأخضر، ( )
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كمن ا١بودة أف ٙبدد ا٢باجة ا٤بطلوبة كأف تبْب أفضل السبل للوصوؿ إليها، كأف تعرؼ ماذا تريد أكالن "
ٍب تقدـ ا٣بدمة ا٤بطلوبة ا٤بناسبة، فللتعليم أسس كمتطلبات كاحتياجات، كا٤بدرسوف ىم أفضل من 

 ()".ٰبدد احتياجات طبلّٔم، كىم أقدر من غّبىم على ٙبديد كتطوير طرؽ األداء

 حاجات المتعلمين :المحور الثالث
إف ٝبيع ا٤بواد الدراسية ما ىي إال كسائل يتم عن طريقها تربية التبلميذ كتوجيههم ٫بو الصاّب العاـ، "

فاللغة مثبلن ٤بساعدة الطبلب على التعبّب اللغوم السليم، كالَببية الفنية لتعديل سلوؾ التبلميذ 
كتربيتهم عن طريق ٩بارسة األعماؿ الفنية كاالستمتاع ّٔا لتدريبهم على بعض ا٤بهارات كتزكيدىم 

 ()".ببعض ا٤بعلومات كا٤بفاىيم كإكسأّم بعض اال٘باىات كا٤بيوؿ
، كالتكامل " كا٤بعلم الكفء ىو الذم يتميز با٤بركنة بالقدر الذم ٲبكنو من ٙبقيق التكيف البلـز

 ()".ا٤بطلوب، بْب األساليب التعليمية ا٤ببنية على حاجة كل طفل كفرد
قد ال يشعر بعض الطبلب باىتماـ ٫بو دراسة موضوعات معينة، أك ال ٯبدكف حاجة لتعلمها، كُب "

 ()".ىذه ا٢بالة ٲبكن استخداـ بعض الوسائل التعليمية لتوليد ا٢باجة ٫بو تعلم تلك ا٤بوضوعات
 :()كالشكل التإب يوضح ٭بوذج حاجات ا٤بتعلمْب

 

                                                           

، انظر  ()  66، ص1، طأحاديث عن التعليم أداء كجودةالسلـو

18ص،2ط، تعليم الفن لألطفاؿاللبابيدم كا٣ببليلة، انظر ( )

 72، ص1، طالمدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية كالموىوبينأخضر، ( )

 36،ص2، طالتصنيف.العالقة.الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم المضموفقنديل،  ()
، انظر  () 66، ص1، طأحاديث عن التعليم أداء كجودةالسلـو

حاجات 
 ا٤بتعلمْب

 استجابة للدافعية

 إحراز النجاح
 البحث عن ا٤بتعة 
 

تغذية 
 االىتماـ

– مفاىيم )تعلم أشياء جديدة 
 (مهارات – معارؼ – معلومات 

 

بالثقة   الشعور
 كقيمة الذات

اإلحساس باالنتماء االجتماعي 
 كالصداقة
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 (12.2)شكل رقم 
 ٭بوذج حاجات ا٤بتعلمْب

 فما ىي حاجات التبلميذ كما عبلقتها با٤بنهج ا٤بدرسي؟
كتظهر ىذه ا٢باجة عند الطفل ُب حبو لبلستطبلع، كفيما يقـو بو من : ا٢باجة إٔب النمو العقلي السليم- 1"

 .٧باكالت ا٢بل كالَبكيب كالكشف كالتقليد، ك٧باكلتو القياـ بعمل األشياء بنفسو، ك٧باكلتو التعلم
. كيعتمد ا٤بنهج ا٤بدرسي كثّبان على مظاىر ىذه ا٢باجة ُب تعليم التبلميذ كتوجيههم ُب أكجو النشاط ا٤بختلفة

فيتيح ا٤بنهج فرصان تشجع التبلميذ على االستفسار كتوجيو األسئلة إٔب مدرسيهم، كٯبيب ا٤بدرسوف على ىذه 
 .األسئلة ٗبا يناسب مستول ٭بو التبلميذ، كيبِب على خرباهتم السابقة

كُب ا٢بياة ا٤بدرسية فرص كثّبة إلشباع ىذه ا٢باجة، كاٚباذ ىذا اإلشباع كسيلة لتوجيو :  ا٢باجة إٔب االنتماء–2
كيتطلب ىذا أف تكوف فرص ىذا اإلشباع ُب ا٢بياة ا٤بدرسية ٙبت إشراؼ دقيق، . ٭بو التبلميذ الوجهات السليمة

 .استخداـ تبلميذ ا٤بدرسة الواحدة زيان خاصنا ّٔم: مثل.كتكوف فيها توجيهات تناسب حالة كل تلميذ
عندما يشعر التلميذ أنو ٧ببوب ٤با يقـو بو من أكجو النشاط ا٤بختلفة ُب ا٤بدرسة :  ا٢باجة إٔب احملبة كا٢بناف–3

كبأف ا٤بدرسْب ٰببونو كيعطفوف عليو كيعملوف على إسعاده، كأف إدارة ا٤بدرسة تعاكهنم على ىذا، فإنو يقبل على 
 .ىؤالء ا٤بدرسْب كعلى توجيهاهتم كتدريسهم كتزداد فائدتو منهم

التلميذ يشعر با٢باجة إٔب ا٢برية ُب التعبّب عن قواه كاستعداداتو :  ا٢باجة إٔب ا٢برية ُب التعبّب بوسائل ٨بتلفة–4
كميولو عن طريق ا٢بركة، كاللعب، كالكبلـ، كالتقليد، كالتمثيل، كالغناء،كالنغمة أك ا٤بوسيقى، ك٧باكلة الرسم، ك٧باكلة 

كمراعاة ىذه ا٢باجة ُب ا٤بنهج ا٤بدرسي تتيح فرصان لقياـ التبلميذ بنشاط ذاٌب يسمح بالتعبّب .  عمل آّسمات
ا٢بر ُب حجرة الدراسة، كُب ا٤بلعب، كُب ا٤بعمل، كُب ا١بماعات ا٤بدرسية ا٤بختلفة، كُب الزيارات كالرحبلت، 

كالندكات، كُب ا٢بفبلت، كيراعي ُب ىذا النشاط أف يظهر استعدادات كل تلميذ كقدراتو كمواىبو كميولو كيساعد 
 ()".على تنميتها ٙبت إشراؼ كتوجيو سديدين

 : تساعد الَببية الفنية ُب تنمية الطالب جسميان ك عقليان كخلقيان كنفسيان كاجتماعيان كفنيان ": مثبلن 
 .تساعد على تنشيط ا١بسم كتقوية العضبلت كٛبرين ا٢بواس: جسميان - أ

تساعد على تقوية ا٢بواس كا٤ببلحظة كتنمية حسن التوقيت كاكتساب الدقة كاالبتكار كالتنويع كتطوير : عقليان - ب
 .األفكار

تعترب من كسائل غرس العادات األخبلقية ا٢بسنة كاألمانة كالصرب كالنظاـ، ككذا استئصاؿ العادات : خلقيان - ج
 .السيئة كالكسل كاإلٮباؿ

تساعد على التعبّب عن النفس كإظهار ا٤بيوؿ ا٤بختلفة، كتعديل العيوب النفسية كا٣بجل كحب الذات : نفسيان - د
 .كالضعف الثقة كالتهرب من ا٤بسئولية

()".تشجع على التعاكف ُب العمل ا١بماعي كاحَباـ حقوؽ اآلخرين: اجتماعيان - ق


 :كىناؾ أيضان 

                                                           

156 - 154، ص1، طحاجات الطفل العربي التخطيط التربوم كالمدرسي انظر حيدر، ()

 10ـ، ص1993- ىػ 1414، ط التربية الفنية المرحلة المتوسطة الصف األكؿفاضل كالركاؼ، انظر  ()
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كل فرد ٕباجة إٔب أف تكوف لو مكانة بْب أقرانو تنشأ على أساسها : ا٢باجة إٔب اعَباؼ اآلخرين بالفرد- 5"
عبلقات متبادلة بينو كبينهم، كا٤بنهج ا٤بدرسي ا٢بديث يعُب بعبلقات التبلميذ بعضهم ببعض داخل حجرة الدراسة 

كخارجها، كداخل ا٤بدرسة كخارجها، ٤با ٥بذه العبلقات من أثر ُب إشباع حاجة ىامة من حاجات التبلميذ، ك٤با 
 .٥با من أثر ُب ٭بوىم االنفعإب

من الطبيعي أف يعُب ا٤بنهج ا٤بدرسي بأف يعيش الطفل ُب جو من االطمئناف كاألمن ُب ا٤بدرسة كخارجها، كُب جو 
من التشجيع يساعد على ٭بو ثقتو ُب نفسو،كما يساعده على استخداـ قدراتو ا١بسمية كالعقلية دكف خوؼ أك 

خجل، ليواجو ا٤بواقف كا٤بشكبلت كاثقان من قدراتو كمواىبو، كيتطلب جو االطمئناف أف تكوف ُب ا٤بنهج ا٤بدرسي 
فرص يتدرب التبلميذ فيها على تقبل النقد بصدر رحب، كأف يبلحظ ا٤بدرسوف عدـ ا٤ببالغة ُب نقد أخطاء 
تبلميذىم، بل يوجهوهنم إٔب الستفادة منها، كال يضع ا٤بنهج ا٤بدرسي مستويات دراسية أك خلقية أعلى من 
مستول التبلميذ ليحاسبهم ا٤بدرسوف ٗبقتضاىا، كال ٰبدد بعضهم مفاىيم كقواعد كأفكار كخربات أعلى من 

مستول ٭بو التبلميذ، ألف ا٤بنهج إف فعل ىذا فإنو يظهر التبلميذ ٗبظهر العاجزين، كيشعرىم بالقلق كعدـ 
 . الطمأنينة، كٯبعلهم يتوقعوف فشلهم قبل أف يبدؤكا النشاط ا٤بطلوب

 :أىم الوسائل ا٤بستخدمة ُب التعرؼ على حاجات التبلميذ
ا٤ببلحظة الدقيقة كتسجيل نتائجها كدراسة ىذه النتائج، إذ يستطيع ا٤بعلم أف يبلحظ سلوؾ التبلميذ مع - 1

بعضهم ُب كل مكاف تعليمي أك خدمي أك أثناء أم نشاط داخل أك خارج ا٤بدرسة، كمبلحظة سلوكهم معو كمع 
إدارة ا٤بدرسة كحٌب مع من يعاكنوف ُب خدمة ا٤بدرسة، كيسجل ا٤بعلم مبلحظاتو ُب سجل خاص يشمل أ٠باء 

التبلميذ، كيدرس ا٤بدرس ىذا السجل ليستخلص منو معلومات كثّبة عن ا٢باجات األساسية كا٢باجات الفرعية 
أك ا٤بشتقة الٍب يشعر ّٔا التبلميذ، كما يبلحظ ا٤بدرس نوع األسئلة الٍب يوجهها التبلميذ إليو، كمبلحظاهتم، 
كا٤بناقشات الٍب تدكر بينهم، كمدل إقبا٥بم على الدراسة، كألواف النشاط، كمدل إسهامهم ُب النشاط كالبيئة 
احمللية، كنوع إسهامهم، كنوع الكتب الٍب يقرؤىا التلميذ أكثر من غّبىا، كاألشياء الٍب ٰبضرىا إٔب ا٤بدرسة، 

 .كيسجلها ا٤بعلم ُب نفس السجل كيدرسها
قد تكوف بْب ا٤بدرس كٝباعة التبلميذ، كقد تكوف داخل حجرة الدراسة أك خارجها، كقد تتناكؿ : ا٤بناقشة- 2

موضوعات يثّبىا التبلميذ أك موضوعات يشوقهم ا٤بدرس إليها كيناقشهم فيها، فهذه ا٤بناقشة تكشف عن كثّب 
 ()".من ا٢باجات عند التبلميذ

 خصائص المتعلمين:المحور الرابع
ىذه قصة كاقعية كمثاؿ جيد لبياف فائدة معرفة كتوقع خصائص كمعارؼ كخربات من تتعامل معهم ُب 

٦باؿ ما، ككيف تكوف طريقتك ُب التعامل معهم بناءن على تلك ا٣بصائص كا٤بعارؼ كا٣بربات 
قبيل مغادرة ٧بطة الوقود سألت عامل احملطة عبدالرؤكؼ خاف عن ":للخركج بأكرب فائدة ٩بكنة، يقوؿ كاتبها

نفر كثّب ما ُب معلـو )سر إشاراتو باليد كٙبفزه ا٤بستمر ٘باه السيارات الٍب تقصد احملطة فأجاب بعربيتو اآلسيوية 
أف قائدم ا٤بركبات يوقفوف سياراهتم للتزكد بالوقود ا٤بوقف ا٣بطأ ٤بوقع جهاز ضخ : ، يقصد(ىو كين سوم بنزين

                                                           

158-156، ص1، طحاجات الطفل العربي التخطيط التربوم كالمدرسي انظر حيدر، ()



124 
 

من مصلحٍب لسرعة إ٪باز عملي توجيو أصحاب ا٤بركبات ككذلك من مصلحتهم، : الوقود، ٍب اسَبسل ٗبا معناه
 .كأضاؼ أنو يعرؼ أنواع ا٤بركبات عن بعد ليسهل توجيو قائدىا قبل التوقف

نفس مشهد ا٤بعلم كالتدريس كالطالب، فا٤بعلم معِب با٤بدخل التعلمي ا٤بناسب لكل طالب، كما أف ا٤بعلم 
كالطالب على حد سواء يستفيداف من تطبيق مبادئ التدريس الصحيحة كُب مقدمتها مراعاة الفركؽ الفردية 

 ()".كأ٭باط التعلم للطبلب

إف دراسة خصائص ا٤بتعلمْب من أىم أسس بناء ا٤بنهج كمصدر ىاـ من مصادر اشتقاؽ "
 لذا يتطلب دراسة النماذج ُب ٦باؿ بناء ا٤بناىج دراسة خصائص ٭بو ا٤بتعلمْب الذين سيقدـ ؛أىدافو

٥بم النموذج من حيث استعدادىم كقدراهتم كدكافعهم كحاجاهتم كاىتماماهتم كميو٥بم كطموحاهتم 
 ()". ألف كل بعد لو أثره ُب عملية التعلم؛كمشكبلهتم كخرباهتم السابقة

التطور الذىِب، كالدكافع : تتوفر نظريات متعددة حوؿ تعلم الصغار كخصائصهم كمدل اختبلفهم ُب ٦باالت"
كالذكاء، كالقلق، كالذاكرة، كالتجارب الشخصية، كالشعور حوؿ الذات، كٙبدد تلك النظريات ما ٯبب على ا٤بعلم 

 :االىتماـ ٗببلحظتو من خصائص ا٤بتعلم، كتشمل التإب
 .ٯبب أف يرل الطالب ا٢باجة للتعلم حٌب ٲبكن أف يشارؾ ُب التعلم- 1
 .ٲبيل الطالب إٔب االىتماـ كإٯباد حل ٤بشكبلتو أكثر من اىتمامو با٤بادة العلمية- 2
 .يتعلم الطالب أفضل عندما تتم االستفادة من خرباتو السابقة كتسخّبىا فيما يتعلمو- 3
 .الفركؽ بْب الناس تزداد كلما تقدـ ّٔم السن- 4
 .يتم التعلم عندما يشعر الطالب بالثقة بقدرتو على القياـ بالسلوؾ ا٤بطلوب- 5
 .يكوف التعلم أكثر فائدة عندما يكوف نشطان بدالن من خامل- 6
 .التدريب كالتمرين يساعداف على االحتفاظ با٤بعلومات- 7
 .يدعم التعليم بالتغذية الراجعة- 8
 .يدعم التعليم كيبقى مدة أطوؿ عندما ٲبكن أف يطبق حاالن كبشكل متكرر- 9

 .تيبُب ا٤بعلومات ا١بديدة دائمان على ا٤بعلومات القدٲبة الٍب سبق تعلمها كتيستمد منها- 10
ليس للقراءة أك االستماع إٔب الدركس أم معُب إذا ٓب يكن الطالب ُب حالة التفكّب ا٤بناسبة، كمن غّب - 11

 ()".ا٤بتوقع أف يبِب الطالب معرفتو على ٦برد ما يقرأ كيسمع
العمر كالصف الدراسي كا٤بيوؿ : البد من معرفة ا٤بعلم ا٣بصائص العامة للمجتمع ا٤بستهدؼ، مثل"أيضان 

 . االقتصادية، كمدل اإل٤باـ باللغة كغّبىا–كالدافعية كمستول التحصيل كمستول النمو العقلي كا٢بالة االجتماعية 
 .كبعد ىذه ا٣بصائص العامة، البد من ٙبديد ا٤بهارات النوعية ا٤بطلوبة للبدء ُب التعليم

كإف ٙبديد ىذه ا٣بصائص العامة ٙبديدا دقيقا يساعد على ٙبديد ا٤بدخل الذم سوؼ تستخدمو ُب تعليمك، 
 .كاللغة الٍب تعتمد عليها

                                                           

111، ص244، ٦بلة ا٤بعرفة، ع "تأمل كانعكاسات.. التدريس في محطة الوقود"ا٢ببشاف، انظر ( )

 15، ص1، طالنماذج في بناء المناىج السمّبم، ()

 230 -229ص ،1، طاألسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب كنظريات معاصرةا٤بقوشي،  ()
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كبعد ذلك يأٌب ٙبديد األ٭باط السلوكية كا٤بهارات النوعية، كذلك يساعدؾ الوصف الدقيق لتبلميذؾ على ٙبديد 
فإذا كانت غالبية ٦بتمعك ا٤بستهدؼ ال تعرؼ القراءة، يصبح . سرعة التعلم، كمدتو، كالوسيلة التعليمية كذلك

 .استخداـ الكتيبات كا٤بادة ا٤بطبوعة بصفة عامة غّب ٦بد، كينبغي عليك استخداـ كسيلة تعليمية أخرل
كال شك أف ٙبليل خصائص ا٤بتعلمْب كالوصف الدقيق ٥با يفيدؾ أيضا ُب ا٢بكم على العملية التعليمية 

 ()".كتقوٲبها

 الدافعية: المحور الخامس
تستطيع أف تقود ا٢بصاف إٔب النهر ):تَبدد ُب أدبيات الَببية ُب معرض ا٢بديث عن الدافعية عبارة شهّبة تقوؿ"

، تشّب ىذه العبارة إٔب مدل أٮبية كجود حاجة داخلية ملحة يسعى (كلكن ال تستطيع أف ٘بربه على الشرب
الكائن ا٢بي إلشباعها لكي يتحرؾ سلوكو با٘باه معْب، إذ بدكف كجود تلك ا٢باجة كمن ٍب كجود دافع يصعب 
إجبار الكائن ا٢بي على اإلقداـ على سلوؾ ال يرغب فيو، كال يشبع حاجتو، فإف تلك األساليب ال ٘بدم على 

 .اإلطبلؽ ُب حالة التعليم الذم يتطلب ٛبتع ا٤بتعلم بصحة نفسية جيدة كصفاء نفسي كذىِب
كٛبثل الدافعية أحد الشركط األساسية ٢بدكث التعلم إضافة على ا٤بمارسة كالنضج كاالستعداد، كلذلك يندر إف ٓب 

 ()".يكن يستحيل ٙبقيق إ٪باز بدكف دافع قوم
إٔب أف الدافعية عبارة عن ٦بموعة ا٤بشاعر الٍب تدفع ا٤بتعلم إٔب اال٬براط ُب نشاطات "يشّبكىناؾ من 

 كىي ضركرة أساس ٢بدكث التعلم، كبدكهنا ال ٰبدث ،التعلم الٍب تؤدم إٔب بلوغ األىداؼ ا٤بنشودة
()."التعلم



 : كتنحصر الدافعية ُب ٦باؿ التدريس ُب ٦بالْب فقط "
الدافعية الداخلية أك الدافعية األكلية أك الدافعية ا٤بوضوعية، أم ا٤برتبطة ٗبوضوع التعلم، ُب ىذه ا٢بالة يكوف - 1

ا٤بوضوع ا٤براد تعلمو ىو الدافع للتعلم أك احملرؾ لو، أك يكوف السلوؾ الذم يتم اكتسابو ىو نفسو احملرؾ أك الدافع 
على سبيل ا٤بثاؿ إذا كجد أحد التبلميذ متعة  كبّبة ُب حل ا٤بسائل الرياضية دكف أف ينتظر مكافأة من . للتعلم

أحد كدكف التفكّب ُب ا٢بصوؿ على درجات مرتفعة، فإننا بصدد دافعة داخلية متضمنة ُب موضوع التعلم نفسو، 
كىي تؤدم على ا٤بدل الطويل إٔب ا٤بزيد من االىتماـ بتعلم ىذا ا٤بوضوع، كبالتإب استمرار األفكار الٍب تعلمها ُب 

 .ا٤بدرسة كالعمل على تطبيقها ُب ا٢بياة اليومية
كىي دافعية بعيدة عن موضوع التعلم، كىي توجد عندما يكوف احملرؾ للتعلم غّب : الدافعية ا٣بارجية أك الثانوية- 2

متضمن ُب ىدؼ التعلم، كلكنو موجود ُب خارجو، كالرغبة ُب ا٢بصوؿ على تقدير مرتفع أك الرغبة ُب ٘بنب 
 ()".العقاب

                                                           

  99 – 98ط،  ص.، دمهارات التدريسجابر كزاىر كالشيخ، انظر ( )
 128 - 127ص ،1، طخارطة الطريق للمعلم العربي  انظرعبدا١بليل، ()

15، ص1، طدافعية اإلنجاز المدرسي كيف نجعلهم يحبوف المدرسة؟ا٢بامد، ( )

 129، ص1، طخارطة الطريق للمعلم العربيعبدا١بليل،  ()
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كدافعية التعلم ٲبكن أف تكوف ٠بة كما ٲبكن أف تكوف حالة، فهي ٠بة عندما تكوف مرتبطة "
بوجود دافع لتعلم احملتول ألف التلميذ يعرؼ كيدرؾ أٮبية ذلك احملتول كيشعر ٗبتعة ُب تعلمو، كما أف 

 كأما عندما تكوف الدافعية ٦برد ،ا٤بدرسي الدافعية عندما تكوف ٠بة فهي أقدر على التنبؤ أك األداء
 ()."حالة مرتبطة ٗبوقف معْب فهي تدفع التلميذ للتعلم من خبلؿ ذلك ا٤بوقف فحسب

نوعان كشكبلن من أشكاؿ دافعية اإل٪باز يكوف الَبكيز ( Academic Achievement )كتعد دافعية اإل٪باز الدراسي"
: فيها على الدافعية ا٤برتبطة بالنشاط ا٤بدرسي كقد كردت ٥با عدة تعاريف أٮبها

 . ىي ٦بموعة القول الٍب تثّب ك توجو كتعزز السلوؾ ٫بو ىدؼ دراسي-أ
 كلكنها أيضان تأخذ ُب االعتبار األسباب كاألىداؼ ،كترتبط دافعية الطالب عادة برغبتو للمشاركة ُب عملية التعلم

.  الٍب ٙبدد مشاركتو ُب األنشطة األكادٲبية من عدمها
متوسط ما ٰبصل عليو الطالب أك الطالبة من )عرفو الطواب بأنو ( Academic Achievement) كالتحصيل الدراسي 

درجات ُب أحد ا٤بساقات الدراسية، أك ُب ٦بموعة من ا٤بساقات الدراسية كالٍب تقياس ُب ىذه ا٢بالة با٤بعدؿ 
 ()"(.(GPA)الَباكمي 

مقدار ما ٰبصل عليو الطبلب من معلومات أك معارؼ كمهارات : بأنو(التحصيل الدراسي)كييعرَّؼ "
كا٘باىات كميوؿ كقيم كأساليب تفكّب كقدرات على حل ا٤بشكبلت نتيجة لدراسة ما ىو مقرر 

 ()".عليهم من الكتب ا٤بدرسية، كٲبكن قياسو باالختبارات التحصيلية الٍب يعدىا ا٤بعلموف
كينبغي التأكيد على أف ا٤بعلم الذم يفتقد الدافعية ُب تعليمو ال يستطيع بث الدافعية للتعلم ُب "

 ()."نفوس متعلميو، ففاقد الشيء ال يعطيو كما ييقاؿ
من ا٤بسىلَّم بو أف ما يثّب متعلمان ما كيدفعو للتعلم قد ٱبتلف بشكل جوىرم عما يثّب آخر،كما أف إثارة دافعية "

. ا٤بتعلم للتعلم تعتمد على طبيعة مادة التعلم
كمن ىنا يتضح ضركرة ٛبكن ا٤بعلم من مهارة القدرة على استثارة دكافع ا٤بتعلم باختيار ا٤بثّب أك ا٢بافز ا٤بناسب 

:  كمن االسَباتيجيات ا٤بهمة الستثارة دافعية ا٤بتعلم ما يلي،الذم يتمتع بالقدرة على إثارة دافعية ا٤بتعلم للتعلم
تلمس حاجات ا٤بتعلمْب كالتخطيط إلشباعها، كمن ا٤بهم للمعلم ُب ىذا آّاؿ أف يطلع على تصنيف مورام - 1

Murray للحاجات النفسية ألف ذلك سيساعده على ٙبديد حاجات تبلميذه كمن ٍب القدرة على البدء ُب اختيار
 .مثّبات دكافعهم

                                                           

 16، ص1، طدافعية اإلنجاز المدرسي كيف نجعلهم يحبوف المدرسة؟ ا٢بامد، ()

20 - 18، ص1، طدافعية اإلنجاز المدرسي كيف نجعلهم يحبوف المدرسة؟ا٢بامد، انظر  ()

187،ص2 طالمدخل للتدريس، الكثّبم كالنصار، ()

42، ص1، طدافعية اإلنجاز المدرسي كيف نجعلهم يحبوف المدرسة؟ا٢بامد، ( )
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 (5.2 )جدكؿ رقم
 ( )للحاجات النفسية Murrayتصنيف مورام 

كيتم ذلك من خبلؿ تعدد النشاطات مثل طرح األسئلة : إثارة فضوؿ ا٤بتعلمْب كحب االستطبلع لديهم- 2
. ا٤بثّبة للتفكّب

إعطاء ا٢بوافز ا٤بادية كتحسْب الدرجات ك ا٤بعنوية كا٤بدح، كبالطبع تعتمد نوعية ا٢بوافز على عمر ا٤بتعلم - 3
. كمستواه العقلي كالبيئة االجتماعية ك االقتصادية لو

استخداـ أساليب التعلم من خبلؿ اللعب ا٤بنظم، كتوظيف ا٢باسب اآلٕب كغّبه من التقنيات ا٢بديثة الٍب - 4
تسهم كثّبان ُب إثارة فضوؿ كتشويق ا٤بتعلم كُب زيادة دافعيتو للتعلم كمواصلتو ألقصى ما تسمح بو قدراتو، مع 

. تنمية قدرات التعلم الذاٌب كٙبمل مسئولية عملية التعلم، كتنمية االستقبللية ُب التعلم
التأكيد على أٮبية ا٤بوضوعات الدراسية كصلتها ٕبياة الطالب العامة ا٢بالية كا٤بستقبلية، كإشعار الطالب بأف - 5

. تعلمو لذلك سيساعده كثّبان ُب فهم األمور الٍب ٙبيط بو
. التأكيد على ارتباط موضوع الدرس بغّبه من ا٤بوضوعات الدراسية- 6

                                                           

  44 -  42، صانظر ا٤بصدر السابق( )

للحاجات النفسية Murray تصنيف مورام 
األ٭باط السلوكية الدالة عليو ا٢باجة 

يبحث عن ا٤بواقف التنافسية كيستجيب ٥با بصورة إٯبابية، يتصدل لؤلعماؿ الصعبة كالٍب -  (الكفاءة)اإل٪باز 
. تتحداه، يضع لنفسو أىدافان عالية ا٤بستول كيبذؿ ٦بهودان كبّبان لتحقيقها

. ٯبرم، يقفز، يفك األشياء لكي يعيد تركيبها، يضحك كٲبرح كثّبان : طاقة زائدة-  (اللعب)النشاط 

يقَبب من اآلخرين، يبقى معهم، ييظهر التعاكف كا٢بب، يسارع إٔب توجيو التحية كإٔب مشاركة -  (االنتماء)التواد 
. اآلخرين، مستعد لتزكيد اآلخرين با٤بعلومات، كلتبادؿ القصص كا٤بشاعر

يتحدل السلطة كالقوانْب كالركتْب احملدد، يرفض التوجيو كاإلرشاد، يطالب ٕبرية الكلمة، يتحمل - استقبلؿ الذات 
. ا٤بسئولية، يعمل لفَبات طويلة ٗبفرده

ا٣بضوع  
 (عكس السيطرة)

يساير رغبات من ٰبتلوف مناصب عالية، يقَبب من الرؤساء كيبلحظهم، كينصت إليهم كيصفق - 
. ٥بم، كٲبتدح اآلخرين، يطلب النصيحة من رؤسائو

السيطرة 
 (السلطة)

يعرض كجهة نظره ٕبماس، يينظم اآلخرين كيوجههم كٰباكمهم كيهاٝبهم ك يعاقبهم، كيسيطر - 
. على اآلخرين باإلٰباء أك اإلقناع أك األمر

يتحدث كثّبان، ٰبكي قصصان كيرتدم مبلبس غّب مألوفة، كيستخدـ حركات درامية كلغة مبالغ - االستعراض 
. فيها كملفتة

.  يقدـ العطف كا٤بعونة لؤلصغر منو، كاحملتاجْب، يسخط حينما ييعامل األصغر منو ٔبفاء أك بإىانة- العطف 

يلعب مع ا١بنس اآلخر كيعمل معو، كيستبعد الطرؼ الثالث إذا كيجد، قد يينفق قدران  غّب عادم - ا١بنس 
. من الوقت ُب التخيل كأحبلـ اليقظة

. يطرح أسئلة كٯبيب عنها، يقرأ، يفحص، يستكشف، يؤكد العقل كا٤بنطق كالدقة، ٯبادؿ اآلخرين- الفهم 
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إذ أف ذلك يثّب دافعية ا٤بتعلم كٰبفزه على التعلم ما داـ يشارؾ يدكيا بالنشاطات الٍب : ربط التعلم بالعمل- 7
. تؤدم إٔب التعلم

. عرض قصص ىادفة تبْب ما سيَبتب على إٮباؿ الدراسة كالركوف إٔب ا١بهل- 8
. التقرب للمتعلمْب كٙببيبهم ُب ا٤بعلم، فا٤بتعلم ٰبب ا٤بادة كتزداد دافعيتو لتعلمها إذا أحب معلمو- 9

توظيف أساليب العرض العملي ا٤بشوقة كا٤بثّبة لبلنتباه، كمشاركة ا٤بتعلمْب خبلؿ تنفيذىا، كتشجيعهم  - 10
. على حل ما يطرأ من مشكبلت داخل الفصل بأنفسهم

استخداـ أسلوب التهيئة ا٢بافزة عند بدء ا٢بصة كأسلوب العصف الذىِب، كالعركض العملية ا٤بثّب ة - 11
. للدىشة

أف التعلم   Bonwell  Eison فّبل بونويل كغيسوف(Active Learning Strategy)اسَباتيجية التعلم النشط أك - 12
. النشط ىو ذلك التعلم الذم يتفاعل فيو ا٤بعلم مع طبلبو كىم يؤدكف أعما٥بم الدراسية كيفكركف فيما يعملونو

: كقد أشار إٔب بعض ا٣بصائص ا٤برتبطة باسَباتيجية التعلم النشط كمنها
 .مشاركة الطبلب أكثر من استماعهم- أ

. يقل الَبكيز على نقل كتلقْب ا٤بعلومات كيزداد االىتماـ بتطوير مهارات الطبلب- ب
 .(التحليل كالَبكيب كالتقوًن)ينشغل الطبلب بعمليات التفكّب العليا مثل - ج
 .(ا٤بناقشة، القراءة، الكتابة)ينشغل الطبلب باألنشطة مثل - د
 ()."يزداد الَبكيز على توضيح الطبلب ٤بواقفهم كتقييمهم ٤بن حو٥بم- ق
فإنو ُب الوقت الذم تقل فيو التوقعات ا٤برجوة من الطالب يقل فيو األداء كتقل فيو  Rossككفقا لركز"

كحٌب تتعزز الدافعية البد للمعلمْب من رفع توقعاهتم مع الرضا كالقبوؿ ٤با يقدمو الطبلب . الدافعية
.  بدكف إشعارىم بالتقصّب أك إهنم ٓب يصلوا للتوقعات ا٤برجوة

لقد ركزت الدراسات ا٤بتأخرة ُب ٦باؿ دافعية اإل٪باز الدراسي على ٙبديد االسَباتيجيات 
 كعرب خلق إدارة الفصل (Instructional Design)الفعالة ُب تنمية الدافعية عرب تصميم التدريس 

  ()."الدراسي كتلبية احتياجات ا٤بتعلمْب ا٤بختلفة
 :كلضعف دافعية ا٤بتعلم أشكاال كصوران ٨بتلفة تتجلى ُب"
 .انشغاؿ بعض الطبلب بكتبهم كأقبلمهم- 1
 .يزداد مستول نشاطهم فيعتدكف على زمبلئهم أك يفركف أثناء الشرح- 2
 .ال يشاركوف ُب ا٤بناقشات أك األنشطة الصفية أك األنشطة األخرل- 3
 .كثرة غيأّم أك النـو ُب أثناء ا٢بصة- 4
 .إٮباؿ الواجبات ا٤بنزلية أك التمرد على األنظمة كالقواعد الصفية- 5

                                                           

  47 – 46، ص1، طدافعية اإلنجاز المدرسي كيف نجعلهم يحبوف المدرسة؟ ا٢بامد، انظر ()

  50 - 48 ا٤بصدر السابق، ص()
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فهذه ا٤بشاكل السلوكية توضح عدـ انسجاـ الطالب مع ا٤بعلم أك أف حاجاتو غّب مشبعة كىذا يعِب ا٬بفاض - 6
 ()".دافعيتو للتعلم

ىل تؤدم زيادة الدفع دائمان إٔب تسهيل التعلم كاألداء؟ لقد أظهرت التجارب الٍب أجريت لدراسة ا٤بستول "كلكن
 :ا٤بناسب للدفع عدة نتائج لعل من أبرزىا ما يلي

 .إف التعلم يصل إٔب أقصى درجات الكفاية حْب تكوف الدكافع بدرجات متوسطة- 1
قد تؤدم إٔب نوع من التدىور كالتعطيل ُب األداء، كقد يكوف  (قوة أك ضعفان )الدرجات ا٤بتطرفة من الدافعية - 2

كالقلق كالتوتر ُب حالة زيادة الدافعية أك )سببو استجابات منبتة كدخيلة، أك عن ظهور بعض ا٢باالت االنفعالية 
 .(التبلد االنفعإب كا٤بلل ُب حالة نقصاهنا

 :كُب ضوء ىذه النتائج يَبتب على ا٤بعلم مراعاة ما يلي
 .أف تكوف درجة إثارتو لدافعية تبلميذه للتعلم معتدلة؛ حٌب تؤدم كظيفتها ُب تسهيل تعلمهم كٙبسْب أدائهم- 1
أف يوفر لتبلميذه النشاطات التعليمية ا٤بناسبة ٤بستول تطورىم ا٤بعرُب؛ ليقبلوا عليها ٕبماس كيبذلوا ا١بهد - 2

 .ا٤بناسب
بناء مناخ صفي تتوافر فيو الشركط الكفيلة بإشباع  حاجات التبلميذ ا٤بتنوعة كاستبعاد أية عوامل هتديدية تثّب - 3

 ()".قلق التبلميذ ك٨باكفهم

 
 (13.2)شكل رقم 

  العبلقة بْب استثارة الفرد كا١بهد الذم يبذلو نتيجة ىذه االستثارة

 

 


                                                           

 198، ص1، طدليل المعلم المهني في التعليم العاـ انظر كانورم كا٤بنيف، ()

25 - 24ص، 228 ع ٦بلة ا٤بعرفة،،"الدافعية ك التعّلم.. مردكد كبير بأقل جهد"قاسم، انظر ()

 توسطةـ مرتفعة ة٬بفضـ
 درجة استثارة الدافعية

ا١بهد 
 ا٤ببذكؿ

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=423&Model=M&SubModel=140&ID=2175&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=423&Model=M&SubModel=140&ID=2175&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=423&Model=M&SubModel=140&ID=2175&ShowAll=On
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سابقة اؿلدراسات ا: ثانيا

سابقة اؿلدراسات اعرض : المبحث األكؿ
ال ٱبفى على أحد جهود علماء الفقو كالرياضيات السابقْب كا٢باليْب ك٧باكالهتم ا٢بثيثة ُب استخداـ 

 .طرؽ كتقدًن أساليب ككسائل يسهل ّٔا تعليم علم الفرائض
من العلم - على األقل لدارسيو - كُب العصر ا٢بإب ىناؾ جهود كبّبة ُب تغيّب صورة علم الفرائض 

. ا١باؼ العسّب إٔب العلم ا٤بثّب اليسّب

 دراسات تناكلت التطوير: كؿالمحور األ
  فواز جاسم النداكمدراسة- 1

ـ2012:التاريخ
 التقنيات الَببوية كدكرىا ُب تطوير طرائق تدريس الَببية الرياضية ُب ٦باؿ التعليم العإب: العنواف

 :أىم األىداؼ
. تدريس الَببية الرياضيةطرائق معرفة أٮبية استخداـ التقنيات الَببوية كدكرىا ُب تطوير - 1
. التدريس طريقة نوع كاختيار تنظيم ُبة التقنيات الَببوية أٮبيمعرفة - 2

 .استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي باألسلوب ا٤بسحي: منهج الدراسة
طرائق افَبض الباحث كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بْب استخداـ التقنيات الَببوية كبْب تطوير 

  (23)فقرة عرضها على عينة البحث كىم (22)تدريس الَببية الرياضية، كأعد استبانة مكونة من 
 .مدرسان من كليات كأقساـ الَببية الرياضية ُب جامعة ا٤بوصل

 :أىم النتائج
. تدريس الَببية الرياضية طرائق  التدريس كخصوصان  طرائقللتقنيات الَببوية دكر مهم ُب تطوير- 1
. للتقنيات الَببوية أٮبية كبّبة ُب تنظيم كاختيار نوع طريقة التدريس الٍب ٱبتارىا ا٤بدرس- 2

 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
على ا٤بدرس االستعانة بالوسائل التعليمية أك التقنيات الَببوية الٍب تناسب ٧بتول كأىداؼ - 1

 .الدرس
. ضركرة تنويع استخداـ التقنيات الَببوية ١بعلها أكثر فائدةن كتشويقان للطلبة- 2
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دراسة خالد صالح باجحزر - 2
رؤل ك٭باذج : تطور التعليم)دراسة علمية مقدمة للقاء السنوم ا٣بامس عشر بعنواف : التاريخ

.ىػ٧1431بـر 20 - 19الرياض خبلؿ الفَبة – جامعة ا٤بلك سعود  (كمتطلبات
 النمو ا٤بهِب للمعلم لرفع كفاءتو التدريسية ُب مرحلة التعليم العاـ با٤بملكة العربية السعودية:العنواف

 :أىم األىداؼ
. تنمية الوعي لدل القائمْب ُب التعليم العاـ بالسعودية بأٮبية التطوير كالتفكّب فيو- 1
 . عربيان كعا٤بيان ا٤بعلمتطوير ؿ ا١بهود ا٤ببذكلة  الٍب تبْبدراساتتقدًن اؿ- 2
. كأٮبية برنامج إعداده بشكل دكرم، إبراز أٮبية إعداد ا٤بعلم لتطوير العملية التعليمية كالَببوية- 3

 ،السعوديةباستخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي التحليلي لواقع معلم التعليم العاـ : منهج الدراسة
.  ١بهود ا٤ببذكلة لتطوير كفاءة ا٤بعلم ا٤بهنية كتنميتهااك

 :أىم النتائج
. أٮبية ا٤بعلم الكفء ُب آّاؿ ا٤بهِب كالَببوم ُب تطوير العملية التعليمية كالَببوية- 1
 . إعداد ا٤بعلم مهنيان كتربويان حاجة ماسة للمجتمع السعودم بشكل عاـ-2
 العناية بتطوير الكفاءة التدريسية ٤بعلم التعليم العاـ ألٮبية ٨برجاتو ُب التعليم ا١بامعي كُبضركرة -3

 .ا٢بياة الثقافية بشكل عاـ
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات

رفع كفاءة ا٤بعلم مهنيان ؿالقياـ بدراسات علمية تتناكؿ معلم ا٤برحلة االبتدائية كا٤بتوسطة كالثانوية - 1
. كأكادٲبيان 

 منير بن مطني العتيػبيدراسة - 3
 ـ2007-  ىػ  1428: التاريخ
 .كاقػع مرحلة التعليم مػا قبل االبتدائي ُب الدكؿ األعضاء با٤بكتب: العنواف

مشركع تطوير التعليم ما قبل االبتدائي ُب - مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج العربية : مقدمة إٔب
 .الدكؿ األعضاء با٤بكتب

 : التعرؼ على كاقع التعليم ما قبل االبتدائي ُب دكؿ ا٣بليج العربية، من خبلؿ:أىم األىداؼ
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 .معرفة فلسفة كأىداؼ التعليم ما قبل االبتدائي ُب ىذه الدكؿ - 1
 .معرفة اللوائح كالتشريعات ا٤بنظمة ٤بؤسسات التعليم ما قبل االبتدائي ُب ىذه الدكؿ- 2
 .معرفة ا٤بناىج كالربامج ا٤بطبقة ُب مؤسسات التعليم ما قبل االبتدائي ُب ىذه الدكؿ- 3
 .معرفة إحصائيات ا٤بؤسسات، كاألطفاؿ، كا٥بيئة اإلدارية، كا٥بيئة التعليمية ٥بذه ا٤برحلة- 4
 .ا٣بركج بتوصيات تسهم ُب تطوير التعليم ما قبل االبتدائي ُب ىذه الدكؿ- 5

 :منهج الدراسة
 .مسح ألدبيات الدراسات السابقة حوؿ كاقع مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ُب ىذه الدكؿ- 1
زيارات ميدانية لعينة طبقية عشوائية ٛبثل مؤسسات مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ا٢بكومية - 2

 .(األبنية كالتجهيزات)كاألىلية ُب الدكؿ األعضاء ا٤بكتب للتعرؼ على البيئة الَببوية
 . الدكؿ ىذه األىداؼ كالربامج كا٤بناىج ا٤بطبقة ُب مؤسسات ما قبل التعليم االبتدائي ُبمعرفة- 3
 :تصميم كتطبيق استبانة العامبلت ُب مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي من أجل- 4
 .التعرؼ على ا٤بناىج ا٤بطبقة- أ

 .معرفة ا٤بعوقات كالصعوبات الٍب تواجو مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي- ب
 .تقدير االحتياجات من كجهة نظر العامبلت ُب ىذه ا٤بؤسسات-  ج
دراسة اللوائح كالنظم كالتشريعات ا٤برتبطة ٗبؤسسات مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ُب الدكؿ - 5

 . األعضاء با٤بكتب
 :أىم النتائج

 .تدين نسب االلتحاؽ ٗبؤسسات التعليم ما قبل االبتدائي ُب دكؿ ا٣بليج- 1
ٙبتاج دكؿ ا٣بليج العريب لتطور التعليم ما قبل االبتدائي إٔب كضع خطة اسَباتيجية للتوسع ُب - 2

 . كدعم برا٦بهااإلسَباتيجيةمثل ىذه الربامج كتنفيذ ىذه 
 .ضعف برامج اإلعداد ٤بعلمات التعليم ما قبل االبتدائي، كقلة مراكز التدريب ٥بن- 3

 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
إعداد معلمات التعليم ما قبل االبتدائي ُب كليات خاصة بالطفولة، مع تكثيف الدكرات - 1

. التدريبية للمعلمات البلٌب على رأس العمل
. تطوير معايّب كضوابط ترخيص إنشاء مؤسسات التعليم ما قبل االبتدائي كتطبيقو- 2
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دراسة  سارة بنت عبد اهلل المنقاش - 4
 ىػ1427- ـ2006 :التاريخ

 ٦19بلد  (1)ٕبث منشور ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك سعود للعلـو الَببوية كالدراسات اإلسبلمية 
دراسة ٙبليلية لسياسة التعليم ُب ا٤بملكة العربية السعودية كمقَبحات لتطويرىا  :العنواف

 :أىم األىداؼ
 :من حيث ٙبليل كثيقة سياسة التعليم ُب السعودية- 1
 .الصياغة ٤بعرفة مدل كضوحها- أ

 .ا٤بضموف ٤بعرفة مدل اتفاقها مع أىم ا٤بعايّب الدكلية كالتوجهات العامة للسياسات التعليمية- ب
 .التنفيذ على أرض الواقع ٤بعرفة مدل تطبيقها بالشكل ا٤بطلوب- ج
 .اقَباح أىم التعديبلت الٍب ينبغي إجراؤىا على ىذه السياسة- 2

 .ا٤بنهج ا٤بتبع ُب ىذه الدراسة ىو ا٤بنهج الوصفي الذم يقـو على التحليل كا٤بقارنة :منهج الدراسة
 :أىم النتائج

 .معظم بنود سياسة التعليم السعودية ٓب يتم ترٝبتها إٔب كاقع عملي- 1
معظم األسس كاألىداؼ الٍب احتوهتا ٓب يتم مراعاهتا ُب ا٤بناىج كُب أساليب التدريس كالتدريب - 2

 .كالتقوًن كإعداد ا٤بعلم كالطالب كغّب ذلك
 كتزكيد ، ال يوجد نص صريح ُب الوثيقة يؤكد على مفهـو التعليم كعملية مستمرة مدل ا٢بياة-3

 .الطالب ٗبهارات ٛبكنو من االستمرار ُب التعلم أثناء حياتو االجتماعية كا٤بهنية
ركزت الوثيقة على مناىج إعداد ا٤بعلمْب لكنها ٓب تتطرؽ إٔب ا٤بهارات التقنية التعليمية كمهارات - 4

 .كأساليب التدريس كأٮبية التأىيل العلمي ا٤بتخصص كالتأىيل الَببوم كالثقاُب للمعلم
ٓب هتتم الوثيقة بوضع أىداؼ ٧بددة إلعداد ا٤بعلم قبل ا٣بدمة كبعدىا أك أٮبية كجود معايّب -5

تعليمية دقيقة الختيار ا٤بعلم أك استمرارية ٩بارستو للمهنة، كالتعليم كاف يعاين من نقص شديد ُب 
 .عدد ا٤بعلمْب، أما اآلف فالتعليم يعاين من عدـ كفاءة كثّب من ا٤بعلمْب

 : أىم التوصيات كا٤بقَبحات
النص ُب الوثيقة على ضركرة ٙبديث ا٤بناىج باستمرار كضركرة تكثيف األنشطة الَببوية البلصفية - 1

 .كا٥بوايات ا٤بختلفة الٍب تساعد على اكتشاؼ ميوؿ كقدرات الطالب اإلبداعية
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التأكيد على متابعة أداء ا٤بعلم كٙبسينو كإعداده ضمن برنامج ثقاُب كعلمي كمهِب متوازف، - 2
 .فتدريب ا٤بعلم الكمي كالكيفي يكوف قبل االلتحاؽ ٗبهنة التدريس كأثناء ا٣بدمة

، التأكيد ُب الوثيقة على االىتماـ ٔبودة التعليم كفقان للمعايّب ا٢بديثة كدمج التقنية بالتعليم- 3
 .كاالىتماـ بالتعليم من أجل اإلبداع كاالبتكار

التأكيد على التحوؿ من التعليم االعتمادم إٔب التعلم الذاٌب كالتأكيد على التعليم ا٤بستمر - 4
كإتقاف مهاراهتما على أف يتيح نظاـ التعليم إمكانية التعليم ا٤بستمر كالتعلم الذاٌب من خبلؿ ٙبديث 

 .ا٤بناىج ككسائل التعليم كالتقوًن
 . إعادة صياغة الوثيقة بأسلوب مناسب للجميع حٌب يسهل فهمها كاستيعأّا كتنفيذىا- 5
توزيع الوثيقة على كل من لو صلة بالَببية كالتعليم للعمل على ٙبقيقها كمطالبتهم بعرض أىم - 6

 .الصعوبات الٍب تواجههم ُب تطبيقها كتقدًن مقَبحات ٢بلها

دراسة صالح بن سليماف بن عبد العزيز المفّدل - 5
 ىػ1425/1426العاـ الدراسي -الفصل الدراسي الثاين   :التاريخ
دراسة )أثر استخداـ التعلم التعاكين ُب ٙبصيل طبلب الصف الثاين الثانوم ٤بادة الفقو  :العنواف
. الرياض، السعودية- (٘بريبية

 :  ا٤بساٮبة ُب تطوير تدريس الفقو ُب ا٤برحلة الثانوية بتحقيق األىداؼ التالية:أىم األىداؼ
التعرؼ إٔب أثر استخداـ التعلم التعاكين ُب تدريس الفقو ُب تنمية التحصيل الدراسي ٥بذه ا٤بادة - 1

 .لدل طبلب الصف الثاين الثانوم مقارنة بطريقة التدريس ا٤بعتادة
التوصل إٔب نتائج ٛبكن الباحث من اقَباح توصيات باستخداـ التعلم التعاكين ُب تدريس الفقو - 2

 .من عدمو
استخدـ الباحث ُب ىذا الدراسة ا٤بنهج التجرييب، كاستخدـ تصميم القياس القبلي  :منهج الدراسة

 .كالبعدم ّٓموعتْب إحداٮبا ضابطة كاألخػػػرل ٘بريبيػػة
 :أىم النتائج

استخداـ التعلم التعاكين ُب تدريس الفقو ليس لو أثر إٯبايب ُب تنمية ٙبصيل طبلب الصف الثاين - 1
. الثانوم ٤بادة الفقو
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كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطات درجات طبلب آّموعة التجريبية كطبلب آّموعة - 2
التذكر كالفهم كالتطبيق : الضابطة ُب التطبيق البعدم لبلختبار التحصيلي عند مستويات

 .كالتحليلوذلك لصاّب آّموعة الضابطة
: أىم التوصيات كا٤بقَبحات

 .دراسة أثر اسَباتيجيات أخرل من التعلم التعاكين ُب تنمية التحصيل ُب مراحل تعليمية ٨بتلفة- 1
 .حل ا٤بشكبلت: دراسة أثر التعلم التعاكين ُب تنمية متغّبات تابعة أخرل مثل- 2
 .دراسة أثر التعلم التعاكين ُب تنمية ا٤بهارات االجتماعية ُب مراحل كصفوؼ تعليمية أخرل- 3
العمل على استحداث كابتكار طرائق جديدة للتدريس ّٔدؼ رفع مستول التحصيل لدل - 4

 .ا٤بتعلمْب ُب كل العلـو عامة، كالعلـو الشرعية خاصة

 دراسات تناكلت علم الفرائض: الثانيالمحور 
دراسة مولود الراكم - 1

ـ2014 –ق 1435: التاريخ
 (رسالة ماجستّب)دراسة تطبيقية  (قدٲبان كحديثان )األساليب ا٢بسابية ُب حل ا٤بسائل اإلرثية : العنواف

تطوير األساليب ا٢بسابية القدٲبة، كاقَباحات أساليب حديثة ُب حل ا٤بسائل  :أىم األىداؼ
الفرضية 

 :قسم الباحث الرسالة إٔب ثبلثة فصوؿ: منهج الدراسة
 .كاريث آبق ا١بانب النظرم ُبضمن: الفصل األكؿ -1
تضمن ق،كعلم ا٢بساب كمساٮبات ا٤بسلمْب كالعرب ُب تطويرذكر فيو ما يتعلق ب: الفصل الثاين -2

. بياف مفردات ا٢بساب كمصطلحاتو ُب كتب الفقو عامة، كالفرائض خاصةأيضان الفصل 
األساليب الشائعة ُب حل ا٤بسائل الفرضية، كاألساليب الٍب ٲبكن أكضح فيو : الفصل الثالث -3

.  اعتمادىا اليـو كفقان لقواعد ا٢بساب كمصطلحاتو ا٤بعاصرة
 :أىم النتائج

حصر النظر بْب األعداد بنظرين فقط، بدالن من أربعة، كذلك ٔبعل حاالت التماثل كالتداخل - 1
 .التباين أك االشَباؾبيكوف حاصل النظر بْب أم عددين  االشَباؾ،كبذلكىو كالتوافق شيئان كاحدان 

 .حل ا٤بسائل الفرضية باستخداـ الكسور العشرية- 2
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. أخرل ٢بل ا٤بسائل الفرضية بالطرؽ ا١بربية ا٤بعاصرة طرقان قدـ- 3
 . اإلماـ ابن عرفة التونسيإٔبنسوبة  ـحل مسائل ا٤بناسخة متعددة الوفيات ٔبامعة كاحدة- 4

 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
 .استحداث فرع ُب الدراسات العليا خاص بفقو الفرائض كا٢بساب- 1
 .استحداث مركز ٨بتص بدراسات الفرائض كعلـو ا٢بساب العربية- 2
 :اقَباح موضوعات لرسائل مثل- 3
 .القواعد ا٢بسابية ُب كتب الفرائض كما يقابلها ُب االصطبلح ا٢بديث- أ

ُب  (...على مشرفة، رشدم راشد، )مسائل الوصايا ُب كتاب ا٣بوارزمي كجهود احملققْب - ب
 (دراسة مقارنة)ٙبويلها إٔب معادالت جربية حديثة 

خبرة كماؿ بلحركة - 2
ـ2011 – 2010: التاريخ
 "درس حاالت مّباث ا١بد ٭بوذجا"اعتماد ا٤بوارد الرقمية ُب تدريس مادة الفرائض : العنواف

 :أىم األىداؼ
ختصار الوقت كا١بهد ُب تدريس كتعليم  الالتجديد ُب تدريس ا٤بادة ُب ا٤بنهج كالوسائل- 1
 .فرائضاؿ
.  الفرائضاعتماد ا٤بوارد الرقمية ُب تدريس- 2
 .تبسط قواعد حساب الفرائض ؿتوحيد الرموز ا٤بعتمدة ُب مادة الفرائضكاستحداث - 3
. تطوير مهارات الطالب ُب ضبط كحساب الفرائض- 4
. ٛبكْب كتدريب الطالب على تدريس ا٤بادة- 5

 . البحث مكوف من قسمْب قسم نظرم كقسم تطبيقي: منهج ا٣بربة
 :خصصو الباحث لبياف اإلطار النظرم الذم تأسست عليو ا٣بربة بْبَّ فيو: القسم النظرم

 . العقبات الٍب تعَبض تدريس ا٤بادة، كبعض خصائص تدريسها- 1
 .أىداؼ ا٣بربة كأٮبيتها كما اعتمد عليو من نظريات تربوية، مع شرح ٤براحل ا٣بربة كخطواهتا- 2
الدرس الفرائضي، كا٤بتعلق بفهم جودة ٍب عرض بعض نتائج ا٣بربة، منها ا٤بتعلق بتطوير ك- 3
 . كنتائجهم كتفوقهماستيعاب الطلبةك
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 .فقدـ فيو مثاال عمليا كتطبيقيا للخربة، كاختار درس أحواؿ ا١بد: أما القسم التطبيقي
 :أىم النتائج

 .رقمنة دركس الفرائض كقواعد ا٢بسابك الرموزمن حيث ر تدريس مادة الفرائض متطو- 1
نسبة ٪باح مدل تطور كتقدـ لدل الطبلب ُب فهم كاستيعاب ا٤بادة كتطبيقاتو ا٤بتعددة مراقبة اؿ – 2

. الطلبة ُب مادة الفرائض سنويا
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات

. ا١بامعات كالكليات   باقيىا إٔبنقل، كألساتذة لتقييم ىذه ا٣بربة كتطويرىاؿتنظيم كرشات عمل - 
 .قصد توحيد القواعد كالرموز كتطوير مناىج تدريس مادة الفرائضبضركرة التواصل بْب ا٤بدرسْب - 
 .تقاسم ا٤بوارد الرقمية احملصلة ُب مادة الفرائض- 
. تعاكف مدرسي مادة الفرائض على بلورة منهجية مناسبة لبناء درس الفرائض- 
 .ضركرة إعادة النظر ُب طرائق تدريس مواد الفقو، مع كجوب الَبكيز كاالىتماـ ببياف القيم- 
. السعي للتنسيق بْب ا١بامعات للتقارب كالتواصل كتبادؿ ا٣بربات كالتجارب،كتطوير الكفاءات- 

 بحث ىدل األكلبي -3
 ـ2009- ىػ 1430: التاريخ
فعالية استخداـ برنامج فيديو تفاعلي ُب تنمية كفايات معلمات مادة علم الفرائض كا٤بواريث : العنواف

 (رسالة ماجستّب) با٤بملكة العربية السعودية
 :أىم األىداؼ

 .ٙبديد الكفايات ا٤بهنية كالتكنولوجية البلزمة ٤بعلمات علم الفرائض كا٤بواريث با٤برحلة الثانوية- 1
 .معرفة مدل توافر الكفايات البلزمة ٥بؤالء ا٤بعلمات- 2
 .ٙبديد أسس برنامج فيديو تفاعلي لتنمية كفايات ىؤالء ا٤بعلمات كمكوناتو- 3
 .معرفة فعالية برنامج الفيديو التفاعلي ُب تنمية كفايات ىؤالء ا٤بعلمات- 4

 .التجريىبشبو استخدمت الباحثة ا٤بنهجْب الوصفي ك: منهج البحث
 على ٦بموعة من معلمات ادراسة استكشافية أجرتوك الدراسات السابقة من خبلؿالباحثة  أكدت

 مادة الفرائضمشكلة ُب كيفية تدريس كجود با٤بملكة العربية السعودية  علم الفرائض كا٤بواريث
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تدين كفايات معلمات علم ، ككطرائق التدريس ا٤بناسبة ٥با، كتوظيف تكنولوجيا التعليم ُب تدريسها
 .الفرائض كا٤بواريث ُب تدريس ىذه ا٤بادة

 :أىم النتائج
 . برنامج الفيديو التفاعلي يسهم ُب تدريب ا٤بعلمات- 1
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند تطبيق بطاقة ا٤ببلحظة على ا٤بعلمات ُب التطبيق القبلي - 2

 .كالبعدم لصاّب التطبيق البعدم
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات

 . إعطاء ا٤بزيد من االىتماـ لربامج تدريب ا٤بعلمات أثناء ا٣بدمة- 1
تدريب معلمات علم الفرائض كا٤بواريث على كيفية االستفادة من الوسائل التكنولوجية ُب - 2

 . تدريس ا٤بادة
االىتماـ بإعداد معلمات علم الفرائض كا٤بواريث، أثناء مرحلة الدراسة ا١بامعية بالكليات ا٤بعنية - 3

 .بإعدادىم، كمن خبلؿ برامج التدريب ا٤بيداين ُب آّاؿ ا٤بهِب كآّاؿ التكنولوجي
تطبيق برنامج الفيديو التفاعلي على عينة أكرب من معلمات الفرائض كا٤بواريث، كُب نطاؽ - 4

 . احملافظات كا٤بدف السعودية األخرل
اقَباح إعداد برامج تدريبية ٩باثلة لتدريب معلمات علم الفرائض كا٤بواريث على بعض الكفايات - 5

 . ا٤بهنية كالتكنولوجية األخرل
إجراء ٕبوث تستهدؼ تنمية الكفايات ا٤بهنية كالكفايات التكنولوجية  قائمة على أساليب اقَباح - 6

. أخرل غّب التعلم الذاٌب
 

 دراسة عبداهلل بن عبدالعزيز المعيقل- 4
ق1419–1418:التاريخ
رسالة ) مشكبلت منهج الفرائض ُب ا٤برحلة الثانوية با٤بعاىد العلمية من كجهة نظر ا٤بعلمْب:العنواف

 (ماجستّب
 :أىم األىداؼ
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األىداؼ، احملتول،طرائق التدريس، الوسائل التعليمية، ):فرائض اؿالتعرؼ على مشكبلت منهج- 1
 .(النشاط، كالتقوًن

ا١بنسية، ):كشف مدل اختبلؼ آراء ا٤بعلمْب ُب مشكبلت منهج الفرائض باختبلفهم ُب- 2
 (التخصص، ا٣بربة، ا٤بقرر الدراسي الذم يدرسو ا٤بعلم

 .اقَباح ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٤بعا١بة تلك ا٤بشكبلت- 3
 :منهج الدراسة

، ككانت أداة الدراسة استبانة ّٔا مشكبلت موزعة على (ا٤بسحي)استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي
 .(األىداؼ، احملتول، طرائق التدريس، الوسائل التعليمية، النشاط، كالتقوًن):كل من احملاكر التالية

 .ككذلك جزء مفتوح ٱبتص ٗبقَبحات ا٤بعلمْب ٢بلوؿ تلك ا٤بشكبلت من كجهة نظر كل منهم
 :أىم النتائج

 .قلة الدكرات ا٤بتاحة ٤بعلم الفرائض ُب أساليب التقوًن، كطرؽ التدريس ا٤بناسبة للمقرر- 1
. عدـ كجود متخصصْب ُب صنع الوسائل التعليمية ا٣باصة بالفرائض – 2
 .عدـ توفر الوسائل التعليمية ا٤بناسبة ٤بنهج الفرائض- 3
ضعف االرتباط بْب ما يدرسو الطالب ُب الفرائض كما يدرسو ُب غّبىا من مواد العلـو الشرعية، - 4

 .كضعف ارتباط ا٤بادة بالواقع االجتماعي كالثقاُب للطبلب
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات

طرؽ التدريس،الوسائل )إقامة دكرات تدريبية للمعلمْب ُب ا٤بعاىد العلمية لرفع كفايتهم ُب- 1
 .(التعليمية،التقوًن

 .زيادة حصة ثانية للفرائض ُب السنة الثانية الثانوية- 2
 .دعم ا٤بعلمْب ماديان كمعنويان لتوفّب الوسائل التعليمية كابتكارىا كاستخدامها- 3
. كٙبفيز الطبلب للمشاركة فيو (الصفي كغّب الصفي)العناية بالنشاط ا٤بنهجي ُب ا٤بعاىد العلمية - 4
. ٙبديد أىداؼ أكثر كضوحان ٤بنهج الفرائض ُب مقدمة الكتاب ا٤بقرر- 5
من متخصصْب كتضمينو ا٤براجع ا٤بناسبة،  (الكتاب ا٤بدرسي)مراجعة ٧بتول منهج الفرائض - 6

ككيفية ا٢بصوؿ على بعض الوسائل التعليمية؛ ليناسب الطبلب ُب ىذه ا٤برحلة، كيرتبط بواقعهم 
 .االجتماعي
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دراسات  تناكلت المدخل التكاملي : لثالمحور الثا
 قصي محمود عباسدراسة محمد - 1

ـ2015 –ق 1436 :التاريخ
فاعلية برنامج مقَبح قائم على التكامل بْب الرياضيات كعلم ا٤بواريث ُب تنمية ا٤بفاىيم : العنواف

 (رسالة ماجستّب) الرياضية كمهارات حل مسائل ا٤بواريث لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية
 :أىم األىداؼ

ٙبديد ا٤بفاىيم الرياضية الواجب تنميتها كا٤بشَبكة بْب الرياضيات كعلم ا٤بواريث ا٤بقرر على - 1
 .تبلميذىؤالء اؿٙبديد مهارات حل مسائل ا٤بواريث لدل ك،ةا٤برحلة اإلعدادية األزىرم

تقدًن برنامج قائم على التكامل بْب بعض مقررات ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية ٤بهارات حل - 2
 .لتنمية ا٤بفاىيم الرياضيةك مسائل ا٤بواريث

 .توجد عبلقة بْب تنمية ا٤بفاىيم الرياضية كمهارات حل مسائل ا٤بواريث- 3
 حيث ًب اختيار ٦بموعتْب ٦بموعة ضابطة ك٘بريبية تدرس ،ا٤بنهج شبو التجرييب: منهج الدراسة

 .الربنامج ا٤بقَبح القائم على التكامل كمهارات حل مسائل ا٤بواريث
 :باحثؿحيث رأل ا

 .أٮبيو ٙبديد مستويات مسائل ا٤بواريث ا٤براد حلها لدل التبلميذ-1
التكامل بْب منهج الرياضيات كعلم ا٤بواريث يوطد العبلقة بْب العلم الثقاُب كالعلم الشرعي ُب -2

 .التعليم األزىرم
 حل مسائل ا٤بواريث من خبلؿ ة لتأكيد اكتساب كتنميةدعم التكامل عرب مفاىيم رياضي- 3

 .مقررات منهج الرياضيات كعلم ا٤بواريث ا٤بقرر على ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية 
دكف م تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية مشكلة ُب فهم مسائل ا٤بواريث نظرا ألهنم ال يجللدأف - 4

 . (الرياضيات كعلم ا٤بواريث)فهم ا٤بفاىيم الرياضية ا٤بشَبكة بْب 
 .ؿ مسائل ا٤بواريثّب العلـو الشرعية ليس لديهم مهارات كافية معلمو- 5

 :نتػػائجأىم اؿ
كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بْب متوسطي درجات آّموعتْب التجريبية كالضابطة لصاّب - 1

 :ُب آّموعة التجريبية
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 .التطبيق البعدم الختبار ا٤بفاىيم الرياضية- أ
 . التطبيق البعدم الختبار حل مسائل ا٤بواريث-ب
كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بْب متوسطي درجات آّموعة التجريبية ُب التطبيق القبلي - 2

 :م ُبكالتطبيق البعدم لصاّب التطبيق البعد
اختبار ا٤بفاىيم الرياضية - أ

اختبار حل مسائل ا٤بواريث - ب
  .كجود عبلقة ارتباطي دالة موجبة بْب تنمية ا٤بفاىيم الرياضية كمهارات حل مسائل ا٤بواريث- 3

 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
إعداد برنامج تدرييب ٤بعلمي الرياضيات ُب ا٤بعاىد األزىرية على كيفية استخداـ مسائل ا٤بواريث -1

 على استخداـ مهارات ىمتشجيع، كُب تدريس الرياضيات لتنمية ا٤بفاىيم الرياضية ُب الرياضيات
 .رياضية ٢بل مسائل ا٤بواريث

التكامل بْب منهج الرياضيات كعلم ا٤بواريث عند عرض األنشطة اللفظية بأف تكوف األنشطة ُب -2
 .صورة مسائل مواريث

الَبكيز ُب تدريس الرياضيات على استخداـ طرؽ كأساليب التدريس ا٢بديثة كالبعد بقدر - 3
 . ُب التعليم األزىرمةاإلمكاف عن األساليب التقليدية كخاص

 .االىتماـ بإنتاج كسائل تعليمية ٚبدـ تدريس الرياضيات كتسهم ُب حل مسائل ا٤بواريث- 4
 .تطوير برامج إعداد معلم الرياضيات كاالستمرار ُب تدريبهم ك٭بوىم ا٤بهِب-5
إعداد برامج تعليمية تقـو علي تعليم كتعلم الرياضيات من أجل التكامل بْب الرياضيات كعلم - 6

 .ا٤بواريث كخاصة ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية

 بحث فهد يحيى علي الشهراني- 2
ـ2013 –ق1434: التاريخ
 برنامج تدرييب مقَبح لتنمية مهارات األداء التدريسي ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية ُب ضوء :العنواف

 (رسالة ماجستّب) متطلبات التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية
 :أىم األىداؼ
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ٙبديد متطلبات التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب توافرىا ُب مهارات األداء - 1
 .التدريسي ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية

تعرؼ االحتياجات التدريبية ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية لتنمية مهارات األداء التدريسية ُب - 2
ضوء متطلبات التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية، كإعداد برنامج تدرييب لتنمية تلك ا٤بهارات، 

 .كتعرؼ فعالية الربنامج  التدرييب ُب تنميتها
 :منهج البحث

االحتياجات التدريبية ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية لتحديد استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي - 1
 .ُب ضوء متطلبات التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية

االحتياجات التدريبية لتنمية مهارات األداء التدريسي ٤بعلمي الفيزياء بناء الربنامج التدرييب ا٤بقَبح - 2
 .با٤برحلة الثانوية

ُب تنمية مهارات  لدراسة فعالية الربنامج التدرييب ا٤بقَبح شبو التجرييباستخدـ الباحث ا٤بنهج - 3
 .األداء التدريسي ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية

 :أىم النتائج
التوصل لقائمة ٗبتطلبات التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب توافرىا ُب مهارات - 1

 .األداء التدريسي ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية
ٙبديد قائمة باالحتياجات التدريبية ٤بعلمي الفيزياء با٤برحلة الثانوية ُب ضوء متطلبات التكامل - 2

. بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية
ُب التطبيق البعدم لبطاقة ا٤ببلحظة بعد تطبيق -  عينة البحث–ٙبسن أداء معلمي الفيزياء - 3

 .الربنامج التدرييب
للربنامج التدرييب قدر مبلئم من الفعالية كاألثر ُب تنمية مهارات األداء التدريسي ٤بعلمي الفيزياء - 4

 .با٤برحلة الثانوية ُب ضوء متطلبات التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية 
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات

ُب  (قائمة ا٤بتطلبات،بطاقة ا٤ببلحظة، الربنامج التدرييب ا٤بقَبح)االستفادة من أدكات البحث - 1
 .تطوير أداء معلمي الفيزياء، كرفع مستول أدائهم التدريسي
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التأكيد على أٮبية استخداـ مدخل التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية كمدخل تدريسي - 2
 .مهم ُب ٝبيع ا٤براحل التعليمية

إجراء دراسات للتعرؼ على معوقات استخداـ مدخل التكامل بْب العلـو كالرياضيات كالتقنية - 3
 .با٤براحل التعليمية ا٤بختلفة من كجهة نظر ا٤بختصْب

 دراسة بثينة بنت عابد بن عبداهلل الصاعدم- 3
 ق1433 -1434: التاريخ
 فاعلية استخداـ كحدة قائمة على ا٤بنهج التكاملي ُب تنمية مهارات اللغة اإل٪بليزية لطالبات :العنواف

 الصف الثالث الثانوم
 اللغة مهارات تنمية ُب التكاملية الوحدة أثر على التعرؼ إٔب الدراسة ىدفت: أىم األىداؼ

 كالقراءة كالتحدث االستماع مهارة تنمية ُب التكاملي ا٤بنهج فعالية ٙبديد خبلؿ من اإل٪بليزية
 .كالكتابة

 السؤاؿ ُب الدراسة مشكلة ٙبددت، كالتجرييب شبو ا٤بنهجت الدراسة استخدـ: منهج  الدراسة
 اإل٪بليزية اللغة مهارات تنمية ُب التكاملي ا٤بنهج على قائمة كحدة استخداـ فعالية ما: التإب الرئيس

(  (5صياغة يتم الرئيس السؤاؿ عن كلئلجابة؟ ا٤بكرمة مكة ٗبدينة الثانوم الثالث الصف لطالبات
 اللغة ُب تكاملية كحدة تطبيق (ا٤بستقل ا٤بتغّب أثر لدراسة الفركض اختبار كًب للدراسة، فركض

 االستماع( اإل٪بليزية اللغة مهارات ُب الطالبات ٙبصيل ُب ا٤بتمثل التابع ا٤بتغّب على( اإل٪بليزية
 .)كالكتابة كالقراءة كالتحدث

 كتكونت الثانوم، الثالث الصف طالبات من طالبة( 30)من مكونة عشوائية عينة على التطبيق ًب
 ٝبع كبعد ،)كالبعدم القبلي التحصيلي كاالختبار ا٤بقَبحة التكاملية الوحدة( من الدراسة أدكات

 (.spss )برنامج طريق عن معا١بتها ًب البيانات
 ُب الطالبات ٙبصيل تنمية ُب التكاملي ا٤بنهج على قائمة كحدة استخداـ فاعلية: أىم النتائج

 .)كالتحدث كاالستماع كالكتابة القراءة( اإل٪بليزية اللغة مهارات
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات

 صياغة عند كالتعليم الَببية كزارة قبل من الدراسة ىذه ُب ا٤بقَبحة التكاملية الوحدة من االستفادة- 1
 .متكاملة بصورة اإل٪بليزية اللغة مناىج
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 كيساعد كا١بهد الوقت من الكثّب لتوفّب اإل٪بليزية اللغة تدريس ُب التكاملي األسلوب استخداـ 2-
 .التكرار عملية من التخلص على

 [ رجاء محمد ديب الحاجي–داكد عبدالملك يحيى الحدابي ]دراسة - 4
ـ2008 –2007العاـ الدراسي/ الفصل الدراسي األكؿ : التاريخ
فعالية ا٤بنهج التكاملي ُب تنمية مهارات التفكّب العلمي لدل طالبات الصف الثاين الثانوم : العنواف
 (كرقة عمل)العلمي

 .التأكد من فعالية ا٤بنهج التكاملي ُب تنمية مهارات التفكّب العلمي: أىم األىداؼ
اتبع الباحثاف ا٤بنهج التجرييب ُب الدراسة، كالتـز الباحثاف بالتصميم التجرييب ذم : منهج الدراسة

 .ّٓموعة كاحدة ( تصميم بعدم–تصميم قبلي )آّموعة الواحدة 
 :أظهرت النتائج

فركقان ذات داللة إحصائية بْب متوسطي درجات ٦بموعة الدراسة ُب التطبيق القبلي كالتطبيق -1
البعدم لقياس مهارات التفكّب العلمي لصاّب التطبيق البعدم ُب الدرجة الكلية للمقياس كمهارة 

 .ٙبديد ا٤بشكلة كمهارة التحقق من صحة الفركض
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطات درجات ٦بموعة الدراسة القبلي كالبعدم لصاّب - 2

 .التطبيق البعدم عند مرتفعي التحصيل
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطات درجات طالبات آّموعة التجريبية القبلية - 3

 .كالبعدية لصاّب التطبيق البعدم عند منخفضي التحصيل ُب مهارة التحقق من صحة الفرض
 :ٓب تشر النتائج إٔب- 
 .فركؽ ذات داللة إحصائية ُب كل من مهارة اقَباح أفضل ا٢بلوؿ كمهارة التفسّب كمهارة التعميم- 1
فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطات درجات ٦بموعة الدراسة ُب التطبيق القبلي كالبعدم - 2

 .ُب كل من مهارة اقَباح أفضل ا٢بلوؿ كمهارة التفسّب كمهارة التعميم
 :أىم النتائج

 .للمنهج التكاملي أثر كاضح ُب تنمية مهارات التفكّب العلمي لدل الطالبات ا٤بتفوقات دراسيان - 1
 . للتكامل أثر كاضح كفعالية جيدة ُب تنمية مهارة التحقق من صحة الفرض- 2
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ٙبتاج مهارات ذات ا١بانب العقلي إٔب زمن أطوؿ لتنميتها، بينما ا٤بهارات ذات ا١بانب العملي - 3
 .ٙبتاج إٔب كقت أقل

 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
 .توعية ا٤بعلم ٗبزايا ا٤بنحى التكاملي كأىدافو، كتدريبو عليو إلكسابو ا٤بهارات البلزمة لتنفيذه- 1
 .اقَباح دراسة فعالية ا٤بنهج التكاملي لدل الطلبة ا٤بتفوقْب كا٤بوىوبْب- 2
 .اقَباح دراسة أثر ا٤بنحى التكاملي كفعاليتو ُب تنمية مهارات تفكّب ٨بتلفة- 3

 (كحدة دراسية) دراسة محمد عبدالمجيد حنفي- 5
ـ1989 : التاريخ
 (رسالة دكتوراة)بناء مقرر ُب الرياضيات لطبلب القسم األديب با٤بعاىد األزىرية الثانوية: العنواف

 . قاـ فيها الباحث بإعداد كحدة دراسية توضح التكامل بْب الفقو كالرياضيات:منهج الدراسة
بْب فيها حث اإلسبلـ على طلب العلم، كذكر تقسيم الغزإب العلـو إٔب شرعية كغّب شرعية، كأف 

 .العلـو الشرعية تنقسم إٔب ٧بمودة كمذمومة
 .ٍب بْب فيها احتياج ا٤بسلمْب للعلـو الرياضية

االكتشاؼ : كتناكؿ االكتشاؼ ا٤بوجو ُب التدريس كطرقو بالنسبة لدرجة التوجيو فيها، كىي
 .البحثي،االكتشاؼ ا٤بوجو االستقرائي كاالكتشاؼ ا٤بوجو القياسي

، كاستخدـ فيها طريقة (العادلة، العوؿ، الرد)ٍب ذكر تطبيقات على ا٤بسائل ُب ا٤بواريث بأنواعها 
النسب كقيمة ا١بزء ٢بساب نصيب كل كارث، بدكف استخداـ ا١بدكؿ ا٤بعركؼ ُب حل مسائل 

 .ا٤بواريث
كتناكلت الوحدة تقوٲبان تضمن أىدافان كأسئلة نظرية كتطبيقية على ا٤بواريث، كأسئلة خاصة باألعداد 

 .كالعمليات على األعداد النسبية كخواصها كغّبىا

 دراسات تناكلت احتياجات المتعلمين: رابعالمحور اؿ
 عالء سمير موسى القطنانيدراسة - 1

ـ 2011:التاريخ
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 ا٢باجات النفسية كمفهـو الذات كعبلقتهما ٗبستول الطموح لدل طلبة جامعة األزىر بغزة :العنواف
 (رسالة ماجستّب)ُب ضوء نظرية ٧بددات الذات 

 :أىم األىداؼ
 .عبلقة بْب ا٢باجات النفسية كمفهـو الذات كارتباطهما ٗبستول طموح الطبلبمعرفة اؿ- 1
.  ( منخفض–مرتفع)معرفة إذا ما كاف ىناؾ فركؽ ُب ا٢باجات النفسية  كمفهـو الذات - 2
مستول الطموح باختبلؼ مستول ا٢باجات النفسية كمفهـو الذات كمستول عرؼ على تاؿ- 3

. ( ا٤بستول الدراسي– الكلية–ا١بنس)الطموح تعزم إٔب 
معرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر داؿ للتفاعل بْب ا٢باجات النفسية كمفهـو الذات على مستول - 4

. الطموح
 . الدراسة ُبا٤بنهج الوصفي اإلحصائياستخدـ الباحث : منهج الدراسة

من طبلب ا١بامعة من ٝبيع طالبة طالبان ك( 530)كًب التطبيق على عينة عشوائية مكونة من 
كمقياس مفهـو الذات، كمقياس ، النفسيةا٢باجات  كقد ًب تطبيق مقياس،التخصصات كا٤بستويات

 .الطموح
 :النتائجأىم 

فركؽ دالة ُب ا٢باجة لبلنتماء بْب ٦بموعٍب الكليات األدبية كالعلمية، ككانت الفركؽ توجد - 1
 . لصاّب األدبية

 عدـ كجود فركؽ بْب متوسطي درجات الكليات األدبية كالعلمية ُب ا٢باجة لبلستقبللية -2
 .كا٢باجة للكفاءة

 ال يوجد تأثّب داؿ للتفاعل بْب ا٢باجات النفسية كمفهـو الذات على معظم أبعاد الطموح عند -3
 .أفراد العينة

 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
أف توفر األسرة كآّتمع األجواء ا٤بناسبة ألبنائهم كي يستطيعوا إشباع حاجاهتم النفسية بشكل - 1

 .سليم

 .أف تدعم األسرة كآّتمع أفرادىا كتساعدىم على تكوين مفهـو إٯبايب عن ذكاهتم- 2
 .أف تدعم األسرة كآّتمع أفرادىا كتساعدىم على ٙبقيق طموحهم- 3
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دراسة تػغػريد مػػالك جػليػػداف - 2
ـ 2010- ق 1431: التاريخ
 لدل الطالبة ا١بامعية با٤بدينة ا٤بنورة دراسة كصفية للحاجات التعليمية كقياس مدل الرضا عنها:العنواف

 :أىم األىداؼ
.  ٙبديد ا٢باجات التعليمية للطالبة ا١بامعية ٗبنطقة ا٤بدينة-1
.  شباع ا٢باجات التعليمية ُب الواقع من كجهة نظرىاإ مدل رضا الطالبة ا١بامعية عن ٙبقق معرفة- 2
.   بناء مقياس مقنن يهدؼ إٔب التعرؼ على ا٢باجات التعليمية لدل الطالبة ا١بامعية-3
.  تقدًن توصيات ٛبثل حلوؿ عملية إلشباع ا٢باجات التعليمية للطالبة ا١بامعية-4

 . الدراسة ُبا٤بنهج الوصفي اإلحصائياستخدمت الباحثة : منهج الدراسة

طالبة جامعية من ٨بتلف الكليات كالتخصصات  (307)كًب التطبيق على عينة عشوائية مكونة من 
يهدؼ لقياس ا٢باجات التعليمية  (ـ ح ت)كقد ًب تطبيق مقياس مقنن . كا٤بستويات ٔبامعة طيبة

للطالبة ا١بامعية، كما يهدؼ إٔب قياس مدل الرضا من كجهة نظرىا عن ا٢باجات التعليمية ا٤بتضمنة 
 .ُب عبارات ا٤بقياس

  :النتائجأىم 
توجد لدل ٦بتمع الدراسة ٦بموعة من ا٢باجات التعليمية الٍب تتطلب االىتماـ باعتبارىا عامبلن - 1

ذك أٮبية ُب ا٢بصوؿ على درجة من الرضا لديهن ُب حاؿ أشبعت، إضافة إٔب ضماف جودة 
 : كىذه ا٢باجات ىي،ا٤بخرجات التعليمية

 .باالنتماءاجة إٕب األنشطة ا١بماعية كالشعور اّب- أ
اجة ٤بنح الثقة للطالبة ُب قدرهتا اّباجة إٔب تنمية الذات بشكل إٯبايب ُب ظل حرية فكرية كاّب- ب

 .ار التخصص الذم تراه األفضل ٥بامختاعلى خوض التحديات كإعطائها فرصة 
اجة إٔب ا٤بساندة ا٢بانية، كا٢باجة إٔب تقدًن خدمة التغذية الراجعة كا٤بتابعة ا٤بستمرة بعد اّب- ج

 .ىا أعماؿ تقرّٔا من أىدافها الشخصيةؤ، كإعطا٩بكنةعماؿ كٙبديات أتكليفها ب
 ضركرةمستول الرضا على مدل إشباع ا٢باجات ا٤بتضمنة ُب ا٤بقياس ٓب يكن مرتفعان، ٗبعُب - 2

 .لطالبات ألٮبيتها ُب ٙبقيق جودة التعليمؿزيادة االىتماـ با٢باجات التعليمية 
 :أىم التوصيات كا٤بقَبحات
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 عملية التخطيط ككضع تقـوأف ،كا١بامعية ا٤برحلة  ا٢باجات التعليمية لطالبةمعرفةاكتشاؼ ك- 1
 . كالٍب تنبع من دكافع ا٤بتعلمة كتعرب عنها، ا٢باجاتتلكاألىداؼ التعليمية على 

استخداـ اسَباتيجيات التعليم التعاكين داخل القاعات ا١بامعية لتلبية ا٢باجات النفسية - 2
 .كاالجتماعية للطالبات

يقدـ تقييمان أمشل ٢باجات الطالبات من ٨بتلف ؿتطبيق مقياس ا٢باجات على نطاؽ كاسع، - 3
 . التعليم كجودةالتخصصات كالكليات ّٔدؼ ٙبسْب

سواء ُب ٧بتول ا٤بناىج ا١بامعية أك ُب  Differentiate Instruction  أسلوب ٛبايز التدريساعتماد- 4
 .طرؽ التدريس ا٤بتبعة أك األنشطة ا٤بدرجة
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 الدراسات السابقة من االستفادة: المبحث الثاني

 :استفاد الباحث من ىذه الدراسات السابقة ُب التإب
 :بناء أدكات الدراسة- 1
ُب كجود عبلقة بْب تنمية مفاىيم الرياضية كحل [٧بمد قصي]اتفاقان مع دراسة: اختبار الطبلب- أ

مسائل ا٤بواريث، قاـ الباحث بوضع أسئلة لقياس مستول إتقاف الطبلب للمفاىيم الرياضية ا٤بتعلقة 
بالفرائض كقياس مهاراهتم ُب القياـ بالعمليات ا٢بسابية ا٤بتعلقة بالكسور، ككذلك قياس مدل ٛبكن 

الطبلب من ا١بزء النظرم ا٤برتبط بالورثة ككيفية إرثهم، كأيضان قدرة الطبلب على مسائل الفرائض 
 . ا٤بختلفة

على ميوؿ الطبلب ٫بو طبيعة الفرائض  للتعرؼ –كاف كضع فقرات االستبانة : استبانة الطبلب- ب
ُب أف  [تػغػريد جػليػػداف]قائمان على ما قررتو دراسة-  كميو٥بم ٫بو تعلمها كميو٥بم ٫بو االستمتاع ّٔا

ّٔا لضماف حصوؿ االىتماـ ٯبب اكتشافها كمعرفتها ك٦بموعة من ا٢باجات التعليمية لدل الطبلب 
تطبيق مقياس ا٢باجات ، ككذلك ضماف جودة ا٤بخرجات التعليمية ك على درجة من الرضاالطبلب

 . التعليم كجودةّٔدؼ ٙبسْب
بناءن على - كاف كضع فقرات استبانة ا٤بعلمْب  :استبانة ا٤بعلمْب كأسئلة مقابلة ا٤بعلمْب- جػ

 العلـو كأف معلمي، التعليم يعاين من عدـ كفاءة كثّب من ا٤بعلمْبالٍب تؤكد أف [سارة ا٤بنقاش]دراسة
ىدل ] كٕبث،[٧بمد قصي] بناءن على دراسةؿ مسائل ا٤بواريثّبليس لديهم مهارات كافية  الشرعية
ىارات ، ـك كفايات التخطيط للدرس ُبتدفو كضعف ُب مستول ا٤بعلماتالٍب تقرر كجود [األكليب

كفايات ، كىارات تصميم كإنتاج الوسائل التعليمية، ـكمهارات التقوًن للدرس، كالتنفيذ للدرس
أٮبية ا٤بعلم الكفء ُب آّاؿ ا٤بهِب على [خالد باجحزر]، كتأكيد دراسةتوظيف الوسائل التعليمية

 إعداد ا٤بعلم مهنيان كتربويان حاجة ماسة للمجتمع ، كأفكالَببوم ُب تطوير العملية التعليمية كالَببوية
العناية بتطوير الكفاءة التدريسية ٤بعلم التعليم العاـ ألٮبية ٨برجاتو ُب التعليم ، كضركرة بشكل عاـ

لتكامل بْب مادٌب الفرائض ا الفرائض علمي مدل مراعاة ـمعرفة على ٫بو يوضح - ا١بامعي
تدريس ُب لتعرؼ علي حاجات ا٤بعلمْب ا كتدريس الفرائضُب  حاجات ا٤بتعلمْب ككالرياضيات

تدريس الفرائض، كمعرفة حاجات ا٤بعلمْب ُب ُب ات الٍب تواجو ا٤بعلمْب صعوبكمعرفة اؿ، الفرائض
 .تدريس الفرائض، كمعرفة مشكبلت الطبلب مع الفرائض



150 
 

بناء التصور ا٤بقَبح لتطوير تدريس بعض دركس مادة الفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكاملي بْب - 2
 : مادٌب الفرائض كالرياضيات كاحتياجات ا٤بتعلمْب

تصميم كسائل تعليمية كساعة العصبات كأشكاؿ فن لشركط أصحاب النصف أك الثلثْب من -  أ
االىتماـ بإنتاج ): الٍب يوصي فيها[٧بمد قصي]الوارثات ككذلك آّموعات طبقان ٤با جاء ُب دراسة

: الٍب يوصي فيها[عبداهلل ا٤بعيقل] كموافقة لدراسة،(كسائل تعليمية تسهم ُب حل مسائل ا٤بواريث
من متخصصْب، ككيفية ا٢بصوؿ على بعض  (الكتاب ا٤بدرسي)مراجعة ٧بتول منهج الفرائض )

، كذلك تأكيدان ٤با (الوسائل التعليمية؛ ليناسب الطبلب ُب ىذه ا٤برحلة، كيرتبط بواقعهم االجتماعي
الذم يقرر  ضركرة االستعانة بالوسائل التعليمية أك التقنيات الَببوية الٍب [فواز النداكم]جاء ُب دراسة

 .تناسب ٧بتول كأىداؼ الدرس كضركرة تنويعها ١بعلها أكثر فائدة كتشويقان للطلبة
 ( إكسل–كيرد ):  باستخداـ برامج ا٢باسب مثلٛبثيل حل ا٤بسائل ُب الرد بالقطاعات الدائرية- ب

 علم الفرائض كا٤بواريث على كيفية تدريب معلمات): الٍب توصي فيها[ىدل األكليب]ٕبثمع ٛباشيان  
 (.االستفادة من الوسائل التكنولوجية ُب تدريس ا٤بادة

تصميم ركائز تعليمية مثل جدكؿ الضرب العادم أك ا٤بختصر كجدكؿ أك قوس أصوؿ ا٤بسائل - جػ 
أك الرسم الشجرم لورثة ا٤بيت ك كذلك تقرير استخداـ اآللة ا٢باسبة ُب حل مسائل الفرائض، كىذا 

، كىو ما يناسب حاجات الطبلب التعليمية [كماؿ بلحركة]كخربة[مولود الراكم]يوافق نتائج دراسة
 .لضماف جودة ا٤بخرجات التعليمية[تغريد جليداف]الٍب ٯبب إشباعها بناءن على دراسة

عمل مقدمة عن األعداد كالطرؽ ا٤بختصرة إلٯباد القاسم ا٤بشَبؾ األكرب كا٤بضاعف ا٤بشَبؾ - د
 .[مولود الراكم]األصغر لعددين أك أكثر  يستفيد منها ا٤بعلموف، كىو مقرر ُب دراسة

عمل جداكؿ ٢بل مسائل الفرائض ٨بتصرة أك ٙبتوم تفسّبات للخطوات أك ّٔا طرؽ جديدة ُب - ق
العرض، لتنمية مهارات التفكّب العلمي لدل الطبلب كتنمية ٙبصيلهم ُب مهارات الكتابة كما جاء 

    .[ ا٢باجي–ا٢بدايب ] ك[بثينة الصاعدم]ُب نتائج دراسٍب
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ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة : المبحث الرابع

: ٛبيزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بالتإب
تناكلت دكر ا٤بنهج التكاملي ُب الربط بْب الفرائض كالرياضيات ليس فقط ُب ا١بزء ا٢بسايب، - 1

كلكن ُب ا١بزء النظرم أيضان، كاستخداـ أشكاؿ فن كالرسم الشجرم كآّموعات ُب عرض بعض 
 .موضوعات الفرائض

كضعت أساليب رياضية مطورة كعامة ٢بل تصحيح االنكسارات كحل ا٤بناسخات ُب الفرائض، - 2
 .مع اإلبقاء على شكل ا١بداكؿ ا٤بعركفة عند الفرضيْب

أظهرت أفكار حديثة لتناكؿ العرض كالتقوًن ُب الفرائض باستخداـ آّموعات كالتعليم باأللعاب - 3
 .الكلمات ا٤بتقاطعة: مثل
 .كظفت األلواف ُب حل ا٤بسائل الفرضية، كخاصة تصحيح االنكسارات كحل ا٤بناسخات- 4
أضافت كسائل تعليمية جديدة، كساعة العصبات، الٍب تصلح كركيزة ُب عملية تعليم الفرائض - 5

 .كحل مسائلو
أشارت إٔب ضركرة استثمار مواىب ا٤بتعلمْب الفنية كالرسم كالتصوير كالتمثيل كاإللقاء، كا٤بهارات - 6

 .التقنية ُب ا٢باسب كمواقع التواصل االجتماعي للمشاركة ُب ٚبطيط كتنفيذ كعرض دركس الفرائض
 : (أ .ـ.ـ) إلٯباد – على حد علم الباحث –أكجدت طريقة جديدة  -ٖ

 (الفرؽ بينهما÷اآلخر)بسط ناتج تبسيط × حاصل ضرب أحدٮبا  =(أ .ـ. ـ(ألم عددين
 .70=7× 10= 144 تبسيط بسط× 10=10،14أ للعددين .ـ.ـ: مثاؿ

بينت إمكانية تناكؿ حل مسائل الفرائض كا٤بواريث بشكل رياضي ٨بتلف عما ىو معركؼ، - 8
 .ا٥بندسية الغّب منتهية (ا٤بتوالية)حل مسائل الرد باستخداـ ٦بموع ا٤بتتابعة : مثل
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الدراسة  منهجية: لث الثافصلاؿ
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 مقدمةاؿ
 ٦بتمع الدراسة، فبدأ بعرض اإلجابة على أسئلةيتناكؿ ىذا الفصل خطة الدراسة كإجراءاهتا ّٔدؼ ك

 بوصف اإلجراءات ا٤بتبعة لنتواا٤بستخدمة، ك  الدراسةذكر أدكات مركران ب،الدراسة ككصف عينتها
.  للبياناتا٤بعا١بة اإلحصائيةك
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 مجتمع الدراسة: المبحث األكؿ
مجتمع الدراسة : المحور األكؿ

با٤بعهد العلمي التابع ١بامعة اإلماـ }رحلة التعليم الثانوم مبطبلب الذين يدريسوف الفرائض اؿ: أكالن 
ملحق  {بالقسم األديب ٗبدارس التعليم الثانوم العاـ، ٗبدارس ٙبفيظ القرآف الكرًن، ٧بمد بن سعود

 (.16)رقم 
 .بنفس ا٤بؤسسات التعليمية السابق ذكرىاالفرائض معلمو : ثانيان 

عينة الدراسة اختيار :المحور الثاني
 .ًب اختيار عينة الدراسة من الطبلب كا٤بعلمْب من ٦بتمع العينة ٗبدينة تبوؾ با٤بملكة العربية السعودية

 على المدارس  الطالبتوزيع أفراد عينة:المحور الثالث
 (1.3 )جدكؿ رقم

 على ا٤بدارس  الطبلبتوزيع أفراد عينة
االختبار التشخيصي  ةاالستبافاألداة 

 النهائي المستبعد الكلي النهائي المستبعد الكلي عدد الطالب المشاركين
 28 14 42 41 1 42 مجمع اإلماـ الشاطبي
 22 2 24 23 1 24 ثانوية أسد بن الفرات

 18 3 21 20 1 21 المعهد العلمي
 15 1 16 15 1 16 ثانوية أكس بن حبيب
 1 2 3 3 0 3 ثانوية الملك سعود

 84 22 106 102 4 106 المجموع

 الدراسة حدكد:المحور الرابع
 .ق1436 – 1435العاـ الدراسي : ا٢بدكد الزمانية- 
 .ا٤بملكة العربية السعودية- ٧بافظة تبوؾ : ا٢بدكد ا٤بكانية- 
 .الفرائض كالرياضيات كالتعليم كالتدريس كالتطوير كا٤بنهج التكاملي: ا٢بدكد ا٤بوضوعية- 
 .معلمو مادة الفرائض كطبلّٔا با٤برحلة الثانوية ٗبحافظة تبوؾ: ا٢بدكد البشرية- 
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إجراءات الدراسة : المبحث الثاني

 أدكات الدراسة :المحور األكؿ
 :اشتملت أدكات الدراسة على

 .اختبار تشخيصي للطبلب- 
 .استبانة للطبلب- 
 .استبانة للمعلمْب- 
 . مقابلة مع ا٤بعلمْب- 

 االختبار التشخيصي للطالب :المحور الثاني
 : الهدؼ منو

 .قياس مستول إتقاف الطبلب للمفاىيم الرياضية ا٤بتعلقة بالفرائض- 1
 .قياس مستول مهارات الطبلب ُب القياـ بالعمليات ا٢بسابية األربعة ا٤بتعلقة بالكسور- 2
 .قياس مدل ٛبكُّن الطبلب من ا١بزء النظرم ا٤برتبط بالورثة ككيفية إرثهم- 3
 .قياس مدل قدرة الطبلب على حل مسائل الفرائض ا٤بختلفة- 4

 :تحديد مصادر بناء أسئلة االختبار
 :ًب بناء أسئلة االختبار من خبلؿ

 .الدراسات السابقة- 1
 .ا٣بربة الشخصية للباحث- 2
 .مناقشة أىل العلم ُب الفرائض كالرياضيات كا٤بناىج كطرؽ التدريس- 3
 . ٙبليل ٧بتول الفرائض- 4

 :االختبارصدؽ 
 :ال يكوف االختبار صادقان إال إذا توافر ما يلي"
 .أف يكوف االختبار قادران على قياس ما كضع لقياسو- 1
 .أف يكوف االختبار قادران على قياس ما كضع لقياسو فقط- 2
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 ()".أف يكوف االختبار قادران على التمييز بْب طرُب القدرة الٍب يقيسها- 3
 :الصدؽ الظاىرم- 1
.  من الصدؽ على فكرة مدل مناسبة االختبار ٤با يقيس، ك٤بن يطبق عليهم ىذا النوعيقـو" 

كيبدك مثل ىذا الصدؽ ُب كضوح البنود، كمدل عبلقتها بالقدرة أك السمة أك البعد الذم يقيسو 
االختبار، كغالبان ما يقرر ذلك ٦بموعة من ا٤بتخصصْب ُب آّاؿ الذم يفَبض أف ينتمي إليو ىذا 
االختبار أك ذاؾ، حيث يؤخذ ُب االعتبار التعليمات كالزمن احملدد، كمدل اتفاقو مع إطار ٦بتمع 

 ()".األفراد الذم صمم من أجلو، كاإلمكانات ا٤بفركض توافرىا من أجل التطبيق كالتصحيح
 ًب ، عشر ٧بكمان سبعة ُب صورتو األكلية علي سؤاالن ( 20)االختبار ا٤بكوف من ًب عرض 

 كالسعودية كالسودانية ا٤بصريةا٤باليزية كاختيارىم من ا٣برباء من أعضاء ىيئة التدريس با١بامعات 
 لقياس ما كضعت األسئلة، كذلك بغية إبداء آرائهم ُب صبلحية كمشولية كا٤بشرفْب الَببويْب كا٤بعلمْب

 للطلبة، كإمكانية سؤاؿمن أجلو، كمناسبة سلم التقدير لئلجابة، إضافة إٕب مدم كضوح صياغة كل 
ؼ ا أكثر قدرة علي ٙبقيق األىداالختبار جديدة، ليصبح أسئلةتعديل الصياغة أك حذؼ أك إضافة 

، كىذا ما يعرب عن صدؽ احملتوم، كُب ضوء ا٤برئيات كا٤بقَبحات الٍب أبداىا السادة ا بِب من أجلوٌباؿ
:  ًب إجراء التعديبلت اآلتية (  أ٠باء السادة احملكمْب(1)ملحق رقم )ف كاحملكم

 :السؤاؿ بينما عدَّؿ ،من احملكمْب (%80) الٍب حصلت علي اتفاؽأثبت الباحث األسئلة- 1

15 
 12من  .... يساكم 4 من 3
 10(د) 9(ج) 8(ب) 6(أ)

 :السؤاؿإٔب 

15 
 12من ....  تكافئ 4 من 3
 10(د) 9(ج) 8(ب) 6(أ)

فقط،  (15)سؤاالن، ىي نفس األسئلة مع تعديل السؤاؿ رقم ( 20) من ظل االختبار مكونان كبذلك 
 كإجابتو  متضمنان تعليمات االختبار كزمنوُب صورتو النهائيةختبار يوضح اال (8)كملحق رقم 

                                                           

198 - 197، ص5، طالقياس النفسي النظرية كالتطبيقعبدالرٞبن، انظر ( )

199، ص5، طالقياس النفسي النظرية كالتطبيقعبدالرٞبن، ( )
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يظهر جدكؿ  (10)جدكؿ يبْب ٠بات أسئلة االختبار، كملحق رقم  (9)النموذجية، كملحق رقم 
مواصفات ىذا االختبار كما صممو الباحث بناء على ا٤بفاىيم كا٤بهارات الفرضية كالرياضية ا٤بهمة 

 .نتائجو (11)ا٤بطلوب قياس مدل ٛبكن طالب الفرائض منها، كيبْب ملحق رقم
 بأبعاده بتطبيقو علي عينو من ختبارإجراء دراسة استطبلعية للتحقق من ثبات كصدؽ اال- 2

.  ان طالب (40)الطبلب قوامها 
: صدؽ االتساؽ الداخلي- 2

ك البنود مع بعضها البعض داخل أ ىذه الطريقة على مدل ارتباط الوحدات ةكتعتمد فكر"
 ()". ككلاالختبار أك بند مع ةككذلك ارتباط كل كحد، االختبار

 ان طالب (40)حيث قاـ الباحث ٕبساب صدؽ االتساؽ الداخلي للعينة االستطبلعية ا٤بكونة من 
الدرجة  كبْب االختباركذلك عن طريق حساب معامل ارتباط بّبسوف بْب الدرجة الكلية ٤بفردات 

: ذلك التإبدكؿ اِب، كيوضح  لبلختبارالكلية للبعد الذم تنتمي إليو ككذلك كل بعد كالدرجة الكلية
( 2.3) جدكؿ رقم

( 40=ف)بالدرجة الكلية لبلختبار للطبلب معامبلت ارتباط بّبسوف لعبارات االختبار التشخيصي 

 العبارة
معامل 
 العبارة االرتباط

معامل 
 العبارة االرتباط

معامل 
 العبارة االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 0.622
**

 6 0.837
*
 11 0.784

**
 16 0.624

**
 

2 0.600
**

 7 0.831
**

 12 0.804
**

 17 0.738
**

 

3 0.674
**

 8 0.656
**

 13 0.829
**

 18 0.765
**

 

4 0.755
*
 9 0.665

**
 14 0.871

**
 19 0.622

**
 

5 0.864
**

 10 0.765
*
 15 0.640

**
 20 0.672

**
 

 إحصائيا مع الدرجة ة كداؿةف فقرات االختبار تتمتع ٗبعامبلت ارتباط قومأيتضح من ا١بدكؿ السابق ب
. الكلية لبلختبار كىذا يدؿ على أف االختبار ٗبفرداتو يتمتع باتساؽ داخلي عإب

 :ثبات االختبار
                                                           

184، ص5، طالقياس النفسي النظرية كالتطبيق عبدالرٞبن، ()
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يقصد ٗبفهـو ثبات درجات االختبار مدل خلوىا من األخطاء غّب ا٤بنتظمة الٍب تشوب القياس، "
معُب الثبات ُب صورة "أك()".أم مدل قياس االختبار للمقدار ا٢بقيقي للسمة الٍب يهدؼ لقياسها

٨بتصرة ىو ضماف ا٢بصوؿ على نفس النتائج تقريبان إذا أعيد تطبيق االختبار على نفس آّموعة 
 ()".كىذا يعِب قلة تأثّب الصدفة أك العشوائية على نتائج االختبار

 .جدكؿ ٙبليل ٧بتول الفرائض (12)كيبْب ملحق 
: كقد ًب حساب معامل الثبات بالطريقة اآلتية

:  طريقو كودر ريتشارد سوف- 1
كودر معامل كًب حساب الثبات باستخداـ ، ان طالب (40)ًب تطبيق االختبار علي عينة مكونو من 

 إٔب فقرة من الفرد أداة اتساؽل  يعتمد علكودر ريتشارد سوف أسلوب إف حيث،ريتشارد سوف
كودر  معامل فإف لذلك ، إضافةاالختبار فقرات بْب كالتماسك االرتباط قوة إٔب يشّب كىو أخرل،

معادلة  طبقت الطريقة، ّٔذهاالختبار  ثبات من كللتحقق، للثبات جيدان  تقديران   أعطىريتشارد سوف
 .الثبات عينة أفراد درجات  علىكودر ريتشارد سوف

 (3.3 )جدكؿ رقم
( 40=ف)الختبار ؿمعامل كودار ريتشارد سوف كسبّبماف بركاف كجتماف 

معامل جتماف التجزئة النصفية معامل كودار ريتشارد سوف 

0.831 0.811 0.815 

 لبلختبار مقبولة، حيث أف قيمة ألفا لبلختبارأف قيم معامبلت الثبات ف ا١بدكؿ السابقيتضح ـ
كىذا يدؿ  (0.01) كداؿ إحصائيا عند مستوم داللة  كىي قيمة مرتفعة من الثبات(0.831)ككل

 .كبذلك يكوف صا٢بان للتطبيق ا٤بيداين للدراسة،  بدرجة ثبات مناسبةاالختبارعلي ٛبتع 

 :الثبات عن طرؽ التجزئة النصفية- 2

                                                           

131، ص1، طالقياس كالتقويم التربوم كالنفسي أساسياتو كتطبيقاتو كتوجهاتو المعاصرة عبلـ، ()

أثر اختالؼ أنماط اإلبحار في ألعاب الحاسب التعليمية على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدل ا٤بزيد،  ()
64، ص(رسالة ماجستّب) ،تالميذ المرحلة االبتدائية
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 الطريقة يطبق االختبار مرة كاحدة ٍب تقسم درجات العينة إٔب نصفْب متكافئْب ٛبامان من ىذهُب "
حيث العدد، كمستول السهولة كالصعوبة، كلكي يتحقق ذلك فإنو يقسم االختبار على األسئلة 

الفردية كالزكجية، كتتميز ىذه الطريقة بتشابو ظركؼ التطبيق لؤلسئلة الفردية كالزكجية كعدـ التأثر 
 ()".با٤بمارسة كالتدريب، كتوفر الوقت كا١بهد كعدـ التأثر با٤بلل كضيق الوقت

 الفقرات درجات ضم أحدٮبا نصفْب، إٔب  الطبلبالستجابات االختبار فقرات الباحث قسم
 حساب كاف بّبسوف، ارتباط معامل كباستعماؿ  الزكجية، الفقرات درجات اآلخر كضم الفردية،
كل  كليس نصف أساس على الثبات كاف ك٤با ،0.791 فبلغ ا٤بقياس فقرات لنصف الثبات معامل

 ثبات معامل يعٌد ، كىو(0.811) فبلغت قيمتو براكف سبّبماف ٗبعامل الباحث صححو االختبار،
0.67) ثباهتا معامل كاف إذا جيدة تعد الٍب ا٤بقننة غّب االختبارات إٔب قياسان  جيد، كٙبقق الباحث  ،(

ىو  ككما (0.815) نفسو الثبات معامل فكاف جتمافة معادؿ باستخدامو الثبات معامل صحة من
 .النصفية التجزئة بطريقة االختبار ثبات الباحث فيو يبْب الذم السابق دكؿ اِبُب موضح

 ة الطالباستباف: المحور الثالث
: الهدؼ منها

 .التعرؼ على ميوؿ الطبلب ٫بو طبيعة الفرائض كميو٥بم ٫بو تعلمها كميو٥بم ٫بو االستمتاع ّٔا
 :تحديد مصادر اشتقاؽ فقرات االستبانة

 :ٛبت صياغة فقرات االستبانة من خبلؿ
 .الدراسات السابقة- 1
 .ا٣بربة الشخصية للباحث- 2
 .مناقشة أىل العلم ُب الفرائض كا٤بناىج كطرؽ التدريس كعلم النفس- 3

 :ةصدؽ االستباف
: الصدؽ الظاىرم- 1

                                                           

أثر اختالؼ أنماط اإلبحار في ألعاب الحاسب التعليمية على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدل ا٤بزيد، ()
64، ص(رسالة ماجستّب)تالميذ المرحلة االبتدائية 
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 ٧بكما ًب اختيارىم من ا٣برباء من أعضاء ىيئة أربعة عشر األكلية علي اًب عرض االستبانة ُب صورتو
، كذلك بغية  كالسعودية كالسودانية كا٤بشرفْب الَببويْب كا٤بعلمْبا٤بصرية ا٤باليزية كالتدريس با١بامعات

إبداء آرائهم ُب صبلحية كمشولية العبارات لقياس ما كضعت من أجلو، كمناسبة سلم التقدير 
لئلجابة، إضافة إٕب مدم كضوح صياغة كل عبارة للطلبة، كإمكانية تعديل الصياغة أك حذؼ أك 

 من أجلو، كىذا تصبح االستبانة أكثر قدرة علي ٙبقيق ا٥بدؼ الذم بِبتإضافة عبارات جديدة، ؿ
ملحق رقم )ف كما يعرب عن صدؽ احملتوم، كُب ضوء ا٤برئيات كا٤بقَبحات الٍب أبداىا السادة احملكم

: ًب إجراء التعديبلت اآلتية (أ٠باء السادة احملكمْب( 1)
 .عبارة (40)تكونت االستبانة األكلية من -1
من احملكمْب بينما عدَّؿ بعض (%80) العبارات الٍب حصلت علي اتفاؽ  الباحثأثبت - 2

. عبارة (35) من  النهائيةاالستبانةت  كما حذؼ بعض العبارات كبذلك تكوف،العبارات
 .يوضح العبارات الٍب ًب تعديلها أك حذفها طبقان لرؤية السادة احملكمْب (5)كملحق رقم 

 من ة علي عْبا بتطبيقواإجراء دراسة استطبلعية للتحقق من ثبات كصدؽ االستبانة بأبعاده- 3
.  ان طالب (40)الطبلب قوامها 

 . ُب صورهتا النهائيةاالستبانةيوضح  (4)كملحق رقم 
: صدؽ االتساؽ الداخلي- 2

 ان طالب (40)حيث قاـ الباحث ٕبساب صدؽ االتساؽ الداخلي للعينة االستطبلعية ا٤بكونة من 
، كيوضح ذلك ةلبلستباف كالدرجة الكليةكذلك عن طريق حساب معامل ارتباط بّبسوف بْب كل عبارة

 :التإبا١بدكؿ 
 (4.3 )جدكؿ رقم

( 40=ف) ة بالدرجة الكلية لبلستبافاستبانة الطبلبمعامبلت ارتباط بّبسوف لعبارات 
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 البند االرتباط

معامل 
 االرتباط

رقم 
 معامل االرتباط العبارة

1 0.757** 10 0.562** 19 0.775** 28 0.515** 

2 0.580** 11 0.572** 20 0.763** 29 0.501** 
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3 0.507** 12 0.769** 21 0.642** 30 0.620** 

4 0.662** 13 0.748** 22 0.572** 31 0.713** 

5 0.555** 14 0.661** 23 0.742** 32 0.706** 

6 0.480** 15 0.482** 24 0.766** 33 0.518** 

7 0.712** 16 0.673** 25 0.614** 34 0.815** 

8 0.696** 17 0.699** 26 0.668** 35 0.743** 

9 0.583** 18 0.787** 27 0.463**   

 (0.01)داؿ عند ** ، (0.05)داؿ عند*
 دالة ةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف ٝبيع قيم معامبلت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لبلستباف

 .ستبانةكٰبقق ىذا درجة مرتفعة من االتساؽ الداخلي لبل(0.01)إحصائيان عند مستوم

: ةثبات االستباف
: كقد ًب حساب معامل الثبات بالطريقة اآلتية

:  كركنباخ-طريقو ألفا- 1
معامل ألفا كًب حساب الثبات باستخداـ ، ان طالب(40) علي عينة مكونو من االستبانةًب تطبيق 
 (Cronbach Alpha).كركنباخ

 أف ىذا ا٤بعامل يعد مؤشران للتكافؤ أم يعطي قيمان تقديرية جيدة ٤بعامل التكافؤ، كركنباخكجد "حيث
ا٢بد األدىن للقيمة التقديرية ٤بعامل () كيعطي معامل ،إٔب جانب االتساؽ الداخلي أك التجانس

، فإذا كانت ()ثبات درجات االختبار، أم أف قيمة معامل الثبات بعامة ال يقل عن قيمة معامل 
 .()"مرتفعة، فإف ىذا يدؿ بالفعل على ثبات درجات االختبار ()قيمة معامل 

 أفراد درجات  علىCronbach Alphaمعادلة  طبقت الطريقة، ّٔذه الدراسة أداة ثبات من كللتحقق
 : ككانت النتيجة كما با١بدكؿ التإبالثبات عينة

                                                           

166، ص1، طالقياس كالتقويم التربوم كالنفسي أساسياتو كتطبيقاتو كتوجهاتو المعاصرةعبلـ، ( )
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 (5.3 )جدكؿ رقم
 (40=ف)  الطبلبكركنباخ الستبانة معامل ألفا

 ةاالستباف

 0.949معامل ألفا 

 لبلستبانة مقبولة، حيث أف قيمة ألفا ةلبلستبافأف قيم معامبلت الثبات ف ا١بدكؿ السابقيتضح ـ
كىذا يدؿ  (0.01) كداؿ إحصائيان عند مستوم داللة  كىي قيمة مرتفعة من الثبات(0.949) ككل

.  للتطبيق ا٤بيداين للدراسةةن كوف صاّبتكبذلك ،  بدرجة ثبات مناسبةاالستبانةعلي ٛبتع 

 المعلمين ةاستباف: المحور الرابع
 : الهدؼ منها

 حاجات ا٤بتعلمْب كلتكامل بْب مادٌب الفرائض كالرياضياتا الفرائض علمي مدل مراعاة ـمعرفة- 1
 .تدريس الفرائضُب 
 .تدريس الفرائضُب لتعرؼ علي حاجات ا٤بعلمْب ا- 2

 :تحديد مصادر اشتقاؽ فقرات االستبانة
 :ًب ٙبديد كاختيار فقرات االستبانة من خبلؿ

 .الدراسات السابقة- 1
 .ا٣بربة الشخصية للباحث- 2
 .مناقشة أىل العلم ُب الفرائض كا٤بناىج كطرؽ التدريس- 3

 االستبانةصدؽ 
: الصدؽ الظاىرم- 1
 عشر ٧بكما ًب اختيارىم من ا٣برباء أربعة األكلية علي ا ُب صورتواالستبانةًب عرض   

 كالسعودية كالسودانية كا٤بشرفْب الَببويْب ا٤بصريةا٤باليزية كمن أعضاء ىيئة التدريس با١بامعات 
، كذلك بغية إبداء آرائهم ُب صبلحية كمشولية العبارات لقياس ما كضعت من أجلو، كمناسبة كا٤بعلمْب

، كإمكانية تعديل الصياغة معلمْبسلم التقدير لئلجابة، إضافة إٕب مدم كضوح صياغة كل عبارة لل
 من تأكثر قدرة علي ٙبقيق ا٥بدؼ الذم بِباالستبانة صبح تأك حذؼ أك إضافة عبارات جديدة، ؿ
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ف كأجلو، كىذا ما يعرب عن صدؽ احملتوم، كُب ضوء ا٤برئيات كا٤بقَبحات الٍب أبداىا السادة احملكم
:  ًب إجراء التعديبلت اآلتية (السادة احملكمْب   أ٠باء(1)ملحق رقم )

من احملكمْب بينما عدَّؿ بعض (%80) العبارات الٍب حصلت علي اتفاؽ  الباحثأثبت- 1
. عبارة (42)من ت االستبانة كما حذؼ بعض العبارات كبذلك تكوف، العبارات

 .يبْب العبارات الٍب ًب تعديلها أك حذفها طبقان لرأم السادة احملكمْب (3)كملحق رقم 
 . ُب صورهتا النهائيةاالستبانةيوضح  (2)كا٤بلحق رقم 

 من ة علي عْبا بتطبيقوا بأبعادهاالستبانةإجراء دراسة استطبلعية للتحقق من ثبات كصدؽ - 2
. ان معلم (12)قوامها علمْب آب
: صدؽ االتساؽ الداخلي- 2

 ان معلم (12)حيث قاـ الباحث ٕبساب صدؽ االتساؽ الداخلي للعينة االستطبلعية ا٤بكونة من 
الدرجة كبْب االستبانة كذلك عن طريق حساب معامل ارتباط بّبسوف بْب الدرجة الكلية ٤بفردات 

: التإب، كيوضح ذلك ا١بدكؿ  لبلستبانةالكلية للبعد الذم تنتمي إليو ككذلك كل بعد كالدرجة الكلية
 (6.3 )جدكؿ رقم

( 12=ف) ة ا٤بعلمْب بالدرجة الكلية لبلستبافاستبانةمعامبلت ارتباط بّبسوف لعبارات 
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.823** 12 0.862** 23 0.875** 34 0.815** 

2 0.580** 13 0.872** 24 0.863** 35 0.801** 

3 0.797** 14 0.869** 25 0.842** 36 0.820** 

4 0.862** 15 0.848** 26 0.872** 37 0.813** 

5 0.852** 16 0.862** 27 0.842** 38 0.806** 

6 0.848** 17 0.882** 28 0.862** 39 0.812** 

7 0.812** 18 0.873** 29 0.812** 40 0.815** 
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8 0.896** 19 0.899** 30 0.868** 41 0.823** 

9 0.883** 20 0.887** 31 0.863** 42 .799**0 

10 .836**0 21 .782**0 32 .789**0   

11 .773**0 22 .791**0 33 .785**0   

 (0.01)داؿ عند ** ، (0.05)داؿ عند*
دالة الستبانةأف ٝبيع قيم معامبلت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية ؿيتضح من ا١بدكؿ السابق 

. الستبانة كٰبقق ىذا درجة مرتفعة من االتساؽ الداخلي ؿ(0.01)إحصائيان عند مستوم 
 :االستبانةثبات 

: كقد ًب حساب معامل الثبات بالطريقة اآلتية
:  كركنباخ-طريقو ألفا- 1

كًب حساب الثبات باستخداـ معامل ألفا ، ان معلم (12)علي عينة مكونو من  االستبانةًب تطبيق 
 يشّب كىو أخرل، إٔب فقرة من الفردء أدا اتساؽل يعتمد علق إف حيث"، (Cronbach Alpha)كركنباخ 

 جيد تقدير بيزكد Alpha معامل فإف لذلك ، إضافة االستبانةفقرات بْب كالتماسك االرتباط قوة إٔب
 درجات على Cronbach Alpha معادلة طبقت الطريقة، ّٔذه الدراسة أداة ثبات من كللتحقق، للثبات

 من لكن  Alpha ا٤بناسبة القيم ٖبصوص قياسية قواعد كجود من عدـ الرغم كعلى، الثبات عينة أفراد
 ()". كعاليةبالعلـو اإلنسانية ا٤بتعلقة البحوث ُب معقوالن Alpha)0.60)عد مالتطبيقية الناحية

 (7.3 )جدكؿ رقم
( 12=ف)  ا٤بعلمْبمعامل ألفا كركنباخ كسبّبماف بركاف كجتماف الستبانة

معامل جتماف التجزئة النصفية معامل ألفا 

.9420 .7980 0.790 

 مقبولة، حيث أف قيمة ألفا ةلبلستبافأف قيم معامبلت الثبات ف ا١بدكؿ السابقيتضح ـ
( 0.01) كداؿ إحصائيا عند مستوم داللة  كىي قيمة مرتفعة من الثبات(9420.)ككلةلبلستباف

.  للتطبيق ا٤بيداين للدراسةةكوف صاّبتكبذلك ،  بدرجة ثبات مناسبةاالستبانةكىذا يدؿ علي ٛبتع 
                                                           

 85، ص(رسالة ماجستّب) محاسبة القيمة العادلة كأثرىا على األزمة العالميةعواد،  ()
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 :ةالثبات عن طرؽ التجزئة النصفي- 2
 الفقرات درجات ضم أحدٮبا نصفْب، إٔبعلمْب  آبالستجاباتة الستبافا فقرات الباحث قسم
 حساب كاف بّبسوف، ارتباط معامل كباستعماؿ الزكجية، الفقرات درجات اآلخر كضم الفردية،
 كليس نصف أساس على الثبات كاف ك٤با ،(0.664)فبلغ  االستبانة فقرات لنصف الثبات معامل
 معامل يعٌد ، كىو(0.798) فبلغت قيمتو براكف سبّبماف ٗبعامل الباحث صححو ،االستبانةكل 
كٙبقق ، (0.67) ثباهتا معامل كاف إذا جيدة تعد الٍب ا٤بقننة غّب االستبانات إٔب قياسا، جيد ثبات

( 0.790)نفسو الثبات معامل فكاف جتمافة معادؿ باستخدامو الثبات معامل صحة الباحث من
 .النصفية التجزئة بطريقةة الستبافا ثبات الباحث فيو بْب الذمالسابق  دكؿ اِبُب موضحىو  ككما

 أسئلة مقابلة المعلمين: المحور الخامس

 :الهدؼ منها
 حاجات ا٤بتعلمْب كلتكامل بْب مادٌب الفرائض كالرياضياتا الفرائض علمي مدل مراعاة ـمعرفة- 1

 .تدريس الفرائضُب 
 .تدريس الفرائضُب ات الٍب تواجو ا٤بعلمْب صعوبمعرفة اؿ- 2
 .معرفة حاجات ا٤بعلمْب ُب تدريس الفرائض- 3
 .معرفة مشكبلت الطبلب مع الفرائض- 4

 :تحديد مصادر بناء أسئلة المقابلة
 :ًب ٙبديد كاختيار أسئلة ا٤بقابلة من خبلؿ

 .الدراسات السابقة- 1
 .ا٣بربة الشخصية للباحث- 2
 .مناقشة أىل التخصص ُب الفرائض- 3

 :أسئلة المقابلةصدؽ 
: الصدؽ الظاىرم- 1

 عشر ٧بكمان ًب اختيارىم من ا٣برباء من أربعة األكلية علي ا ُب صورتوأسئلة ا٤بقابلةًب عرض 
،  كالسعودية كالسودانية كا٤بشرفْب الَببويْب كا٤بعلمْبا٤بصريةا٤باليزية كأعضاء ىيئة التدريس با١بامعات 
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 لقياس ما كضعت من أجلو، إضافة إٕب مدم  األسئلةكذلك بغية إبداء آرائهم ُب صبلحية كمشولية
 جديدة، أسئلة، كإمكانية تعديل الصياغة أك حذؼ أك إضافة معلمْب للسؤاؿكضوح صياغة كل 

 من أجلو، كىذا ما يعرب عن صدؽ احملتوم، تأكثر قدرة علي ٙبقيق ا٥بدؼ الذم بِباألسئلة صبح تؿ
 (السادة احملكمْب   أ٠باء(1)ملحق رقم )كُب ضوء ا٤برئيات كا٤بقَبحات الٍب أبداىا السادة احملكمْب 

:  ًب إجراء التعديبلت اآلتية
 بينما عدَّؿ بعض ،من احملكمْب(%80) الٍب حصلت علي اتفاؽ  الباحث األسئلةأثبت- 1

 .يبْب ىذه التغيّبات (7) سؤاالن كأضاؼ غّبه، كملحق كما حذؼاألسئلة، 
. سؤاالن ( 18) من ت أسئلة ا٤بقابلةكبذلك تكوف
 . ُب صورهتا النهائيةأسئلة ا٤بقابلةيوضح  (6)كا٤بلحق رقم 
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تطبيق األدكات : المبحث الثالث

 اإلجراءات الرسمية لتطبيق األدكات: المحور األكؿ
ًب تقدًن طلب للحصوؿ على موافقة ا١بهة الر٠بية كىي اإلدارة العامة للتعليم بتبوؾ لتطبيق األدكات 

ق ملحق رقم 9/8/1436على الطبلب كا٤بعلمْب التابعْب ٥با داخل ٧بافظة تبوؾ، كذلك بتاريخ 
، كٛبت ا٤بوافقة كإصدار تعميم للمدارس الثانوية لتسهيل مهمة الباحث ُب ىذا الشأف ملحق (13)

 (.14)رقم 

 تطبيق أدكات الطالب: المحور الثاني
ًب التواصل مع إدارة تقنية ا٤بعلومات باإلدارة العامة للتعليم بتبوؾ للحصوؿ على قائمة بأ٠باء ا٤بدارس 

 .الثانوية  الٍب يدرس فيها الطبلب الفرائض، كعدد الطبلب ُب كل صف دراسي
ٍب ًب التواصل مع ا٤بدارس الٍب استقر عليها االختيار للتنسيق معها ُب اختيار التوقيت كا٤بكاف 

 .ا٤بناسب لتطبيق األدكات
كًب توضيح الطريقة ا٤بطلوبة للطبلب بكيفية التعامل مع كل من االختبار كاالستبانة، كًب التطبيق 

 (.15)با٤بدارس ا٤بعينة كا٢بصوؿ على مشاىد منها، ملحق رقم 

 تطبيق أدكات المعلمين: المحور الثالث
ًب التواصل مع إدارة تقنية ا٤بعلومات باإلدارة العامة للتعليم بتبوؾ للحصوؿ على قائمة بأ٠باء ا٤بدارس 

 . الثانوية الٍب يدرس فيها ا٤بعلموف الفرائض
كًب التواصل مع ا٤بدارس الٍب استقر عليها االختيار للتنسيق معها ُب اختيار التوقيت كا٤بكاف ا٤بناسب 

 .لتطبيق األدكات
ًب توضيح الطريقة ا٤بطلوبة للمعلمْب بكيفية التعامل مع االستبانة أك ما ٱبص ا٤بقابلة الصوتية 

، إال من (15)ا٤بسجلة، كًب التطبيق با٤بدارس ا٤بعينة كا٢بصوؿ على مشاىد منها، ملحق رقم 
 .مقابلتْب ًب تنفيذىا إحداىا ُب مسجد كاألخرل ُب ٝبعية خّبية، حسب ظركؼ ككقت ا٤بعلمْبى 
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  كتفسيراتهاالدراسةنتائج : رابع اؿالفصل






















169 
 

 المقدمة
استعرض الباحث ُب ىذا الفصل ٙبليل بيانات ىذه الدراسة كمن ٍبىَّ تفسّبىا كاستخراج النتائج الٍب 
توصل إليها بعد تطبيق أدكاهتا،، مبينان الربنامج ا٤بستخدـ ُب التحليل اإلحصائي للبيانات، ككذلك 

 .األساليب الٍب ًب العمل ّٔا
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 البرنامج المستخدـ في تحليل البيانات: المبحث األكؿ
: أساليب المعالجة اإلحصائية- 
ُب عملية إخضاع البيانات للتحليل اإلحصائي ( SPSS Version19)االستعانة بالربنامج اإلحصائي  ًب

 :كذلك باستخداـ ا٢باسب اآلٕب كًب استخداـ األساليب اآلتية 
 .(لفا كركنباخأ)معامل - 1
 .الوسط ا٢بسايب - 2
 .اال٫براؼ ا٤بعيارم - 3
 . لعينة كاحدة(ت)اختبار - 4

: كقد ًب ٙبديد طوؿ كل خلية كفقا للتدريج ا٣بماسي كما يلي
 غّب موافق ٛباما 1.80 إٕب 1من - 1
 غّب موافق 2.60 إٕب 1.81من - 2
 ٧بايد 3.40 إٕب 2.61من - 3
 موافق 4.20 إٕب 3.41من - 4
 موافق ٛباما 5 إٕب 4.21من - 5
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 تفسيرىانتائجها كتحليل بيانات الدراسة ك: المبحث الثاني

لطالب  ؿاالختبار التشخيصي: المحور األكؿ
 لعينة كاحدة (ت) استخداـ الباحث اختبار ُب الفرائضللوقوؼ علي مستوم الطبلب

 :كجاءت النتائج كما يوضحها ا١بدكؿ التإب ( درجات10)با٤بقارنة ٗبتوسط مثإب 
 (1.4 )جدكؿ رقم

( 84=ف) لعينة كاحدة (ت)نتائج اختبار 
مستوم الداللة درجات الحرية " ت"قيمة االنحراؼ المعيارم المتوسط البياف 

 0.01 83 16.231 2.837 4.98االختبار 

 كيدؿ ذلك علي 0.01دالة إحصائيا عند مستوم داللة (ت)يتضح من ا١بدكؿ السابق أف 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسط درجات الطبلب ُب االختبار كا٤بتوسط ا٤بثإب كالفرؽ 

 : ُبلصاّب ا٤بتوسط ا٤بثإب، كيدؿ ىذا علي الضعف الشديد ُب مستوم الطبلب
 .معرفة الطبلب للمفاىيم الرياضية ا٤بتعلقة بالفرائض- 1
 .مهارات الطبلب ُب القياـ بالعمليات ا٢بسابية األربعة ا٤بتعلقة بالكسور- 2
 .ا١بزء النظرم ا٤برتبط بالورثة ككيفية إرثهم- 3
 .قدرهتم على حل مسائل الفرائض -ٓ

 .الذم يبْب نتائج االختبار التشخيصي للطبلب بعد تصحيحو (11) كيؤكد ذلك ملحق رقم
 .ىا خصوصان  كطرؽ تدريسمنهج مادة الفرائض عمومان ٩با يتطلب إعادة النظر ُب 

 استبانة الطالب: المحور الثاني
ميوؿ الطبلب ٫بو طبيعة الفرائض كميو٥بم ٫بو تعلمها كميو٥بم ٫بو االستمتاع للتعرؼ علي 

 ا٤بيل ةفراد العينة علي استبافأ ًب حساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫براؼ ا٤بعيارم لبلستجابات ّٔا،
: ٫بو تعلم الفرائض كجاءت النتائج كما يوضحها ا١بدكؿ التإب
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 (2.4 )جدكؿ رقم
يوؿ الطبلب ٫بو طبيعة الفرائض كميو٥بم ٫بو تعلمها ٓبا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية 

 كميو٥بم ٫بو االستمتاع ّٔا
رقم 

المتوسط العبارة العبارة 
الحسابي 

االنحراؼ 
األىمية الرتبة المعيارم 

النسبية 
موافق  9 1.140 3.65أحب دركس الفرائض ألهنا سهلة كمشوقة   1
 موافق 3 1.062 3.98أرل أف دراسة الفرائض غّب مفيدة  2
 موافق 7 1.025 3.80أرل أف الفرائض تعمل على تنمية تفكّبم  3
 محايد 25 1.237 3.33أٛبُب أف أصبح عا٤با بالفرائض  4
 موافق 2 980. 4.01أحب معلم الفرائض  5
 محايد 33 1.094 3.03أحب شراء الرب٦بيات كالكتب الٍب ٥با عبلقة بالفرائض  6
 موافق 1 4.122 4.11أرل أف الفرائض ترتبط بالرياضيات ارتباطا قويا  7
 محايد 30 1.093 3.21أحب أف أقرأ عن حياة علماء الفرائض  8
 موافق 6 1.063 3.80أرل أف للفرائض أٮبية ُب مواصلة الدراسة ا١بامعية  9

 موافق 14 1.148 3.57أستفيد من معلمي الرياضيات ُب حل مسائل ا٤بواريث  10
 موافق 12 1.138 3.58إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  11
محايد  31 1.208 3.13أتابع ا٤بؤلفات كاإلصدارات ا٢بديثة عن الفرائض  12
موافق  11 1.099 3.62أحب حصة الفرائض  13
محايد  21 1.145 3.40أنتظر درس الفرائض بكل شوؽ   14
محايد  34 1.211 3.00أشعر باالنزعاج عندما يطلب مِب حل مسائل ا٤بواريث  15
محايد  29 1.230 3.25أفضل زيادة عدد حصص الفرائض  16
موافق  15 1.124 3.51أشعر با٢بماس عند بدء حصة الفرائض  17
محايد  26 1.126 3.31أحب اختبارات الفرائض  18
موافق  4 1.116 3.89أحب تقدًن العوف لزميلي ُب حل مسائل الفرائض  19
 موافق 10 1.060 3.64أىتم بدراسة الفرائض ألكوف متفوقا فيها  20
 موافق 5 1.063 3.83أرغب ُب تنمية مهاراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث  21
 موافق 18 1.208 3.47أشجع زمبلئي على اقتناء برامج تعليمية للفرائض  22
موافق  8 1.026 3.73أسعى ٤بعرفة الطرؽ ا٤بختصرة ا٢بل ٤بسائل ا٤بواريث  23
محايد  27 1.150 3.30أطلب تربيرات رياضية منطقية ٤بسائل ا٤بواريث  24
موافق  16 1.088 3.51أتطلع إٔب األفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  25
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موافق  13 1.009 3.58أربط بْب الفرائض كالرياضيات ٢بل مسائل ا٤بواريث  26
 غير موافق 35 1.189 2.59أجد صعوبة ُب حل مسائل ا٤بواريث  27
موافق  17 1.012 3.49 أرفع قدراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث باالستفادة من معلمي الرياضيات 28
محايد  28 1.002 3.25أستمتع باستخداـ ا٢باسب اآلٕب ُب حل مسائل ا٤بواريث  29
محايد  22 1.037 3.40ؿ أبسط ٢بل مسائل ا٤بواريث اا٢بل ٗبث:أفضل االسَباتيجيات الرياضية مثل 30
موافق  19 1.132 3.46أستمتع ٕبل كاجبات ا٤بواريث ا٤بنزلية  31
محايد  24 1.187 3.39أرل حل مسائل ا٤بواريث عمل غّب مثّب لبلىتماـ  32
محايد  32 1.029 3.03أعرض حل مسائل ا٤بواريث برسومات بيانية جذابة  33
محايد  23 1.145 3.39أبتكر جداكؿ ك تقسيمات ٢بل مسائل ا٤بواريث  34
موافق  20 1.183 3.45أتنافس مع زمبلئي ُب كضع مسائل مواريث كحلها  35

موافق   1.066 3.48 مجموع 
ٯبابية حيث جاءت ُب ا٤بستوم إ ا٤بتعلمْب ٫بو تعلم الفرائض ميل أفيتضح من ا١بدكؿ السابق 

كالشكل ،  الطبلب ٫بوىا ٧بايدميلكلكن ىناؾ بعض العبارات كما ىو من الواضح  (موافق)ا٤بتوسط 
 :التإب يوضح ىذه النتائج

 

 (1.4)شكل رقم 
 ستبانة الطبلب ال باألعمدة ٛبثيل بياين
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 :ا٤بيل ٫بو طبيعة الفرائض: حملور األكؿبالنسبة ؿ
 :يتضح من ترتيب العبارات

عبارات إٯبابية كانت اإلجابة عليها  (7)الفرائض، بوجود طبيعة أف الطبلب ٥بم ميل إٯبايب ٫بو - 1
 .، ٩با يدؿ على أف طبيعة ا٤بادة نفسها ال ٛبثل حاجزان بْب الطبلب كبْب ا٤بيل ٫بوىا(موافق)
، ككاحدة سلبية كاإلجابة عليها (٧بايد)ىناؾ عبارات جاءت متأخرة ُب الَبتيب كاإلجابة عليها - 2
 .لتبْب أف الطبلب ٕباجة إٔب توعية بفائدة الفرائض كسبل العناية ّٔا (موافق)

 :حيث كاف ترتيب العبارات بْب ٝبيع العبارات كالتإب
 (3.4)جدكؿ رقم 

 ٫بو طبيعة الفرائض  الطبلبيل ـ
 النتيجة الترتيب العبارة

 موافق 1 أرل أف الفرائض ترتبط بالرياضيات ارتباطا قويا-7

 موافق 2 أحب معلم الفرائض-5

 موافق 3 أرل أف دراسة الفرائض غّب مفيدة- 2

 موافق 6 أرل أف للفرائض أٮبية ُب مواصلة الدراسة ا١بامعية- 9

 موافق 7 أرل أف الفرائض تعمل على تنمية تفكّبم- 3

 موافق 9 أحب دركس الفرائض ألهنا سهلة ك مشوقة- 1

 موافق 12 إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث- 11

 موافق 14 أستفيد من معلمي الرياضيات ُب حل مسائل ا٤بواريث- 10

 محايد 25 أٛبُب أف أصبح عا٤با بالفرائض- 4

 محايد 30 أحب أف أقرأ عن حياة علماء الفرائض- 8

 محايد 31 أتابع ا٤بؤلفات ك اإلصدارات ا٢بديثة عن الفرائض- 12

 محايد 33 أحب شراء الرب٦بيات كالكتب الٍب ٥با عبلقة بالفرائض- 6

 :ا٤بيل ٫بو تعلم الفرائض: الثاين حملوربالنسبة ؿ
 :يتضح من ترتيب العبارات

عبارات إٯبابية  كانت اإلجابة عليها  (9)أف الطبلب ٥بم ميل إٯبايب ٫بو تعلم الفرائض، بوجود - 1
 .، ٩با يدؿ على أف تعلم ا٤بادة مرغوبان عند الطبلب(موافق)
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، لتبْب أف الطبلب ٕباجة (٧بايد)عبارات جاءت متأخرة ُب الَبتيب كاإلجابة عليها (5)ىناؾ - 2
 .إٔب دعم كٙبفيز لرفع درجة اإلقباؿ على تعلم الفرائض، كرفع السلبية ٘باه اختباراهتا كحل مسائلها

 :حيث كاف ترتيب العبارات بْب ٝبيع العبارات كالتإب
 (4.4)جدكؿ رقم 

  الفرائضتعلم ٫بو  الطبلبيل ـ
 النتيجة الترتيب العبارة

موافق  4أحب تقدًن العوف لزميلي ُب حل مسائل الفرائض - 19
 موافق 5أرغب ُب تنمية مهاراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث - 21

موافق  8أسعى ٤بعرفة الطرؽ ا٤بختصرة ا٢بل ٤بسائل ا٤بواريث - 23
 موافق 10أىتم بدراسة الفرائض ألكوف متفوقا فيها - 20

موافق  11أحب حصة الفرائض - 13
موافق  13أربط بْب الفرائض كالرياضيات ٢بل مسائل ا٤بواريث - 26
موافق  15أشعر با٢بماس عند بدء حصة الفرائض - 17
موافق  16أتطلع إٔب األفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث - 25
 موافق 18أشجع زمبلئي على اقتناء برامج تعليمية للفرائض - 22

محايد  21أنتظر درس الفرائض بكل شوؽ  - 14
محايد  26أحب اختبارات الفرائض - 18
محايد  27أطلب تربيرات رياضية منطقية ٤بسائل ا٤بواريث - 24
محايد  29أفضل زيادة عدد حصص الفرائض - 16
محايد  34أشعر باالنزعاج عندما يطلب مِب حل مسائل ا٤بواريث - 15

ا٤بيل ٫بو االستمتاع بالفرائض : حملور الثالثبالنسبة ؿ
 :يتضح من ترتيب العبارات

عبارات إٯبابية  كانت  (3)أف الطبلب ٥بم ميل متوسط ٫بو االستمتاع بالفرائض، بوجود - 1
٩با يدؿ على أف االستمتاع با٤بادة  (غّب موافق)، ككاحدة سلبية كاإلجابة عليها (موافق)اإلجابة عليها 

 .موجود عند الطبلب
، لتبْب أف الطبلب ٕباجة (٧بايد)عبارات جاءت متأخرة ُب الَبتيب كاإلجابة عليها  (5)ىناؾ - 2

 .إٔب تشجيع على االبتكار كالتنويع من أجل االستمتاع بالفرائض
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 (5.4)جدكؿ رقم 
 الفرائضاالستمتاع ب ٫بو  الطبلبيل ـ

 النتيجة الترتيب العبارة
موافق  17 أرفع قدراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث باالستفادة من معلمي الرياضيات- 28
موافق  19أستمتع ٕبل كاجبات ا٤بواريث ا٤بنزلية - 31
موافق  20أتنافس مع زمبلئي ُب كضع مسائل مواريث كحلها - 35
 غير موافق 35أجد صعوبة ُب حل مسائل ا٤بواريث - 27
محايد  22ؿ أبسط ٢بل مسائل ا٤بواريث اا٢بل ٗبث:أفضل االسَباتيجيات الرياضية مثل- 30
محايد  23أبتكر جداكؿ ك تقسيمات ٢بل مسائل ا٤بواريث - 34
محايد  24أرل حل مسائل ا٤بواريث عمل غّب مثّب لبلىتماـ - 32
محايد  28أستمتع باستخداـ ا٢باسب اآلٕب ُب حل مسائل ا٤بواريث - 29
محايد  32أعرض حل مسائل ا٤بواريث برسومات بيانية جذابة - 33

 استبانة المعلمين: المحور الثالث
حاجات  كلتكامل بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات االفرائض علميمدل مراعاة ـللتعرؼ علي 

ة فراد العينة علي استبافأًب حساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫براؼ ا٤بعيارم الستجابات ، ا٤بتعلمْب
 : كجاءت النتائج كما يوضحها ا١بدكؿ التإبا٤بعلمْب

 (6.4)جدكؿ رقم 
 ا٤بعلمْب ستبانةا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية ال

 العبارة ـ
المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
األىمية الرتبة المعيارم 

النسبية 
أستخدـ ا٤بنهج التكاملي بْب مادة الفرائض كالرياضيات عند ٙبضّب  1

دركس حساب الفرائض 
محايد  31 0.647 3.27

 محايد 41 1.009 2.73أقدـ ألغازان رياضية لتهيئة دركس الفرائض  2
أمزج اسَباتيجيات التعليم ا٢بديثة مع التعليم التقليدم مثل حل  3

ا٤بشكبلت كاإللقاء عند حل مسائل ا٤بواريث 
 موافق 15 0.751 3.82

أسطوانة : مثل جاىزة إلثراء الدركس (C.D)أحدد أسطوانات مد٦بة  4
 (ا٤بواريث)

 محايد 38 1.537 2.82

٢بل بعض ا٤بسائل  (االنَبنت)أختار مواقع على الشبكة  العنكبوتية  5
 (موقع ا٤بواريث):مثل

 موافق 21 1.286 3.64
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 محايد 35 1.136 3.09أصمم رسومات كأشكاالن رياضية كوسائل توضيحية  6
اذكر مثاال لوارث يرث : أحضر أسئلة غّب تقليدية ك أنوع بينها، مثل 7

 بأكثر من سبب
 موافق 20 0.924 3.64

 موافق 30 1.036 3.45أبتكر كسائل تعليمية ُب عرض الفرائض  8
 محايد 40 1.168 2.82أخطط خرائط ذىنية مناسبة لدركس الفرائض  9

 محايد 39 1.079 2.82أنشئ خوارزميات مناسبة لدركس الفرائض  10
عمل لوحات : أضيف أنشطة ال صفية جديدة  ٚبدـ الفرائض مثل 11

تعليمية جدارية أك إذاعة صباحية 
 محايد 32 1.009 3.27

موافق  25 1.036 3.55أتعاكف مع معلمي الرياضيات ُب معرفة طرؽ ٨بتصرة ٢بل مسائل ا٤بواريث  12
إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب استخداـ العمليات ا٢بسابية لتبسيط  13

مثل الضرب باألصابع : مسائل ا٤بواريث،مثل
موافق  24 1.128 3.55

أكضح للطبلب الفائدة من استخداـ اسَباتيجيات رياضية  14
ُب حل مسائل ا٤بواريث (حل مثاؿ أبسط)إسَباتيجية:مثل

موافق  17 1.104 3.73

أتنقل ٗبركنة بْب الوسائل التقليدية كا٢بديثة، كاالنتقاؿ بْب السبورة ا١بدارية  15
كالسبورة الذكية 

 موافق 14 0.982 3.82

 موافق 7 0.831 4.09أزيد دافعية الطبلب لتعلم الفرائض بالتعزيز ا٤بناسب  16
موافق  26 1.368 3.45أستخدـ اآللة ا٢باسبة ُب حل مسائل ا٤بواريث  17
إسَباتيجية : أستخدـ االسَباتيجيات الرياضية ٢بل مسائل ا٤بواريث مثل 18

ا٢بل العكسي 
محايد  37 1.136 2.91

ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ : أستخدـ رموز رياضية حديثة ٢بل مسائل ا٤بواريث مثل 19
 (أ. ـ.ـ)األصغر لعددين 

محايد  34 1.537 3.18

ص،حيث 2=أستخدـ معادالت رياضية ُب حل مسائل ا٤بواريث مثل س 20
س نصيب االبن، ص نصيب البنت 

 محايد 42 1.206 2.36

استخرج : أمنح الطبلب كقتان كافيان ليطبقوا استنتاج أك استقراء ا٤بعرفة مثل 21
حاالت إرث األـ من اآليات 

 موافق 29 1.368 3.45

األسطوانة ا٤بد٦بة :أكفر للطبلب برامج كتطبيقات تعليمية للفرائض مثل 22
 (ا٤بواريث)

 موافق 28 1.293 3.45

محايد  33 1.328 3.18أقدـ للطبلب صوراى رياضية ٨بتلفة ٢بل مسائل ا٤بواريث  23
محايد  23 1.508 3.55أقدـ للطبلب تربيرات رياضية منطقية ٢بل مسائل ا٤بواريث  24
موافق  18 1.104 3.73أحفز ٩بارسة التعلم الذاٌب بتحضّب الطبلب للدرس مسبقان  25
كيف : لدل الطبلب، مثلالناقدبتكارم كالتفكّب  االالتفكّبرة مهاأحفز  26

خالف إرث اإلخوة ألـ قواعد الفرائض؟ 
موافق  4 0.944 4.09
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أشجع الطبلب على ٙبديد ا٤بعلومات ُب مسائل ا٤بواريث كتصنيفها ٍب  27
استخراج النتائج 

موافق  8 0.775 4.00

موافق  6 0.701 4.09أدعم ٧باكالت الطبلب للوصوؿ ٢بل مسائل ا٤بواريث  28
 موافق 1 0.647 4.27أرحب باألفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  29
 موافق 3 0.751 4.18 أحث الطبلب على الربط بْب الفرائض كالرياضيات  30
موافق  13 0.982 3.82أبْب للطبلب فضل علماء الرياضيات ا٤بسلمْب ُب تبسيط حل مسائل ا٤بواريث  31
ُب  (مستول التحليل كالَبكيب)أطرح مسائل ذات مهارات تفكّب عليا  32

ا٤بواريث 
 موافق 22 0.934 3.55

 موافق 2 0.751 4.18أبْب فوائد استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب حل مسائل ا٤بواريث  33
 موافق 27 1.214 3.45أدرب الطبلب على عمل خرائط للمفاىيم  34
ب ُب جذب الطبلب آكاتس : أستخدـ كسائل التواصل االجتماعية مثل 35

٫بو مادة الفرائض 
محايد  36 1.446 2.91

موافق  5 1.044 4.09أقدـ التغذية الراجعة للطبلب بتنويع طرؽ عرض ا٢بل  36
 موافق 16 1.191 3.73أحلل نتائج الطبلب لقياس مدل ٙبقق األىداؼ  37
أرصد مدل ٙبسن ٙبصيل الطبلب بعد استخداـ اسَباتيجيات التعلم  38

ا٢بديثة 
 موافق 10 0.701 3.91

 موافق 12 1.079 3.82. أصنف الطبلب حسب مستوياهتم كقدراهتم ُب حل مسائل ا٤بواريث 39
أكجو الطبلب ا٤بتميزين ٤بساعدة زمبلئهم ا٤بتأخرين دراسيا ُب حل مسائل  40

ا٤بواريث 
 موافق 19 1.120 3.64

أضع ا٣بطط العبلجية ا٤بناسبة للطبلب ا٤بتأخرين دراسيان أك ٙبصيليان ُب  41
حل مسائل ا٤بواريث 

 موافق 9 0.831 3.91

أقـو الطرؽ كالوسائل كاألساليب كاالسَباتيجيات ا٤بستخدمة ُب حل  42
مسائل ا٤بواريث 

 موافق 11 1.079 3.82

موافق   0.919 3.54 مجموع 
 كلكن ىناؾ بعض ،(موافق)يتضح من ا١بدكؿ السابق موافقة ا٤بعلمْب جاءت ُب ا٤بستوم ا٤بتوسط 

 (.٧بايدة)العبارات كما ىو من كاضح من ا١بدكؿ 
: كالشكل التإب يوضح مثل ىذه النتائج
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 (2.4)شكل رقم 
 ستبانة ا٤بعلمْبال ٛبثيل بياين باألعمدة 

 :كيتضح من ترتيب عبارات ٧بور التخطيط
أف معلمي الفرائض لديهم أداء إٯبايب ٫بو استخداـ االسَباتيجيات ا٢بديثة كاألفكار ا١بديدة - 1

 .كالطرؽ ا٤بختصرة ُب ٚبطيطهم لتدريس الفرائض
كالتدريب  (ا٣برائط الذىنية–ا٣بوارزميات-ا٤بنهج التكاملي)احتياج معلمي الفرائض ٤بعرفة مفاىيم - 2

 .عليها الستخدامها عند التخطيط لتدريس الفرائض
 .احتياج معلمي الفرائض إٔب التخطيط لؤلنشطة البلصفية كاالىتماـ بإعدادىا- 3
 .احتياج معلمي الفرائض إٔب التخطيط للتهيئة لدركس الفرائض ٗبقدمات غّب تقليدية- 4

 :كما يظهر من خبلؿ ا١بدكؿ التإب
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 (0.7 4)جدكؿ رقم 
  ُب استبانة ا٤بعلمْبترتيب عبارات ٧بور التخطيط

األىمية النسبية الرتبة  العبارة ـ
أمزج اسَباتيجيات التعليم ا٢بديثة مع التعليم التقليدم مثل حل ا٤بشكبلت  3

 موافق 15كاإللقاء عند حل مسائل ا٤بواريث 

اذكر مثاال لوارث يرث بأكثر : أحضر أسئلة غّب تقليدية ك أنوع بينها، مثل 7
 من سبب

 موافق 20

٢بل بعض ا٤بسائل  (االنَبنت)أختار مواقع على الشبكة  العنكبوتية  5
 موافق 21 (موقع ا٤بواريث):مثل

إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب استخداـ العمليات ا٢بسابية لتبسيط مسائل  13
موافق  24مثل الضرب باألصابع : ا٤بواريث،مثل

موافق  25أتعاكف مع معلمي الرياضيات ُب معرفة طرؽ ٨بتصرة ٢بل مسائل ا٤بواريث  12
 موافق 30أبتكر كسائل تعليمية ُب عرض الفرائض  8
أستخدـ ا٤بنهج التكاملي بْب مادة الفرائض كالرياضيات عند ٙبضّب دركس  1

محايد  31حساب الفرائض 

عمل لوحات تعليمية : أضيف أنشطة ال صفية جديدة  ٚبدـ الفرائض مثل 11
 محايد 32جدارية أك إذاعة صباحية 

 محايد 35أصمم رسومات كأشكاالن رياضية كوسائل توضيحية  6
أسطوانة : مثل جاىزة إلثراء الدركس ( C.D)أحدد أسطوانات مد٦بة  4

 محايد 38 (ا٤بواريث)

 محايد 39أنشئ خوارزميات مناسبة لدركس الفرائض  10
 محايد 40أخطط خرائط ذىنية مناسبة لدركس الفرائض  9
 محايد 41أقدـ ألغازان رياضية لتهيئة دركس الفرائض  2

 :يتضح من ترتيب عبارات ٧بور التنفيذ كىو أطوؿ احملاكر ُب عدد العبارات
أف معلمي الفرائض لديهم أداء إٯبايب ُب ٙبفيز كتشجيع الطبلب كالَبحيب بأفكارىم، مع - 1

 .استخداـ اسَباتيجيات رياضية لتبسيط الفرائض أثناء تنفيذ تدريسها
كالتدريب عليها  (ا٢بل العكسي):احتياج معلمي الفرائض ٤بعرفة مفاىيم اسَباتيجيات رياضية مثل- 2

 .الستخدامها عند تنفيذ تدريس الفرائض، ككيفية تقدًن مربرات رياضية كما ُب مسائل الرد
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كا٣باصة بتدريب الطبلب على ا٣برائط الذىنية،  (34)يبدك تعارض ُب اإلجابة على العبارة - 3
ُب ٧بور التخطيط، كقد يكوف نتيجة عدـ معرفة ا٤بعلمْب ٗبفهـو ا٣برائط الذىنية  (9)كإجابة العبارة 

 .أك ٚبمينها
 :كما يظهر من خبلؿ ا١بدكؿ التإب

 (08.4 )جدكؿ رقم 
 نفيذ ُب استبانة ا٤بعلمْبترتيب عبارات ٧بور الت

األىمية النسبية الرتبة  العبارة ـ
محايد  23أقدـ للطبلب تربيرات رياضية منطقية ٢بل مسائل ا٤بواريث  24
محايد  33أقدـ للطبلب صوراى رياضية ٨بتلفة ٢بل مسائل ا٤بواريث  23
ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر : أستخدـ رموز رياضية حديثة ٢بل مسائل ا٤بواريث مثل 19

محايد  34 (أ. ـ.ـ)لعددين 

ب ُب جذب الطبلب ٫بو مادة آكاتس : أستخدـ كسائل التواصل االجتماعية مثل 35
محايد  36الفرائض 

محايد  37إسَباتيجية ا٢بل العكسي : أستخدـ االسَباتيجيات الرياضية ٢بل مسائل ا٤بواريث مثل 18
ص،حيث س نصيب 2=أستخدـ معادالت رياضية ُب حل مسائل ا٤بواريث مثل س 20

 محايد 42االبن، ص نصيب البنت 

 موافق 1أرحب باألفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  29
 موافق 2أبْب فوائد استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب حل مسائل ا٤بواريث  33
 موافق 3أحث الطبلب على الربط بْب الفرائض كالرياضيات  30
كيف خالف إرث : لدل الطبلب، مثلالناقدبتكارم كالتفكّب  االالتفكّبرة مهاأحفز  26

موافق  4اإلخوة ألـ قواعد الفرائض؟ 

موافق  6أدعم ٧باكالت الطبلب للوصوؿ ٢بل مسائل ا٤بواريث  28
 موافق 7أزيد دافعية الطبلب لتعلم الفرائض بالتعزيز ا٤بناسب  16
أشجع الطبلب على ٙبديد ا٤بعلومات ُب مسائل ا٤بواريث كتصنيفها ٍب استخراج  27

موافق  8النتائج 

موافق  13أبْب للطبلب فضل علماء الرياضيات ا٤بسلمْب ُب تبسيط حل مسائل ا٤بواريث  31
أتنقل ٗبركنة بْب الوسائل التقليدية كا٢بديثة، كاالنتقاؿ بْب السبورة ا١بدارية كالسبورة  15

 موافق 14الذكية 

حل مثاؿ )إسَباتيجية:أكضح للطبلب الفائدة من استخداـ اسَباتيجيات رياضية مثل 14
موافق  17ُب حل مسائل ا٤بواريث (أبسط
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موافق  18أحفز ٩بارسة التعلم الذاٌب بتحضّب الطبلب للدرس مسبقان  25
 موافق 22ُب ا٤بواريث  (مستول التحليل كالَبكيب)أطرح مسائل ذات مهارات تفكّب عليا  32
موافق  26أستخدـ اآللة ا٢باسبة ُب حل مسائل ا٤بواريث  17
 موافق 27أدرب الطبلب على عمل خرائط للمفاىيم  34
 موافق 28 (ا٤بواريث)األسطوانة ا٤بد٦بة :أكفر للطبلب برامج كتطبيقات تعليمية للفرائض مثل 22
استخرج حاالت إرث : أمنح الطبلب كقتان كافيان ليطبقوا استنتاج أك استقراء ا٤بعرفة مثل 21

 موافق 29األـ من اآليات 

 :يتضح من ترتيب عبارات ٧بور التقوًن
أف معلمي الفرائض لديهم أداء إٯبايب ُب تقوًن الطبلب كتقدًن التغذية الراجعة ٥بم، كمتابعة - 1

 .نتائجهم كٙبليلها
 .أف ٧بور التقوًن لدل معلمي الفرائض ٲبتاز بالقوة بالنسبة للمحورين السابقْب- 2

 :كما يظهر من خبلؿ ترتيب العبارات ُب ا١بدكؿ التإب
 (09.4 )جدكؿ رقم 
 قوًن ُب استبانة ا٤بعلمْبترتيب عبارات ٧بور الت

األىمية النسبية الرتبة  العبارة ـ
موافق  5أقدـ التغذية الراجعة للطبلب بتنويع طرؽ عرض ا٢بل  36
أضع ا٣بطط العبلجية ا٤بناسبة للطبلب ا٤بتأخرين دراسيان أك ٙبصيليان ُب حل مسائل  41

 موافق 9ا٤بواريث 

 موافق 10 .أرصد مدل ٙبسن ٙبصيل الطبلب بعد استخداـ اسَباتيجيات التعلم ا٢بديثة 38
 موافق 11أقـو الطرؽ كالوسائل كاألساليب كاالسَباتيجيات ا٤بستخدمة ُب حل مسائل ا٤بواريث  42
 موافق 12أصنف الطبلب حسب مستوياهتم كقدراهتم ُب حل مسائل ا٤بواريث  39
 موافق 16أحلل نتائج الطبلب لقياس مدل ٙبقق األىداؼ  37
 موافق 19أكجو الطبلب ا٤بتميزين ٤بساعدة زمبلئهم ا٤بتأخرين دراسيا ُب حل مسائل ا٤بواريث  40

 












183 
 

 تفريغ المقابالت مع المعلمين: المحور الرابع
ًب عمل تفريغ ٤بقاببلت ا٤بعلمْب ككتابتو ُب جدكؿ يبْب إجاباهتم على أسئلة ا٤بقابلة، كا١بدكؿ التإب يوضح نتائج 

 :تلك ا٤بقاببلت
 (010.4 )جدكؿ رقم 

  تفريغ ا٤بقاببلت مع ا٤بعلمْب
ا١بواب السؤاؿ ـ 
ىل ٘بد متعة ُب تدريسك  1

 الفرائض؟ك٤باذا؟
 

منها ميو٥بم العلمية، متعة إعماؿ : من ا٤بعلمْب أجابوا بنعم كذلك ألسباب ٨بتلفة% 100
نك أفدت كاستفدت، متعة  أالعقل كتشغيل الذىن، االستمتاع بإٯباد ا٢بل، كمتعة الشعور

. تعليم العلم الشرعي كلذة القياـ بالعبادة

ىل ٘بد صعوبة ُب شرح  2
مسائل ا٤بواريث أك حلها أثناء 

تدريس الفرائض؟ إذا كانت 
. اذكرىا (نعم )اإلجابة 

، من ا٤بعلمْب أجابوا بعدـ كجود صعوبة، كذلك نتيجة ا٤بمارسة ككثرة التدريس% 50
. من ا٤بعلمْب أجابوا بوجود صعوبة ُب أجزاء مثل العوؿ كالرد كا٤بناسخات% 50ك

ىل ترل أف ٧بتول ا١بزء  3
ا٣باص ٕبساب الفرائض ٰبتاج 

إٔب تعديبلت؟ إذا كانت 
. اذكرىا (نعم )اإلجابة 

كثرة األمثلة، كمقدمة :من ا٤بعلمْب أجابوا باحتياج جزء ا٢بساب إٔب تعديبلت مثل% 50
 (أ.ـ.ـ)ُب الكسور كالعمليات عليها، توضيح ا٤بفاىيم ا٢بديثة كالَبكيز عليها مثل

. من ا٤بعلمْب أجابوا بأف احملتول ال ٰبتاج إٔب تعديبلت% 50 ،(أ.ـ.ؽ)ك

ىل تواجهك صعوبة ما ُب  4
تدريس الفرائض؟ إذا كانت 

. اذكرىا (نعم )اإلجابة 
 

من ا٤بعلمْب أجابوا بوجود صعوبات ُب تدريس الفرائض من ناحية ضيق الوقت % 50
٧بتول ُب كىذا مبلحظ )ا٤بخصص لتدريس الفرائض مع كرب احملتول كطوؿ بعض ا٤بسائل 

كمن ناحية الطبلب فمنهم ضعاؼ ُب إجراء العمليات ا٢بسابية كخاصة ُب  (ا٤بعهد العلمي
من ا٤بعلمْب  أجابوا بأنو ال توجد صعوبات تواجههم ُب تدريس % 50 ك،الكسور
. الفرائض

ىل تفضل استخداـ ا٤بفردات  5
الرياضية القدٲبة كوفق العدد 

القاسم : أـ ا٢بديثة  مثل
 ُب حل مسائل كربا٤بشَبؾ األ

ا٤بواريث؟ ك٤باذا؟ 
 

من ا٤بعلمْب أجابوا باستخداـ ا٤بفردات القدٲبة كا٢بديثة، كذلك ٤بركنة ىذا العلم أك % 83
قلة ا٤بفاىيم ا٢بديثة كالقدٲبة، أك أف بعض الطبلب يفهموف با٤بفردات القدٲبة كمنهم من 
يفهم با٤بفردات ا٢بديثة، كما أف ا٤بفردات القدٲبة موجودة بكتب الفقو كالفرائض القدٲبة 

فيجب عدـ إغفا٥با ألف من الطبلب من سيواصل تعليمو الشرعي ُب الفرائض بتوسع فبل 
االبتدائية  ُب  درسوىا ـغناء عن ا٤بصطلحات القدٲبة، مع استخداـ ا٤بفردات ا٢بديثة ألنو

. فضل استخداـ القدٲبة لسرعة ا٢بل% 17ك. كا٤بتوسطة فهي قريبة عهد بالنسبة ٥بم
ىل تسمح باستخداـ الطبلب  6

لآللة ا٢باسبة ُب حل مسائل 
ا٤بواريث؟ ك٤باذا؟ 

من ا٤بعلمْب أجابوا بعدـ ٠باحهم للطبلب باستخداـ ا٢باسبة، نظرا لسهولة % 67
العمليات أصبل، كتنشيط قدراهتم العقلية كعدـ تعطيلها، كتعويدىم الرياضة العقلية 

منهم أجابوا بأنو ال مانع من % 33ك، الذىنية، كألف ا٢باسبة ال تتوافر ُب كل األكقات
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استخداـ ا٢باسبة ألف من الطبلب من ىو ضعيف ُب إجراء العمليات ا٢بسابية عقليان،  
كللحصوؿ على ا٢بل بسرعة، كأف ا٥بدؼ من استخدامها ليس رياضيا بقدر ا٢بصوؿ على 

. األنصبة كالسهاـ كالَبكات
ىل تستخدـ التقنية ا٢بديثة  7

ا٢باسب : ُب تدريسك  مثل
اآلٕب أك السبورة الذكية؟ 

من % 50ك، من ا٤بعلمْب أجابوا بعدـ استخدامهم التقنية ا٢بديثة لعدـ توفرىا% 50
ا٤بعلمْب أجابوا باستخداـ بعضها أحيانان، كلكن استخداـ السبورة ا١بدارية ىي الوسيلة 

. األكثر استخداما

ىل ٙبتاج إٔب دكرات تدريبية  8
ُب معرفة طرؽ كأساليب 

سائل تدريس الفرائض؟ كك
ك٤باذا؟ 

من ا٤بعلمْب أجابوا باحتياجهم لدكرات تدريبية، كأف التدريب مهم ُب كل آّاالت % 67
أجابوا بعدـ % 33 ك،كأنو ال يتوقف نظرا لوجود ا١بديد ُب الطرؽ كالوسائل كاألساليب

. احتياجهم لدكرات نظران ٣بربهتم كإجازاهتم، كأنو قد ٰبتاجها معلموف آخركف

ىل تفضل تدريس الفرائض  9
على تدريس بقية فركع ا٤بواد 

الشرعية األخرل؟ ك٤باذا؟ 

من ا٤بعلمْب أجابوا أهنم يفضلوف تدريس الفرائض الستمتاعهم بتدريسها بالوصوؿ % 50
ذكركا أف تدريس ا٤بواد الشرعية األخرل أيسر لسهولة توصيل % 33إٔب حلوؿ للمسائل، ك

. أهنما سواء% 17ا٤بعلومة للطالب كفهمو ٥با، كذكر 

ىل ٘بد تفاعبلن من طبلبك  10
أثناء تدريس الفرائض؟ ك٤باذا؟ 

أٝبع ا٤بعلموف أف تفاعل الطبلب مع ا٤بادة يعتمد على فهمهم، كأف ىناؾ دكر للمعلم 
كاحملفزات كالتعزيز ُب زيادة تفاعل بعضهم، كأف كوف ا٤بادة جديدة ٛبثل صعوبة ُب بدايتها 
قد تزكؿ شيئا ما مع التدريب كالتكرار، كقد يعزؼ عنها بعض الطبلب لتداخل الشركط 
. كا٢باالت عنده أك تكاسل بعضهم أك ضعف حافظتو أك قلة اىتمامو ككذا ضعفو ا٢بسايب

ما أىم ا٤بشكبلت الٍب تواجو  11
الطبلب بالنسبة للفرائض؟ 

: ذكر ا٤بعلموف مشكبلت منها
 .كثرة الشركط كا٤بفاىيم -ُ
 .تفصيل ا٢باالت كتنوعها -ِ
.  كا٤بناسخات الشعور با٤بلل أك الفتور أك اإلجهاد الذىِب مع ا٤بسائل الطويلة -ّ

ما ىي أىم األسباب الٍب  12
تؤدم إٔب صعوبات لدل 

الطبلب ُب تعلم الفرائض؟ 

: ذكر ا٤بعلموف أسبابان، منها
 .ضعفهم ُب إجراء العمليات ا٢بسابية كمنها الكسور -ُ
 .قلة الزمن ا٤بخصص للمادة -ِ
 .قلة التدريب على حل ا٤بسائل -ّ
 .غياب الطالب أم حصة يؤثر على فهمو ٤با بعدىا ألهنا مادة متسلسلة -ْ
. عدـ تطبيقها ُب ا٢بياة العملية بالنسبة ٥بم يقلل الرغبة ُب تعلمها -ٓ
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ا١بواب السؤاؿ ـ 
ما ا٢باجات الٍب يتطلب  13

توافرىا أثناء تدريسك 
للفرائض ؟ 

 

: ذكر ا٤بعلموف حاجات، منها
 .اإلعداد ا١بيد للدرس من قبل ا٤بعلم -ُ
 .توفّب الوسائل التعليمية ا٢بديثة -ِ
 .تزكيد الطبلب با٤بختصرات الورقية كجدكؿ أصحاب الفركض كشركط كل منهم -ّ
٘بهيز الطالب للجزء ا٢بسايب ٗبراجعة العمليات ا٢بسابية كجداكؿ الضرب كالعمليات  -ْ

. على الكسور
ىل تستخدـ مواقع الشبكة  14

أك  (االنَبنت)العنكبوتية  
كسائل التواصل االجتماعي 
ُب تدريسك للفرائض؟ إذا 

.                                                                                              اذكرىا (نعم)كانت اإلجابة 

كموقع  (االنَبنت)من ا٤بعلمْب أجابوا باستخدامهم مواقع الشبكة العنكبوتية  % 33
كاتس آب ُب تدريس للفرائض، بينما : مثلا٤بكتبة الشاملة، ككسائل التواصل االجتماعي 

. من ا٤بعلمْب ٓب يستخدموىا كأشار بعضهم إٔب إمكانية ذلك ُب ا٤بستقبل% 67

ىل تصمم أك تبتكر كسائل  15
تعليمية بنفسك للفرائض؟ إذا 

 (نعم )كانت اإلجابة 
.                                            اذكرىا

جداكؿ كتبسيطات : من ا٤بعلمْب أجابوا أهنم يصمموف كسائل تعليمية منها% 50
. منهم باكتفائهم ٗبا ىو موجود ُب الكتاب ا٤بدرسي% 50 كأجاب ،ك٨بتصرات

ىل تصمم أسئلة متنوعة كغّب  16
تقليدية ُب الفرائض؟ إذا 

اذكر  (نعم )كانت اإلجابة 
.                مثاال ٥با

أنو يقدـ % 17من ا٤بعلمْب ذكركا أهنم يكتفوف ٗبا ُب الكتاب من أسئلة، كذكر % 83
. للطبلب مسائل غّب تقليدية كالدينارية

ىل تستخدـ كتاب دليل  17
ا٤بعلم ُب ٙبضّب دركس 

الفرائض؟ك٤باذا؟ 

. أٝبع ا٤بعلموف أهنم ال يستخدموف كتاب ا٤بعلم، كٓب يطلعوا عليو لعدـ توفره

ما األسئلة الٍب كنت تتوقع  18
 يتم طرحها؟ ٓبطرحها ك

ىل ىناؾ من : ، إال سؤاالن طرحو أحد ا٤بعلمْبسئلة ا٤بطركحة كافيةألذكر ا٤بعلموف أف ا
نعم، ككعدهتم بإجازة ُب الفرائض إذا أكملوا : الطبلب من أجاد الفرائض كأتقنها؟ كإجابتو

 .ا٤بنهج بنفس ا٤بستول

 :مقابلة مع الشيخ الفرضي عبداهلل بن إبراىيم األحمد
مع الشيخ الفرضي عبد اهلل بن إبراىيم األٞبد الذم كتب كألف ُب علم ا٤بّباث  (جريدة اليـو السعودية)حوار "ُب

أال تعتقد أف ىناؾ : ثبلث رسائل ككسيلتْب، اعتمدت كزارة الَببية كالتعليم با٤بملكة بعضها، كاف رده على السؤاؿ
 تنصبل من بعض ا٤بعلمْب ُب ا٤برحلة الثانوية من تدريس مادة الفرائض؟

 :أنا أجل كاحَـب ا٤بعلم الكرًن كال أ٠بي ىذا تنصبل لكِب أعزكه ألحد أسباب ثبلثة: قاؿ 
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 .صعوبة ا٤بادة كتشعبها: أحدىا
 .عدـ كجود الرغبة ا٤بلحة أصبلن لتعلم الفرائض: الثاين

 .عدـ إشباعها دراسيان أثناء الدراسة النظامية سواء ُب مراحل التعليم الثبلث أك ُب الكليات أك ا١بامعات: الثالث
 ؟(ا٤بواريث)أال تعتقد أف ىناؾ تقصّبا من بعض ا١بامعات كالكليات ُب تدريس مادة الفرائض :كردُّه على السؤاؿ

نعم ىناؾ بعض التقصّب فا٤ببلحظ أف تدريس مادة الفرائض يهتم ّٔا كتعطى نصيبها ُب ا٤بعاىد العلمية، ككليات 
الشريعة، أما باقي الكليات كا١بامعات فاالىتماـ ّٔذا ضعيف جدان فأنا أناشد التعليم العإب باالىتماـ ّٔا كاختيار 

()".من ىو كفء لتدريسها

 :كيتضح من نتائج ا٤بقاببلت اتفاؽ الباحث مع معلمي الفرائض ُب
 . العوؿ كالرد كا٤بناسخات: أجزاء مثلتناكؿُب  لدل ا٤بعلمْب كجود صعوبة- 1
كثرة األمثلة، كمقدمة ُب الكسور كالعمليات عليها، : إٔب ُب الفرائضاحتياج جزء ا٢بساب- 2

 .(أ.ـ.ؽ)ك (أ.ـ.ـ)توضيح ا٤بفاىيم ا٢بديثة كالَبكيز عليها مثل
كجود صعوبات ُب تدريس الفرائض من ناحية ضيق الوقت ا٤بخصص لتدريس الفرائض مع كرب - 3

. الكسورا٤بتعلقة بالطبلب ُب إجراء العمليات ا٢بسابية  ضعفكاحملتول كطوؿ بعض ا٤بسائل 
 .، كقلة استخدامها التقنية ا٢بديثةقلة توفر- 4
 .سائل تدريس الفرائضكإٔب دكرات تدريبية ُب معرفة طرؽ كأساليب كأغلب ا٤بعلمْب ٰبتاجوف - 5
، كقلة استخداـ ا٤بعلمْب مواقع الشبكة العنكبوتية كقلة تصميمهم ٤بعلماكتاب عدـ توفر - 6

 .كابتكارىم كسائل تعليمية أك استخدامهم كسائل تقليدية، كقلة تصميمهم أسئلة غّب تقليدية
تنفيذ ا٤بعلمْب للمناىج ا٤بطورة مركزيان، كتبنيهم لطرائق التدريس الفعالة ا٥بادفة إٔب ٙبسْب "لذا فإف

٨برجات التعلم، دكف إشراكهم ُب نقدىا كتطويرىا بشكل مباشر، إ٭با يؤدم إٔب فتور ٞباسهم 
كدافعيتهم، عبلكة على تأثّبه السليب، على ٭بوىم ا٤بهِب، كمن الصعوبة ٗبكاف أف ٰبدث ىذا التحسن 

ُب ا٤بخرجات التعليمية ما ٓب تتعرض العمليات الٍب تنتج تلك ا٤بخرجات للدراسة كالنقد كالتحليل، 
كما ٓب يصحبها تغّب حقيقي ُب أفكار كسلوكيات ا٤بعلمْب ا٤بمارسْب، كما ٓب ينبع من ٘بارب فردية 

 ()."كٝباعية جادة يتم توصيفها بشكل علمي
ا٤بعلم ُب ٦باؿ ٚبصصو طالب علم كباحث عن ا٢بقيقة، ال يدخر كسعان ُب التزكد من ا٤بعرفة، "كألف 

 .كاإلحاطة بتطورىا ُب حقل ٚبصصو، تقوية إلمكاناتو ا٤بهنية موضوعان كأسلوبان ككسيلة
                                                           

 11318 ـ،ع2004 يونيو 10، جريدة اليـو ()

93، ص1، طاإلستراتيجية– المداخل – التنمية المهنية للمعلمين االتجاىات المعاصر  انظر مدبوٕب، ()
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كا٤بعلم مدرؾ أف تعلمو عبادة، كتعليمو الناس زكاة، فهو يؤدم كاجبو بركح العابد ا٣باشع، الذم ال 
يرجو سول مرضاة اهلل سبحانو كتعأب، كبإخبلص ا٤بوقن أف عْب اهلل ترعاه كتكلؤه، كأف قولو كفعلو 

 ()."كلو يشهد لو أك عليو

 : ٝبع ما توصلت إليو الدراسة من نتائج ُب النقاط التاليةكٲبكن 
 : ُبالضعف الشديد ُب مستوم الطبلب- 1
 .معرفة ا٤بفاىيم الرياضية ا٤بتعلقة بالفرائض- أ

 .مهارات القياـ بالعمليات ا٢بسابية األربعة ا٤بتعلقة بالكسور- ب
 .ا١بزء النظرم ا٤برتبط بالورثة ككيفية إرثهم- ج
 .قدرهتم على حل مسائل الفرائض- د
 .ٯبابيةإا٘باىات ا٤بتعلمْب ٫بو تعلم الفرائض - 2
الفرائض، ٩با يدؿ على أف طبيعة ا٤بادة نفسها ال ٛبثل حاجزان طبيعة الطبلب ٥بم ميل إٯبايب ٫بو - 3

 .بْب الطبلب كبْب ا٤بيل ٫بوىا، لكن الطبلب ٕباجة إٔب توعية بفائدة الفرائض كسبل العناية ّٔا
 .الطبلب ٥بم ميل إٯبايب ٫بو تعلم الفرائض، ٩با يدؿ على أف تعلم ا٤بادة مرغوب عند الطبلب- 4
الطبلب ٕباجة إٔب دعم كٙبفيز لرفع درجة اإلقباؿ على تعلم الفرائض، كرفع السلبية ٘باه - 5

 .اختباراهتا كحل مسائلها
الطبلب ٥بم ميل متوسط ٫بو االستمتاع بالفرائض، ٩با يدؿ على أف االستمتاع با٤بادة موجود - 6

 .عند الطبلب
 .الطبلب ٕباجة إٔب التشجيع على االبتكار كالتنويع من أجل االستمتاع بالفرائض- 7
معلمو الفرائض لديهم أداء إٯبايب ٫بو استخداـ االسَباتيجيات ا٢بديثة كاألفكار ا١بديدة كالطرؽ - 8

 .ا٤بختصرة ُب ٚبطيطهم لتدريس الفرائض
 ( ا٣برائط الذىنية–ا٣بوارزميات-ا٤بنهج التكاملي)معلمو الفرائض ٰبتاجوف إٔب معرفة مفاىيم - 9

 .كالتدريب عليها الستخدامها عند التخطيط لتدريس الفرائض
 .معلمو الفرائض ٰبتاجوف إٔب التخطيط لؤلنشطة البلصفية كاالىتماـ بإعدادىا- 10

                                                           

206، ص2، طالمدخل للتدريس انظر الكثّبم كالنصار، ()
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 .معلمو الفرائض ٰبتاجوف إٔب التخطيط للتهيئة لدركس الفرائض ٗبقدمات غّب تقليدية- 11
معلمو الفرائض لديهم أداء إٯبايب ُب ٙبفيز كتشجيع الطبلب كالَبحيب بأفكارىم، مع - 12

 .استخداـ اسَباتيجيات رياضية لتبسيط الفرائض أثناء تنفيذ تدريسها
كالتدريب عليها  (ا٢بل العكسي):معلمو الفرائض ٰبتاجوف إٔب معرفة اسَباتيجيات رياضية مثل- 13

 .الستخدامها عند تنفيذ تدريس الفرائض، كإٔب كيفية تقدًن مربرات رياضية كما ُب مسائل الرد
معلمو الفرائض لديهم أداء إٯبايب ُب تقوًن الطبلب كتقدًن التغذية الراجعة ٥بم، كمتابعة - 14

 .نتائجهم كٙبليلها
 .٧بور التقوًن لدل معلمي الفرائض ٲبتاز بالقوة بالنسبة حملورم التخطيط كالتنفيذ- 15
 . العوؿ كالرد كا٤بناسخات: أجزاء مثلتناكؿُب  لدل ا٤بعلمْب كجود صعوبة- 16
كثرة األمثلة، كمقدمة ُب الكسور كالعمليات عليها، : إٔب ُب الفرائضاحتياج جزء ا٢بساب- 17

 .(أ.ـ.ؽ)ك (أ.ـ.ـ)توضيح ا٤بفاىيم ا٢بديثة كالَبكيز عليها مثل
 ضيق الوقت ا٤بخصص لتدريس بسبب ُب تدريس الفرائض  لدل ا٤بعلمْبكجود صعوبات- 18

 .الطبلب ُب إجراء العمليات ا٢بسابية ضعفكالفرائض مع كرب احملتول كطوؿ بعض ا٤بسائل 
 .، كقلة استخداـ ا٤بوجود منها التقنية ا٢بديثةقلة توفر- 19
 .سائل تدريس الفرائضكإٔب دكرات تدريبية ُب معرفة طرؽ كأساليب كأغلب ا٤بعلمْب ٰبتاجوف - 20
، كقلة استخداـ ا٤بعلمْب مواقع الشبكة العنكبوتية كقلة تصميمهم ٤بعلماكتاب عدـ توفر - 21

 .كابتكارىم كسائل تعليمية أك استخدامهم كسائل تقليدية، كقلة تصميمهم أسئلة غّب تقليدية
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 المقدمة

 مباحث، أك٥با ملخص للدراسة ٰبوم مشكلتها كأسئلتها كأىدافها 4ٰبتوم ىذا الفصل على 
كمصطلحاهتا كأىم نتائجها، ٍب مبحث تصور مقَبح لتطوير تدريس بعض دركس مادة الفرائض ُب 
ضوء ا٤بنهج التكاملي بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات كاحتياجات ا٤بتعلمْب يتضمن كسائل تعليمية 
كركائز كطرؽ حل جديدة ٤بسائل فرضية مع مقارنة ٕبلوؿ قدٲبة مع ٛبثيل بياين لبعضها بالقطاعات 

الدائرية ككذلك جزء يتضمن أشكاؿ فن ك آّموعات كطرؽ إلٯباد القاسم ا٤بشَبؾ األكرب كا٤بضاعف 
 .ا٤بشَبؾ األصغر لعددين أك أكثر، ٍب مبحث توصيات الدراسة، كمبحث أخّب ٤بقَبحات الدراسة
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 ملخص الدراسة: األكؿمبحث اؿ
 تمهيد

ق ٗبزيد من فمكاف من الشرع كا٢بياة، جعل العلماء كا٤بتخصصْب ُب تدريسو ٰبيطولو علم الفرائض 
 .االىتماـ كالعناية لتسهيل عرضو على طالبيو كتقريب فهمو ٥بم، حٌب يتيسر ٥بم تطبيقو

 ،كلقد كاف لعلماء الرياضيات ا٤بسلمْب ُب ا٤باضي العريق اإلسهامات الكبّبة ُب خدمة علم الفرائض
 .كيربز ُب ا٤بقدمة ا٣بوارزمي

ـي من ييستخلفي على القـو ُب صدر خّب القركف، يقوؿ  بل إف العلم بالفرائض كاف ميزة تيقدّْ
-: رٞبو اهلل تعأب - اإلماـ ابن حجر 

كُب صحيح مسلم عن نافع بن عبد ا٢بارث ا٣بزاعي ككاف عامل عمر على مكة أنو لقيو بعيٍسفاف "
 إنو : قاؿ! استخلفت مؤب: فقاؿ عمر،بن أبزل مؤب لناا استخلفت : فقاؿ؟ من استخلفت:فقاؿ لو

إف اهلل يرفع ّٔذا الكتاب أقواما :)) أما إف نبيكم قد قاؿ: فقاؿ عمر،قارئ لكتاب اهلل عآب بالفرائض
 .()((كيضع بو آخرين

 ٩بن عيًرؼى عنو علمو بالفرائض إال ك٘بد علمو األمةكال تكاد ٚبلو ترٝبة لعآب من علماء 
. بالفرائض من أكؿ ما ييذكر عنو داللة على مكانة ىذا العلم كخصوصيتو بْب أبواب العلم

، عا٤با مقرئا، فصيحا فقيها، فرىًضيان شاعران، كبّب الشأفملسو هيلع هللا ىلصفهذا عقبة بن عامر ا١بهِب؛ صاحب النيب "
 ( )".كىو كاف الربيد إٔب عمر بفتح دمشق، كٕبى إمرة مصر

ف أقرأىم للقرآف، كأحفظهم للحديث، كأعلمهم اؾ: سبق األعمش الناس بأربع: كعن ابن عيينة قاؿ"
 ( )."بالفرائض، كذكر خصلةن أخرل

                                                           

باب فضل من يقـو بالقرآف كيعلمو كفضل  - ، كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا (817)المسند الصحيح ُبأخرجو مسلم ( )
باب فضل من تعلم  -أبواب السنة ( 218)السننُب ، كابن ماجة [559ص:1ج] من تعلم حكمة من فقو أك غّبه فعمل ّٔا

مسند ا٣بلفاء  - مسند العشرة ا٤ببشرين با١بنة ( 232 )المسندإسناده صحيح، كأٞبد ُب [148ص:1ج]القرآف كعلمو
إسناده صحيح  [355ص:1ج] مسند عمر بن ا٣بطاب  -الراشدين

 90- 89، ص4ج، ط.، دسير أعالـ النبالءانظر الذىيب، ()

 http://www.islamweb.net 1 /4 دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسبلمية،  من أعالـ السلف،فريد ()

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1608&lang=&bk_no=6&ID=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1608&lang=&bk_no=6&ID=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1608&lang=&bk_no=6&ID=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1308&lang=&bk_no=6&ID=3
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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إف االعتقاد بأٮبية علـو الشريعة يقتضي اىتماـ ا٤بربْب ا٤بسلمْب بالبحث عن أفضل الطرؽ "
، فطريقة تدريس علم من العلـو ترتبط ارتباطان كثيقان ٕبقائق  الٍب ٲبكن اتباعها ُب تدريس ىذه العلـو
ذلك العلم، ٍب إف ا٤بعلم مطالب ٗبعرفة نفسية الطلبة الذين يػيعىلّْميهم، كالطلبة الذين ال تتوافر لديهم 
 –دافعية للتعلم ٕباجة إٔب من يعرؼ كيف يوٌلد فيهم الرغبة ُب الدراسة، ك٤با كاف صاحب كل مهنة 

ٕباجة إٔب معرفة خصائص ا٤بادة الٍب يتعامل معها، فإف ا٤بريب أشد حاجة إٔب - مثل ا٢بداد كالنجار
 ()."معرفة خصائص الطلبة الذين يقـو بتعليمهم

لذا فإف توظيف القدرات كاإلمكانات الرياضية لتيسّب ىذا العلم لطبلبو لفرصة ينبغي على ا٤برء 
.  من جوانب شٌب دينية كعلمية كإنسانيةأدائهااستثمارىا، كالتعاكف على 

: ُب نونيتو– رٞبو اهلل تعأب – يقوؿ القحطاين 
ً شىٍرعىنىا      " كىعىلىٍيكى بًاٍلًفٍقًو اٍلميبػىْبّْ
 

كىفػىرىاًئًض اٍلًمّبىاًث كىاٍلقيٍرآًف  
ًعٍلمي ا٢بًٍسىاًب كىًعٍلمي شىرًٍع ٧بيىمَّدو       

 
ًعٍلمىاًف مىٍطليوبىاًف ميتَّبػىعىاًف 

لىٍوالى اٍلفىرىاًئضي ضىاعى ًمّبىاثي اٍلوىرىل       
 

ـي اٍلويٍلًد كىالشّْيبىاًف   كىجىرىل ًخصىا
لىٍوالى ا٢بًٍسىابي كىضىٍربيوي كىكيسيوريهي       

 
 ()"ٓبٍى يػىنػٍقىًسٍم سىٍهمه كىالى سىٍهمىاًف 

كإذا )):كما ُب ا٢بديث"بالنصيحة لكل مسلم؛ملسو هيلع هللا ىلص فيو استجابة ألمر الرسوؿ علم الفرائضفإف خدمة  
أف النيب كجعل النصيحة عماد الدين كقوامها؛ فعن ٛبيم الدارم ()((.استنصحك فانصح لو

قاؿ .()((كعامتهم هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة ا٤بسلمْب: ٤بن؟ قاؿ: الدين النصيحة، قلنا)):قاؿملسو هيلع هللا ىلص
 معناىا حيازة ا٢بظ للمنصوح لو، كأما نصيحة عامة ،النصيحة كلمة جامعة"-:رٞبو اهلل تعأب- ا٣بطايب 

ا٤بسلمْب فإرشادىم ٤بصا٢بهم ُب آخرهتم كدنياىم، فيعلمهم ما ٯبهلونو من دينهم، كيعينهم عليو بالقوؿ كالفعل، 
 ()."كغّب ذلك من أحوا٥بم بالقوؿ كالفعل
                                                           

ق - ، ص د 1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعيةعبداهلل،  ()
  45ص،3، ط، نونية القحطانيالقحطاين ()
ُب صحيح، كأٞبد : األلباين[319ص:1ج]باب تشميت العاطس  (925)األدب المفردأخرجو البخارم ُب  ()

المسند ُب ، كمسلم [439ص:14ج]مسند أيب ىريرة - مسند ا٤بكثرين من الصحابة  (8845)المسند
[ 1705ص:4ج]باب من حق ا٤بسلم للمسلم رد السبلـ - كتاب السبلـ(2162)الصحيح

ُب ،كأٞبد [74ص:1ج]بياف أف الدين النصيحةباب  - كتاب السبلـ(55)المسند الصحيح  أخرجو مسلم ُب()
( 8701)السنن الكبرل،كالنسائي ُب [138ص:28ج] حديث ٛبيم الدارم –مسند الشاميْب(16940)المسند

 [83ص:8ج] باب النصيحة لئلماـ–كتاب السّب
 178ص، 1ط حديث اإلحساف كأثره النفسي كقاية كعالجان،  انظرالصغّب، ()

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
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مشكلة الدراسة 
؛ حيث قاـ بتدريس مادة نبع اإلحساس ٗبشكلة الدراسة من خبلؿ ا٣بربة الشخصية للباحث

الرياضيات ٤بدة ستة عشر عامان ٗبراحل التعليم ا٤بختلفة، مع دراستو علم الفرائض على يد علماء 
٦بازين ُب ىذا العلم، كتدريسو لبعض الطبلب كمدارستو مع بعض ا٤بعلمْب، باإلضافة إٔب مناقشتو 

قلة عدد حيث الحظ ،آراء أىل العلم كالتخصص ُب الفرائض مع مطالعتو ٤بؤلفات الفرائض
كذلك خرل، كاألدراسية اؿتويات ا٤بح ُب تدريس علم الفرائض،كندرة كجوده ُب  آّيدينا٤بتخصصْب

 الطرؽ التقليدية ُب تدريسو كاألساليب القدٲبة كأيضان بأٮبيتو ٥بم، من الطبلب  معرفة الكثّبين ضعف
 ىذا  أك يىٍدريسوفسوفّْ، ىذا مع ضعف ا٣بلفيات الرياضية كا٢بسابية عند كثّب ٩بن ييدىرحل مسائلوُب 

 .العلم

 ٰبتاج إليو ذم من العلـو الشرعية ا٢بياتية اؿعلمىل ىذا اؿكىا ٫بن نرل ٦بتمعنا يهمل أك يج
أصبح علم الفرائض ُب نظر كثّب من دارسيو ٦برد مادة دراسية صعبة التحصيل قليلة  ككل ا٤بسلمْب،

 .النفع يتلقاىا كيذاكرىا فقط ّٓرد النجاح فيها كٚبطي عقبتها الدراسية

أنو ٓب - على حد علم الباحث–كٜبَّة جانب آخر ٓب تتطرؽ إليو ٧بتويات الفرائض كا٤بواريث
يكن فقط موضوع فقهي حسايب كفقط، بل عند بعض األدياف كالفرؽ ٪بده يدخل ُب صلب 

عقيدهتم الٍب يعادكف عليها ا٤بسلمْب، كما عند اليهود ا٢باقدين ا٢باسدين ا٤بتعصبْب ١بنسهم، حيث 
البكر من ا١بارية أك األجنبية ال ٲبنع )تتأكد ىذه العصبية العنصرية أكثر عندما يػينىصُّ على أف "

، كىذا االجتهاد من فقهاء التلمود مقصود بو تزييف حق العرب (البكورة من اإلسرائيلية بعدىا
كجدّْىم سيدنا إ٠باعيل ُب النسبة كا٤بّباث كالبكورة من سيدنا إبراىيم، فأفٌب التلموديوف بثبوت 

ككاف البد من ىذا . البكورة لبلبن األصغر إسحق، سليل الزكجة الٍب توصف بأهنا عربية سارة
، كىذا األمر كذلك عند الرافضة الذين ( )"االجتهاد حٌب تستقيم نظريتهم ُب شعب اهلل ا٤بختار

 ملسو هيلع هللا ىلصيعادكف كييكفّْركف أىل السنة كا١بماعة، كيتخذكف من قصة إرث فاطمة رضي اهلل عنها من النيب 
فيو ما ٯبعلونو أمران مهمان ينتصركف بو لعقيدهتم ا٣ببيثة ُب كحيٍكًم ا٣بليفة الراشد أيب بكر الصديق 

                                                           

 196 -195، ص4،  طالفكر الديني اليهودم أطواره كمذاىبو انظر ظاظا، ()
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، يػيرىبُّوف عليها أبناءىم كيستقطبوف ّٔا أتباعهم، ٕبجة الظلم ا٤بفَبىل الذم كقع أيب بكر الصديق 
 .على فاطمة رضي اهلل عنها

 :كما أنو توجد مربرات لتطوير ا٤بناىج كطرؽ تدريسها منها
 .مواكبة االسَباتيجيات كالطرائق ا١بديدة ُب التدريس- 1"
 ()".تدريب الطالب على مهارات التفكّب ا٤بختلفة كجعلو قادران على التفكّب- 2

تطوير نوعية التعليم ال تتم إال من خبلؿ ا٤بعلم ذم الكفايات ا٤بهنية ا٤بطلوبة، كتطوير ا٤بعلم "كما أف
 :أصبح كاجبان كذلك ألسباب من أٮبها

 .االستفادة من نتائج البحوث كالدراسات الَببوية ا٢بديثة كاألخذ بأىم نتائجها كتوصياهتا- 1
 .خضوع الكثّب من ا٤بقررات الدراسية لعملية تطوير ك٘بديد مستمرة- 2
 .التطور التقِب ُب صناعة الوسائل التعليمية ا٣باصة بتدريس ٝبيع العلـو ُب ا٤بنهج ا٤بدرسي- 3
 ()."ضعف كقصور برامج إعداد ا٤بعلمْب، كاستحداث طرؽ جديدة ُب ٦باؿ تدريس كافة العلـو- 4

فإف تقدًن ا٣بربات التعليمية لو دكف معرفة "كألف تعليم التلميذ مبِبه على فهم طبيعتو كخصائصو، 
خصائصو كحاجاتو كميولو كمشكبلتو إ٭با تؤدم بصورة أك بأخرل إٔب عدـ بلوغ األىداؼ الٍب يسعى 

إليها ا٤بنهج، كمن ٍب فإف دراسة التلميذ تيعدُّ أساسان ضركريان يفيد من يتناكؿ ا٤بنهج على ا٤بستول 
 ()."التخطيطي أك التنفيذم

 .من ٍبىَّ يتضح كجود حاجة ماسة لتطوير تدريس مادة الفرائض
أسئلة الدراسة 

:  ٥بذه ا٤بشكلة باإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإبملتصداكيكوف 
  بْب مادٌب الفرائض كالرياضياتمالفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكاملمادة ما التصور ا٤بقَبح لتدريس : س
اجات ا٤بتعلمْب؟ ٌبحكا

: ة التإباألسئلة الفرعيةكيتفرع عن السؤاؿ الرئيس 

                                                           

50،  ص1، طالمرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم كالتطبيقاتاألكليب،  ()

 (  7، ص1، ططرؽ التدريس في القرف الواحد كالعشرينفرج، انظر (
( 298، ص1، طأساسيات التدريس كالتطوير المهني للمعلم عبدالسبلـ، (
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 ما مدل مراعاة أساليب تدريس مادة الفرائض للتكامل بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات :1س
اجات ا٤بتعلمْب؟ ٌبحكا
 ؟  ىل يوجد ضعف لدل الطبلب ُب مادة الفرائض كخاصة ا١بزء ا٢بسايب:2س
 ؟ما ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية ا٤بهمة كالبلزمة لدارسة علم الفرائض: 3س
ىل ٰبتاج معلمو مادة الفرائض إٔب دكرات تدريبية لتطوير أساليب التدريس كرفع قدراهتم ا٤بهنية : 4س

 كالتخصصية كخاصة ا١بزء ا٢بسايب ُب ا٤بادة؟
  كخاصة الشرعية منها؟ دكر ُب خدمة ا٤بواد الدراسية األخرل،ىل للرياضيات: 5س
 ؟ علميان كمهنيان ىل للمنهج التكاملي دكر ُب رفع مستول ا٤بعلمْب: 6س

أىداؼ الدراسة 
 الفرائض كالرياضياتمادٌب ٙبديد مدل مراعاة أساليب تدريس الفرائض للتكامل بْب - 1
. اجات ا٤بتعلمْبٌبحكا
 . بياف ضعف الطبلب ُب مادة الفرائض كخاصة ا١بزء ا٢بسايب-2
 .توضيح ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية ا٤بهمة كالبلزمة لدارسة علم الفرائض- 3
بياف احتياج معلمي مادة الفرائض إٔب دكرات تدريبية لتطوير أساليب التدريس كرفع قدراهتم - 4

 .ا٤بهنية كالتخصصية كخاصة ا١بزء ا٢بسايب ُب ا٤بادة
 الفرائض كالرياضياتمادٌب  بْب م تصور مقَبح لتدريس الفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكاملكضع- 5
 .اجات ا٤بتعلمْبٌبحكا
 . كخاصة الشرعية منهاإبراز دكر الرياضيات ُب خدمة ا٤بواد الدراسية األخرل، -6
 . علميان كمهنيان دكر ا٤بنهج التكاملي ُب رفع مستول ا٤بعلمْبالتأكيد على - 7

مصطلحات الدراسة 
  حاجات ا٤بتعلمْب–ا٤بنهج التكاملي- الفرائض -  التدريس –التطوير 

 : طويرالت
ٙبوؿ من  (تطور)التغيّب كالتحويل من طور إٔب طور، فطبقان للمعجم الوسيط، تعِب كلمة : يعِب": لغة

التغّب التدرٯبي الذم ٰبدث ُب بنية الكائنات ا٢بية كسلوكها، كيطلق  (التطور)طورة، كتعِب كلمة 
 .أيضا على التغّب التدرٯبي الذم ٰبدث ُب آّتمع أك العبلقات أك النظم أك القيم السائدة فيو
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التحسْب كصوالن إٔب ٙبقيق األىداؼ ا٤برجوة بصورة أكثر فعالية )فيعِب على كجو العمـو : اصطبلحان 
 ()".(ككفاءة
تغيّب ُب كل أك بعض عناصر ا٤بنهج، ّٔدؼ استثمار ٝبيع اإلمكانات ا٤بتاحة لرفع مستول : إجرائيان 

 .األداء لدل ا٤بعلم كالطبلب ألقصى درجة ٩بكنة، للحصوؿ على أفضل تعلُّم بكفاءة كفعالية
:التدريس

)"ا٥بندسةى / دىرَّسى الرياضٌيات"قاـ بتدريسو، أقرأه كأفهمو للطَّلبة ك٫بوىم : درَّس الكتابى ك٫بوىه":لغة ) 
موقف ٨بطط يستهدؼ ٙبقيق ٨برجات تعليمية، مرغوب فيها على ا٤بدل القريب، كما ": اصطبلحان 

)".يستهدؼ إحداث مظاىر متنوعة للَببية على ا٤بدل البعيد )


استغبلؿ موقف تعليمي بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم ٨بطط لو مسبقان أك ال، بقصد إحداث تعلم :إجرائيان 
 .مرغوب ُب ا٤بتعلم

 :الفرائض

ٝبع فريضة؛ كىي مأخوذة من الفىٍرض كىو القطع، كخيصَّت ا٤بواريث باٍسم الفرائض : الفرائض":لغة
ك٥با ُب اللغة إطبلقات "()"أم مقداران معلومان ( سورة النساء7)َّىهيه﴿:من قولو تعأب

)"ا٤بقدار- 2الواجب  - 1: منها ) 

، كمقدار ما لكل كارث":اصطبلحان  ) ".ىو علمه ييعرؼي بو من يرثي كمن ال يرثي ) 
إجراء عمليات حسابية، مبنية على قواعد كشركط ٧بددة، الستخراج أنصبة أشخاص معينْب : إجرائيان 

 .ُب حالة إرث خاص
 : ا٤بنهج التكاملي

تتكامل )ييكمّْلها من خارجها  كمَّل بعضيها بعضنا ٕبيث ٓب ٙبتج إٔب ما: تكاملًت األشياءي ":لغة
 ()".(الرياضٌيات كالفيزياء

                                                           

102،  ص1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي،  ()

 1/738،"درس"مادة ، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ٗبساعدة فريق عمل،عمر( )

6، ص1، طفصوؿ في تدريس اللغة العربيةا٣بليفة،  ()
171 ص:3ط، ج.، دسبل السالـالصنعاين، انظر  ()

 6ط، ص.، دتيسير فقو المواريثالبلحم، ( )

 13، ص1طالخالصة في علم الفرائض، الغامدم،  ()
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تقدًن ا٤بعرفة ُب ٭بط كظيفي على صورة مفاىيم متدرجة كمَبابطة تغطي ا٤بوضوعات ))"ىو: اصطبلحان 
. ((ا٤بختلفة دكف أف يكوف ىناؾ ٘بزئة أك تقسيم للمعرفة إٔب ميادين مفصلة

 
ا٤بنهج الذم يعتمد ُب ٚبطيطو كطريقة تنفيذه على إزالة ا٢بواجز التقليدية الٍب تفصل بْب جوانب ))أك

 ()"((ا٤بعرفة
التكامل بْب الفرائض كالرياضيات مع من خبلؿ  الفرائض حملتول كتنسيق تنظيم دعم كىو:إجرائيان 

 الفرضية ا٤بهاراتلتعلم ا٤بفاىيم كالطبلب إثارة الدافعية لدل ىدؼ إٔب مراعاة حاجات ا٤بتعلمْب، م
 .كالرياضية البلزمة لتحسْب مستوياهتم النظرية كالتطبيقية ُب الفرائض

 :حاجات ا٤بتعلمْب
: ج حاجات كحاجه كحواًئجي : [مفرد]حاجة ":لغة
 ( سورة غافر80)َّزتمتنتىتيتٱُّٱما يفتقر إليو اإلنسافي كيطلبو  - 1
 ()".شىيء ضركرٌم البد منو كال ٲبكن االستغناء عنو - 2

حالة من الشعور بالنقص، أك االفتقار يشعر ّٔا الفرد يصاحبها شيء من التوتر كالضيق، ": اصطبلحان 
يكوف ىذا النقص ماديان أك معنويان، كقد يكوف داخليان أك خارجيان كيزكؿ التوتر أك الضيق الناجم عن 

 ()".ا٢باجة بإشباعها
 أك نشاطات أك ٧بفزات، من شأهنا إثارة  معارؼ أك مهاراتما ٰبتاجو متعلم الفرائض من:إجرائيان 

 دافعيتو للتعلم، لتحسْب أداءه التفاعلي، كرفع قدرتو على التحصيل
 أىمية الدراسة

ان  كطبلب العلم خاصة، كخصوص،تكمن أٮبية الدراسة ُب أٮبية علم الفرائض بالنسبة للناس عامة
. ال يكاد ينفك عنو أحد من الناسؼ٤با لو من ارتباط حقيقي ٕبياة األفراد، ،طبلب العلم الشرعي

 :أكالن األٮبية النظرية
                                                                                                                                                                                     

3/1959،"كمل"مادة ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، انظر ٗبساعدة فريق عمل،عمر( )

 (  3 –2ص، تنظيمات المنهج الثالثة، انظر ا٤بلك عبدالعزيزجامعة (
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_        3المنهج.doc 

1/577،"حوج"مادة ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، انظر ٗبساعدة فريق عمل،عمر ()

123 ص،1ط، ؽ التدريسائالمناىج الحديثة كطرعطية، ( )

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_%20%20%20%20%20%20%20%20������3.doc
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؛ على تعلمو كتعليمو ُب أحاديث كثّبةإف موضوع ا٤بواريث موضوع مهم كجدير بالعناية؛ فقد حث النيب "
تعلموا الفرائض، كعلموىا الناس؛ فإهنا نصف العلم، كىو ينسي، كىو أكؿ علم ينزع من ):)ملسو هيلع هللا ىلصقولو : منها
فإين امرؤ مقبوض، كإف العلم سيقبض كتظهر الفًب، حٌب ٱبتلف اثناف ُب الفريضة، فبل (( ، كُب ركاية()((أمٍب

. ()((ٯبداف من يفصل بينهما
، فقد أٮبل ىذا العلم كنسي؛ فبل كجود لتعليمو ُب ا٤بساجد إال نادرنا، كال ُب مدارس ملسو هيلع هللا ىلصكقد كقع ما أخرب بو 

. ا٤بسلمْب إال ُب بعض ا١بهات التعليمية على شكل ضعيف ال يفي بالغرض كال يضمن بقاء ىذا العلم
فيجب على ا٤بسلمْب أف يهبوا إلحياء ىذا العلم كا٢بفاظ عليو ُب ا٤بساجد كا٤بدارس كا١بامعات؛ فإهنم بأمس 

. ، كسيسألوف عنوقا٢باجة إٕب
كُب الفرائض معظم . حالة حياة، كحالة موت: أف لئلنساف حالتْب((إهنا نصف العلم)): عن الفرائضملسو هيلع هللا ىلصكمعُب قولو 

صارت نصف العلم؛ ألهنا ٰبتاج إليها : األحكاـ ا٤بتعلقة با٤بوت، بينهما يتعلق باقي العلم بأحكاـ ا٢بياة، كقيل
 ()".الناس كلهم، كقيل ُب معناه غّب ذلك، كا٤بهم أف ُب ذلك توجيها لبلىتماـ ّٔذا العلم

 جحمحجخمخمجهتمثحجُّٱٱ:قاؿ تعأب"كألٮبية ا٤بواريث كخطورة أمر تطبيقها 

 جعمعجغمغجفحفخفمفحقمقُّ:إٔب قولوَّجسحس

، كا٤براد مىٍن ٘بىىاكز ما فرضو اهلل للورثة، ففضَّلى كارثان، كزاد ( سورة النساءُْ – ُّ )َّجكحك
 ()."على حقو، أك نقصو منو

 :ثانيان األٮبية التطبيقية
إف الفرؽ بْب "٭با نطمح إليو ىو الوصوؿ ٗبعلم الفرائض لدرجة الكفاءة كليس الفاعلية فحسب، إ

ىو مفتاح القضية، ذلك أف الفاعلية  (Effectiveness)كالفاعلية  (Efficiency)مصطلحي الكفاءة 
تعِب القياـ بعمل ما بشكل صحيح بينما تعِب الكفاءة أف تقـو بالعمل الصحيح بشكل صحيح، 

                                                           

ا[23ص:4ج]فرائض الصلبباب  - أبواب الفرائض(2719)السننأخرجو ابن ماجة ُب ( ) ، كا٢باكم ُب إسناده ضعيف جدن
 كتاب (4059)السنن، كالدارقطِب ُب [369ص:4ج]كتاب الفرائض( 7948)المستدرؾ على الصحيحين

 [117ص:5ج]الفرائض

، كالبيهقي ُب [97ص:6ج]باب األمر بتعليم الفرائض- كتاب الفرائض  (6271)السنن الكبرلأخرجو النسائي ُب ( )
من ا٠بو - باب العْب (4075)األكسط، كالطرباين ُب [343ص: 6ج]باب ا٢بث على تعلم الفرائض (12173)الكبرل

 [237ص: 4ج]علي

  232 – 231ص،2، ج1، طالملخص الفقهي انظر الفوزاف، ()
160، ص2، ج7، طجامع العلـو كالحكم في شرح خمسين حديثان من جوامع الكلمابن رجب،  ()

http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
http://www.islamweb.net/maktaba/newtab.php?id=4095&flag=1&bookid=1&RecID=0&srchwords=%E6%C5%D0%C7%20%C7%D3%CA%E4%D5%CD%DF%20%DD%C7%E4%D5%CD%20%E1%E5&R1=1&R2=0
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تعِب أف يتم ٙبقيق ا٥بدؼ بأقل جهد، أقل كقت،  (الكفاءة)ٙبقيق ا٥بدؼ أما  (الفاعلية)ٗبعُب أف 
 ( )".أقل تكلفة

كعلى رأم ركاد إدارة ا١بودة الشاملة ٯبب تشجيع التعليم كالتطور الذاٌب لدل ٝبيع العاملْب "
كا٤بنسوبْب، كتامْب الدكرات كالندكات كاللقاءات، كعقد كرش العمل كا٢بوارات من أجل رفع األداء 

 ()".كعبلج الضعف

ىي قدرة ا٤بعلم على إتباع أساليب "ك، فبلبد إذف على كل معلم أف يظهر قدرتو اإلبداعية
كطرؽ تدريس جديدة، كٙبقيق التفاعل التاـ ُب ا٤بوقف التدريسي، كالتجديد ُب األدكات كالوسائل 

كاألنشطة التعليمية، كتشجيع الطبلب على كضع ا٢بلوؿ ا٤ببتكرة للنشاطات كاألداءات الٍب يقوموف 
 ( )".ّٔا

 أىم نتائج الدراسة
 : تلخيص نتائج الدراسة ُب التإبٲبكن 

 . كا٢بسايب ُب مادة الفرائض ُب ا١بزء النظرمالضعف الشديد ُب مستوم الطبلب- 1
 .ٯبابيةإكاالستمتاع ّٔا  هتاطبيع٫بو تعلمها ككميلهم ٫بو تعلم الفرائض   ا٤بتعلمْبميل- 2
الطبلب ٕباجة إٔب توعية بفائدة الفرائض كسبل العناية ّٔا،كإٔب دعم كٙبفيز لتعلمها كحل - 3

 .مسائلها كاختباراهتا
معلمو الفرائض لديهم أداء إٯبايب ٫بو استخداـ االسَباتيجيات ا٢بديثة كاألفكار ا١بديدة كالطرؽ - 4

ا٤بختصرة ُب ٚبطيطهم لتدريس الفرائض،كلديهم أداء إٯبايب ُب ٙبفيز كتشجيع الطبلب كالَبحيب 
بأفكارىم، مع استخداـ اسَباتيجيات رياضية لتبسيط الفرائض أثناء تدريسها، كلديهم أداء إٯبايب ُب 

 .تقوًن الطبلب كتقدًن التغذية الراجعة ٥بم، كمتابعة نتائجهم كٙبليلها
 ( ا٣برائط الذىنية–ا٣بوارزميات-ا٤بنهج التكاملي)معلمو الفرائض ٰبتاجوف إٔب معرفة مفاىيم - 5

كالتدريب عليها الستخدامها عند التخطيط لتدريس الفرائض،كٰبتاجوف إٔب ٙبسْب التخطيط 
لؤلنشطة البلصفية كاالىتماـ بإعدادىا،ك٘بويد التخطيط للتهيئة لدركس الفرائض ٗبقدمات غّب 

                                                           

 156- 155صإدارة الوقت من المنظور اإلسالمي كاإلدارم، انظر ، ا١بريسي ()
، انظر ()  361 - 360، ص1، ط كجودةأداءأحاديث عن التعليم  السلـو

176ص، 2ط، المدخل للتدريس، الكثّبم كالنصار ()
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كالتدريب عليها الستخدامها  (ا٢بل العكسي):تقليدية، كٰبتاجوف إٔب معرفة اسَباتيجيات رياضية مثل
 .عند تنفيذ تدريس الفرائض، كإٔب كيفية تقدًن مربرات رياضية كما ُب مسائل الرد

 .٧بور التقوًن لدل معلمي الفرائض ٲبتاز بالقوة بالنسبة حملورم التخطيط كالتنفيذ- 6
ُب  كجود صعوبات،ك العوؿ كالرد كا٤بناسخات: أجزاء مثلتناكؿُب  لدل ا٤بعلمْب كجود صعوبة- 7

 ضيق الوقت ا٤بخصص لتدريس الفرائض مع كرب احملتول كطوؿ بعض  عمومان بسببتدريس الفرائض
 .الطبلب ُب إجراء العمليات ا٢بسابية ضعفكا٤بسائل 

 .، كقلة استخداـ ا٤بوجود منها التقنية ا٢بديثةقلة توفر- 8
كثرة األمثلة، كمقدمة ُب الكسور كالعمليات عليها، : إٔب ُب الفرائضاحتياج جزء ا٢بساب- 9

 .(أ.ـ.ؽ)ك (أ.ـ.ـ)توضيح ا٤بفاىيم ا٢بديثة كالَبكيز عليها مثل
سائل كدكرات تدريبية ُب معرفة طرؽ كأساليب ك ك٤بعلمؿإٔب كتاب أغلب ا٤بعلمْب ٰبتاجوف - 10

، كاستخداـ مواقع الشبكة العنكبوتية كتصميم كابتكار كسائل تعليمية كتصميم أسئلة تدريس الفرائض
.غّب تقليدية
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 لتطوير تدريس بعض دركس مادة الفرائض في ضوء المنهج تصور مقترح: المبحث الثاني
 التكاملي بين مادتي الفرائض كالرياضيات كاحتياجات المتعلمين

 :كلئلجابة عن السؤاؿ الرئيس للدراسة
الفرائض كالرياضيات مادٌب  بْب مالفرائض ُب ضوء ا٤بنهج التكاملمادة ما التصور ا٤بقَبح لتدريس : س

كحاجات ا٤بتعلمْب ؟ 
قاـ الباحث بوضع طرؽ كأسس كإجراءات تصور مقَبح لتدريس مادة الفرائض ُب ضوء ا٤بنهج 

 :التكاملي بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات كحاجات ا٤بتعلمْب من كجهة نظر الباحث كىي كالتإب
 التصور المقترح طرؽ: أكالن 

 .مبتكرة (ركائز)تنفيذ كسائل تعليمية - 1
 .(التقوًن+ العرض )طرح ٭باذج ألشكاؿ فن ٚبدـ الفرائض - 2
 .مقارنة بْب حل ا٤بسائل بالطرؽ القدٲبة كالطرؽ ا٤بقَبحة- 3

 أسس التصور المقترح :ثانيان 
 .ٙبليل ٧بتول الفرائض ا٤بقدـ للطبلب- 1
 .معرفة خصائص الطبلب كحاجاهتم- 2
 .معرفة حاجات معلمي الفرائض كطرؽ كأساليب تدريسهم- 3
 .بياف بالدركس الٍب ٙبتاج إٔب تطوير ُب التدريس- 4
 .تقدًن ا٤بقَبحات بصورة بسيطة كبطريقة ميسرة- 5

 :كبالتفصيل
 :ٙبليل ٧بتول الفرائض ا٤بقدـ للطبلب- 1

ٱبتلف ٧بتول الفرائض فيما ييقدـ لطبلب ا٤بعاىد العلمية عمَّا ييقدـ لطبلب الثانوم الشرعي ُب الكم 
كالكيف، كلكن يتفقاف ُب األساسيات النظرية كأنواع الورثة كشركط إرثهم، ككذلك التأصيل 

كتصحيح االنكسارات كحل ا٤بسائل باستخداـ ا١بداكؿ، كيبْب ذلك جدكؿ ٙبليل ٧بتول الفرائض 
 (.12)ملحق 

 :معرفة خصائص الطبلب كحاجاهتم- 2
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كألف مقرر الفرائض ييدرَّس لطبلب ا٤برحلة الثانوية، فمعلـو للمعلمْب خصائص طبلب ىذه ا٤برحلة 
النفسية كاالجتماعية كالبدنية كالعقلية، ككذلك معلـو حاجاهتم التابعة لتلك ا٣بصائص، كأيضان من 
خبلؿ الواقع كالدراسات ا٤بختلفة عيلمت حاجاهتم التعليمية الضركرية لرفع مستوياهتم التحصيلية ُب 

 .مقرر الفرائض
 :معرفة حاجات معلمي الفرائض كطرؽ كأساليب تدريسهم- 3

من خبلؿ الدراسات السابقة كالواقع ا٢بإب، تبْب استخداـ فئة كثّبة من ا٤بعلمْب للطرؽ التقليدية ُب 
تدريس الفرائض كهنجهم األسلوب القدًن ُب حل مسائلو بنفس مصطلحاتو كمفرداتو، مع كجود 

 .ضعف ُب النواحي ا٢بسابية لدل نسبة منهم ليست بالقليلة
 :بياف بالدركس الٍب ٙبتاج إٔب تطوير ُب التدريس- 4

 :من الدركس الٍب ٙبتاج إٔب تطوير ُب تدريسها
 .أنواع الورثة- 
 .أنواع العصبات- 
 .شركط الورثة- 
 .التأصيل- 
 .تصحيح االنكسارات- 
 .النسب األربعة كا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر كالقاسم ا٤بشَبؾ األكرب- 
 .حل مسائل الرد كالعوؿ كا٤بناسخات- 
 :تقدًن ا٤بقَبحات بصورة بسيطة كبطريقة ميسرة- 5

 .شرح الوسائل ا٤ببتكرة كجزئياهتا، ككيفية االستفادة منها- 
 .توضيح العبلقة بْب ا٤بصطلحات كا٤بفردات القدٲبة كا٢بديثة الٍب ٲبكن استخدامها ُب الفرائض- 
حل ا٤بسائل للطبلب بالطريقتْب القدٲبة كا٢بديثة إف أمكن، كجعل الطبلب يبلحظوف الفرؽ - 

 .كٱبتاركف الطريقة األسهل بالنسبة ٥بم
 التصور المقترح إجراءات:ثالثان 

استخداـ الرسم الشجرم كوسيلة ٨بطط لورثة ا٤بيت من أصحاب الفركض كالعصبات، ٲبكن أف - 1
 .ييستخدـ كركائز ُب ٝبيع الدركس
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 (1.5)شكل رقم 
 كالعصبات نواع الورثة من أصحاب الفركضألرسم شجرم 

 أسئلة على ا٤بخطط
جب حجب حرماف، من ىم؟- 1 يوىرّْث مباشرة بسهم متصل كإطاره متصل ال ٰبي

 من يتصل با٤ب
جب حجب حرماف، ىل عرفتهم؟- 2  من ٘بد قبلو سهم متقطع ٲبكن أف ٰبي
 األخت ألـ يصلهما خطاف كسهماف، فعلى أم شيء يدؿ ذلك؟/ ا١بدة ألب كاألخ ألـ - 3

 
يوضح أنواع العصبات، ٲبكن أف ييستخدـ كركائز  (ساعة العصبات)استخداـ كسيلة رسم ٨بطط - 2

 .ُب ٝبيع الدركس

 المعتقة/المعتق13 زوج / زوجة

 جدة ألب

 

 وإن نزل ابن عم ألب12

 كإف نزؿابن عم شقيق11

  وإنشقٌق
 جدة ألم

 أم

 أخت ألم/ أخ ألم 

  جد ألب وإن عال4

  أب3

 عم شقٌق9

 عم ألب10

ث  الُمَورِّ
 أنثى/ ذكر

 

  ذوي األرحام   

 أخت شقٌقة

  أخ ألب6

 أخت ألب

  أخ شقٌق5

 بنت

 ابن1

 ابن ابن وإن نزل2

 بنت ابن وإن نزل

 

 

  ابن أخ ألب8

  ابن أخ شقٌق7
 أصوؿ فركع حواشي

 مفتاح الرسم

  يدؿ على ترتيب العصبات بالنفسالرقم

 . تعصيب بالغّب أك مع الغّبأكفرض باؿيرث  

 

 .فقطفرض باؿيرث 

 
 .ّٔماتعصيب أك أك باؿفرض باؿيرث 

 

 . تعصيب بالغّبأكفرض باؿيرث 
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 (2.5)شكل رقم 

 (مع الغّب- بالغّب - بالنفس ) ساعة العصبات 


ساعة 

 العصبات

 االبن 
 البنت+

1 
 البنت

 ابن االبن )
بنت + 
إن  و(االبن

 2نزل

 األب
 
3 

 أب األب
 وإن عال

4 

األخ 
 +الشقٌق

 األخت ش
5 

 األخ ألب
األخت +

 ألب
6 

ابن األخ 
 الشقٌق
 وإن نزل

7 

ابن األخ 
 ألب

 وإن نزل

8 

العم 
الشقٌق 
 وإن عال

9 

العم ألب 
 وإن عال
10 

 

ابن العم 
 الشقٌق

 وإن نزل

11 

ابن العم 
ألب وإن 

 نزل

12 

 

ا خت
 ال     

ا خت
  ب

  :مفتاح الرسم
 .. من الرجاؿ األقارب، كاأللواف كدرجاهتا لبياف ا١بهة كالقوةالعصبة بالنفس ىو ترتيب 12 – 1األعداد من - 1
 .كبنت االبن يعصبها االبن أنزؿ منها عند ا٢باجة (كىم أربعة إناث مع ذكور درجتهم ) للعصبة بالغّباللوف األسود-2
 . ك ىي األخت الشقيقة أك األخت ألب مع البنات أك بنات االبنالعصبة مع الغّب تعرب عن  عقارب الساعة-3
 .كٲبثلو اإلطار- العصبة الوحيدة بالنفس من النساء - المعتقة أك المعتقة  ُب الَبتيب ىو العصبات بالنفسآخر - 4
 (.دائرة كل منهما لها إطار أبيض)كل العصبات بالنفس ٯبرم عليهم حجب ا٢برماف عدا االبن كاألب - 5
 .٥با لوف  ( العمومة كاألخوة كاألبوة كالبنوة)كل جهة من - 6

 

 المع قأوالمع   



205 
 

استخداـ الرسم الشجرم أك رسم من الواقع يوضح حجب ا٢برماف، ٲبكن أف ييستخدـ كركائز - 3
 .ُب ٝبيع الدركس

 

 
 (شجرم رسم)حجب ا٢برماف 

 
 (4.5)شكل رقم 
 (رسم ٚبيلي)حجب ا٢برماف 

استخداـ رسم يوضح أصوؿ ا٤بسائل كالعبلقة فيما بينهم كخاصة عند إٯباد ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ - 4
 .األصغر بينها لتأصيل ا٤بسألة، كٲبكن أف ييستخدـ كركائز ُب ٝبيع الدركس

ال اجب
 الم جوب

 افالزكج*
 

 اجب


 الم جوب



 األبواف*
 فالولدا*

 اجب


 م جوب

باقي *
 الورثة

ال اجب


 م جوب



كالد أ*
 األـ

 

 اجب


 م جوب

باقي *
األصوؿ 

اقي ب*
 الفركع

 ا٤بّباث

 حاجبغير  حاجب

 غير محجوب محجوب غير محجوب محجوب

 حاجب ٧بجوب
 

 باقي الورثة
 

 جوبغّب مححاجب
 

 األب (ُ
 األـ (ِ
 االبن (ّ
 البنت (ْ

 األبواف كالولداف
 

 حجوبـحاجبغّب 
 

 األخ ألـ (ُ
 األخت ألـ (ِ
 
 

 أكالد األـ
 

 جوبغّب مححاجب غّب 
 

 الزكج (ُ
 الزكجة (ِ

 
 الزكجاف

 
 

 (3.5)شكل رقم 

 

 الوارث

$ 
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 :أصوؿ ا٤بسائل سبعة، ىي
2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،12 ،24 

 8، 6، 4، 3، 2مقامات الفركض - 
ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر لكل عددين منها - 
12 ،24 

 (أصوؿ ا٤بسائل قوس )كٲبكن ٝبعها ُب رسم كاحد 
 .كىي كسيلة مبتكرة مقَبحة لسهولة حفظها

 

 

كٲبكن تقسيم مقامات الفركض إٔب ٦بموعتْب، ٍب رسم عبلقة بينهم تبْب ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر 
 . بْب أم عدد من أعداد آّموعة األكٔب مع أعداد آّموعة الثانية

 
 (6.5)شكل رقم 
 (٦بموعتاف) أصوؿ ا٤بسائل 

 
 

 .ٲبكن عمل لوحة ١بدكؿ الضرب، كاستخدامو كركائز ُب ٝبيع الدركس- 5

أكرب مقاـ فيها= فأصل ا٤بسألة : إذا كانت الفركض ُب ا٤بسألة من ٦بموعة كاحدة

3( × أ/ أكرب مقاـ من آّموعة  =)فأصل ا٤بسألة: إذا كانت الفركض ُب ا٤بسألة من آّموعتْب
 

8 4 2 

3 6 

12

22 

6 24 

آّموعة  أ 

 بآّموعة  

6 

12 12 

24 

8 

4 

3 2 

24 

 (5.5)شكل رقم 
 (قوس)أصوؿ ا٤بسائل 
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 (1.5 )جدكؿ رقم
 10 إٔب ٨1بتصر جدكؿ ضرب األعداد من 

× 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

3 30 27 24 21 18 15 12 9 

4 40 36 32 28 24 20 16 

5 50 45 40 35 30 25 

6 60 54 48 42 36 

7 70 63 56 49 

8 80 72 64 

9 90 81 

10 100 

 (2.5 )جدكؿ رقم
 10 إٔب 1جدكؿ ضرب األعداد من 

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 15 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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" قابلية القسمة: فمثبل:ٲبكن عمل ٨بتصر للمفاىيم الرياضية ا٤بهمة ُب الفرائض- 6
. 3=21"× 7 ٕبيث7  ألنو يوجد عدد صحيح كىو 3ٔب يقبل القسمة ع21العدد - 
 . "b يقسم a" مكافئ لقولنا إف  " a يقبل القسمة على b" إف قولنا - 
الصفر يقبل القسمة على أم عدد صحيح ما عدا نفسو، بينما ال يوجد عدد صحيح يقبل - 

 .القسمة على الصفر
 ()".كل عدد صحيح يقبل القسمة على الواحد- 
 ()". عامل ١بميع األعداد فبل ضركرة لكتابتو مع العوامل ألنو معلـو ضمنان 1حيث أف العدد "

، 4، 2، 0:  إذا كاف آحاده عددا زكجيا أم إذا كاف آحاده أحد األعداد التالية2يقبل العدد القسمة على "- 
 كإف ٓب يكن فنسميو عددا فرديا، كال ٱبلو العدد ، نسميو عددا زكجيا2كإذا كاف العدد يقبل القسمة على  .8، 6

. الصحيح من أحد ىذين الوصفْب
 3. إذا كاف ٦بموع أرقاـ خاناتو يقبل القسمة على 3يقبل العدد القسمة على- 
 4. إذا كاف الرقم ا٤بكوف من آحاده كعشراتو يقبل القسمة على 4يقبل العدد القسمة على- 
.  5 أك0 إذا كاف آحاده إما 5يقبل العدد القسمة على- 
.  معا3 ك 2 إذا كاف يقبل العدد القسمة على 6يقبل العدد القسمة على- 
)". إذا كاف آحاده صفرا10يقبل العدد القسمة على -  ) 
 . ٲبكن ٙبليلو بشكل كحيد إٔب حاصل ضرب أعداد أكلية()كل عدد طبيعي"

 .كالعدد األكٕب ىو العدد الطبيعي الذم لو قا٠باف موجباف فقط
 .2ال يوجد عدد أكٕب زكجي غّب العدد- 
 ()"....31، 29، 23،  17،19، 11،13، 7، 5  ،3، 2 ىياألعداد األكلية- 

 :بطرؽ ٨بتلفة، منها (أ .ـ.ـ)إٯباد ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر لعددين أك ألعداد - 7
 56=8×7: حاصل ضرّٔما،مثاؿ=٥بما (أ .ـ.ـ)إذا كانا عددين متتاليْب، فإف - أ

 6=2×3:حاصل ضرّٔما، مثاؿ=٥بما (أ .ـ.ـ)إذا كانا عددين أكليْب، فإف - ب

                                                           

 34، ص2، طفصوؿ في مبادئ الرياضياتانظر السعيد، كا١بوعي  ()
  63، ص5، ط(كزارة المعارؼ، السعودية)الحساب لتعليم الكبار للصف األكؿ متابعة العقيل  كبوبشيت كعمر،  ()
 36  -34، ص2، طفصوؿ في مبادئ الرياضياتانظر السعيد،   كا١بوعي ()
 ( الواحدغّبغّب أكٕب )إضافة :الباحث  ()
 39  -38،ص انظر ا٤بصدر السابق()
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 (الفرؽ بينهما÷اآلخر)بسط ناتج تبسيط × حاصل ضرب أحدٮبا  =(أ .ـ. ـ(ألم عددين- ج
 ()(70=7× 10= 144 تبسيط بسط× 10=10،14 أ للعددين.ـ.ـ: مثاؿ
  : 8، 6أ للعددين .ـ.إلٯباد ـ- 
 62نقسم العدد األصغر على الفرؽ بْب العددين  .ُ
 31كنبسط الكسر ليصبح  .ِ
 24=8×3ك نأخذ البسط ك نضربو ُب العدد األكرب  .ّ

  : 60، 35أ للعددين .ـ.إلٯباد ـ- 
 3525نقسم العدد األصغر على الفرؽ بْب العددين  .ُ
 75كنبسط الكسر ليصبح  .ِ
 420=60×7نأخذ البسط كنضربو ُب العدد األكرب  .ّ

  : 25، 20، 16إلٯباد ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر لؤلعداد - 
 4=164 فيكوف 20، 16 على الفرؽ بْب العددين 16نقسم العدد األصغر   .ُ
 4كبسط الناتج ىو  .ِ
 20=80×4نأخذ البسط كنضربو ُب العدد األكرب  .ّ

 25 ك العدد الثالث 80كنكرر ا٣بطوات بْب العدد ا١بديد 
 2555نقسم العدد األصغر على الفرؽ بْب العددين  .ْ
 511كنبسط الكسر ليصبح  .ٓ
 400=80×5نأخذ البسط كنضربو ُب العدد األكرب  .ٔ
كٲبكن ا٢بصوؿ على ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر لعددين عن طريق قسمة حاصل ضرب العددين - د

 :على القاسم ا٤بشَبؾ األكرب للعددين، مثل
 { 9، 3، 1} ىي 9، قواسم العدد {15، 5، 3، 1} ىي 15قواسم العدد - 1

 : كبالتإب يكوف3 ىو 15، 9إذف القاسم ا٤بشَبؾ األكرب للعددين 
91×5=9، 15أ للعددين .ـ.ـ

=
15×9

3   =45 

                                                           

جرَّب الباحث ىذه الطريقة، كٓب يطلع عليها ُب أم مرجع( )
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 { 12، 6، 4، 3، 2، 1}ىي12، قواسم العدد{ 8، 4، 2، 1} ىي8قواسم العدد - 
 : كبالتإب يكوف4 ىو 12، 8فيكوف القاسم ا٤بشَبؾ األكرب للعددين 

  24= 81×3 = 84×12 =12، 8أ للعددين .ـ.    ـ

 .كيتم إٯباده بتحليل العددين، ٍب ضرب العوامل ا٤بشَبكة كغّب ا٤بشَبكة ببعضها"-ق

 عامل مشَبؾ 2 6 4
 عامل غّب مشَبؾ 2 3 2
 عامل غّب مشَبؾ 3 3 1
1 1   

 ()"12=3×2×2=6، 4للعددين  (ب.ـ.ـ)
2=  بضرب العوامل ا٤بشَبكة6، 4للعددين (أ.ـ.ؽ)كٲبكن إٯباد القاسم ا٤بشَبؾ األكرب 

 مفهـو المجموعة
باقة )، ك(فريق من البلعبْب)، ك(سرب من الطيور):(مثبلن )، فنقوؿ (٦بموعة)تستعمل ُب اللغة كلمات كثّبة ٗبعُب "

من ىذا السرب، ككل العب ىو عنصر ُب ىذا الفريق، ككل كردة ىي عنصر ( عنصران )حيث كل طّب يعِب : (كرد
٦بموعة أياـ : كمثاؿ ذلك. تستعمل ُب الرياضيات للداللة على مفهـو معْب (٦بموعة) كلكن كلمة –. ُب الباقة

السبت، األحد، االثنْب، الثبلثاء، }:، كالتإب{  }:األسبوع ٲبكننا كتابتها بْب قوسْب ٩بوجْب على النحو
 .{األربعاء، ا٣بميس، ا١بمعة

ىي عبارة عن مفردات ٘بمع مع بعضها حْب يضمها كصفان :"لذلك ٲبكن معرفة آّموعة من ىذا ا٤بفهـو كالتإب
 ()". لتدؿ على ا٠بها؛٧بددان كٙبديدان دقيقان ٲبكن ٝبعها لتماثلها كتشأّها، ككضعها بْب القوسْب

 :ٮبا"كللتعبّب عنها ىناؾ طريقتاف،. للتعبّب عن اسم آّموعة نستخدـ الرموز كاألحرؼ
 .{ }:ُب ىذه الطريقة تكتب ٝبيع العناصر بْب قوسْب ٩بوجْب على النحو: طريقة ذكر العناصر بشكل صريح- أ

حيث أف آّموعات ال هتتم بالَبتيب، كيتم كضع فواصل بْب العناصر، مع عدـ تكرار العنصر الواحد أكثر من 
 .، بشكل صريح(10 – 2)اكتب ٦بموعة األعداد الزكجية بْب : مثاؿ. مرة

 {.8، 6، 4}=٦بموعة ا٢بل، كالٍب سنرمز ٥با بالرمز س: ا٢بل

                                                           

41، اإلصدار الثاين، صعلم الفرائض كالمواريث إيضاح المنظومة الرحبيةالراكم، انظر ( )

245، ص1، ططرؽ تدريس الرياضيات كالعلـوسليماف، كعريفج  ()
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عندما تواجهنا ٦بموعة يصعب حصر عناصرىا كلها، نكتفي : (أك بشكل ضمِب )طريقة ذكر الصفة ا٤بميزة - ب
 .بذكر الصفة الٍب تشَبؾ فيها العناصر داخل آّموعة

 (.18)قاسم من قواسم العدد  (س)اكتب آّموعة بشكل ضمِب، حيث : مثاؿ
 {18حيث س قاسم من قواسم العدد : س}=آّموعة ا٤بطلوبة س: ا٢بل

 ()"{.8<حيث ص عدد طبيعي:ص}=ىي ص(8)٦بموعة األعداد الطبيعية الٍب تزيد عن:مثاؿ آخر

 (جوف فن)أشكاؿ 
ىي أشكاؿ تستخدـ لتوضيح األفكار كا٤بسائل ا٤بتعلقة بآّموعات كىي عبارة عن منحنيات مغلقة للتعبّب عن "

 .آّموعة
 :ٕبكما م( فن)نعرب عنها بأشكاؿ  {7، 9، 5، 3}: آّموعة س: مثاؿ

 
 داخل الشكل ألف 8ٓب نكتب :إما إذا كاف العنصر ال ينتمي إٔب آّموعة، فبل يوضع داخل الدائرة، فمثبلن - 
8àس. 

إف العبلقة بْب العناصر كآّموعة ىي عبلقة انتماء، كاالنتماء إٔب آّموعات الرياضية يعرب عنو بالرمز: االنتماء
 :(مثبلن )فنقوؿ  (ينتمي)كيقرأ 

 ؛ مثبلن ال ينتمي إٔب آّموعة6 من عناصر آّموعة احملصورة بْب القوسْب، بينما العدد 3 ألف ؛{7، 3، 5}3
 :ألنو ليس عنصران فيها، كنعرب عن ذلك

6à{5 ،3 ،7}حيث؛ à (ليس عنصران ُب آّموعة)أك (ال ينتمي)تعِب."() 

. كيعترب ٨بطط فن من ا٤بنظمات التخطيطية الٍب تساعد على القراءة كفهم ٧بتول ا٤بادة"
٨بطط فن للمقارنة بْب مفهومْب أك مصطلحْب كىو عبارة عن دائرتْب : كيوجد ىناؾ عدة أنواع مثل

متقاطعتْب، كنوع آخر عبارة عن ثبلث دكائر متقاطعة للمقارنة بْب ثبلثة مفاىيم أك مصطلحات، أك 
 ()".أربع كىكذا، كتكمن ا٤بقارنة ُب ٙبديد أكجو الشبو كاالختبلؼ

 :كمن األمثلة على التقاطع ُب آّموعات

                                                           

246 ص، ا٤بصدر السابق()

247 ص، ا٤بصدر السابق()

167،  ص1، ط استراتيجية في التعلم النشط101 الشمرم، ()

*3*9

*5*7 
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 ()"أكتب أعداد الرسامْب ُب الفراغات داخل الدكائر؟

 (7.5)شكل رقم 
 شكل فن يوضح مقارنة بْب ثبلثة مفاىيم

 :المخططات السهمية
، (تكوناف متساكيتْب)لتوضيح أمثلة من قواعد تربط بْب فئتْب قد "تستخدـ ا٤بخططات السهمية 

 ()"كا٤بوجودة ُب الشكل التإب أ، ب

                                                           

218، ص1، طتعليم الرياضيات باستخداـ الوسائل التعليميةشواىْب،  ()

  25-24ص ، د ط،المدرس كالرياضيات الحديثة كالتقليدية انظر خضر، ()

الرسم على 

 الزجاج 

 الرسم على

 الورؽ 

 




 البالستيكالرسم على 

 

 ير٠بوف على الورؽ كالببلستيك كالزجاج 10 ير٠بوف على الزجاج                 200"
 ير٠بوف على الورؽ كالزجاج 15 ير٠بوف على الببلستيك              450
 ير٠بوف على الببلستيك كالزجاج 50 ير٠بوف على الورؽ                 300
  ير٠بوف على الببلستيك كالورؽ60
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 (8.5)شكل رقم 

 ٭بوذج ٨بطط سهمي


،كٲبكن أف ييستخدـ كركائز ُب  من الوارثات النصفصاحبةاستخداـ شكل فن ُب كتابة شركط - 8
 .ٝبيع الدركس

 
 (9.5)شكل رقم 

 (شكل فن) شركط صاحبة النصف من الوارثات 
 خاص ببنت االبناللوف السماكم . 

 :من الشكل السابق استخرج شركط إرث النصف لكل من

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -  .عدـ األشقاء كالشقائق 5 

 

 

 

 

 

    - .عدـ األصل الوارث من الذكور 4 

 عدـ ا٤بعصب  1 -  .  

  . -  عدـ ا٤بشاركة 2

  . - .األعلى منهاعدـ الفرع الوارث  3

 (عاصمتها – القاعدة )

  

  (عامل من عوامل– القاعدة )

 ص س

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

2 

3 

5 

7 

العراؽ 

األردف 

لبناف 

 مصر

القاىرة 

بغداد 

دمشق 

بّبكت 

 عماف

 ص س

 (ب  ) (أ  )
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 ..………..………..………………….………..….…………… .……….………:  البنت
 ..………..………..………….………………..…………… .……….………: بنت االبن

 ..………..………..………………..………………… .……….………: الشقيقةت األخ
 ..………..………..………………..…………………… .……….………: ألبت األخ

،كٲبكن أف ييستخدـ كركائز ُب  من الوارثاتأصحاب الثلثْباستخداـ شكل فن ُب كتابة شركط - 9
 .ٝبيع الدركس

 
 (10.5)شكل رقم 

 (شكل فن)شركط أصحاب الثلثْب من الوارثات 
 خاص ببنت االبناللوف السماكم . 

 :من الشكل السابق استخرج شركط إرث الثلثْب لكل من
 ..………..………..…………………………………..………… .……….………:  البنتْب أك أكثر

 ..………..………..……………………….…………….…… .……….………: بنٍب االبن أك أكثر
 ..………..………..………………………………… .……….………:ين الشقيقتْب أك أكثرت األخ
 .………..………..……………………………………… .……….………:ين ألب أك أكثرت األخ

 
 

العبلقة بْب من يرث بالفرض فقط أك بالتعصيب  ُب كتابة  مع آّموعاتاستخداـ شكل فن- 10
 .فقط أك ّٔما، كٲبكن أف ييستخدـ ُب التقوًن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -  .عدـ األشقاء كالشقائق 5 

 

 

 

 

 

    - .عدـ األصل الوارث من الذكور 4 

 عدـ ا٤بعصب  1 -  .  

  . - كجود ا٤بشاركة 2

  . - .األعلى منهنعدـ الفرع الوارث  3
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 (11.5)شكل رقم 

  شكل فن(فرض أك تعصيب أك ّٔما- تعصيب - فرض ) أصحاب اإلرث


 :من شكل فن  السابق أكمل آّموعات التالية
 ..... ،..... ،..... ،.....=من يرث بالفرض فقط .ُ
 {..………..…..………….………}=من يرث بالفرض فقط أك التعصيب فقط أك ّٔما .ِ

العبلقة بْب من يرث بالفرض فقط أك بالتعصيب  ُب كتابة  مع آّموعاتاستخداـ شكل فن- 11
 . التقوًنُبفقط أك ّٔما، كٲبكن أف ييستخدـ 

 
 :من شكل فن السابق أكمل آّموعات التالية

 ..………..…………………………………… .……….……….}=من يرث بالفرض فقط .ُ
 ..………..…………………………………… .…………….}=من يرث بالتعصيب فقط .ِ
 ..………..………………………………… .………….}=من يرث بالفرض أك بالتعصيب .ّ

األخ ش           *أب األب *األب        *ابن االبن *االبن   بنت *
ابن األخ ش  *  ألبتاألخ*كلد األـ*أـ أب األـ        * 
األـ   *ا٤بعتق أك ا٤بعتقة* العم ش *
 ابن البنت*البنت*ابن العم ألب *

ابن االبن كإف نزؿ *االبن    *
األخ ألب *األخ ش   *
ابن األخ ش كإف نزؿ   * 
ابن األخ ألب كإف نزؿ   *
العم ش كإف عبل   *
العم ألب كإف عبل *

ابن العم ش كإف نزؿ   *
ف نزؿ إابن العم ألب ك  *
ا٤بعتق أك ا٤بعتقة   * 




األـ    *األب                  *
ا١بدة الصحيحة * أب األب             *

كلد األـ *كإف عبل               
 الزكج أك الزكجة                        *

 فرضيرث باؿ تعصيبيرث باؿ
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 ..………..………………………….}=من يرث بالفرض فقط أك بالتعصيب فقط أك ّٔما .ْ
 .………..………..………………………………… .……….……….}=من ذكم األرحاـ .ٓ
 

 :استخداـ ا٤بخطط السهمي ُب الفرائض- 12

 
 (12.5)شكل رقم 

 سؤاؿ على الفرائض باستخداـ ا٤بخطط السهمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من األرحاـ

 إذا انفردت يكوف نصيبها السدس

 ال يرث إال بالتعصيب

 ترث عصبة مع الغّب

 يرث بثبلث طرؽ

 إذا انفردت يكوف نصيبها النصف

 

األب 

االبن 

البنت 

 ألـ األخت

ا٣باؿ 

 العم

 (ب ) (أ)
 من األرحاـ

 إذا انفردت يكوف نصيبها السدس

 ال يرث إال بالتعصيب

 ٰبجبها الشقائق أك الشقيقات

 يرث بثبلث طرؽ

 إذا انفردت يكوف نصيبها النصف

 

األب 

االبن 

البنت 

 ألـ األخت

ا٣باؿ 

 األخت ألب

 (ب ) (أ)

 (ب )ما يناسبو من العمود  (أ )صل من العمود : السؤاؿ
 

 (ا٢بل )
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 .الكلمات ا٤بتقاطعة ُب تقوًن الطبلباستخداـ - 13
أكتب أحرؼ الكلمة الٍب تعرب عن كل ٝبلة من ا١بمل اآلتية أفقيان أك : لعبة الكلمات ا٤بتقاطعة

 .عموديان ُب ا٤بخطط ا٤برفق للُّعبة
 :ان أفقي

 صرفو عن حاجتو قسرا كقهره، أذلو/فرض اإلخوة ألـ- 1
 (معكوسة)
 زيادة ُب السهاـ كنقص ُب األنصبة/طعم ماء البحر- 2
حرؼ عطف يفيد التعقيب /اسم سورة من القرآف الكرًن- 3

 با٤بواريثابن ثابت،أٍعلىمي الصحابة/ كالَباخي
تأخذ ثلث الباقي ُب /(معكوسة)األخ من األب كاألـ معان - 4

رًيػَّتػىٍْب   (معكوسة)ا٤بسألتْب العيمى
 من ا٢بركؼ الشفوية/ فعل األمر من قاـ /ميتيوفً مفرد - 5

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8          

 (معكوسة)ا٢بظُّ من كٌل شيء،جزء من شيكىو  ،كنيصيب كأنصبة أنصباءي  مفرد/يىعوؿ عاؿى فعل األمر من - 6
ياةي النػٍَّفس /كالد، أك من يتولَّد عنو آخر من نوعو/حرؼ من ا٢بركؼ ا٤بقطعة أكؿ سورة البقرة- 7   ما ًبًو حى
 ()(عدـ العاصب- 2أف ال تستغرؽ الفركض الَبكة - 1: لو شرطاف ٮبا)/ ........ك األب كالعٌم، أك األب :األبواف- 8

أخو :من العصبات/زكجة مع الفرع الوارثفرض اؿ- 1:ان مرأس
  (معكوسة)األب 

فعل /من موانع اإلرث/ يكوف جوابنا، عكس نػىعىممحرؼ نف- 2
 األمر من كىٕبى 

يكوف /فرض إناث الفرع الوارث إف ٓب يكن ٥بن معصب- 3
 ألب أك ألـ أك لبلثنْب

ىٍرعىى ىواألبُّ  /ًقلَّةي العىٍقًل كىفىسىاديهي - 4
 (معكوسة)، مادة فعلو ا٤ب

حرؼ /تعيس، قليل ا٢بظ، عكسو سعيد/من حركؼ ا٢بلق- 5 
 من ا٢بركؼ ا٤بقطعة أكؿ سورة يوسف

 8 7 6 5 4 3 2 1 ا٢بل
ك ؽ ـ ق  ث ؿ ث  1
ؿ ك ع  ح ؿ ا ـ  2
د م ز  ـ ث  ف  3
أ ـ  ش ؽ م ؽ   4
ـ  ـ ؽ  ف ت ـ  5
 ف ص م ب  ؿ ع  6
ح ك ر  ب أ  ؿ  7
د ر  ؿ ا خ ؿ ا  8  

 كردت ُب القرآف الكرًن أكثر من مرَّة :بلد/(معكوسة)تأىٌمر - كىعىدى  – كذىبى  - قاؿ-  اعتقدى : فعل ماض ٗبعُب- 6
 مفرد حيدكد/يطلق على األخ ألـ أك األخت ألـ- 8 ضىٍوءه كسطوع، ضٌد الظُّلمة/ ميٍستىًقيمبأنو  طىرًيقكصف لل-  7

 (13.5)شكل رقم 
 (كلمات متقاطعة) لعبة تعليمية 



                                                           

193، ص2، طتقريب الفرائض الشمساف، ()
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:                                                                                       ا٤بسألتاف العيمىرًيػَّتىاف- "14
                                    .(زكجة، كأـ، كأب )، أك (زكج، كأـ، كأب ):أركاف العيمىرًيػَّتػىٍْب - 1
.                                                                                                   ألنو أكؿ من قضى لؤلـ بثلث الباقي- -نسبة إٔب عمر بن ا٣بطاب : كجو تسميتهما بذلك- 2
 :قسمتهما- 3

  العيمىرية مع الزكجا٤بسألة 

 6 
 3 12 زكج
 1 الباقي13 أـ
 2 الباقي أب

العيمىرية مع الزكجة
() 

 4 
 1 14 زكجة
 1 الباقي13 أـ
 2 الباقي أب

، ألف مقاـ فرض 6جعلنا أصل ا٤بسألة من : ا٤بقَبحةا٣بطوات
.  ٥بماأ.ـ.ـ ىو 6فيكوف 3، 2الزكج كاألـ 

 3 كيتبقى 3= كىوالستة  ُِييعطى الزكج - 1 

 1=  كىو3ٍب تيعطى األـ ثلث ىذا الباقي - 2 
 2ٍب يكوف الباقي نصيب األب كىو - 3  

 كىو مقاـ فرض 4جعلنا أصل ا٤بسألة من : ا٤بقَبحةا٣بطوات

 يػيبىسَّط مع مقاـ فرض األـ  3الزكجة ألف الباقي
ُّ
 . 

 3 كيتبقى 1= كىواألربعة 14ة عطى الزكجتي - 1 
 1=  كىو3ٍب تيعطى األـ ثلث ىذا الباقي - 2 

 2ٍب يكوف الباقي نصيب األب كىو - 3  
 

 6 نصيبو الوارث
 3 6× 12 زكج
 1  ×13= الباقي13 أـ

 2 2=1-3 =الباقي أب

 
 4 نصيبو الوارث
 1 4× 14 زكجة
 1  ×13= الباقي13 أـ
 2 2=1-3 =الباقي أب

 

                                                           

 70 – 69ىػ، ص1435، طبعة الفرائض مقرر السنة الثانية الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود، انظر  ()
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 :كٛبثيلها بالقطاعات الدائرية ( ردّْيَّة – عائلة –عادلة )أمثلة ٤بسائل - 15
 :مثاؿ ٤بسألة عادلة

 ٦بموع الفركض–1212=ع عادلةا٤بسألة  الكيفية الوارث
=  فرض زكج

14 312
 

312
 

=  فرض أـ
16

 
212

 
212

 

312+2  - 1212= 712 =ع  تعصيب ابن
 

=712 

ع آّموع +  2 +  312
 

=
1212 

 7 +  2 +  312
 

=
1212 

 :مثاؿ ٤بسألة عائلة

 نصيبو الكيفية الوارث
 عائلةا٤بسألة 

 آّموع÷ ا٤بقدار =نصيبو ا١بديد

=  فرض زكج 14 312 312
 

÷=
1312 313 

=   فرض أـ 16 212  212
 

÷=
1312 213 

812   812 = 23 فرض بنتاف
 

÷ =
1312 813 

13  آّموع
12  =

 8 +  2 +  312
 

 213+ 313+813=13 

13 
 :حل مسألة ردية بدكف الزكجية

 
 

 الطريقة الوارث
 نصيبو
 ٦بموع الفركض÷ الفرض =النصيب 64 رديةا٤بسألة 

  1=6  ×16 16 فرض أـ
46

÷
16
 

 16
 
=× 64  14 

 3=6  ×12 12 فرض بنت
36
 
=  

46
÷

36
 

× 64  34 

16 + 3  آّموع آّموع
 

=  46 4 44=34+14 
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 :6أ ٥بما ىو .ـ. يكوف ـ2، 6حل آخر ٤بسألة ردية بدكف الزكجية، مقاما الفرضْب ٮبا  

 
 

 (14.5)شكل رقم 
  ٛبثيل بياين بالقطاعات الدائرية ألنصبة الورثة قبل الرد كبعده

 :حل مسألة ردية مع الزكجية

 :، كا٢بل بطريقة أخرل24 يكوف ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر ٥بم ىو 2، 6، 8ا٤بقامات 

1/6ا م

البنت
1/2

الم ب ي
1/3

ا نصب قبلالرد

ا م البنت الم ب ي

1/4ا م

البنت
3/4

ا نصب بعدالرد

 التفسّب نصيبو 6الطريقة الوارث

16  1=6 × 16 16فرض أـ
 

÷16
=

46
 

 × =
64 14 

12فرض بنت
 

 
 

12 × 6=3 12
 

÷12
=

46
 

 × =
64 34 

 رديةا٤بسألة =آّموع آّموع

 

44
=

34
+

14 

 نصيبو الكيفية الوارث
 رديةا٤بسألة 

 - 1)×  (٦بموع فركض غّب الزكجة )÷ فرضو =سهاـ غّب الزكجة
 (فرض الزكجة 

 432= 18 324 = 18 فرض زكجة

=  فرض أـ 16 424 424
 

÷1624 × 2124 =424
 

 × 2416 × 2124 =732 

=  فرض بنت 12 1224 1224
 

÷1624 × 2124=1224
 

 × 2416 × 2124 =2132 

324+ 4 + 12 =  آّموع
 

 =1924 432 + 732 + 2132
=

3232 
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 :(طريقة ثانية)حل مسألة ردية مع الزكجية 

 الكيفية الوارث
 نصيبو 
 ردية ا٤بسألة 

مسألة 
 الزكجية

8 

مسألة غّب 
 الزكجية

4 

 =نصيب غّب الزكجة
نصيبو ُب × الباقي بعد نصيب الزكجة 

 مسألة غّب الزكجية

 324= 18 فرض زكجة
18

  -414
8 =432 

78 16 =424 فرض أـ
 

16
 

14
 

78
 


14=732 

=  فرض بنت 12 1224 12
 

34
 

78


34=2132 

+ 12 آّموع  4 + 324
 

=
1924 88 78

 
44 732+ 432+2132=32 

32 
 (طريقة ثالثة)حل مسألة ردية مع الزكجية 

 19األنصبة  24األصل  الوارث
 رديةا٤بسألة

=سهاـ غّب الزكجية
فرضو

ةملزكجا×٦بموع فركض غّب الزكجة األصبلألصل−سهاـ 
 

 4= 24×16 16فرض أـ
4
16 × 2124 =732 

 12= 24×12 12فرض بنت
12
16 × 2124 =2132 

 3= 24×18 18فرض زكجة
18=432 

 24 كىو 2، 6، 8أ للمقامات .ـ.يكوف أصل ا٤بسألة ـ
 32، كيصبح مصح ا٤بسألة ىو ا٤بقاـ ا١بديد 24× الفرض=إلٯباد نصيب كل كارث

 2419نصيبو 24الطريقة الوارث
  (رديةا٤بسألة )

 

 سهامو

 18فرض زكجة
18×  24= 

18 =432 
 16فرض أـ

16×  24=
424

 
÷1624 × 2124 =424

 
 × 2416 × 2124 =732 

1224 12=24×12 12فرض بنت
 

÷1624 × 2124=1224
 

 × 2416 × 2124 =2132 
  24× الفرض= لنوجد نصيب كل كارث

 (الباقي بعد فرض الزكجة)×  (٦بموع فركض غّب الزكجة )÷ فرضو =كسهاـ غّب الزكجة

16 = 12+4 

6 
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األصل  الوارث
24 

 2419نصيبو 
 ردية ا٤بسألة 
 

 مسألة أصل

 8الزكجية
  غّب الزكجية مسألةأصل

 32=4 × 8=ا٤بصح 4

414 - 1 3= 24×18 18فرض زكجة
8 =432 

 4= 24×16 16فرض أـ
7 

 1= 6 × 16 16فرض
78
 


14= 732 

 3= 6× 12 12فرض 12= 24×12 12فرض بنت
78


34=2132 

 الباقي بعد نصيب الزكجة× نصيبو ُب مسألة غّب الزكجية =سهاـ غّب الزكجة: كيكوف

 
 

 (15.5)شكل رقم 
 قطاعات الدائرية ألنصبة الورثة قبل الرد كبعدهؿ ٛبثيل بياين با

 :توضيح لكيفية إٯباد نصيب كل فرد ُب مسألة عائلة

 1213 (عائلةا٤بسألة  )نصيبو الكيفية الوارث
 

 آّموع÷ ا٤بقدار =نصيبو ا١بديد

312 14فرض زكج
=

14
 312

 
÷1312 = 313 

212 16فرض أـ
=

16
 212

 
÷1312 =213 

812 23فرض بنتاف
=

23
 

812
 

÷1312 = 813 
+ 8   آّموع  2 +  312

 
=

1312 213+ 313+813=13 

13 
 12×الفرض =، لنوجد نصيب كل كارث12 ىو 3، 6، 4أ ٤بقامات الفركض .ـ.ـ

الزوج 
1/8

ا م
1/6

البنت
1/2

الم ب ي
5/24

ا نصب قبلالرد

الزوج  ا م البنت الم ب ي

الزوج 
1/8

ا م
7/32

البنت
21/32

ا نصب بعدالرد

6 
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 :توضيح لكيفية إٯباد نصيب كل فرد ُب مسألة عادلة
 سهامو  (عادلةا٤بسألة )نصيبو  12الكيفية الوارث

 3 3=12× 14 14فرض زكج
 2 2=12× 16 16فرض أـ
 7 (2+3- )12=ع تعصيب ابن

  12×الفرض =لنوجد نصيب كل صاحب فرض
أ ٤بقامات الفركض تكوف ا٤بسألة .ـ.إذا كجد عصبة ككاف ٦بموع أنصبة أصحاب الفركض أقل من ـ

 .( ٦بموع أنصبة أصحاب الفركض –12=ع)عادلة، كيكوف نصيب العصبة 
يرل الباحث اإلطالة الشديدة كتداخل األلفاظ ا٤بوجودة ُب ا١بزء النظرم : تصحيح االنكسار- 16

النّْسب الٍب ينظر "ا٣باص بتصحيح االنكسار ُب الفرائض ككأهنا ألغاز ٙبتاج إٔب فك شفرهتا، كخاصة 
ّٔا بْب الرؤكس كالسهاـ ككيفية النظر بينها، كالنسب الٍب ينظر ّٔا بْب الرؤكس مع بعضها ككيفية 

 :ٲبكن أف ٬بتصر ا٣بطوات ُب كل االنكسارات بطريقة عامة لكل ا٢باالت كالتإبك()".النظر بينها
 .نقسم نصيب كل فريق على رؤكسو لنوجد نصيب الفرد صحيحان - 1
 .أ ٤بقاماهتا.ـ.إذا كيجدت انكسارات ُب أنصبة أفراد فريق أك أكثر، نأخذ ـ- 2
أ ٤بقامات نصيب األفراد ا٤بنكسرة لنوجد مىصحَّ ا٤بسألة، ككذلك .ـ.نضرب أصل ا٤بسألة ُب ـ- 3

 :مباينة الرؤكس للسهاـ: مثاؿ ".نضربو ُب نصيب كل فريق ككل فرد لنجعل األنصبة صحيحة
 :مسألة انكسار على فريق كاحد مع مباينة الرؤكس للسهاـ

 
 
 
 
 

 :الشرح

                                                           

159 - 158، صىػ1435طبعة ،الفرائض مقرر السنة الثانية الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،انظر ( )

=        ×                   
        زكجتاف  

 
14
  2/1 

 6/2 3 ب  ثبلثة أعماـ3

248

1 2

أصل  جزء السهم
 ا٤بسألة

 مصح ا٤بسألة

النصيب 
 أك السهاـ

 الفريق
 أك الرؤكس
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 فوجدناىا متباينة فأثبتنا الرؤكس ٝبيعها فكانت (1) كبْب سهامهن(2)نظرنا بْب رؤكس الزكجات- 1
 .جزء السهم

فوجدنا السهاـ منقسمة على الرؤكس فَبكناىا، ( 3) كبْب سهامهم (3 )نظرنا بْب رؤكس األعماـ- 2
 .كٓب تدخل ُب جزء السهم

 . (8 ) كىو رؤكس الزكجات فحصل مصح ا٤بسألة(2) ُب جزء السهم (4)ضربنا أصل ا٤بسألة - 3
 ()".ضربنا نصيب كل فريق ُب جزء السهم كقسمناه عليو- 4

 :كتكوف الطريقة ا٤بقَبحة كالتإب
 جدكؿ مقَبح ٢بل مسألة انكسار على فريق كاحد مع مباينة الرؤكس للسهاـ

 .نقسم نصيب كل فريق على رؤكسو لنوجد نصيب الفرد صحيحان - 1
 .2كيجد انكسار ُب نصيب فرد فريق الزكجية فقط، كمقامو - 2
، ككذلك نضربو ُب نصيب كل فريق 8=2×4 لنوجد مصح ا٤بسألة 2نضرب أصل ا٤بسألة ُب - 3

 .كنصيب كل فرد لنجعل األنصبة صحيحة
 :كتكوف الطريقة ا٤بقَبحة كالتإبكىذا مثاؿ على موافقة الرؤكس للسهاـ،

 :جدكؿ مقَبح ٢بل مسألة انكسار على فريق كاحد مع مباينة الرؤكس للسهاـ

 .نقسم نصيب كل فريق على رؤكسو لنوجد نصيب الفرد صحيحان - 1
                                                           

161- 160، صىػ1435طبعة ،الفرائض مقرر السنة الثانية الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،انظر ()

 8=2×4=ا٤بصح الفردنصيب  نصيب الفريق 4األصل  الوارث
 نصيب الفرد ا١بديد نصيب الفريق ا١بديد

  زكجتاف  2

 
1= 2÷1 1=4 × 14 14فرض

2 2 1 

3 ع  أعماـ3 = 1− 4 ÷  3=1 6 2 

 6=2×3=ا٤بصح الفردنصيب  نصيب الفريق 3األصل  الوارث
 نصيب الفرد ا١بديد نصيب الفريق ا١بديد

  شقائق  4

 
1=4 ÷2 2=3 × 23 23فرض

2 4 1 

1 ع أخ ألب = 2− 3 ÷  1=1 2 2 
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  .2كيجد انكسار ُب نصيب فرد فريق الشقائق فقط، كمقامو - 2
، ككذلك نضربو ُب نصيب كل فريق 6=2×3لنوجد مصح ا٤بسألة 2نضرب أصل ا٤بسألة ُب - 3

 .كنصيب كل فرد لنجعل األنصبة صحيحة
 :، كتكوف الطريقة ا٤بقَبحة كالتإبكىذا مثاؿ االنكسار على فريقْب مع مباينة الرؤكس كالسهاـ

 :جدكؿ مقَبح ٢بل مسألة انكسار على فريقْب مع مباينة الرؤكس للسهاـ

 .نقسم نصيب كل فريق على رؤكسو لنوجد نصيب الفرد صحيحان - 1
أ .ـ.كيجد انكسار ُب نصيب فرد فريق الشقائق ككذلك نصيب فرد فريق األعماـ، نأخذ ـ- 2

 .12=4×٤3بقامات نصيب األفراد ا٤بنكسرة كىو 
أ ٤بقامات نصيب األفراد ا٤بنكسرة لنوجد مصح ا٤بسألة .ـ.نضرب أصل ا٤بسألة ُب ـ- 3
 .، ككذلك نضربو ُب نصيب كل فريق كنصيب كل فرد لنجعل األنصبة صحيحة48=12×4

 :، كتكوف الطريقة ا٤بقَبحة كالتإب فرؽ مع موافقة الرؤكس كالسهاـ3كىذا مثاؿ االنكسار على 
  فرؽ مع مباينة الرؤكس للسهاـ3جدكؿ مقَبح ٢بل مسألة انكسار على 

 

 48=12×4=ا٤بصح الفردنصيب  نصيب الفريق 4األصل  الوارث
 نصيب الفرد ا١بديد نصيب الفريق ا١بديد

  زكجات  3

 
1=3 ÷1 1=4 × 14 14فرض

3 12 4 

3 ع  أعماـ4 = 1− 4 ÷  4=3
4 36 9 

عالت 12األصل  الوارث
 نصيب الفرد نصيب الفريق 17إٔب 

 102=6×17=ا٤بصح
 نصيب الفرد ا١بديد نصيب الفريق ا١بديد

 زكجات  3

 
 6 18 1=3 ÷3 3=12 × 14 14فرض 

1=4 ÷ 2 2=12 × 16 16فرض   جدات4
2 12 3 

 شقيقة  

 
 36 36 6=1 ÷6 6=12× 12 12فرض 

1=6 ÷ 2 2=12 × 16 16فرض   أخوات ألب6
3 12 2 

 3 24 12  = 8÷4 4=12 × 13 13فرض   إخوة ألـ8
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 .نقسم نصيب كل فريق على رؤكسو لنوجد نصيب الفرد صحيحان - 1
كيجد انكسار ُب نصيب أفرد فريق ا١بدات كأفراد فريق األخوات ألب كأفراد فريق اإلخوة ألـ، - 2

 .6=3×2أ ٤بقامات نصيب األفراد ا٤بنكسرة كىو .ـ.نأخذ ـ
، ككذلك نضربو ُب نصيب 102=6×17أ لنوجد مصح ا٤بسألة .ـ.نضرب أصل ا٤بسألة ُب ـ- 3

 .كل فريق ككل فرد لنجعل األنصبة صحيحة

 :حل مسائل على ا٤بناسخات- 17
ثبلثة بنْب، فلم تقسم الَبكة حٌب مات أحدىم عن زكجة كبنت كابن ابن، كالثاين : توُب رجل عن"

 .ابنْب كبنت: ثبلثة بنْب، كالثالث عن: عن
 :(ىم فقط كرثتو)جدكؿ مناسخات ٤بسألة كرثة كل ميت غّب األكؿ 

 ا١بامعة 24 40 15 120 جزء السهم
 360 5 3 8 3 ا٤بسائل
        ت 1 ابن
     ت    1 ابن
   ت      1 ابن
18 زكجة  

 1     15 

12 بنت  
 4     60 

 45     3 ب ابن ابن  
 40   1 ابن     
 40   1 ابن     
 40   1 ابن     
 48 2 ابن       
 48 2 ابن       
 24 1 بنت       

:                                                                                                      الشرح
 .جعلنا مسألة للميت األكؿ- 1
 .جعلنا لكل ميت ثاف مسألة- 2
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نظرنا بْب مسألة كل ميت ثاف كسهامو من األكٔب، فوجدناىا متباينة فأثبتنا ٝبيع ا٤بسائل ببل - 3
.                                                                                                            اختصار

فحصل مائة (5×3×8)نظرنا بْب ا٤بسائل فوجدناىا متباينة فضربنا بعضها ُب بعض- 4
( 3×120)فضربناه ُب ا٤بسألة األكٔب.كىو جزء سهم ا٤بسألة األكٔب(120)كعشركف
 .كىي ا١بامعة(360)فحصل

كقسمناه على مسألتو فكاف خارج  (120)ضربنا نصيب كل كاحد من األكٔب ٗبا ضربت بو كىو - 5
، كخارج (24)كعلى مسألة الرابع  (40)كعلى مسألة الثالث  (15)القسمة على مسألة الثاين 

 .القسمة على كل مسألة ىو جزء سهمها
ضربنا نصيب كل كاحد من ا٤بسائل الثانية ٔبزء سهم مسألتو فكاف لكل كاحد العدد ا٤بثبت - 6

 ()".أمامو ٙبت ا١بامعة
 :كٲبكننا تعديل شرح ا٤بسألة ك تصميم ا١بدكؿ ليكوف ا٤بقَبح كالتإب

 .جعلنا مسألة للميت األكؿ- 1
 .جعلنا لكل ميت تإب مسألة- 2
 .نبسط سهاـ كل ميت مع أصل مسألتو ُب أبسط صورة- 3
 كىو جزء سهم ا٤بسألة األكٔب، كتكوف 120=5 × 3 × 8=أ لؤلصوؿ ا١بديدة.ـ.نوجد ـ- 4

 360=120 ×  3=ا١بامعة
 .أصل مسألتو ا١بديد÷ السهم ا١بديد للميت  × جزء سهم األكٔب=جزء سهم ا٤بسائل التالية- 5
 . ىو نصيبو من ا١بامعةالناتج   فيكوف جزء سهم مسألتو × نصيب كل كارثنضرب - 6
 .األلواف كاضحة الداللة- 7
كمن الناحية الفنية، ليس ىناؾ فرؽ بْب األلواف ا٤بتوافقة كاأللواف ا٤بتباينة، فاألخّبة ٲبكن االستفادة "

 كىذا ما استفدنا بو ُب توضيح أعداد ()."منها ُب رسم التصاميم التزيينية كاإلعبلنات التجارية
 . ا١بدكؿ

 :(ىم فقط كرثتو)٤بسألة كرثة كل ميت غّب األكؿ  (مقَبح)جدكؿ مناسخات 

                                                           

 24 - 23ىػ، ص1435، طبعة الفرائض مقرر السنة الثالثة الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،  ()
 67، ص1، طأصوؿ الرسم كالتلوينكيواف،  ()
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 ا١بامعة 24=5 ÷120 40=3÷120 15=8 ÷120 120 جزء السهم
 360 5 3 8 3 ا٤بسائل
        ت 1 ابن
     ت    1 ابن
   ت      1 ابن

18 زكجة 
 1     15 

12 بنت
 4     60 
 45     3 ب ابن ابن

 40   1 ابن 
 40   1 ابن
 40   1 ابن

 48 2 ابن 
 48 2 ابن
 24 1 بنت

 
 :(ىم فقط كرثتو)جدكؿ مناسخات ٤بسألة أخرل كرثة كل ميت غّب األكؿ 

: زكجة كأربع بنات من غّبىا كعم، فلم تقسم الَبكة حٌب ماتت إحدل البنات عن: توُب رجل عن"
 .زكج كابنْب: زكج كأـ كابن، كالثانية عن

 : الشرح
نظرنا بْب مسألة كل ميت ثاف كسهامو من األكٔب، فوجدناىا متوافقة بالربع فأثبتنا كفق كل - 1

 . منهما
فحصل مائة  (2×3)نظرنا بْب ا٤بثبتات من ا٤بسائل فوجدناىا متباينة فضربنا إحداٮبا ُب األخرل - 2

 .كىو جزء السهم لؤلكٔب (6)كعشركف 
فحصل مائة كأربعة كأربعوف  (24×6)ضربنا األكٔب ٕباصل النظر بْب ا٤بثبتات من ا٤بسائل الثانية - 3
 .كىو ا١بامعة (144)
ضربنا نصيب كل كاحد من األكٔب ٗبا ضربت بو، ككضعنا نصيب كل كاحد من األحياء ٙبت - 4

 .ا١بامعة، كقسمنا نصيب كل كاحد من األموات على مسألتو كالناتج جزء سهمها
 ()".ضربنا نصيب كل كاحد من ا٤بسائل الثانية ٔبزء سهم مسألتو ككضعناه ٙبت ا١بامعة- 5 

                                                           

 26 - 25ىػ، ص1435، طبعة الفرائض مقرر السنة الثالثة الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،  ()
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 :كٲبكننا تعديل شرح ا٤بسألة ك تصميم ا١بدكؿ ليكوف
 .نبسط سهاـ كل ميت مع أصل مسألتو ُب أبسط صورة- 1
كتكوف     . كىو جزء سهم ا٤بسألة األكٔب6=2 × 3= أ لؤلصوؿ ا١بديدة.ـ.نوجد ـ- 2

 144=6 ×  24=ا١بامعة
. أصل مسألتو ا١بديد÷ السهم ا١بديد للميت  × جزء سهم األكٔب=جزء سهم ا٤بسائل التالية- 3
 . ىو نصيبو من ا١بامعةالناتج   فيكوف جزء سهم مسألتو × نصيب كل كارث حينضرب - 4

 :(ىم فقط كرثتو)للمسألة األخرل كرثة كل ميت غّب األكؿ (مقَبح)جدكؿ مناسخات 
 
 
 
 

 ا١بامعة 3 2 6 جزء السهم
 144 8=   4 × 2 / 2   12 /  3 24 ا٤بسائل

18 زكجة
 3        18 

 بنت
23
 

4        24 
 24        4 بنت
        ت 4 بنت
     ت    4    بنت
 30        5 ب عم

14 زكج 
 3     6 

16 أـ
 2     4 

 14     7 ب ابن
14 زكج 

 1 2 6 

 ابن
 3 ب

3 9 
 9 3 ابن
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 ا١بامعة 3=2 ÷1×6 2=3 ÷1×6 6 جزء السهم
 144 8    2       123 24 ا٤بسائل
 18        3 18 زكجة
 بنت

23
 

4        24 
 24        4 بنت
        ت 41 بنت
     ت    41 بنت
 30        5 ب عم

14 زكج 
 3     6 
16 أـ

 2     4 
 14     7 ب ابن

14 زكج 
 1 2 6 
 9 3 3 ب ابن
 9 3 ابن

 :– رٞبو اهلل –يقوؿ اإلماـ الرحيب
 ()"كإف تكن من  أصلها تصح    فَبؾ تطويل ا٢بساب ربح"

 :كيقوؿ أيضان 
 ()"اطلب طريق االختصار ُب العمل    بالوفق كالضرب ٯبانبك الزلل"

 كفيها ينبو اإلماـ الرحيب على أف االختصار مطلوب ُب الوصوؿ ٢بل ا٤بسائل، كأنو كلما قلَّت 
ا٣بطوات ا٤بوصلة للحل فهذا مكسب كيقلل من فرصة كقوع ا٣بطأ، كيظنُّ الباحث قصده ربح ُب 

 .توفّب الوقت كا١بهد مع دقة كسرعة الوصوؿ للحل
يستطيع معلم الفرائض أف يقَبح على الطبلب تأليف مشهد ٛبثيلي ٰبتوم على فكرة من - 18

أفكار الفرائض أك مسألة من مسائلو، كتقدٲبو للمعلم لّباجع مادتو، كمن ٍب يأذف ٥بم بعرضو على 
 .زمبلئهم

                                                           

30، ص1، طمتن الرحبيَّة في علم الفرائضالرحيب،  ()

31، ص ا٤بصدر السابق()
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حوار بْب طالب يقـو بدكر رجل جاء يطلب من شيخ أك قاض تقسيم مّباث رجل مات عن : مثاؿ
أمو كزكجتو كبنتو كعمو كعمتو كأخ لو من أمو، فيتناكؿ الطالب الذم يقـو بدكر القاضي توضيح من 

 .يرث كمن ال يرث باألدلة، كبياف قسمة ا٤بّباث كنصيب كل كارث
ٲبكن للمعلم استثمار مواىب الطبلب الصوتية ُب تسجيل آيات ا٤بواريث أك األحاديث أك - 19

ا٤بنظومات، ككذلك استثمار مواىبهم ُب الرسم كاإللقاء كالتصوير كا٤بونتاج كاإلخراج، كأيضان القدرات 
، فيتم ( بور بوينت– إكسل –كيرد ):ا٤بوجودة لديهم ُب العمل على برامج ا٢باسب ا٤بتنوعة مثل

تصوير دركس ا٤بادة كأنشطتها بكامّبات الفيديو أك غّبىا ٍب رفعها على ا٤بواقع التعليمية بالشبكة 
 (كاتس آب- يوتيوب ):العنكبوتية ا٤بختصة بتدريس الفرائض، أك مواقع التواصل االجتماعي مثل

.ٕبيث يستفيد منها الطبلب بالعودة إليها ُب أم كقت كُب أم مكاف شاءكا
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توصيات الدراسة : الثالثالمبحث 
 .ضافة مقدمة رياضية قبل البدء ُب تأصيل مسائل الفرائض تتضمن الكسور كالعمليات عليهاإ- 1
 .عمل كرش عمل لتدريب كرفع الكفاءة ا٤بهنية ٤بعلمي الفرائض ُب تدريس الكسور- 2
 .تعديل ا٤بفاىيم ا٢بسابية بكتب الفرائض ٗبا يتناسب مع ألفاظ العصر كما درسو الطبلب سابقان - 3
 .تزكيد معلمي الفرائض بكتاب للمعلم ليساعدىم ُب أداء عملهم- 4
 لتوجيو اىتماـ كتركيز الطلبة ٫بو إدخاؿ اآللة ا٢باسبة كا٢باسب اآلٕب ُب تدريس الفرائض- 5

 .عمليات حل ا٤بسائل الفرضية كتنمية ميو٥بم كا٘باىاهتم ٫بو ا٤بادة
تشجيع ا٤بعلمْب كالطبلب على عمل كسائل تعليمية فعَّالة ٣بدمة الفرائض؛بتنظيم مسابقات - 6

للمعلمْب كالطبلب، كرصد جوائز ٥با، كإقامة معارض ٥با كدعمها إعبلميان، كعرضها على ا٤بواقع 
 .التعليمية اإللكَبكنية،كاالستفادة من كسائل التواصل االجتماعي ُب ذلك من أجل التطوير كاإلتقاف

 .االستفادة ٖبربات معلمي ا٤بواد األخرل كالرياضيات ُب تنفيذ الوسائل التعليمية ُب الفرائض- 7
 . زيادة ا٢بصص ا٤بخصصة لتدريس الفرائض- 8
 .تقدًن دكرات ٤بعلمي الرياضيات ُب علم الفرائض، لدفعهم إٔب ا٤بساعدة ُب تطوير ىذا العلم- 9

تضمْب مناىج الَببية اإلسبلمية ُب ا٤برحلتْب االبتدائية كا٤بتوسطة شيئان عن علم الفرائض - 10
 .كأٮبيتو كبعض مسائلو ليكوف ٛبهيدان للطبلب الذين يدرسونو ُب ا٤براحل التالية، مثل ا٤بنهج ا٢بلزكين

تفعيل ا٤بنهج التكاملي ُب ا٤بناىج بإعادة تدريس بعض مسائل الفرائض ُب مناىج الرياضيات - 11
 (...ٝبع الكسور االعتيادية أك األعداد النسبية كطرحها، )ُب ا٤برحلتْب قبل الثانوية ُب دركس 

إبراز دكر علماء ا٤بسلمْب األكائل كا٣بوارزمي ُب خدمة الدين كالعلم كإظهار ٦باالت نبوغهم، - 12
 .كجعل سّبىم تتصٌدر الكتب الدراسية كجزء نظرم مهم لبث ركح طلب العلم ُب أبنائنا

تنويع األنشطة الصفية كغّب الصفية لتحسْب نوعية التعليم بإتاحة الفرص الستثمار مواىب - 13
 .الطبلب الفنية كالتقنية لنغرس فيهم التعلم الذاٌب كالعمل ٣بدمة الدين كالعلم

ألم عددين عن  (أ .ـ.ـ) إلٯباد – على حد علم الباحث –استخداـ الطريقة ا١بديدة - 14
 .(الفرؽ بينهما÷ العدد اآلخر)بسط ناتج تبسيط × حاصل ضرب أحد العددين: طريق
كتمهيد أك ركائز أك كسائل تعليمية عند تدريس مادة  (17)االستفادة با١بزء ا٤بقَبح ملحق رقم -15

 .الفرائض



233 
 

 مقترحات الدراسة :الرابعالمبحث 
 .عمل دراسة عن إمكانية استخداـ احملددات أك ا٤بصفوفات ُب حل مسائل الفرائض -ُ
ُب ضوء ا٤بنهج - با٤برحلة االبتدائية أك ا٤بتوسطة- تصميم منهج للرياضيات ألحد الصفوؼ - 2

 .التكاملي بْب الرياضيات كالَببية اإلسبلمية
مدل فاعلية مناىج التبياف ُب ضوء ا٤بنهج التكاملي بْب الرياضيات كاللغة )عمل دراسة عن - 3

 .(العربية كاللغة اإل٪بليزية كالَببية اإلسبلمية ُب رفع ا٤بستول التحصيلي للتبلميذ
.( مصادره كأىدافو كفعاليتو()ا٤بنهج التكاملي عند الشيخ عبدالرٞبن بكر)عمل دراسة عن -5
























 




                                                           

() عبدالرٞبن السيد ٧بمد بكر، مصرم، مقيم با٤بدينة النبوية، أحد رجاالت الَببية كالتعليم ا٤بهتمْب بتعليم ٘بويد القرآف الكرًن 
كإتقاف قراءتو ككتابتو، كلو مؤلفات عدة ُب تعليم الناشئة كا٤ببتدئْب القراءة كالكتابة باللغة العربية كا٢بساب كاللغة اإل٪بليزية 

، كيقـو بشرح منهجو كمؤلفاتو ُب دكرات ٤بعلمي القرآف الكرًن (سلسلة الفتح الرباين): كفق منهج تكاملي إسبلمي منها
ٔبمعيات ٙبفيظ القرآف الكرًن بالسعودية كغّبىا، كقد حضر الباحث إحداىا ٗبدينة تبوؾ، كقد انتشرت طريقتو ُب بعض 

 .٧بافظات مصر كبعض البلداف العربية كاإلسبلمية
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مراجع الدراسة 
 ا٤براجع العربية: أكالن 

  المرجع ـ 
أثر السمات الشخصية كاألنماط السلوكية كاالتجاه أبا٭بي، عبداحملسن بن عبدالعزيز،   .ُ

 مطابع ا٢بميضي، :الرياض)، 1، طاإلنساني للمعلم في فاعليتو للتدريس
 .(ـ2003/ق1424

 مشارؽ األنوار الوىاجة كمطالع األسرار ،٧بمد بن علي بن آدـ بن موسىاإلتيويب،   .ِ
 .(ـ2006/ىػ1427، غِب دار آب:الرياض)،1، طالبهاجة في شرح سنن اإلماـ ابن ماجة

األثّب، أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن عبد الواحد ابن   .ّ
 .(ـ1989/ىػ1409 دار الفكر، :بّبكت)ط، .، دأسد الغابةالشيباين ا١بزرم، عزالدين، 

المدخل إلى تعليم ذكم الصعوبات التعليمية أخضر، فوزية بنت ٧بمد حسن،   .ْ
 .(ـ1993/ىػ1414  مكتبة التوبة، :الرياض)، 1، طكالموىوبين

، 1، طمنهاج طلب العلم برنامج عملي في التأصيل العلمياأل٠برم، صاّب بن ٧بمد،   .ٓ
 .(ـ2000/ق1421 مكتبة دار البياف ا٢بديثة، :الطائف)

 الدار :بّبكت، لبناف)، 1، طموسوعة األدياف كالمذاىبأسود، العميد عبدالرزاؽ ٧بمد،   .ٔ
 .(ـ2000/ىػ1420العربية للموسوعات، 

المرجع الحديث في تدريس التربية اإلسالمية المفاىيم األكليب، مفلح بن دخيّْل،   .ٕ
 .(ـ2014/ق1436 مكتبة الرشد ناشركف، :الرياض)، 1، طكالتطبيقات

، 10، طتيسير العالـ شرح عمدة األحكاـآؿ بساـ، عبداهلل بن عبدالرٞبن بن صاّب،   .ٖ
 .(ـ2000/ىػ1421مكتبة السوادم للتوزيع، :جدة)

تخصص رياضيات - المساعد الختبارات المعلمين  (4)كفاياتالبابطْب، فهد عبداهلل،  .ٗ
 .(ق1435الوطنية للتوزيع، : الرياض)، 1، ط( ثانوم– متوسط –ابتدائي )
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، أٞبد ٧بمد،   .َُ مبادئ عبدالناصر، ٧بمد طلعت، كأمْب، إ٠باعيل عبدالرٞبن، كبارـك
 دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة، :جدة)ط، .، دالرياضيات البحتة الجزء األكؿ الجبر

 .(ق1396
، 3، طأصوؿ التربية العامة كاإلسالميةالسبحي، عبداهلل ٧بمود، كباقارش، صاّب سآب،   .ُُ

 .(ـ2003/ق1424 دار األندلس للنشر كالتوزيع، :حائل)
٧بمد : احملقق، األدب المفرد أبو عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة، ،البخارم  .ُِ

 .(ـ1989/ق1409 ،دار البشائر اإلسبلمية:بّبكت)، 3، طفؤاد عبدالباقي
 الجامع المسند الصحيح المختصر من  ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل ا١بعفي،البخارم  .ُّ

٧بمد زىّب : احملقق، صحيح البخارم=أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ٧بمد )دار طوؽ النجاة : ـ.د)،1، طبن ناصر الناصر
 (.ىػ1422، (فؤاد عبد الباقي

السنن أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، ،البيهقي  .ُْ
 دار الكتب العلمية، :بّبكتف، لبنا)، 3، ط٧بمد عبد القادر عطا: احملقق، الكبرل
 (.ـ2003/ىػ1424

شعب  أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، ،البيهقي  .ُٓ
، الدكتور عبد العلي عبد ا٢بميد حامد: حققو كراجع نصوصو كخرج أحاديثو، 1، طاإليماف

– ٨بتار أٞبد الندكم، صاحب الدار السلفية ببومبام : أشرؼ على ٙبقيقو كٚبريج أحاديثو
مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السلفية ببومبام : رياضاؿ)، ا٥بند

 (. ـ2003-  ىػ 1423با٥بند، 
، سنن الترمذملَبمذم، أبو عيسى ٧بمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، ا  .ُٔ

كإبراىيم عطوة عوض (3جػ)ك٧بمد فؤاد عبد الباقي (1،2جػ)أٞبد ٧بمد شاكر :ٙبقيق كتعليق
 شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب :مصر)، 2، ط(4،5ج)ا٤بدرس ُب األزىر الشريف 

 (.ـ1975/ىػ1395ا٢بليب، 
، مهارات التدريسالشيخ، سليماف ا٣بضرم، كزاىر، فوزم، كجابر، عبدا٢بميد جابر،   .ُٕ

 .(1997 دار النهضة العربية، :القاىرة)ط،.د
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ىػ، 1435، طبعة الفرائض مقرر السنة الثالثة الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،   .ُٖ
 .(ىػ1435 مطابع ا١بامعة، :الرياض)

ىػ، 1435، طبعة الفرائض مقرر السنة الثانية الثانويةجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،   .ُٗ
. (ىػ1435 مطابع ا١بامعة، :الرياض)

َِ.   ،  .11318 العدد ـ،2004 يونيو 10السعودية، جريدة اليـو
إدارة الوقت من المنظور اإلسالمي ا١بريسي، خالد بن عبد الرٞبن بن علي،   .ُِ

 .(ت.ف، د.د: ـ.د)ط، .دكاإلدارم،
 دار :بّبكت)، 2ط – 1، طإبليس تلبيسا١بوزم، ٝباؿ الدين أبوالفرج عبدالرٞبن، ابن   .ِِ

 .(ـ1987/ق1407 -ـ 1983/ق1403الكتب العلمية، 
، 2، طفصوؿ في مبادئ الرياضياتالسعيد، السيد أنور، كا١بوعي، عبداهلل ٧بمد،   .ِّ

 .(ـ2005/ىػ1426ناشركف، –  مكتبة الرشد :الرياض)
، 1، طتخطيط المناىج كتطويرىا من منظور كاقعيا٢بارثي، إبراىيم اٞبد مسلم،   .ِْ

 .(ـ1998/ق1419 مكتبة الشقرم، :الرياض)
 مكتبة الشقرم، :الرياض)، 2، طتعليم التفكيرا٢بارثي، إبراىيم أٞبد مسلم،   .ِٓ

 .(ـ2001/ىػ1422
 أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بكم الضيب ،ا٢باكم  .ِٔ

مصطفى : ٙبقيق، المستدرؾ على الصحيحين،الطهماين النيسابورم ا٤بعركؼ بابن البيع
 .(ـ1990/ق1411، دار الكتب العلمية: بّبكت)، 1، طعبد القادر عطا

، دافعية اإلنجاز المدرسي كيف نجعلهم يحبوف المدرسة؟ا٢بامد، ٧بمد بن معجب،   .ِٕ
 .(ـ2003 -ق 1424ف، . د:الرياض)،1ط

، التميمي، أبو حاًب، ابن حباف،   .ِٖ ٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
األمّب عبلء الدين علي : ترتيب، اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف، الدارمي، البيسٍب

، 1، طشعيب األرنؤكط: حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو، بن بلباف الفارسي
 (. ـ1988/ىػ1408مؤسسة الرسالة، :بّبكت)
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، ٦بلة ا٤بعرفة، العدد تأمل كانعكاسات.. التدريس في محطة الوقودشايع، ،ا٢ببشاف  .ِٗ
 .ـ2016يناير /ق1437، ربيع األكؿ 244

مقدمة في تقييم بوتيت، جيمس، كالسرطاكم، عبدالعزيز، كا٢بليواين، ياسر عبداهلل،   .َّ
 اإلمارات، دار الكتاب :العْب) ط،.، دكمعالجة الصعوبات األساسية في الحساب

 .(ق1419/ـ1998ا١بامعي، 
 دار كائل للنشر، :عٌماف)، 1، طأساليب تدريس الرياضياتٞبداف، فتحي خليل،    .ُّ

 .(ـ2005
 ط،.، د المبدع في شرح المقنعأبو إسحاؽ برىاف الدين بن ٧بمد بن عبد اهلل، ، ا٢بنبلي  .ِّ

 (.ـ2000/ىػ 1421 ا٤بكتب اإلسبلمي، :ـ.د)
 دار :بّبكت)، 1، طحاجات الطفل العربي التخطيط التربوم كالمدرسيحيدر، فؤاد،   .ّّ

 .(ـ1991الفكر العريب، 
 السعودية، دار :الرياض)،2، طتسهيل حساب الفرائضا٣بثبلف، سعد بن تركي،   .ّْ

 .(ـ2013/ىػ1434التدمرية،
 عآب :القاىرة)ط، .، دالمدرس كالرياضيات الحديثة كالتقليديةخضر، نظلة حسن أٞبد،   .ّٓ

 .(ت.الكتب، د
 مكتبة الرشد، :الرياض)، 1، طفصوؿ في تدريس اللغة العربيةا٣بليفة، حسن جعفر،   .ّٔ

 .(ـ2002/ق1423
 دار اآلؿ كالصحب للنشر :الرياض)، 2، طمن القلب إلى القلبا٣بميس، عثماف ٧بمد،   .ّٕ

 .(ـ2009/ق1430كالتوزيع، 
مشرفة، على مصطفى، : ، تقدًن كتعليقكتاب الجبر كالمقابلةا٣بوارزمي، ٧بمد بن موسى،   .ّٖ

 .(ـ1937 مطبعة بوؿ بارييو، :ـ.د)ط، .أٞبد، ٧بمد مرسي، دك
أثر استخداـ اآللة الحاسبة على تحصيل طلبة الصف ا٣بياط، غُب حسن جودت،   .ّٗ

، رسالة ماجستّب،كلية التاسع األساسي في مبحث الرياضيات في محافظة نابلس
 .(ـ2002جامعة النجاح الوطنية، : فلسطْب- نابلس)الدراسات العليا، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=96&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=96&ID=1
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 أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار ،الدارقطِب  .َْ
شعيب االرنؤكط، حسن عبد : حققو كضبط نصو كعلق عليو، سنن الدارقطني ،البغدادم

مؤسسة الرسالة، :بّبكت–لبناف)، 1، طا٤بنعم شليب، عبداللطيف حرز اهلل، أٞبد برىـو
 (. ـ2004/ىػ1424

راـ بن عبد الصمد، التميمي ،الدارمي  .ُْ أبو ٧بمد عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن الفضل بن ّٔى
حسْب سليم أسد : ٙبقيق، (سنن الدارمي)مسند الدارمي المعركؼ بػ  ،السمرقندم

 (.ـ2000/ىػ1412 دار ا٤بغِب للنشر كالتوزيع،:ا٤بملكة العربية السعودية)، 1، طالداراين
 سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم ،داكدأبو   .ِْ

: ـ.د)، 1، ط٧بىمَّد كاًمل قره بللي- شعىيب األرنؤكط : احملقق ، سنن أبي داكد،السًّْجٍستاين
 (.ـ2009/ىػ1430دار الرسالة العا٤بية، 

 ا٤بملكة العربية السعودية، دار عآب :الرياض)، 1، طالتدريس الهادؼالدريج، ٧بمد،   .ّْ
 .(ـ1994/ق1414الكتب، 

، سير أعالـ النبالء الذىيب،  مشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز،  .ْْ
 .(ـ2006/ىػ1427 دار ا٢بديث، :القاىرة)ط، .د

، اإلصدار كالمواريث إيضاح المنظومة الرحبية علم الفرائضالراكم، مولود ٨بلص،   .ْٓ
 .(ـ2014/ق1434ف، . د:بغداد)الثاين،

جامع رجب، زين الدين أبو الفرج عبدالرٞبن بن شهاب الدين البغدادم ٍب الدمشقي، ابن   .ْٔ
شعيب األرناؤكط، : ، ٙبقيقالعلـو كالحكم في شرح خمسين حديثان من جوامع الكلم

 مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، :بّبكت)، 7إبراىيم باجس، ط
 .(ـ2002/ق1423

الطوياف، : ، عيِب ّٔامتن الرحبيَّة في علم الفرائضالرحيب، أيب عبداهلل ٧بمد بن ا٢بسْب،   .ْٕ
 .(ـ2003/ق1424 دار طويق للنشر كالتوزيع، :الرياض)، 1أٞبد بن صاّب، ط

 :ـ.د)، 2، طنفائس الُحلَّة في التآخي كالُخلَّةا٥بزاع، علي صاّب، كالركمي، عدناف سآب،   .ْٖ
 .(ـ1984/ىػ1403مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية، 
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 ،2، طسعيد األفغاين: ٙبقيق،حجة القراءات، أبوزرعة عبد الرٞبن بن ٧بمد، ز٪بلةابن   .ْٗ
 .)ـ1982/ق 1402،  مؤسسة الرسالة: بّبكت)

 ا٤بكتب التعاكين للدعوة كتوعية :الرياض)، 8، طحراسة الفضيلةزيد، بكر بن عبداهلل، أبو   .َٓ
 .(ـ2008/ق1429ا١باليات بالربوة، 

تدريس الرياضيات للمبتدئين رياض األطفاؿ زينة، فريد كامل، عبابنة، عبداهلل يوسف، أبو   .ُٓ
ق 1417 مكتبة الفبلح للنشر كالتوزيع،:حوٕب، الكويت)، 1، طكالمرحلة االبتدائية الدنيا

 .(ـ1997– 
 دار :الكويت)،  7 طالمدخل إلى الثقافة اإلسالمية،سآب، ٧بمد رشاد،   .ِٓ

 (ـ1982/ق1402القلم،
شرح الفصوؿ سبط ا٤بارديِب، ٧بمد بن ٧بمد بن أٞبد الغزاؿ الدمشقٌي، بدر الدين،   .ّٓ

 دار :ـ.د)أٞبد بن سليماف بن يوسف العريِب، : ط، احملقق.، دالمهمة في مواريث األمة
 .(ـ2004/ىػ1425العاصمة، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ السعدم، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل،   .ْٓ
 مؤسسة الرسالة،  :ـ.د)، 1عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق، ط: ، احملققالمناف
 .( ـ2000/ىػ1420

، ٞبد بن إبراىيم،   .ٓٓ  دار الوراؽ، :بّبكت)، 1، طأحاديث عن التعليم أداء كجودةالسلـو
 .(ـ2005/ىػ1426

دار عآب الكتب للنشر : الرياض)، 1، طالنماذج في بناء المناىجالسمّبم، لطيفة صاّب،   .ٔٓ
 .(ـ1997/ىػ1418كالتوزيع،

 األردف، دار :عماف)، 9، ط الوسائل التعليمية ك تكنولوجيا التعليمالسيد، ٧بمد علي،   .ٕٓ
 .(ـ1997الشركؽ، 

 :القاىرة)، 1، ط جواب في العقائد لجمع من العلماء500الشافعي،أٞبد بن عبداهلل،  .ٖٓ
 ،  .(ـ2010/ىػ1430دار ابن حـز

طرؽ تدريس مواد العلـو الشرعية في  ،ا١بغيماف، عبداهلل بن ٧بمدكشحاتة، زين ٧بمد،   .ٗٓ
 الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، :األحساء)، 1، طالمرحلة االبتدائية
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 .(ـ1998/ق1429
- قسم العلـو الطبيعية- الرياضيات للصف الثاني الثانومشركة العبيكاف للتعليم،   .َٔ

كزارة الَببية كالتعليم )ـ، 2013/ق1434، ط دليل المعلم- الفصل الدراسي الثاني
 .(ـ2013/ق1434 شركة العبيكاف للتعليم،:السعودية

، 1، طصعوبات التعلم بين النظرية كالتطبيقغبارم، ثائر أٞبد، كشعّبة، خالد ٧بمد، أبو   .ُٔ
 .(ـ2009– ق 1430 مكتبة آّتمع العريب للنشر كالتوزيع، :عمَّاف)

 اإلدارة :حائل)، 1، ط استراتيجية في التعلم النشط101الشمرم،، ماشي بن ٧بمد،   .ِٔ
 .(ـ2011/ق1432، (بنْب)العامة للَببية كالتعليم ٗبنطقة حائل 

 دار ا٢بقيقة الكونية :الرياض)، 2، طالفرائض تقريبالشمساف، عبدالرٞبن بن سليماف،   .ّٔ
 .(ق1433للنشر كالتوزيع، 

أضواء البياف في إيضاح الشنقيطي، ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار بن عبد القادر ا١بكِب،   .ْٔ
 دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، :لبناف– بّبكت  )ط،.دالقرآف بالقرآف، 

 .(مػ1995/ىػ1415
كوَثر الَمَعاني الدَّرَاِرم في  الشنقيطي، ٧بمَّد ا٣بىًضر بن سيد عبد اهلل بن أٞبد ا١بكِب،  .ٓٔ

 .(ـ1995/ىػ1415 مؤسسة الرسالة، :بّبكت)،1، طَكْشِف َخَبايا َصِحيْح الُبَخارم
 عآب :إربد، األردف)، 1، طتعليم الرياضيات باستخداـ الوسائل التعليميةشواىْب، خّب،   .ٔٔ

 .(ـ2008/ىػ1429الكتاب ا٢بديث للنشر كالتوزيع، 
، ، تربية المعلم للقرف الواحد كالعشرينسعيد، ٧بمد مالك ٧بمدكشوؽ، ٧بمود أٞبد،   .ٕٔ

 .(ـ1995/ىػ1416 مكتبة العبيكاف، :الرياض)،1ط
مسند اإلماـ أحمد بن ، أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد، الشيباين  .ٖٔ

د عبد اهلل بن عبد : إشراؼ، عادؿ مرشد، كآخركف- شعيب األرنؤكط : احملقق، 1، طحنبل
 (.ـ2001/ىػ1421، مؤسسة الرسالة: ـ.د)، احملسن الَبكي

الكتاب ، بن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن ٧بمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسيا  .ٗٔ
مكتبة : الرياض)، كماؿ يوسف ا٢بوت: احملقق، 1ط، المصنف في األحاديث كاآلثار

 .(ق1409الرشد، 
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 .(ـ1992 دار ا٤بعارؼ، :القاىرة)، 16، طعلم النفس التربومصاّب، أٞبد زكي،   .َٕ
عالقة العامل العددم بالقدرات العقلية كتحصيل الطلبة في   سهيل حسْب،صا٢بة،  .ُٕ

جامعة النجاح : فلسطْب- نابلس) رسالة ماجستّب،كلية الدراسات العليا، ،الرياضيات
 (ـ1998/ىػ1419الوطنية، 

، حديث اإلحساف كأثره النفسي كقاية كعالجان الصغّب، فاّب بن ٧بمد بن فاّب،   .ِٕ
 .(ـ2006/ىػ1427 دار ابن األثّب، :الرياض)،1ط

، القائد المجاىد نور الدين محمود زنكي شخصيتو كعصره، الصَّبلَّيب، عىلي ٧بمد ٧بمد  .ّٕ
 .( ـ2007/ ىػ1428 مؤسسة اقرأ للنشر كالتوزيع كالَبٝبة، :القاىرة)، 1ط

، ٙبقيق سبل السالـ شرح بلوغ المراـ من أدلة األحكاـالصنعاين، ٧بمد بن إ٠باعيل،   .ْٕ
 .(ـ2005/ىػ1426 ا٤بكتبة العصرية، :بّبكت)ط، .الشيخ ٧بمد الدإب بلطو، د

 دار طيبة :ـ.د)، 2، ططريقة لحفظ الوقت125الصيعرم، ٧بمد بن صاّب بن إسحاؽ،   .ٕٓ
 .(ق1420للنشر كالتوزيع، 

المعجم  أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، ،الطرباين  .ٕٔ
ط، .،دعبد احملسن بن إبراىيم ا٢بسيِب، طارؽ بن عوض اهلل بن ٧بمد : احملقق، األكسط

 .(ت.، ددار ا٢برمْب:القاىرة)
 ،المعجم الكبير أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، ،الطرباين  .ٕٕ

كيشمل القطعة الٍب (  مكتبة ابن تيمية:القاىرة)، 2،طٞبدم بن عبد آّيد السلفي: احملقق
 ،دار الصميعي:الرياض)، 1، ط13نشرىا الحقا احملقق الشيخ ٞبدم السلفي من آّلد 

 .(ـ1994/ىػ1415
 .ـ1934سبتمرب63،17العدد، ٦بلة الرسالة الرياضيات في الشعر، ، طوقاف،قدرم حافظ  .ٖٕ
 :عماف، األردف)، 1، طالمنهاج التكامليأبوشريخ، شاىر ذيب، كالطيطي، ٧بمد عيسى،   .ٕٗ

 .(ـ2007/ىػ1428دار جرير للنشر كالتوزيع، 
،  دار القلم:دمشق )،4، طالفكر الديني اليهودم أطواره كمذاىبوظاظا، حسن،   .َٖ

 (.ـ1999/ىػ1420الدار الشامية، :بّبكت
 دار :عماف، األردف)، 1، طضعف التحصيل الدراسي أسبابو كعالجوعابد، ر٠بي علي،   .ُٖ
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 .(ـ 2008/ىػ1429جرير للنشر كالتوزيع، 
ىبة النيل العربية للنشر : ا١بيزة)، 5، ط القياس النفسي النظرية كالتطبيقعبدالرٞبن، سعد،  .ِٖ

 .(ـ2008/ق1429كالتوزيع، 
 دار عآب الكتب للطباعة :الرياض)،1، طكيف تكوف معلمان ناجحان عبدالرٞبن، فوزية،   .ّٖ

 .(ـ2012/ىػ1433كالنشر كالتوزيع، 
، 1، طأساسيات التدريس كالتطوير المهني للمعلمعبدالسبلـ، عبدالسبلـ مصطفى،   .ْٖ

 .(ـ2000- ق1421القاىرة، دار الفكر العريب، )
 نادم القصيم األديب، :بريدة)ط، .، دالمعلم الكفءالعبداللطيف، عبدا٢بليم بن إبراىيم،   .ٖٓ

 .(ـ2001/ىػ1421
 دار :الرياض)، 1، طالمرجع في تدريس العلـو الشرعيةعبداهلل، عبدالرٞبن صاّب،   .ٖٔ

 .(ـ1996/ق1417الفيصل الثقافية، 
 ا٤بكتبة :القاىرة)، 4، طتربويات الرياضياتإيليا، ٠بّب، كا٤بفٍب، ٧بمد، كعبيد، كليم،   .ٕٖ

 .(ـ1996األ٪بلو ا٤بصرية، 
 مكتبة :القاىرة)ط، .، دالمسئولية االجتماعية كالشخصية المسلمةعثماف، سيد أٞبد،   .ٖٖ

 .(ـ1979/ىػ1399األ٪بلو ا٤بصرية، 
،إعداد فهد بن ناصر بن إبراىيم السليماف، كتاب العلمالعثيمْب،٧بمد بن صاّب،   .ٖٗ

 .(ـ1999/ىػ1420 دار الثريا للنشر، :الرياض)،1ط
، 1، ططرؽ تدريس الرياضيات كالعلـوسليماف، نايف أٞبد، كعريفج، سامي سلطي،   .َٗ

 .(ىػ1431/ـ2010 األردف، دار صفاء للنشر كالتوزيع،:عماف)
، فتح البارم شرح صحيح العسقبلين، أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي  .ُٗ

٧بمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ :  رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو،البخارم
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، : ٧بب الدين ا٣بطيب، عليو تعليقات العبلمة: على طبعو

 .(ق1379دار ا٤بعرفة، : بّبكت)ط،.د
 :مكة ا٤بكرمة) ،ط.، دالمفيد األكيد للباحث المجيدعطار، عمر حسْب عبدالغفور،   .ِٗ

 .(ق1419مطابع ّٔادر، 
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  دار ا٤بناىج:عماف، األردف)، 1ط، ؽ التدريسائالمناىج الحديثة كطرعطية، ٧بسن علي،   .ّٗ
 .(ـ2013/ىػ1434،للنشر كالتوزيع

الحساب لتعليم الكبار عمر، ٧بمد حسن، كٞبد، أبوبشيت، كالعقيل، أٞبد عبداهلل،   .ْٗ
دار األصفهاين : جدة )، 5، ط(كزارة المعارؼ، السعودية)للصف األكؿ متابعة 

 .(ـ1981/ىػ1401للطباعة،
القياس كالتقويم التربوم كالنفسي أساسياتو كتطبيقاتو عبلـ، صبلح الدين ٧بمود،  .ٓٗ

 .(ـ2000/ق1420دار الفكر العريب، : القاىرة)، 1، طكتوجهاتو المعاصرة
عامر :مصر، ا٤بنصورة)، 1، طمصطلحات في المناىج كطرؽ التدريسعلي، ٧بمد السيد،   .ٔٗ

 .(ـ1998للطباعة كالنشر،
، 1، طمقرر المهارات األكاديميةعمادة السنة التحضّبية، ا٤بملكة العربية السعودية،    .ٕٗ

 .(ـ2012/ق1433ا١بامعة اإللكَبكنية السعودية، : السعودية)
 ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد، ٗبساعدة فريق عمل،   .ٖٗ

 .( ـ2008/ ىػ1429عآب الكتب، :  الناشر:ـ.د)
، محاسبة القيمة العادلة كأثرىا على األزمة العالمية ركحي كجدم عبدالفتاح، عواد،  .ٗٗ

 .(ـ2010جامعة الشرؽ األكسط، : عمَّاف)
: مكة ا٤بكرمة)، 1، طالخالصة في علم الفرائضالغامدم، ناصر بن ٧بمد بن مشرم،   .ََُ

 .( ـ2000/ ىػ1420دار طيبة ا٣بضراء، 
 مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، :القاىرة)،10، طالتقويم كالقياس النفسي كالتربومالغريب، رمزية،   .َُُ

 .(ـ1987
التربية الفنية المرحلة المتوسطة الصف الركاؼ، أماين أبوقورة، كفاضل، عايده على عمر،  .َُِ

 .(ـ1993/ىػ 1414 ا٤بطابع األىلية لؤلكفست، :الرياض)ـ،1993/ىػ1414، ط األكؿ
األساليب الحديثة في تدريس الدين في المملكة العربية الفرج، عبدالرٞبن بن مبارؾ،   .َُّ

، أعماؿ الندكة ا٤بنعقدة بشراكة بْب مؤسسة ا٤بلك عبدالعزيز كمؤسسة كونراد السعودية
؟)أدناكر الدار )ـ، 2003 دجنرب 6، 5، الدار البيضاء، يومي (كيف يدرس الدين اليـو

 .(ـ2004مطبعة النجاح ا١بديدة،:البيضاء
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: عماف)، 1، ط طرؽ التدريس في القرف الواحد كالعشرينفرج، عبداللطيف بن حسْب،  .َُْ
 .(ق1436-ـ2005دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع كالطباعة، 

، 4، طدكر الحوار التربوم في كقاية الشباب من اإلرىاب الفكرمفلمباف،ىبلؿ حسْب،   .َُٓ
 .(ـ2011/ق1432 مركز ا٤بلك عبدالعزيز للحوار الوطِب، :الرياض)

، المدخل المنظومي في تدريس كتعلم الحسابفهمي، أماين فاركؽ، كفهمي،فاركؽ،   .َُٔ
 .(ـ2003  مصر ا١بديدة، مكتبة عرفة، :القاىرة)ط، .د

الرياض، ا٤بملكة العربية )، 1، طالفقهي الملخصالفوزاف، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل،   .َُٕ
 .(ىػ1423 دار العاصمة، :السعودية

الرياض، )،2، طالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةالفوزاف، صاّب بن فوزاف،   .َُٖ
 .(ق1433 مكتبة دار ا٤بنهاج للنشر كالتوزيع، ٧بـر :السعودية

مرقاة المفاتيح شرح  ،٧بمد، أبو ا٢بسن نور الدين ا٤ببل ا٥بركم (سلطاف)القارم، علي بن   .َُٗ
 .(ـ2002/ىػ1422 دار الفكر،، :بّبكت)، 1، طمشكاة المصابيح

دار الصميعي : الرياض)، 1، ط، الدليل إلى المتوف العلميةابن قاسم، عبدالعزيز بن إبراىيم  .َُُ
 .(ـ2000/ق1420للنشر كالتوزيع، 

-، مارس٦228بلة ا٤بعرفة، عدد ،الدافعية ك التعّلم.. مردكد كبير بأقل جهد قاسم، معترب،  .ُُُ
 .ـ2014إبريل 

 عآب :القاىرة)، 1، طالتربية اإلسالمية بين األصالة كالمعاصرةالقاضي، سعيد إ٠باعيل،   .ُُِ
 .(ـ2004/ق1424الكتب، 

:  ، تصحيح كتعليقنونية القحطاني  أبو ٧بمد عبد اهلل بن ٧بمد األندلسي، ،القحطاين  .ُُّ
 .(ـ1989/ ىػ1410كادم للتوزيع، س مكتبة اؿ:جدة)،3 أٞبد سيد أٞبد، ط بن٧بمد

القسطبلين، شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن أىب بكر بن عبد ا٤بلك القتييب ا٤بصرم أبو   .ُُْ
 ا٤بطبعة الكربل األمّبية، :مصر)، 7طإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، العباس، 
 .(ق1323

 ،2، ط1، طمباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصولو الفقهيةقلعو جي، ٧بمد ركاس،   .ُُٓ
 دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع، :بّبكت– لبناف )

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=423&Model=M&SubModel=140&ID=2175&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=423&Model=M&SubModel=140&ID=2175&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=423&Model=M&SubModel=140&ID=2175&ShowAll=On
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 .(ـ1997/ىػ1417،ـ1991/ىػ1412
الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم قنديل، يس عبدالرٞبن،   .ُُٔ

- ىػ 1419 دار النشر الدكٕب للنشر كالتوزيع،:الرياض)، 2، طالتصنيف.العالقة.المضموف
 .(ـ1999

:  عِب ّٔا،(القصيدة النونية)الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية قيم ا١بوزية، ابن   .ُُٕ
 .(ـ1996/ق1416 دار ابن خزٲبة، :الرياض)،  1عبداهلل بن ٧بمد العمّب، ط

دليل المعلم المهني في التعليم كانورم، عبدالقادر آدـ، ا٤بنيف، ٧بمد صاّب عبداهلل،   .ُُٖ
 .(ق1416ف، . د:الرياض)، 1، طالعاـ

تفسير القرآف العظيم كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر القرشي البصرم ٍب الدمشقي، ابن   .ُُٗ
 دار الكتب العلمية، :بّبكت)، ٧1بمد حسْب مشس الدين، ط: ، احملقق(ابن كثير)

 .( ىػ1419منشورات ٧بمد علي بيضوف، 
 :الرياض)، 2، طالمدخل للتدريسالنصار، صاّب بن عبدالعزيز، كالكثّبم، راشد بن ٞبد،   .َُِ

 .(ـ2009/ىػ1430مطابع ا٢بميضي، 
 دار :القاىرة)،2،طاتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريسكوجك،كوثر حسْب،   .ُُِ

 .(ـ2001/ىػ1422عآب الكتب، 
 دار كمكتبة ا٥ببلؿ للطباعة كالنشر، :بّبكت)، 1، طأصوؿ الرسم كالتلوينكيواف، عبد،   .ُِِ

 .(ـ1985
 دار النجاح للنشر :الرياض)، 1، طتيسير فقو المواريثالبلحم، عبدالكرًن بن ٧بمد،   .ُِّ

 .( ىػ1419مطابع دار طيبة، – كالتوزيع 
 دار الفكر :عماف)، 2، طتعليم الفن لألطفاؿا٣ببليلة، عبدالكرًن،  كاللبابيدم، عفاؼ،   .ُِْ

 .(ـ1992للنشر كالتوزيع، 
،  كتب المجموعة الرابعة- ثالثوف مجلسان في التدبر اللجنة العلمية ُب مركز تدبر،   .ُِٓ

 .(ـ2015 /ىػ1436 دار ا٢بضارة، :الرياض)، ٧1بمد بن عبداهلل الربيعة، ط: آّلس األكؿ
: احملقق،  سنن ابن ماجو ت األرنؤكط، أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب،ماجةابن   .ُِٔ

، 1، طعىبد الٌلطيف حرز اهلل- ٧بمَّد كامل قره بللي - عادؿ مرشد - شعيب األرنؤكط 
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 (.ـ2009/ىػ1430، دار الرسالةالعا٤بية: ـ.د)

صححو كرقمو ، موطأ اإلماـ مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدين  .ُِٕ
دار إحياء الَباث :بّبكت،لبناف)ط، .، د٧بمد فؤاد عبد الباقي:كخرج أحاديثو كعلق عليو

 (.ـ1985/ق1406، العريب
 دار ا٤بسّبة :عماف، األردف)، 1، طأسس المناىج المعاصرة٧بمد، طاىر ٧بمد ا٥بادم،   .ُِٖ

 .(ـ2012– ق 1433للنشر كالتوزيع، 
– المداخل – التنمية المهنية للمعلمين االتجاىات المعاصر مدبوٕب، ٧بمد عبدا٣بالق،   .ُِٗ

 .(ـ2002/ق1423 دار الكتاب ا١بامعي، :العْب، اإلمارات)، 1، طاإلستراتيجية
أثر اختالؼ أنماط اإلبحار في ألعاب الحاسب التعليمية على  ٧بمد سليماف، ا٤بزيد،  .َُّ

 تقنيات التعليم، ،التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدل تالميذ المرحلة االبتدائية
 .(ـ2011 –ق 1432جامعة ا٤بلك عبدالعزيز، : جدة)

المسند الصحيح المختصر بنقل ، مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم  .ُُّ
 دار :بّبكت)ط، .، د٧بمد فؤاد عبد الباقي: احملقق، ملسو هيلع هللا ىلصالعدؿ عن العدؿ إلى رسوؿ اهلل 

 .(ت.، دإحياء الَباث العريب
 دار ا٤بنارة للنشر كالتوزيع، :جدة)، 5 طمباحث في علم المواريث،مسلم، مصطفى،   .ُِّ

 .(ـ2004–ق1425
 دار ا٤بكتيب للطباعة كالنشر :دمشق)، 2، طبحوث في المواريثا٤بصرم، رفيق يونس،   .ُّّ

 .(ـ2010- ق1431كالتوزيع، 
األسس النفسية لتعلم كتعليم الرياضيات أساليب ا٤بقوشي، عبداهلل عبدالرٞبن ٧بمد،   .ُّْ

- ىػ 1422 مطبعة مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج، :الرياض)، 1، طكنظريات معاصرة
 .(ـ2001

ف، .الرياض د)، 4، طاستخداـ الحاسب اآللي في التعليما٤بوسى، عبداهلل بن عبدالعزيز،   .ُّٓ
 .(ق1429

مسند أبي   أبو يعلى أٞبد بن علي بن ا٤بثيُب بن ٰبٓب بن عيسى بن ىبلؿ التميمي،،ا٤بوصلي  .ُّٔ
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 مراجع االنترنت: ثانيان 

– ق1404،دار ا٤بأموف للَباث:  دمشق)، 1، طحسْب سليم أسد:  احملقق،يعلى
 .(ـ1984

حققو كخرج  ،السنن الكبرل  أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين،،النسائي  .ُّٕ
مؤسسة : بّبكت)،1، طشعيب األرناؤكط: أشرؼ عليو -  حسن عبد ا٤بنعم شليب:أحاديثو
 (. ـ2001- ىػ 1421، الرسالة

، 1ط، علم التفسير كيف نشأ كتطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضرالنمر، عبد ا٤بنعم،   .ُّٖ
 .(ـ1985/ ىػ1405، دار الكتب اإلسبلمية:القاىرة)

عبد الكرًن : الشارح شرح األربعين النوكية، النوكم، أبو زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ،  .ُّٗ
 .بن عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن ٞبد ا٣بضّب، دركس مفرغة من موقع الشيخ ا٣بضّب

تطوير األساليب التدريسية يحسن طرؽ زككاتشيا، جوانا بوكوين، ك نيب، جيزٕب مارتن،   .َُْ
 مكتب الَببية العربية لدكؿ :الرياض)ط، .أٞبد بن سعد آؿ مفرح، د: ، ترٝبةتعلم الطالب

 .(ـ2010/ق1431ا٣بليج،
السيرة ىشاـ،  أبو ٧بمد ٝباؿ الدين عبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب ا٢بمّبم ا٤بعافرم، ابن   .ُُْ

، 2مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد ا٢بفيظ الشليب، ط: ، ٙبقيقالنبوية البن ىشاـ
 .(ـ1955/ىػ1375 شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ٗبصر، :القاىرة)

، 2، طمهارات التفكير االبتكارم كيف تكوف مبدعان ىبلؿ، ٧بمد عبدالغِب حسن،   .ُِْ
 .(ـ1997 مركز تطوير األداء كالتنمية، :القاىرة)

 ٦بلة الوعي ،الرياضيات مثاال.. مياسم العلم العربي على العلم الغربييعقوب،مصطفى،   .ُّْ
.ـ2013فرباير - يناير/ ق 1434،ربيع اآلخر 572العدد ، اإلسبلمي

: ، حققها كعلق عليهاعلم الرجاؿ كأىميتواليماين، عبدالرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي،   .ُْْ
 .(ق1417 دار الراية للنشر كالتوزيع، :الرياض) ،1عبدا٢بميد، علي بن حسن بن علي، ط
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المرجع ـ 
،تنظيمات المنهج الثالثةجامعة ا٤بلك عبدالعزيز،   .ُْٓ  

www.kau.edu.sa/Files/0011942 /Files/67882  doc.3المنهج_

أثر العلـو اإلسالمّية في تفعيل "مقدمة إعالف ملتقى دكلي بعنواف  األغواط،جامعة عمار ثليجي  .ُْٔ
 ،"الّتكامل المعرفي كاإلقالع الحضارم

http://www.lagh-univ.dz/?page_id=5339، 

http://vb.tafsir.net/tafsir41642/#.V5zzq_krLIUـ29/1/2015- ق9/4/1436:  استيعرض بتاريخ 
، ٦بلة الوعي اإلسبلمي، ىل عرفت حضارة اإلسالـ الفصل بين الدين كالعلم، كصفي عاشور،أبوزيد  .ُْٕ

 ـ3/9/2010 تاريخ ،532عدد 
http://198.8.90.20:8080/alwaei.com/topics/view/article_new2dfa.html?sdd=592

&issue=460 
 الحاجات النفسية إشباع الجامعية في األنشطةدكر ،يوسف أٞبد، أبو كوش، كٝبيل حسن،الطهراكم  .ُْٖ

 اإلسبلميةٕبث مقدـ أب ا٤بؤٛبر الدكٕب األكؿ لشئوف الطلبة ُب ا١بامعة ،اإلسالميةلدم طلبة الجامعة 
 ـ2012-ىػ 1433، الواقع كاآلماؿ.... بغزةطلبة ا١بامعات 

site.iugaza.edu.ps/jtahrawi/files/2010/02/111222 .docx 
، ٦بلة تعليم الطالب عادات العقل المنتجة.. «مارزانو»نموذج أبعاد التعلم لػ،مندكر ، فتح اهلل  .ُْٗ

 ق، 24/ 3/ 1431- ـ 10/3/2010 ، 180ا٤بعرفة، العدد 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&Model=M&SubModel=

141&ID=574&ShowAll=On 
 ،دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسبلمية،  من أعالـ السلففريد، أٞبد،  .َُٓ

http://www.islamweb.net 

 ، من أعالـ الحضارةالعربيةاإلسالمية فهمي توفيق ٧بمد،مقبل،  .ُُٓ

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_711_Fahm.pdf 

 ،تحليل محتوم مادة علم الفرائضوالمواريث،٩بلكة ا٤بعلم ملتقى تعليمي تربويهادؼ  .ُِٓ

.ـ28/3/2009 : استيعرض بتاريخ http://forum.nooor.com/t18494 .html 

 ،من اآليػات الكونيػػة في القرآف الكريم،ا٥بيئة العا٤بية لئلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة  .ُّٓ
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/39-Rooting-Miracles/68-

Cosmic-verses-in-the-Quran 

 ـ2014اإلطارالعاملمعاييرالمناىج– الرياضيات كزارة الَببية كالتعليم، اإلمارات العربية ا٤بتحدة،   .ُْٓ
https://www.moe.gov.ae/Arabic/Docs/Curriculum/Learning%20Standard/Math_V2.p

df 

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_������3.doc
http://www.lagh-univ.dz/?page_id=5339
http://vb.tafsir.net/tafsir
http://www.islamweb.net/
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_711_Fahm.pdf
http://forum.nooor.com/t18494.html
http://forum.nooor.com/t18494.html
http://forum.nooor.com/t18494.html
http://forum.nooor.com/t18494.html
http://forum.nooor.com/t18494.html
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/39-Rooting-Miracles/68-Cosmic-verses-in-the-Quran
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/39-Rooting-Miracles/68-Cosmic-verses-in-the-Quran
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 مالحق الدراسة

 

 السادة محكمو أدكات الدراسة  (1)رقم  ملحق

اختبار 
تشخيصي 

 لمطالب

استبانة 
 الطالب

بطاقة 
مقابمة 
 المعممين

استبانة 
 المعممين

 المحكم   محل العمل–الوظيفة–الدرجة العممية 

ن
 م

1 

    
 أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس

1 أمل محمود عمي جودة/ د.أ جامعة المدينة العالمية
1 

    
أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس 

 جامعة تبوك- الرياضيات 
 عثمان بن عمي القحطاني/ د.أ
2

2 

    
أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس 

3 يحيى بن عبدالخالق اليوسف/ د.أ جامعة تبوك- الرياضيات 
3 

    

مناهج وطرق تدريس المغة أستاذ مساعد 
 يةالعربية والتربية اإلسالم

  جامعة قناة السويس–جامعة أم القرى 

4 مسعد محمد إبراهيم حميبة/ د.أ
4 

    
عمم النفس التربوي  أستاذ مساعد

  جامعة أسيوط–جامعة أم القرى
 أحمد رمضان محمد عمي/ د.أ
5

5 

    
تحميل - بحتة )أستاذ مساعد الرياضيات 

  جامعة بحري–جامعة تبوك (دالي
6 محمد أحمد عثمان توم/ د.أ

6 

     (تطبيقية )أستاذ مساعد الرياضيات 
  جامعة سنار–جامعة تبوك

 محمد أحمد عبداهلل محمد/ د.أ
7

7 

    
 (تطبيقية )أستاذ مساعد الرياضيات 

  جامعة الخرطوم–جامعة تبوك
 محمد الشاذلي سر الختم/ د.أ
8

8 

    
 مدرس مناهج وطرق تدريس الرياضيات

 جامعة أسيوط
9 أحمد حمدي عمار/ د

9 

    
مشرف إرشاد - دكتوراة إرشاد نفسي

 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوكتربوي
 صبحي بن فريج العطوي/ د
1

10 

    
 معمم رياضيات-  دكتوراة تحميل دالي 

 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوك
 أبوبكر مختار إبراهيم/ د

1
11 

    

ماجستير مناهج وطرق تدريس تربية 
خب رال طو رالمهنيبوزارة-إسالمية 

مشرف التربية اإلسالمية  -  ال عل م
 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوك

1 محمد بن عمي أحمد القيسي/ أ
12 
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اختبار 
تشخيصي 

 لمطالب

استبيان 
 لمطالب

بطاقة 
مقابمة 
 المعممين

استبيان 
 لممعممين

 المحكم الوظيفة

ن
 م

1 

    
مشرف التربية اإلسالمية -  ماجستير شريعة 

 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوك
 فهد بن عودة العطوي/ أ
1

13 

    
 مشرف الرياضيات  –ماجستير إدارة تربوية 

 مدير المكتب التنسيقي لمدراس األبناء بتبوك
 خالد بن نوح عبدالرحمن/ أ
1

14 

    
 مشرف مادة الرياضيات

 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوك
1 سميمان بن مطير الحويطي/ أ

15 

    
 مشرف مادة الرياضيات

 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوك
 16 محمد بن فضل الشهري/ أ

    
 مشرف مادة الرياضيات

 باإلدارة العامة لمتعميم بتبوك
 17 مشاري بن فهد الخيبري/ أ
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 استبانة المعلمين (2)رقم  ملحق

 

 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم 

- حفظو اهلل -  معلم مادة الفرائض     .........................................................................................../  أخي ا٤بعلم الفاضل 

...  السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو 

تطوير تدريس مادة الفرائض في ضوء المنهج التكاملي بين مادتي الفرائض  " يقـو الباحث بدراسة ٙبت عنواف
الستكماؿ متطلبات ا٤بشركع البحثي للحصوؿ على درجة ا٤باجستّب ُب الَببية ، "كالرياضيات كاحتياجات المتعلمين

. ٚبصص ا٤بناىج كطرؽ التدريس

كهتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على حاجات متعلمي مادة الفرائض من ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية، كمدل إمكانية تطوير 
 .تدريس مادة الفرائض ا٤بنهج التكاملي بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات، بناء على تلك ا٢باجات

:                                                 كقد اعتمد الباحث ُب ىذه الدراسة على التعريف اإلجرائي التإب للمنهج التكاملي
التكامل بين الفرائض كالرياضيات مع مراعاة حاجات المتعلمين، من خالؿ نهج الفرائض لم كتنسيق تنظيم دعم كىو" 
 الالزمة لتحسين مستوياتهم في الناحيتين النظرية المهاراتلتعلم المفاىيم كالطالب إثارة الدافعية لدل ىدؼ إلى م

 ".كالتطبيقية في الفرائض
 كنظران لعملكم ُب حقل التعليم كخربتكم ُب ا٤بيداف الَببوم، ك رغبة الباحث ُب االستفادة من آرائكم كخرباتكم ُب ىذا آّاؿ 
للتعرؼ على حاجات متعلمي مادة الفرائض من ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية؛ لذا يأمل الباحث منكم التكـر باالطبلع على 

أماـ  ( √)فقرات االستبانة ا٤برفقة كاإلجابة على ٝبيع فقراهتا بدقة كصدؽ كموضوعية، كٙبديد درجة كل فقرة بوضع إشارة 
.  ٤با ُب ذلك من أثر ُب ٙبقيق أىداؼ الدراسة،االختيار ا٤بناسب من كجهة نظركم

. أف جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة، كاستخدامها سيكوف ألغراض البحث العلمي فقط : علمان 

كجزاكم اهلل خّبان على حسن تعاكنكم 

                                                                     الباحث   

 عبدالرحمن بن محمود عبدالعزيز عليو/                                                                 االسم 

تبوؾ -  0556030657/                                                                            جواؿ 

 a_eleiw@yahoo.com/بريد إلكَبكين                                                          

mailto:a_eleiw@yahoo.com
mailto:a_eleiw@yahoo.com
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البيانات األكلية 

 ............................................................................................................................. : (اختيارم )اسم المعلم  (1

 ................................................................................................................................................: المدرسة  (2

 :درجة المؤىل الدراسي  (3

 دكتوراة  )  (  ماجستير)  (دبلـو عالي )  (بكالوريوس          )  (

 :نوع المؤىل  (4
 غير تربوم )  ( تربوم                                   )  (

 
 :سنوات الخبرة  (5

 10  أكثر من )  (                 10 إلى 5  من )  (                           5 أقل من    )  (
 

 :الفرائضتدريس الدكرات التدريبية في  (6
 3  أكثر من )  (                   3 إلى 1  من )  ( ال يوجد                                )  (
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فقرات االستبانة 

 التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط: المحور األكؿ 

 العبارةـ 
درجة الممارسة 

عالية 
جدأ 

منخفضة متوسطة عالية 
منخفضة 

جدا 

أستخدـ ا٤بنهج التكاملي بْب مادة الفرائض كالرياضيات عند ٙبضّب  1
دركس حساب الفرائض 

     

     أقدـ ألغازان رياضية لتهيئة دركس الفرائض  2

أمزج اسَباتيجيات التعليم ا٢بديثة مع التعليم التقليدم مثل حل  3
ا٤بشكبلت ك اإللقاء عند حل مسائل ا٤بواريث 

     

أسطوانة : جاىزة إلثراء الدركس  مثل (C.D)أحدد أسطوانات مد٦بة  4
 (ا٤بواريث)

     

٢بل بعض ا٤بسائل  (االنَبنت)أختار مواقع على الشبكة  العنكبوتية  5
 (موقع ا٤بواريث):مثل

     

     أصمم رسومات كأشكاالن رياضية كوسائل توضيحية  6

اذكر مثاال لوارث يرث : أحضر أسئلة غّب تقليدية كأنوع بينها، مثل 7
بأكثر من سبب؟ 

     

     أبتكر كسائل تعليمية ُب عرض الفرائض  8

     أخطط خرائط ذىنية مناسبة لدركس الفرائض  9

     أنشئ خوارزميات مناسبة لدركس الفرائض  10

عمل لوحات : أضيف أنشطة ال صفية جديدة ٚبدـ الفرائض مثل 11
تعليمية جدارية أك إذاعة صباحية 

     

أتعاكف مع معلمي الرياضيات ُب معرفة طرؽ ٨بتصرة ٢بل مسائل  12
ا٤بواريث 

     

إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب استخداـ العمليات ا٢بسابية لتبسيط  13
الضرب باألصابع : مسائل ا٤بواريث،مثل
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 التنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ: المحور الثاني 

 العبارةـ 
درجة الممارسة 

عالية 
جدأ 

منخفضة متوسطة عالية 
منخفضة 

جدا 

أكضح للطبلب الفائدة من استخداـ اسَباتيجيات رياضية  14
ُب حل مسائل ا٤بواريث (حل مثاؿ أبسط)إسَباتيجية:مثل

     

أتنقل ٗبركنة بْب الوسائل التقليدية كا٢بديثة، كاالنتقاؿ بْب السبورة  15
ا١بدارية ك السبورة الذكية 

     

     أزيد دافعية الطبلب لتعلم الفرائض بالتعزيز ا٤بناسب  16

     أستخدـ اآللة ا٢باسبة ُب حل مسائل ا٤بواريث  17

إسَباتيجية : أستخدـ االسَباتيجيات الرياضية ٢بل مسائل ا٤بواريث مثل 18
ا٢بل العكسي 

     

ا٤بضاعف : أستخدـ رموز رياضية حديثة ٢بل مسائل ا٤بواريث مثل 19
 (أ. ـ.ـ)ا٤بشَبؾ األصغر لعددين 

     

أستخدـ معادالت رياضية ُب حل مسائل ا٤بواريث مثل  20
ص،حيث س نصيب االبن، كص نصيب البنت 2=س

     

: أمنح الطبلب كقتان كافيان ليطبقوا استنتاج أك استقراء ا٤بعرفة مثل 21
استخرج حاالت إرث األـ من اآليات 

     

األسطوانة ا٤بد٦بة :أكفر للطبلب برامج كتطبيقات تعليمية للفرائض مثل 22
 (ا٤بواريث)

     

     أقدـ للطبلب صورا رياضية ٨بتلفة ٢بل مسائل ا٤بواريث  23

     أقدـ للطبلب تربيرات رياضية منطقية ٢بل مسائل ا٤بواريث  24

     أحفز ٩بارسة التعلم الذاٌب بتحضّب الطبلب للدرس مسبقا  25

لدل الطبلب، الناقد بتكارم كالتفكّب التفكير االرة مهاأحفز  26
كيف خالف إرث اإلخوة ألـ قواعد الفرائض؟ :مثل

     

أشجع الطبلب على ٙبديد ا٤بعلومات ُب مسائل ا٤بواريث كتصنيفها ٍب  27
استخراج النتائج 

     

     أدعم ٧باكالت الطبلب للوصوؿ ٢بل مسائل ا٤بواريث  28

 



256 
 

 

 التنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ: المحور الثاني تابع 

 العبارةـ 

درجة الممارسة 

عالية 
جدأ 

منخفضة متوسطة عالية 
منخفضة 

جدا 

     أرحب باألفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  29

     أحث الطبلب على الربط بْب الفرائض كالرياضيات  30

أبْب للطبلب فضل علماء الرياضيات ا٤بسلمْب ُب تبسيط حل  31
مسائل ا٤بواريث 

     

 (مستول التحليل كالَبكيب)أطرح مسائل ذات مهارات تفكّب عليا  32
ُب ا٤بواريث 

     

     أبْب فوائد استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب حل مسائل ا٤بواريث  33

     أدرب الطبلب على عمل خرائط للمفاىيم  34

ب ُب جذب آالواتس : أستخدـ كسائل التواصل االجتماعية مثل 35
الطبلب ٫بو مادة الفرائض 

     

التقػػػػػػػػػػػػػػػػويم  :  الثالثمحوراؿ

 العبارةـ 
درجة الممارسة 

عالية 
جدأ 

منخفضة متوسطة عالية 
منخفضة 

جدا 

     أقدـ التغذية الراجعة للطبلب بتنويع طرؽ عرض ا٢بل  36

     أحلل نتائج الطبلب لقياس مدل ٙبقق األىداؼ  37

أرصد مدل ٙبسن ٙبصيل الطبلب بعد استخداـ اسَباتيجيات التعلم  38
ا٢بديثة 

     

     أصنف الطبلب حسب مستوياهتم كقدراهتم ُب حل مسائل ا٤بواريث  39

أكجو الطبلب ا٤بتميزين ٤بساعدة زمبلئهم ا٤بتأخرين دراسيا ُب حل  40
مسائل ا٤بواريث 

     

أضع ا٣بطط العبلجية ا٤بناسبة للطبلب ا٤بتأخرين دراسيان أك ٙبصيليان ُب  41
حل مسائل ا٤بواريث 

     

أقـو الطرؽ كالوسائل كاألساليب كاالسَباتيجيات ا٤بستخدمة ُب حل  42
مسائل ا٤بواريث 
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 (حذؼ- تعديل )رأم السادة المحكمين في عبارات استبانة المعلمين  (3)رقم  ملحق

 التخطيط: المحور األكؿ

 رأم السادة المحكمين العبارة ـ
أستخدـ ا٤بنهج التكاملي بْب مادة الفرائض  1

كالرياضيات عند ٙبضّب دركس حساب 
الفرائض 

أستخدـ ا٤بنهج التكاملي بْب مادة الفرائض : تعديل
 كالرياضيات عند ٙبضّب دركس حساب الفرائض

 أقدـ ألغازان رياضية لتهيئة دركس الفرائض: تعديلدرس  ثراء اؿأقدـ ألغازان رياضية إل 2
أمزج اسَباتيجيات التعليم ا٢بديثة مع التعليم  3

التقليدم 
أمزج اسَباتيجيات التعليم ا٢بديثة مع التعليم : تعديل

التقليدم مثل حل ا٤بشكبلت ك اإللقاء عند حل مسائل 
 ا٤بواريث

أحدد الوسائل التعليمية ا٤بناسبة لؤلىداؼ  4
 التعليمية

جاىزة إلثراء  (C.D)أحدد أسطوانات مد٦بة : تعديل
 (ا٤بواريث)أسطوانة : الدركس  مثل

أراعي خصائص الطبلب ا٤بعرفية كالسيكولوجية  5
 العبارة حذؼ عند اختيار الوسائل كالتقنيات التعليمية 

أىيئ ا٤بوقف التعليمي الستخداـ  الوسائل  6
 العبارة حذؼ كالتقنيات التعليمية

أحدد بعض الدركس ا٤برب٦بة ا١باىزة ا٤بناسبة  7
 للدرس

جاىزة إلثراء  (C.D)أحدد أسطوانات مد٦بة : تعديل
 (ا٤بواريث)أسطوانة : الدركس  مثل

تعليمية ُب تقدًن بعض الدركس أختار مواقع  8
( http://almwareeth.com):مثل

 

 (االنَبنت)أختار مواقع على الشبكة  العنكبوتية : تعديل
 (موقع ا٤بواريث):٢بل بعض ا٤بسائل مثل

: أحضر أسئلة غّب تقليدية كأنوع بينها، مثل: تعديلأحضر أسئلة غّب تقليدية كأنوع بينها  10
اذكر مثاال لوارث يرث بأكثر من سبب 

أبتكر كسائل تعليمية ُب عرض الفرائض : تعديل الفرائض مادةأبتكر كسائل تعليمية ُب  11
أضيف أنشطة ال صفية جديدة ٚبدـ الفرائض : تعديلأضيف أنشطة ال صفية جديدة  14

عمل لوحات تعليمية جدارية أك إذاعة صباحية : مثل
أتعاكف مع معلمي الرياضيات ُب معرفة طرؽ  15

ة ٢بل مسائل ا٤بواريث تنوعـ
أتعاكف مع معلمي الرياضيات ُب معرفة طرؽ : تعديل

٨بتصرة ٢بل مسائل ا٤بواريث 
أتواصل مع ا٤بتخصصْب ُب الفرائض ٤بعرفة  16

 العبارة حذؼ ا١بديد ُب طرؽ تدريس الفرائض

إٔبث عن األفكار ا١بديدة لتبسيط مسائل  17
ا٤بواريث 

إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب استخداـ : تعديل
مثل : العمليات ا٢بسابية لتبسيط مسائل ا٤بواريث،مثل

الضرب باألصابع 
أتابع اإلصدارات ا٢بديثة ُب حل مسائل  18

 العبارة حذؼ ا٤بواريث
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 التنفيذ:المحور الثاني

 رأم السادة المحكمين العبارة ـ
أربط بْب أدكات توصيل ا٤بعلومات ك٧بتول  19

 الفرائض
أكضح للطبلب الفائدة من استخداـ : تعديل

ُب (حل مثاؿ أبسط)إسَباتيجية:اسَباتيجيات رياضية مثل
حل مسائل ا٤بواريث 

أتنقل ٗبركنة بْب الوسائل التقليدية كا٢بديثة، : تعديل أتنقل ٗبركنة بْب الوسائل التقليدية كا٢بديثة 20
 كاالنتقاؿ بْب السبورة ا١بدارية ك السبورة الذكية

دافعية الطبلب للفرائض بالتعزيز من أزيد  21
ا٤بناسب 

أزيد دافعية الطبلب لتعلم الفرائض بالتعزيز : تعديل
 ا٤بناسب

أستخدـ االسَباتيجيات الرياضية ٢بل مسائل  23
ا٤بواريث 

أستخدـ االسَباتيجيات الرياضية ٢بل مسائل : تعديل
إسَباتيجية ا٢بل العكسي : ا٤بواريث مثل

 رياضية حديثة ٢بل مسائل ان أستخدـ رموز: تعديلرياضية ٢بل مسائل ا٤بواريث رموزان أستخدـ  24
 (أ. ـ.ـ)ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر لعددين: ا٤بواريث مثل

أستخدـ معادالت رياضية ُب حل مسائل  25
ا٤بواريث  

أستخدـ معادالت رياضية ُب حل مسائل : تعديل
ص،حيث س نصيب االبن، كص 2=ا٤بواريث مثل س
نصيب البنت 

للتفكّب كقتان كافيان  فرصة كافية كأمنح الطبلب 26
من خبلؿ التفكّب ستقراء كاالستنتاج كاال

 الرياضي

أمنح الطبلب كقتان كافيان ليطبقوا استنتاج أك : تعديل
استخرج حاالت إرث األـ من : استقراء ا٤بعرفة مثل

اآليات 
 حذؼ العبارة أطور من مهارات طبليب التقنية 27
أكفر للطبلب برامج كتطبيقات تعليمية  28

للفرائض 
أكفر للطبلب برامج كتطبيقات تعليمية للفرائض : تعديل

 (ا٤بواريث)األسطوانة ا٤بد٦بة :مثل
أحفز ٩بارسة التعلم الذاٌب بتحضّب الطبلب : تعديللتعلم الذاٌب  ؿز ٩بارسة الطبلب عزأ 31

للدرس مسبقا 
بتكارم كالتفكّب  التفكير االاتر مهاأ٭بي  32

لدل الطبلب الناقد 
الناقد بتكارم كالتفكّب التفكير االرة مهاأحفز : تعديل

كيف خالف إرث اإلخوة ألـ قواعد :لدل الطبلب، مثل
الفرائض؟ 

أشجع الطبلب على ٙبديد ا٤بعلومات  33
استخراج النتائج ك

أشجع الطبلب على ٙبديد ا٤بعلومات ُب مسائل : تعديل
ا٤بواريث كتصنيفها ٍب استخراج النتائج 

أحث الطبلب على الربط بْب الفرائض : تعديل الطبلب للربط بْب الفرائض كالرياضيات دعوأ 36
كالرياضيات 

مستول )أطرح مسائل ذات مهارات تفكّب عليا : تعديلأطرح مسائل ذات مهارات تفكّب عليا  38
ُب ا٤بواريث  (التحليل كالَبكيب

أمزج بْب ا١بديد كالقدًن ُب حل مسائل  39
 حذؼ العبارة ا٤بواريث
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 التقويم: المحور الثالث

 رأم السادة المحكمين العبارة ـ
 حذؼ العبارة أعرض أفكار الطبلب كحلو٥بم على زمبلئهم 40

 استخداـ مع ٙبصيل الطبلب تقدـأرصد  43
اسَباتيجيات التعلم ا٢بديثة 

أرصد مدل ٙبسن ٙبصيل الطبلب بعد : تعديل
 استخداـ اسَباتيجيات التعلم ا٢بديثة

أصنف الطبلب حسب مستوياهتم كقدراهتم ُب : تعديلأصنف الطبلب حسب مستوياهتم كقدراهتم  44
 حل مسائل ا٤بواريث

 حذؼ العبارة أحصر ا٤بوىوبْب كأعمل على تنمية مواىبهم 46
أضع ا٣بطط العبلجية ا٤بناسبة للطبلب  47

ا٤بتأخرين دراسيان أك ٙبصيليان  
أضع ا٣بطط العبلجية ا٤بناسبة للطبلب ا٤بتأخرين : تعديل

 دراسيان أك ٙبصيليان ُب حل مسائل ا٤بواريث
أبْب ا٤بردكد من استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب  50

 حذؼ العبارة حل مسائل ا٤بواريث

 حذؼ العبارة أنصح الطبلب بعمل خرائط للمفاىيم 51
أستخدـ كسائل االتصاؿ ا٢بديثة كا٤بواقع  52

االجتماعية ُب جذب الطبلب ٫بو مادة 
 الفرائض

 حذؼ العبارة

أقـو الطرؽ كالوسائل كاألساليب  53
 العرض كالتقوًنكاالسَباتيجيات ا٤بستخدمة ُب 

أقـو الطرؽ كالوسائل كاألساليب كاالسَباتيجيات : تعديل
ا٤بستخدمة ُب حل مسائل ا٤بواريث 

أطور من أدائي التدريسي كمهاراٌب ُب حل  54
مسائل ا٤بواريث من خبلؿ التواصل مع معلمي 

 الرياضيات
 حذؼ العبارة
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 استبانة الطالب (4)رقم  ملحق

- حفظو اهلل      - .........................................................................................../   الطالبعزيزم

...  السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو 

تطوير تدريس مادة الفرائض في ضوء المنهج التكاملي بين مادتي الفرائض كالرياضيات "يقـو الباحث بدراسة ٙبت عنواف

الستكماؿ متطلبات ا٤بشركع البحثي للحصوؿ على درجة ا٤باجستّب ُب الَببية ٚبصص ا٤بناىج كطرؽ ، "كاحتياجات المتعلمين
. التدريس

كهتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على حاجات متعلمي مادة الفرائض، كالصعوبات الٍب تواجههم ُب حساب ا٤بواريث، كمدل إمكانية 
. تطوير تدريس مادة الفرائض عن طريق ا٤بنهج التكاملي بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات، بناء على تلك ا٢باجات

رغبة الباحث ُب التعرؼ على كاقع مادة الفرائض، كحاجات ككنظران لوجودكم ُب حقل التعليم كطبلب تدرسوف الفرائض،
ا٤بتعلمْب؛ لذا يأمل الباحث منكم التكـر باالطبلع على فقرات االستبانة ا٤برفقة كاإلجابة على ٝبيع فقراهتا، كٙبديد درجة كل 

 . من كجهة نظركم ٥باأماـ االختيار ا٤بناسب (√)فقرة بوضع إشارة 

. أف جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة، كاستخدامها سيكوف ألغراض البحث العلمي فقط: علمان 

كجزاكم اهلل خّبان على حسن تعاكنكم 

                                                                     الباحث   

 عبدالرحمن بن محمود عبدالعزيز عليو/                                                                   االسم 

 0556030657/                                                                            جواؿ 

 a_eleiw@yahoo.com/ بريد إلكَبكين                                                        
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mailto:a_eleiw@yahoo.com
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ثانوم ............  /  الصف ................................................................ / ا٤بدرسة .........................................................................................................................../ االسم 
. أماـ كل عبارة مما يلي تحت الرأم الذم يوافق رأيك الشخصي (  √)ضع عالمة : المطلوب 

فقرات االستبانة  
 الميل نحو طبيعة الفرائض:  المحور األكؿ 

 العبارةـ 
الرأم 

أكافق 
بشدة 

ال أكافق ال أكافق محايد أكافق 
بشدة 

     أحب دركس الفرائض ألهنا سهلة كمشوقة  1
     أرل أف دراسة الفرائض غّب مفيدة  2
     أرل أف الفرائض تعمل على تنمية تفكّبم  3
     أٛبُب أف أصبح عا٤بان بالفرائض  4
     أحب معلم الفرائض  5
     أحب شراء الرب٦بيات كالكتب الٍب ٥با عبلقة بالفرائض  6
     أرل أف الفرائض ترتبط بالرياضيات ارتباطان قويان  7
     أحب أف أقرأ عن حياة علماء الفرائض  8
     أرل أف للفرائض أٮبية ُب مواصلة الدراسة ا١بامعية  9
     أستفيد من معلمي الرياضيات ُب حل مسائل ا٤بواريث  10
     إٔبث عن األفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  11
     أتابع ا٤بؤلفات كاإلصدارات ا٢بديثة عن الفرائض  12

 الميل نحو تعلم الفرائض: المحور الثاني 

 العبارةـ 

الرأم 
أكافق 
ال أكافق ال أكافق محايد أكافق بشدة 

بشدة 
     أحب حصة الفرائض  13
     أنتظر درس الفرائض بكل شوؽ   14
     أشعر باالنزعاج عندما يطلب مِب حل مسائل ا٤بواريث  15
     أفضل زيادة عدد حصص الفرائض  16
 
 
 
 
الرأم  العبارةـ 
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أكافق 
بشدة 

ال أكافق ال أكافق محايد أكافق 
بشدة 

     أشعر با٢بماس عند بدء حصة الفرائض  17
     أحب اختبارات الفرائض  18
     أحب تقدًن العوف لزميلي ُب حل مسائل الفرائض  19
     أىتم بدراسة الفرائض ألكوف متفوقا فيها  20
     أرغب ُب تنمية مهاراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث  21
     أشجع زمبلئي على اقتناء برامج تعليمية للفرائض  22
     أسعى ٤بعرفة الطرؽ ا٤بختصرة ا٢بل ٤بسائل ا٤بواريث  23
     أطلب تربيرات رياضية منطقية ٤بسائل ا٤بواريث  24
     أتطلع إٔب األفكار ا١بديدة ُب حل مسائل ا٤بواريث  25
     أربط بْب الفرائض كالرياضيات ٢بل مسائل ا٤بواريث  26

 الميل نحو االستمتاع بالفرائض: المحور الثالث 

 العبارةـ 
الرأم 

أكافق 
بشدة 

ال أكافق ال أكافق محايد أكافق 
بشدة 

     أجد صعوبة ُب حل مسائل ا٤بواريث  27
     أرفع قدراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث باالستفادة من معلمي الرياضيات  28
     أستمتع باستخداـ ا٢باسب اآلٕب ُب حل مسائل ا٤بواريث  29
ؿ أبسط ٢بل مسائل اا٢بل ٗبث: أفضل االسَباتيجيات الرياضية مثل 30

ا٤بواريث 
     

     أستمتع ٕبل كاجبات ا٤بواريث ا٤بنزلية  31
     أرل حل مسائل ا٤بواريث عمل غّب مثّب لبلىتماـ  32
     أعرض حل مسائل ا٤بواريث برسومات بيانية جذابة  33
     أبتكر جداكؿ كتقسيمات ٢بل مسائل ا٤بواريث  34
     أتنافس مع زمبلئي ُب كضع مسائل مواريث كحلها  35
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 (حذؼ- تعديل )رأم السادة المحكمين في عبارات استبانة الطالب ) 5)رقم  ملحق

  

الميل نحو طبيعة الفرائض: محور

 الرأم العبارة ـ

 أحب دركس الفرائض ألهنا سهلة كمشوقة: تعديل  كمثّبة الفرائض ألهنا سهلة كمشوقةمادةأحب  1

 أرل أف دراسة الفرائض غّب مفيدة: تعديل للطالبأرل أف دراسة الفرائض غّب مفيدة  2
 أحب معلم الفرائض: تعديل  دكف غّبه من ا٤بعلمْبأحب معلم الفرائض 5
 حذؼ العبارة أحب أف أكوف معلمان للفرائض  10



الميل نحو تعلم الفرائض: محور

 الرأم العبارة 

 حذؼ العبارة أفضل حصة الفرائض عن ا٢بصص األخرل 16

 سائل ا٤بواريثـأسعى ٤بعرفة الطرؽ ا٤بختصرة ٢بل : تعديل ا٤بواريث  ا٢بلوؿ الرياضية ٤بسائلأسعى ٤بعرفة  25


 الميل نحو االستمتاع بالفرائض: محور

 الرأم العبارة ـ

من خبلؿ أرفع قدراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث  30
 معلمي الرياضيات التواصل مع

أرفع قدراٌب ُب حل مسائل ا٤بواريث باالستفادة من : تعديل
معلمي الرياضيات 

أفضل االسَباتيجيات الرياضية ٢بل مسائل  32
ا٤بواريث 

ؿ اا٢بل ٗبث: أفضل االسَباتيجيات الرياضية مثل: تعديل
أبسط ٢بل مسائل ا٤بواريث 

أستمتع ٕبل كاجبات ا٤بواريث ا٤بنزلية : تعديل ا٤بواريث  ُبكاجبات ا٤بنزليةتأدية اؿأستمتع ب 33

عرض مسائل ا٤بواريث برسومات بيانية خطط ؿأ 38
أعرض حل مسائل ا٤بواريث برسومات بيانية جذابة : تعديلجذابة 
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 أسئلة مقابلة المعلمين) 6)رقم  ملحق

 



بسمهللاالر منالر  م

- حفظو اهلل -  معلم مادة الفرائض     ......................................................................./  أخي ا٤بعلم الفاضل 

...  السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو 

تطوير تدريس مادة الفرائض في ضوء المنهج التكاملي بين مادتي الفرائض  " عنوافبيقـو الباحث بدراسة 
الستكماؿ متطلبات ا٤بشركع البحثي للحصوؿ على درجة ا٤باجستّب ُب الَببية ،  "كالرياضيات كاحتياجات المتعلمين

. ٚبصص ا٤بناىج كطرؽ التدريس

كهتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على حاجات متعلمي مادة الفرائض من ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية، كمدل إمكانية تطوير 
 .تدريس مادة الفرائض ا٤بنهج التكاملي بْب مادٌب الفرائض كالرياضيات، بناء على تلك ا٢باجات

:                                                 التعريف اإلجرائي التإب للمنهج التكاملي كقد اعتمد الباحث ُب ىذه الدراسة على
التكامل بين الفرائض كالرياضيات مع مراعاة حاجات من خالؿ نهج الفرائض لم كتنسيق تنظيم دعم ك ىو"

 الالزمة لتحسين مستوياتهم في المهاراتلتعلم المفاىيم كالطالب إثارة الدافعية لدل ىدؼ إلى المتعلمين، م
 ".الناحيتين النظرية كالتطبيقية في الفرائض

 كنظران لعملكم ُب حقل التعليم كخربتكم ُب ا٤بيداف الَببوم، كرغبة الباحث ُب االستفادة من آرائكم كخرباتكم ُب ىذا 
آّاؿ للتعرؼ على حاجات متعلمي الفرائض من ا٤بفاىيم كا٤بهارات الرياضية؛ لذا يأمل الباحث منكم التكـر باإلجابة 

.  ٤با ُب ذلك من أثر ُب ٙبقيق أىداؼ الدراسة؛على ٝبيع أسئلة ا٤بقابلة بدقة كصدؽ كموضوعية، من كجهة نظركم

. أف جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة، كاستخدامها سيكوف ألغراض البحث العلمي فقط : علمان 

كجزاكم اهلل خّبان على حسن تعاكنكم 

                                                                     الباحث   

 عبدالرحمن بن محمود عبدالعزيز عليو/                                                                   االسم 

 0556030657/                                                                            جواؿ 

 a_eleiw@yahoo.com/ بريد إلكَبكين                                                              

mailto:a_eleiw@yahoo.com
mailto:a_eleiw@yahoo.com
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أسئلة المقابلة 

 ىل ٘بد متعة ُب تدريسك الفرائض؟ك٤باذا؟ (ُ
 (نعم)ىل ٘بد صعوبة ُب شرح مسائل ا٤بواريث أك حلها أثناء تدريس الفرائض؟ إذا كانت اإلجابة  (ِ

. اذكرىا
 (نعم)ىل ترل أف ٧بتول ا١بزء ا٣باص ٕبساب الفرائض ٰبتاج إٔب تعديبلت؟ إذا كانت اإلجابة  (ّ

. اذكرىا
. اذكرىا(نعم)ىل تواجهك صعوبة ما ُب تدريس الفرائض؟ إذا كانت اإلجابة  (ْ
القاسم ا٤بشَبؾ األصغر ُب : ىل تفضل استخداـ ا٤بفردات الرياضية القدٲبة كوفق العدد أـ ا٢بديثة مثل (ٓ

حل مسائل ا٤بواريث؟ ك٤باذا؟ 
آللة ا٢باسبة ُب حل مسائل ا٤بواريث؟ ك٤باذا؟ اىل تسمح باستخداـ الطبلب  (ٔ
ا٢باسب اآلٕب أك السبورة الذكية؟  : ىل تستخدـ التقنية ا٢بديثة ُب تدريسك  مثل (ٕ
سائل تدريس الفرائض؟ ك٤باذا؟ كىل ٙبتاج إٔب دكرات تدريبية ُب معرفة طرؽ كأساليب ك (ٖ
ىل تفضل تدريس الفرائض على تدريس بقية فركع ا٤بواد الشرعية األخرل؟ ك٤باذا؟  (ٗ

ىل ٘بد تفاعبلن من طبلبك أثناء تدريس الفرائض؟ ك٤باذا؟  (10
ما أىم ا٤بشكبلت الٍب تواجو الطبلب بالنسبة للفرائض؟  (11
ما ىي أىم األسباب الٍب تؤدم إٔب صعوبات لدل الطبلب ُب تعلم الفرائض؟  (12
ما ىي ا٢باجات الٍب يتطلب توافرىا أثناء تدريسك للفرائض؟  (13
أك كسائل التواصل االجتماعي ُب تدريسك ( االنَبنت)ىل تستخدـ مواقع الشبكة العنكبوتية   (14

.                                                                                             اذكرىا(نعم)للفرائض؟ إذا كانت اإلجابة 
.                                           اذكرىا(نعم)للفرائض؟ إذا كانت اإلجابة  ىل تصمم أك تبتكر كسائل تعليمية بنفسك (15
.               اذكر مثاال ٥با(نعم)ىل تصمم أسئلة متنوعة كغّب تقليدية ُب الفرائض؟ إذا كانت اإلجابة  (16
 الفرائض؟ ك٤باذا؟ ىل تستخدـ كتاب دليل ا٤بعلم ُب ٙبضّب دركس (17
  يتم طرحها؟ٓبما األسئلة الٍب كنت تتوقع طرحها ك (18

. كجزاكم اهلل خّبا. ركم كبذؿ كقتكمكشكرا لسعة صد
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 (إضافة- حذؼ - تعديل )رأم السادة المحكمين في أسئلة مقابلة المعلمين  (7)رقم  ملحق

 الرأم السؤاؿ ـ

 الفرائض الدراسي ٤بادةتول ا٤بحىل ترل أف  3
. ٰبتاج إٔب تعديبلت؟اذكرىا

ىل ترل أف ٧بتول ا١بزء ا٣باص ٕبساب : تعديل
 (نعم)الفرائض ٰبتاج إٔب تعديبلت؟ إذا كانت اإلجابة 

. اذكرىا  أم أجزاء احملتول يشكو منو الطبلب؟ ك٤باذا؟ 4
 

ىل تواجهك :  بدالن منوكإضافة، حذؼ السؤاؿ
صعوبة ما ُب تدريس الفرائض؟ إذا كانت اإلجابة 

. اذكرىا(نعم)
ىل تفضل استخداـ ا٤بفردات الرياضية أـ  5 

ا٢بديثة ُب حل مسائل ا٤بواريث؟ ك٤باذا؟ 
ىل تفضل استخداـ ا٤بفردات الرياضية القدٲبة : تعديل

القاسم ا٤بشَبؾ األصغر : كوفق العدد أـ ا٢بديثة مثل
ُب حل مسائل ا٤بواريث؟ ك٤باذا؟ 

ىل تستخدـ التقنية ا٢بديثة ُب تدريسك؟  7 
 ككيف؟

 

ىل تستخدـ التقنية ا٢بديثة ُب تدريسك  : تعديل
ا٢باسب اآلٕب أك السبورة الذكية؟  : مثل

ما ىي أىم األسباب الٍب تؤدم إٔب صعوبات  12 
ُب تعلم الفرائض؟ 

 

ما ىي أىم األسباب الٍب تؤدم إٔب صعوبات : تعديل
لدل الطبلب ُب تعلم الفرائض؟ 

 ما ىي ا٢باجات الٍب تطلب توافرىا أثناء  13 
تدريسك؟ 

 

ما ىي ا٢باجات الٍب يتطلب توافرىا أثناء : تعديل
تدريسك للفرائض؟ 

 أك مواقع الشبكة  كسائل االتصاؿىل تستخدـ 14 
التواصل أك مواقع  (االنَبنت)العنكبوتية  

. االجتماعي ُب تدريسك للفرائض؟ اذكرىا

ىل تستخدـ مواقع الشبكة العنكبوتية  : تعديل
أك كسائل التواصل االجتماعي ُب تدريسك  (االنَبنت)

.                                                                                              اذكرىا(نعم)للفرائض؟ إذا كانت اإلجابة 

ىل تصمم أك تبتكر كسائل تعليمية بنفسك؟  15
 (نعم)إذا كانت اإلجابة 

 ىل تصمم أك تبتكر كسائل تعليمية بنفسك :تعديل
 (نعم)للفرائض؟ إذا كانت اإلجابة 

ىل تصمم أسئلة متنوعة كغّب تقليدية ُب  16
 .ىااذكر؟ الفرائض

 ىل تصمم أسئلة متنوعة كغّب تقليدية ُب :تعديل
 .ىااذكر(نعم)الفرائض؟ إذا كانت اإلجابة 
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  كنموذج إجابتواالختبار التشخيصي للطالب( 8)رقم  ملحق

 

بسمهللاالر منالر  م

- حفظو اهلل      - .........................................................................................../   الطالبعزيزم

...  السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو 

تطوير تدريس مادة الفرائض في ضوء المنهج التكاملي بين مادتي الفرائض  " يقـو الباحث بدراسة ٙبت عنواف
الستكماؿ متطلبات ا٤بشركع البحثي للحصوؿ على درجة ا٤باجستّب ُب الَببية ، "كالرياضيات كاحتياجات المتعلمين

. ٚبصص ا٤بناىج كطرؽ التدريس

كهتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على حاجات متعلمي مادة الفرائض، كالصعوبات الٍب تواجههم ُب حساب ا٤بواريث، كمدل 
. إمكانية تطوير تدريس الفرائض عن طريق ا٤بنهج التكاملي بْب الفرائض كالرياضيات، بناء على تلك ا٢باجات

كنظران لوجودكم ُب حقل التعليم كطبلب تدرسوف الفرائض، كرغبة الباحث ُب التعرؼ على كاقع الفرائض، كحاجات 
ا٤بتعلمْب؛ لذا يأمل الباحث منكم التكـر باالطبلع على أسئلة االختبار التشخيصي بدقة كصدؽ كموضوعية كاىتماـ ٤با ُب 

. ذلك من أثر ُب ٙبقيق أىداؼ الدراسة

. كتابة ا٢برؼ ا٣باص باإلجابة من كجهة نظركم ُب ا٤بكاف احملدد لئلجابة :يرجى

.  (علما بأف الزمن ا٤بخصص لئلجابة ىو ساعة كاحدة)

. أف جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة، كاستخدامها سيكوف ألغراض البحث العلمي فقط: علمان 

كجزاكم اهلل خّبان على حسن تعاكنكم 

                                                                     الباحث   

 عبدالرحمن بن محمود عبدالعزيز عليو/                                                                   االسم 

 0556030657/                                                                            جواؿ 

 a_eleiw@yahoo.com/ بريد إلكَبكين                                                             

mailto:a_eleiw@yahoo.com
mailto:a_eleiw@yahoo.com
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 اختبار تشخيصي
ثانوم ............  /  الصف ................................................................ /  ا٤بدرسة ................................................................................. / االسم 

ساعة:الزمن.ضع الحرؼ الذم يدؿ على اإلجابة الصحيحة لكل سؤاؿ في عمود اإلجابة: المطلوب 

الدرجة اإلجابة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ ـ 

1 
  أم زكج ٩با يلي ٲبثل عددين أكليْب؟ 

 15،17(د) 13،15(ج) 13، 11(ب) 11، 9(أ)

2 
  ؟ 4ما قواسم العدد 

 1،2،4(د) 4، 2(ج) 4، 1(ب) 2، 1(أ)

3 
  ؟ 10، 2بأم ا٤بسميات التالية نسمى العددين 

 متباينين (د)  متوافقين(ج) متداخلين(ب)  متماثلين(أ)

4 
  ؟ 7، 4بأم ا٤بسميات التالية نسمى العددين 

 متباينين (د) متوافقين(ج)  متداخلين(ب) متماثلين(أ)

5 
  ؟ 6 ، 4ما القاسم ا٤بشَبؾ األكرب للعددين 

 24(د) 12(ج) 2(ب) 1(أ)

6 
  ؟ 15، 12 ، 9ما القاسم ا٤بشَبؾ األكرب لؤلعداد 

 6(د) 5 (ج) 3(ب) 2(أ)

7 
   ؟ 8 ، 3ما ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر للعددين 

 24(د) 11(ج) 12(ب) 5(أ)

8 
   ؟ 20 ، 15 ، 9ما ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ  األصغر لؤلعداد 

 360(د) 180(ج) 60(ب) 45(أ)

9 

  ؟  5مٌب يقبل العدد القسمة على 

إذا كاف رقم (أ)
 0 أك 2آحاده

إذا كاف رقم (ب)
 0 أك 5آحاده 

إذا كاف رقم (ج)
 5 أك2آحاده 

إذا كاف رقم (د)
 2آحاده

10 
  ؟ 3أم عدد ٩با يلي يقبل القسمة على 

 16666(د) 41444(ج) 33313(ب) 22221(أ)
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الدرجة اإلجابة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ ـ 

11 
16ما ناتج

+
23

+  
   ؟ 12

 411(د) 34(ج) 112(ب) 43(أ)

12 
.ما ناتج  

14
−

  ؟ 13

 15(د) 112(ج) 17 (ب) (أ)

13 
2ما ناتج ÷

  ؟ 16

 112(د) (ج) 13(ب) 23(أ)

14 
16ما ناتج

÷
  ؟ 12

 12(د) (ج) (ب) (أ)

15 
   12من ....  تكافئ 4 من 3

 10(د) 9(ج) 8(ب) 6(أ)

16 
  إذا كاف الورثة زكجة كابن كبنت، فما نصيب البنت من الَبكة؟ 

 724(د) 712(ج) 78(ب) 18(أ)

17 

لاير، فما قيمة 1000إذا كاف الورثة أخ ألـ كأختْب ألـ فقط ،ككاف نصيب األخت الواحدة 
الَبكة  كلها؟ 

  

 10000(د) 4000(ج) 3000(ب) 2000(أ)

18 

  ُب كجود الفرع الوارث الذكر، كيف يرث األب؟ 

يرث بالفرض (أ)
 فقط

يرث بالتعصيب (ب)
 فقط

يرث بالفرض (ج)
 كالتعصيب

 ال يرث(د)

19 
   ؟10 يكوف الناتج األخّب5، ك ٝبعنا ناتج الضرب على 5ما العدد الذم إذا ضربنا نصفو ُب 

 10(د) 5(ج) 2(ب) 1(أ)

20 
   ؟........... ، 8 ، 5 ، 3 ،2، 1،1: ما العدد التإب ُب النمط

 15(د) 13(ج) 11(ب) 10(أ)
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 تشخيصياؿختبار نموذج إجابة اال
ثانوم ............  /  الصف ................................................................ /  ا٤بدرسة ................................................................................. / االسم 

ساعة:الزمن.ضع الحرؼ الذم يدؿ على اإلجابة الصحيحة لكل سؤاؿ في عمود اإلجابة: المطلوب 

الدرجة اإلجابة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ ـ 

1 
أم زكج ٩با يلي ٲبثل عددين أكليْب؟ 

 1 ب
 15،17(د) 13،15(ج) 13، 11(ب) 11، 9(أ)

2 
؟ 4ما قواسم العدد 

 1 د
 1،2،4(د) 4، 2(ج) 4، 1(ب) 2، 1(أ)

3 
؟ 10 ، 2بأم ا٤بسميات التالية نسمى العددين 

 1 ب
 متباينين (د)  متوافقين(ج) متداخلين(ب)  متماثلين(أ)

4 
 ؟ 7 ، 4بأم ا٤بسميات التالية نسمى العددين 

 1 د
 متباينين (د) متوافقين(ج)  متداخلين(ب) متماثلين(أ)

5 
؟ 6 ، 4ما القاسم ا٤بشَبؾ األكرب للعددين 

 1 ب
 24(د) 12(ج) 2(ب) 1(أ)

6 
؟ 15، 12 ، 9ما القاسم ا٤بشَبؾ األكرب لؤلعداد 

 1 ب
 6(د) 5(ج) 3(ب) 2(أ)

7 
 ؟ 8 ، 3ما ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر للعددين 

 1 د
 24(د) 11(ج) 12(ب) 5(أ)

8 
 ؟ 20 ، 15 ، 9ما ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ  األصغر لؤلعداد 

 1 ج
 360(د) 180(ج) 60(ب) 45(أ)

9 
؟  5مٌب يقبل العدد القسمة على 

إذا كاف رقم    (أ) 1 ب
 0 أك 2آحاده

إذا كاف رقم  (ب)
 0 أك 5آحاده 

إذا كاف رقم  (ج)
 5 أك2آحاده 

رقم  إذا كاف(د)
 2آحاده

10 
؟ 3أم عدد ٩با يلي يقبل القسمة على 

 1 أ
 16666(د) 41444(ج) 33313(ب) 22221(أ)
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الدرجة اإلجابة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ ـ 

11 
16ما ناتج

+
23

+  
 ؟ 12

 1 أ
 411(د) 34(ج) 112(ب) 43(أ)

12 
.ما ناتج  

14
−

؟ 13
 1 ج

 15(د) 112(ج ) 17 (ب) (أ)

13 
2ما ناتج ÷

؟ 16
 1 د

 112(د) (ج) 13(ب) 23(أ)

14 
16ما ناتج

÷
؟ 12

 1 أ
 12(د) (ج) (ب) (أ)

15 
 12من ....  تكافئ 4 من 3

 1 ج
 10(د) 9(ج) 8(ب) 6(أ)

16 
إذا كاف الورثة زكجة كابن كبنت، فما نصيب البنت من الَبكة؟ 

 1 د
 724(د) 712(ج) 78(ب) 18(أ)

17 

لاير، فما قيمة 1000إذا كاف الورثة أخ ألـ كأختْب ألـ فقط،ككاف نصيب األخت الواحدة 
 1 بالَبكة  كلها؟ 

 10000(د) 4000(ج) 3000(ب) 2000(أ)

18 

ُب كجود الفرع الوارث الذكر، كيف يرث األب؟ 
يرث بالفرض (أ) 1 أ

 فقط
يرث بالتعصيب (ب)

 فقط
يرث بالفرض (ج)

 كالتعصيب
 ال يرث(د)

19 
  ؟10 يكوف الناتج األخّب5، كٝبعنا ناتج الضرب على 5ما العدد الذم إذا ضربنا نصفو ُب 

 1 ب
 10(د) 5(ج) 2(ب) 1(أ)

20 
 ؟...........  ، 8 ، 5 ، 3 ،2، 1،1: ما العدد التإب ُب النمط

 1 ج
 15(د) 13(ج) 11(ب) 10(أ)
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 جدكؿ سمات أسئلة اختبار الطالب (9)رقم  ملحق

 السمة السؤاؿ ـ
 (تذكر)أف يعرؼ الطالب العدد األكٕب أم زكج ٩با يلي ٲبثل عددين أكليْب؟  1
 (فهم)أف يعرؼ الطالب قواسم العدد ؟ 4ما قواسم العدد  2
 (فهم)أف يعرؼ الطالب النسب األربعة ؟ 10، 2بأم ا٤بسميات التالية نسمى العددين  3
 (فهم)أف يعرؼ الطالب النسب األربعة ؟ 7، 4بأم ا٤بسميات التالية نسمى العددين  4
 (تطبيق)أ لعددين.ـ.أف يوجد الطالب ؽ؟ 6، 4ما القاسم ا٤بشَبؾ األكرب للعددين  5
 (تطبيق)أ ألعداد .ـ.أف يوجد الطالب ؽ؟ 15، 12، 9ما القاسم ا٤بشَبؾ األكرب لؤلعداد  6
 (تطبيق)أ لعددين.ـ.أف يوجد الطالب ـ؟ 8، 3ما ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ األصغر للعددين  7

، 9ما ا٤بضاعف ا٤بشَبؾ  األصغر لؤلعداد  8
؟ 15،20

 (تطبيق)أ ألعداد .ـ.أف يوجد الطالب ـ

 (تذكر)5أف يعدد الطالب شركط قابلية عدد القسمة على؟ 5مٌب يقبل العدد القسمة على  9
 (فهم) 3أف ٲبيز الطالب العدد الذم يقبل القسمة على؟ 3أم عدد ٩با يلي يقبل القسمة على  10
16ما ناتج 11

+
23

+  
 (تطبيق)أف يوجد الطالب ناتج ٝبع كسور اعتيادية ؟ 12

.ما ناتج   12
14
−

 (فهم)أف يوجد الطالب ناتج طرح كسرين اعتياديْب  ؟13

2ما ناتج 13 ÷
أف يوجد الطالب ناتج قسمة كسر اعتيادم على عدد ؟ 16

 (فهم)صحيح 
16ما ناتج 14

÷
 (فهم)أف يوجد الطالب ناتج قسمة  كسرين اعتياديْب  ؟12

أف يوجد الطالب العدد الناقص ُب نسبتْب متكافئتْب  12من ....  تكافئ 4 من 3 15
 (فهم)

16 
إذا كاف الورثة زكجة كابن كبنت، فما نصيب البنت 

من الَبكة؟ 
أف يوجد الطالب نصيب كارث ُب مسألة عادلة بسيطة 

 (تطبيق)

17 
إذا كاف الورثة أخ ألـ كأختْب ألـ فقط،ككاف نصيب 

لاير، فما قيمة الَبكة  كلها ؟ 1000األخت الواحدة 
أف يوجد الطالب قيمة تركة ٗبعلومية نصيب أحد الورثة 

 (ٙبليل)
 (فهم)أف يذكر الطالب طريقة إرث األب ُب حالة معينة ُب كجود الفرع الوارث الذكر، كيف يرث األب؟                   18

، كٝبعنا ناتج 5ما العدد الذم إذا ضربنا نصفو ُب  19
 ؟ 10 يكوف الناتج األخّب5الضرب على 

أف يوجد الطالب ناتج مسألة باستخداـ اسَباتيجية 
 (ٙبليل)رياضية كا٢بل العكسي أك حل مسألة أبسط 

، 8، 5، 2،3، 1،1: ما العدد التإب ُب النمط 20
 ؟........... 

أف يوجد الطالب عددان ُب ٭بط باستخداـ اسَباتيجية 
 (فهم)رياضية كالتخمْب أك الرسم 
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 جدكؿ مواصفات االختبار التشخيصي للطالب (10)رقم  ملحق

 ا٤بوضوعات
األسئلة 
 كالدرجات

٦بموع  مستويات األىداؼ
 األسئلة

٦بموع 
 الدرجات

كزاف النسبية ألا
 تقوًن تركيب ٙبليل تطبيق فهم تذكر للموضوعات

٦بموعات 
 األعداد 

 0 0 0 0 0 1 األسئلة 
1 1 5% 

 0 0 0 0 0 1 الدرجة
قواسم 
 األعداد

 0 0 0 2 1 0 األسئلة 
3 3 15% 

 0 0 0 2 1 0 الدرجة
مضاعفات 

 األعداد
 0 0 0 2 0 0 األسئلة 

2 2 10% 
 0 0 0 2 0 0 الدرجة

النسب 
 األربعة

 0 0 0 0 2 0 األسئلة 
2 2 10% 

 0 0 0 0 2 0 الدرجة
قابلية 
 القسمة

 0 0 0 0 1 1 األسئلة 
2 2 10% 

 0 0 0 0 1 1 الدرجة
ٝبع الكسور 

 كطرحها
 0 0 0 1 1 0 األسئلة 

2 2 10% 
 0 0 0 1 1 0 الدرجة

قسمة 
 الكسور

 0 0 0 0 2 0 األسئلة 
2 2 10% 

 0 0 0 0 2 0 الدرجة

 النسبة
 0 0 0 0 1 0 األسئلة 

1 1 5% 
 0 0 0 0 1 0 الدرجة

حل مسائل 
 مواريث

 0 0 1 1 0 0 األسئلة 
2 2 10% 

 0 0 1 1 0 0 الدرجة

 ا٢بجب
 0 0 0 0 1 0 األسئلة 

1 1 5% 
 0 0 0 0 1 0 الدرجة

اسَباتيجيات 
 سائلآبحل 

 0 0 1 0 1 0 األسئلة 
2 2 10% 

 0 0 1 0 1 0 الدرجة
   20 0 0 2 6 10 2 ٦بموع األسئلة

 
   20   0 0 2 6 10 2 ٦بموع الدرجات

   %0 %0 %10 %30 %50 %10 األكزاف النسبية لؤلىداؼ
 

100% 
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 نتائج االختبار التشخيصي للطالب (11)رقم  ملحق

 (3.5 )جدكؿ رقم
 بياف بدرجات الطبلب ُب االختبار التشخيصي كعددىم كنسبتهم

درجة اختبار الطالب 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20من 

عدد الطبلب 
 6 4 3 6 11 12 13 11 8 4 4ا٢باصلْب عليها 

 %7 %5 %4 %7 %13 %14 %15 %13 %10 %5 %5 النسبة
درجة اختبار الطالب 

 - 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20من 

عدد الطبلب 
 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0ا٢باصلْب عليها 

 - %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %1 %0 النسبة

 
 (4.5 )جدكؿ رقم

 بياف بعد الطبلب آّيبْب عن كل سؤاؿ ُب االختبار التشخيصي بصورة صحيحة كنسبتهم

 

 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ختبار  رقم السؤاؿ ُب اال
 عليو آّيبْبعدد الطبلب 

 23 36 22 18 43 37 22 20 12 15 بصورة صحيحة

 %27 %43 %26 %21 %51 %44 %26 %24 %14 %18 نسبة الطبلب

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11ختبار رقم السؤاؿ ُب اال
 عليو آّيبْبعدد الطبلب 

 9 19 30 21 13 15 29 10 12 12 بصورة صحيحة

 %11 %23 %36 %25 %15 %18 %35 %12 %14 %14 نسبة الطبلب
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() الفرائضتحليل محتول( 12)رقم  ملحق
 

 
                                                           

تحليل محتوم مادة علم الفرائض  ،٩بلكة ا٤بعلم ملتقى تعليمي تربوم ىادؼ ()
 http://forum.nooor.com/t18494.html،2ؼكالمواريث

 

 
 

 

 





بنات–ا دارةالعام لل رب  وال عل مبمنط  نجران
برنامج طو رمهارات  و مال  ص لالدراسي– دارةا  رافال ربوي

 قسمالعلومال ر   
 

 

  جداول المواصفات– قوائم األهداف –تحلٌل المحتوى : تحكٌم 

            ثالـــــــــــــث ثانوي:    الصـف 

 تحفيظ القرآن الكريم للبنات :             القسم 

 علم الفرائض والمواريث   :           المــــادة 

 الثاني :              الفصل الدراسي 

 (هـ 1430 -1429):   العــــام الدراسي 

قسم العلوم  : (تحكٌم مبدئً )إعداد 
 الشرعٌة 

 إدارة اإلشراف التربوي

إدارة التربٌة والتعلٌم للبنات  بمنطقة 

 نجران

 :تحكٌم نهائً 

إدارة التربٌة والتعلٌم بمنطقة  -1
 بنات- نجران 

إدارة التربٌة والتعلٌم بمنطقة  -2
 بنات- جازان

 

�����%20�����%20����%20���%20�������%20���������%20�2�
�����%20�����%20����%20���%20�������%20���������%20�2�
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مستول األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
األىداؼ 

ب 
٢بج

ب ا
با

فهم أف توضح الطالبة أٮبية باب ا٢بجب .1أٮبية باب ا٢بجب 
فهم أف تعلل الطالبة أٮبية معرفة القاضي لباب ا٢بجب .2 لباب ا٢بجب أٮبية معرفة القاضي

تذكر أف تعرؼ الطالبة ا٢بجب لغة .3ا٢بجب لغة 
تذكر أف تعرؼ الطالبة ا٢بجب اصطبلحان .4ا٢بجب اصطبلحان 

فهم أف تشرح الطالبة تعريف ا٢بجب .5شرح تعريف ا٢بجب 
فهم أف توضح الطالبة معُب ا٢بجب بوصف .6معُب ا٢بجب بوصف 

تطبيق  أف ٛبثل الطالبة إلمكانية دخوؿ ا٢بجب بوصف على ٝبيع الورثة ٗبسألة.7 
تذكر أف تذكر الطالبة حكم احملجوب بوصف .8حجم احملجوب بوصف 
فهم أف تشرح الطالبة معُب ا٢بجب بشخص .9معُب ا٢بجب بشخص 

تطبيق أف ٛبثل الطالبة ا٢بجب بشخص ٗبسألة كاحدة .10ا٢بجب بشخص مسألة 
فهم أف تشرح الطالبة معُب حجب ا٢برماف .11حجب ا٢برماف 

تذكر أف ٙبدد الطالبة حاالت االستثناء ُب حجب ا٢برماف .12ا٤بستثنيات ُب حجب ا٢برماف 
تذكر أف تعرؼ الطالبة حجب النقصاف .13حجب النقصاف 

تطبيق أف ٛبثل الطالبة حجب النقصاف ٖبريطة معرفية .14 
تذكر أف تذكر الطالبة صور حجب النقصاف السبع .15صور حجب النقصاف  

صور حجب النقصاف لصورة 
 االنتقاؿ من فرض إٔب فرض أقل منو

 أف ٛبثل الطالبة لصورة االنتقاؿ من فرض إٔب فرض أقل منو.16
تطبيق أف ٛبثل الطالبة لصورة االنتقاؿ من تعصيب إٔب فرض أقل منو .17

تطبيق أف ٛبثل الطالبة لصورة االنتقاؿ من تعصيب إٔب فرض أقل منو .18 
تطبيق أف ٛبثل الطالبة لصورة االنتقاؿ من تعصيب إٔب تعصيب أقل منو .19 
تطبيق  ُب الفرض الزدحاـأف ٛبثل الطالبة .20 
تطبيق  ُب التعصيب الزدحاـأف ٛبثل الطالبة .21 
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مستول األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
األىداؼ 

تطبيق  بسبب العوؿ ٗبثاؿ كاحد الزدحاـأف ٛبثل الطالبة .22  
ا٤بقارنة بْب حجب ا٢برماف 

فهم أف تقارف الطالبة بْب حجب ا٢برماف كحجب النقصاف  .23كحجب النقصاف 

ا٤بقارنة بْب احملجوب بوصف 
فهم أف تقارف الطالبة بْب احملجوب بوصف كاحملجوب بشخص .24كاحملجوب بشخص 

تذكر أف  تذكر الطالبة قواعد حجب ا٢برماف .25قواعد حجب ا٢برماف 
تذكر أف تعلل الطالبة استثناء أكالد األـ كا١بدة أـ األب من القاعدة .26 

ا٢بالة الٍب ٰبجب فيها األخ 
الشقيق حجب ا٢برماف 

أف تفرض الطالبة مسألة ٰبجب فيها األخ الشقيق حجب .27
ٙبليل حرماف 

ٙبليل  أف تفرض الطالبة مسألة ٰبجب فيها األخ ألب حجب حرماف بأنثى.28 

ئل 
٤بسا

ؿ ا
صو

أ

تذكر أف تعرؼ الطالبة األصل لغة .29تعريف األصل لغة 
تذكر أف تعرؼ الطالبة األصل اصطبلحان .30تعريف األصل اصطبلحان 

فهم أف تشرح الطالبة تأصيل ا٤بسألة إذا كاف الورثة من العصبة النسبية .31ا٢بالة األكٔب 
تطبيق أف تؤصل الطالبة مسألة كرثتها ٟبسة أخوة أشقاء .32مسائل على ا٢بالة األكٔب 

تطبيق أف تؤصل الطالبة مسألة كرثتها بنتْب كابن .33 
أف تشرح الطالبة تأصيل ا٤بسألة إذا كاف ُب الورثة صاحب فرض .34 

فهم كاحد كعصبة 

تطبيق أف تؤصل الطالبة مسألة زكج كثبلثة أبناء .35 
فهم أف تشرح الطالبة كيفية التأصيل ٤بسألة فيها أكثر من فرض .36ا٢بالة الثانية 

تطبيق أف تؤصل الطالبة مسألة من زكجة كأختْب ش كأخ ألب .37مسائل على ا٢بالة الثانية 
فهم أف تتحقق الطالبة من صحة تأصيل ا٤بسألة .38التحقق من صحة التأصيل 
تذكر أف تعدد الطالبة أصوؿ ا٤بسائل .39عدد أصوؿ مسائل ا٤بّباث 

تذكر أف تعرؼ الطالبة ا٤بسألة العادلة .40ا٤بسألة العادلة 
تطبيق أف ٛبثل الطالبة ٤بسألة عادلة ٗبثاؿ كاحد .41أمثلة للمسألة العادلة 
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مستول األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
األىداؼ 

تذكر  أف تعرؼ الطالبة ا٤بسألة الناقصة  .ِْا٤بسألة الناقصة  
تطبيق  أف ٛبثل الطالبة ٤بسألة ناقصة ٗبثاؿ كاحد  .ّْأمثلة للمسألة الناقصة 

تذكر  أف تعرؼ الطالبة ا٤بسألة العائلة  .ْْا٤بسألة العائلة 

رد 
الػػػػػػػػ

تذكر  أف تعرؼ الطالبة الرد لغة  .ْٓ 
تذكر  أف تعر ؼ الطالبة الرد اصطبلحان  .ْٔ 
تذكر  أف تذكر الطالبة شركط الرد  .ْٕ 
فهم  أف تستنبط الطالبة بالدليل القوؿ بالرد على الورثة  .ْٖ 
تذكر  أف تذكر الطالبة حاالت الرد  .ْٗ 
تطبيق  أف تقسم ا٤بسألة توُب عن بنت  .َٓ 
تطبيق  أف تقسم مسألة توُب عن أختْب ش  .ُٓ 
تطبيق  أف تقسم مسألة تتوُب عن بنت كأـ  .ِٓ 
تذكر  أف تذكر الطالبة أحواؿ الرد على الورثة مع الزكجْب  .ّٓ 
تطبيق  أف تقسم مسألة توُب عن زكجة كبنت ابن  .ْٓ 
تطبيق  أف تقسم مسألة توُب عن زكج كثبلث بنات  .ٓٓ 

وؿ 
عػػػػػػػػػ

ال
تذكر  أف تعرؼ الطالبة العوؿ لغة  .ٔٓ 
تذكر  أف تعرؼ الطالبة العوؿ اصطبلحان  .ٕٓ 
تذكر  أف تذكر الطالبة األصوؿ الٍب تعوؿ  .ٖٓ 
تذكر  أف ٙبدد الطالبة األصوؿ الٍب ال تعوؿ  .ٗٓ 
فهم  أف تستنتج الطالبة ما يعوؿ إليو أصل ستة من قسمة مسألة زكج كأختْب ش .َٔ 
 أف تستنتج الطالبة ما يعوؿ إليو أصل ستة من قسمة مسألة زكج  .ُٔ 

فهم كأختْب ش كأـ 

 أف تستنتج الطالبة ما يعوؿ إليو أصل ستة من قسمة مسألة زكج  .ِٔ 
فهم كأختْب ش كأـ كأخ ألـ 
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مستول األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
األىداؼ 

 أف تستنتج الطالبة ما يعوؿ إليو أصل ستة من قسمة مسألة زكج  .ّٔ  
فهم كأختْب ش كأـ كأخويهم ألـ 

تذكر أف ٙبدد الطالبة ما يعوؿ إليو أصل اثنا عشر  .ْٔعوؿ األصوؿ اثنا عشر 
 :أف تستنتج الطالبة ما يعوؿ إليو أأصل اثنا عشر من قسمة ا٤بسائل .ٓٔ 

 زكجة كأختْب ش كأخت ألـ -
 زكجة كأختْب ش كأختْب ألـ -
زكجة كأختْب ش كأختْب ألـ كأـ  -

فهم 

تذكر  أف تتعرؼ الطالبة على األصل البخيل  .ٔٔاألصل البخيل 
تطبيق  أف تقسم الطالبة مسألة زكجة كبنتاف كأب كأـ  .ٕٔا٤بسألة ا٤بنربية 

تذكر  أف تذكر الطالبة سبب تسمية ا٤بسألة با٤بنربية  .ٖٔ 

ار 
كس

االن
يح 

صح
ت

تذكر  أف تعرؼ الطالبة التصحيح  .ٗٔتعريف التصحيح 
تذكر  أف تعرؼ الطالبة االنكسار  .َٕتعريف االنكسار 

تذكر  أف تعرؼ الطالبة الفريق  .ُٕتعريف الفريق 
طريقة العمل إف كاف 
فهم  أف تستنتج الطالبة طريقة العمل إذا كاف االنكسار على فريق  .ِٕاالنكسار على فريق 

تطبيق   أف تطبق الطالبة االنكسار على فريق بقسمة مسألة زكجة كأربعة أبناء .ّٕ مسائل ُب االنكسار على فريق
طريقة العمل إف كاف 

فهم  أف تستنتج الطالبة طريقة العمل إذا كاف  االنكسار على فريقْب  .ْٕاالنكسار على فريقْب 

مسائل ُب االنكسار على 
فريقْب 

 أف تطبق الطالبة االنكسار على فريقْب بقسمة مسألة زكجتْب كثبلث  .ٕٓ
كأخوات شقيقات كعم 

تطبيق 

تذكر  أف تعدد الطالبة النسب األربع  .ٕٔالنسب األربع 
فهم  أف تقارف الطالبة بْب التداخل كالتوافق  .ٕٕ 

قسمة 
الَبكات 

تذكر  أف تذكر الطالبة قانوف قسمة الَبكات  .ٖٕقانوف قسمة الَبكات 
 أف تطبق الطالبة القانوف على مسألة من زكجة كأخت ش كأخ ألب  .ٕٗمسائل ُب قسمة الَبكات 

  لاير 12000كالَبكة 
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مستول األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
األىداؼ 

تذكر أف تعرؼ الطالبة ذم الرحم  .َٖتعريف ذم الرحم  
تذكر أف تذكر الطالبة ا٣ببلؼ ُب توريث ذكم األرحاـ  .ُٖحكمو  

فهم  أف تعلل الطالبة ترجيح بعض الشافعية كا٤بالكية بتوريث ذكم األرحاـ .ِٖ 
فهم أف تستدؿ الطالبة ٤بّباث ذكم األرحاـ من القرآف  .ّٖأدلة مّباث ذكم األرحاـ 

فهم أف تستدؿ الطالبة ٤بّباث ذكم األرحاـ من السنة  .ْٖ 
ٙبليل أف تصنف الطالبة ذكم األرحاـ  .ٖٓأصناؼ ذكم األرحاـ 

تطبيق أف تطبق الطالبة طريقة العمل ُب ذكم األرحاـ على القوؿ ا٤بشهور  .ٖٔمسائل ُب ذكم األرحاـ 
تطبيق أف تقسم الطالبة مسألة ىلك عن بنت بنت كبنت أخ ش  .ٕٖ 
فهم  (أحقهم با٤بّباث اسبقهم للوارث ال ا٤بيت)أف تشرح الطالبة عبارة  .ٖٖ 
تطبيق أف تقسم الطالبة مسألة توُب عن بنت بنت ابن كابن بنت بنت  .ٖٗ 

تذكر أف تذكر الطالبة أحواؿ ذكم األرحاـ  .َٗأحواؿ ذكم األرحاـ 
تطبيق أف  تقسم الطالبة مسألة توُب عن ابن بنت  .ُٗمسائل ُب أحواؿ ذكم األرحاـ 

تطبيق أف تقسم الطالبة مسألة توُب عن ثبلث خاالت كثبلث عمات  .ِٗ 

أف تقسم الطالبة مسألة توُب عن ابن بنت كبنت بنت أخرل  .ّٗ 
تطبيق كبنت عم 

تطبيق أف تقسم الطالبة مسألة توُب عن بنت أخ  .ْٗ 
ت 

خػػػػػػػػا
ناس

ا٤ب
تذكر أف تعرؼ الطالبة ا٤بناسخات  .ٓٗتعريف ا٤بناسخات 
تذكر أف تذكر الطالبة أحواؿ ا٤بناسخات  .ٔٗأحواؿ ا٤بناسخات 

فهم أف ٛبيز الطالبة ا٢بالة األكٔب من ا٤بناسخات  .ٕٗا٢بالة األكٔب 

أف تطبق الطالبة طريقة العمل ُب ا٢بالة األكٔب من ا٤بناسخات على   .ٖٗأمثلة على ا٢بالة األكٔب 
تطبيق مسألة مات عن ٟبسة أبناء ٍب توُب أحدىم قبل قسمة الَبكة 

فهم أف ٛبيز الطالبة ا٢بالة الثانية من ا٤بناسخات  .ٗٗا٢بالة الثانية 

حاالت ا٢بالة الثانية 

أف تستنتج الطالبة ا٢باالت الثبلث للحالة الثانية .100
 :للمناسخات بقسمة ا٤بسائل

ىلك عن أخ كأخت أشقاء ٍب مات األخ عن ابنْب -
ىلك عن أخ كأخت ألب ٍب مات األخ عن أـ كابن -
شقاء ٍب مات األخ عن بنت كابنتْب أىلك عن أخ كأخت -

فهم 

فهم أف ٛبيز الطالبة ا٢بالة الثالثة من ا٤بناسخات .101ا٢بالة الثالثة  
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مستول األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
األىداؼ 

فهم أف تشرح الطالبة طريقة العمل ُب ا٢بالة الثالثة من ا٤بناسخات .102 طريقة العمل ُب ا٢بالة الثالثة 
أف تستنتج الطالبة ا٢باالت الثبلث للحالة الثالثة للمناسخات .103حاالت ا٢بالة الثالثة 

 :بقسمة ا٤بسائل
ىلك عن زكجة كأـ كابن كٓب تقسم الَبكة حٌب ماتت الزكجة عن زكج  -

 .كمن يرثها من ا٤بسألة األكٔب
توفيت عن زكج كأـ كأخت ش كقبل قسمة الَبكة تزكج الزكج أخت  -

. زكجتو الشقيقة ٍب مات عنها كعن أب كأـ كبنتْب

فهم 

ثى 
ا٣بن

تذكر أف تعرؼ الطالبة ا٣بنثى .104تعريف ا٣بنثى 
تذكر أف تذكر الطالبة حكم ا٣بنثى ُب ا٤بّباث .105حكم ا٣بنثى 

فهم أف تشرح الطالبة كيفية العمل ُب مسائل ا٣بنثى .106 طريقة العمل ُب مسائل ا٣بنثى
تطبيق  أف تقسم الطالبة مسألة ىلك عن زكج كأـ كأخت ألـ كخنثى ألب.107مسائل ُب ا٣بنثى 

ود 
قػػػػػػػػػ

ا٤بف

تذكر أف تعرؼ الطالبة ا٤بفقود .108تعريف ا٤بفقود 
تذكر أف تذكر الطالبة حاالت غياب ا٤بفقود .109حاالت غياب ا٤بفقود 

فهم أف تشرح الطالبة كيفية اإلرث من ا٤بفقود .110اإلرث من ا٤بفقود 
فهم أف تشرح الطالبة طريقة إرث ا٤بفقود من غّبه .111إرث ا٤بفقود من غّبه 

فهم أف تعلل الطالبة جعل الباقي موقوفان إٔب أف يظهر حاؿ ا٤بفقود .112 
تطبيق  أف تقسم الطالبة مسألة ماتت عن زكج كأختْب ش كأخ ش مفقود.113مسائل ُب ا٤بفقود 

ػػل 
٢بمػػػػػػػ

ا

أقواؿ العلماء ُب مّباث 
 ا٢بمل

أف تذكر الطالبة أقواؿ العلماء ُب قسمة ا٤بّباث قبل كضع ا٢بمل .114
تذكر 

فهم  أف ٛبيز الطالبة بْب أقواؿ األئمة ُب قسمة ا٤بّباث قبل كضع ا٢بمل.115 
تذكر أف تعدد الطالبة شركط إرث ا٢بمل .116شركط إرث ا٢بمل 

فهم أف تستنتج الطالبة أقل مدة ا٢بمل من القرآف .117أقل مدة ا٢بمل 
تذكر أف تذكر الطالبة أقواؿ العلماء ُب أكثر مدة ا٢بمل .118أكثر مدة ا٢بمل 
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األىػػػػػػػػداؼ  احملتول 
مستول 
األىداؼ 

فهم أف تشرح الطالبة كيفية العمل ُب مسألة ا٢بمل .119طريقة العمل ُب مسألة ا٢بمل  
تطبيق أف تقسم الطالبة مسألة مات عن  زكجة حامل كعم .120مسائل ُب ا٢بمل 

مّباث الغرقى 
كا٥بدمى 
كا٢برقى 

كا٢بوادث 

ا٤بقصود بالغرقى كا٥بدمى 
كا٢برقى 

أف تبْب الطالبة كيفية توارث من ماتوا ٕبادث عاـ كىم ٝباعة .121
فهم متوارثْب 

أحواؿ الغرقى كا٥بدمى كا٢برقى 
كا٢بوادث 

أف تذكر الطالبة أحواؿ الغرقى كا٥بدمى كا٢برقى كا٢بوادث .122
تذكر 

أحكاـ الغرقى كا٥بدمى كا٢برقى 
كا٢بوادث 

فهم أف توضح الطالبة حكم حالة معرفة ا٤بتأخرة من ا٤بوتى .123

فهم أف توضح الطالبة حكم حالة موهتم دفعة كاحدة .124 
فهم أف توضح الطالبة حكم معرفة أف موهتم مرتب كال يعيلم ا٤بتأخرين .125 
فهم  أف توضح الطالبة ا٢بكم إذا جيهلت كيفية ا٤بوت ىل كاف مرتبان أك ال.126 
فهم أف توضح الطالبة ا٢بكم إذا علم ا٤بتأخر ٍب نيسي .127 
فهم أف تعلل الطالبة كقف الشافعي للتوارث إذا عيلم  ا٤بتأخر ٍب نيسي .128 

لل 
ل ا٤ب

 أى
رث

توا

فهم أف تبْب الطالبة ا٤بقصود بتوارث أىل ا٤بلل .129ا٤بقصود بتوارث أىل ا٤بلل 
تذكر أف تذكر الطالبة الرأم الراجح ُب توارث أىل ا٤بلل .130الرأم الراجح ُب توارث أىل ا٤بلل 
فهم أف تعلل الطالبة توريث بعض العلماء للكفار بعضهم من بعض .131توريث الكفار بعضهم من بعض 

ما يستثُب من توارث ا٤بسلم 
من الكافر كالكافر من ا٤بسلم 

أف ٙبدد الطالبة ما يستثُب من توارث ا٤بسلم من الكافر كالكافر .132
تذكر من ا٤بسلم 

سلم قبل أتوريث الكافر إذا 
قسمة الَبكة 

فهم أف تعلل الطالبة توريث الكافر إذا  اسلم قبل قسمة الَبكة .133
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 طلب الموافقة بتطبيق أدكات الدراسة (13)رقم  ملحق
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 تعميم الموافقة بتطبيق أدكات الدراسة) 14)رقم  ملحق
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  مشاىد بتطبيق أدكات الدراسة)15)رقم  ملحق
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 ق1436 – 1435أعداد طالب التعليم الثانوم العاـ للعاـ الدراسي  (16)رقم  ملحق
 (5.5 )جدكؿ رقم

 ق1436 – 1435أعداد طبلب التعليم الثانوم العاـ للعاـ الدراسي 

  بوك : مكتب التربٌة والتعلٌم
 

الثانيثانوي:الصف  
 

 

 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 اإلدارةالعامة للتعلٌم بمنطقة تبوك

 
عداد الطالب حسب مكاتب التربٌة والتعلٌم والتخصصأ  

 ثانيثانوي

 مكتب التربٌة والتعلٌم القسم عدد الطالب

  بوك  سعودي غٌر سعودي
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوقالسمعي 4 0

  رب  فكر  بن ن 19 0

  عل مأجنبيم  رك 0 52

 قسمالعوقالبصريبن ن 4 0

 قسم  ف ظال راّنالكر مبن ن 26 0

 قسم لوم ر   و رب   1683 9

 قسم لومطب ع   2680 187

 المجموع 4664

 ثالثثانوي

 مكتب التربٌة والتعلٌم القسم عدد الطالب

  بوك  سعودي غٌر سعودي
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوقالسمعي 5 0

  رب  فكر  بن ن 20 1

  عل مأجنبيم  رك 0 51

 قسمالعوقالبصريبن ن 2 0

1 18  قسم  ف ظال راّنالكر مبن ن

 قسم لوم ر   و رب   1836 25

 قسم لومطب ع   2659 260

 المجموع 4878

 

 ق1435/1436إدارة التعليم بتبوؾ، العاـ الدراسي: ا٤بصدر
 

 




