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 اسم الباحث هنا

  عنوان الرسالة هنا  

 

ال جيوووز اعووادة ا توواس أو اسووت داب هووذا البحووث أوو  املنأووور ة أّن ووو ل أو  ووورة موون دون 
 اذن م توب موقع من الباحث االّ ة احلاالت اآلتية:

 مي ن االقتباس من هذا البحث بأرط العزو اليه . -1
من هذا البحث مب تلف الطرق وذلك حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة  -2

 ألأراض تعليمّية، ال ألأراض جتاريّة أو تسوقّية.
حيق مل تبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا است راس  سخ من هذا البحث أ  املنأور؛ اذا  -3

 طلبتها م تبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
 

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :

 

 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:

  

 شكر  وتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وبنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالب على خامت األ بياء واماب املرسلني، 

  بينا حممد وعلى آله و حبه أمجعني.
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:   واذ تأذن رب م لنن و رمت ألزيد  م ولنن كفرمت أما بعد: ا طالقا من قول احلق سبحا ه وتعاىل
 {.1ان عذايب لأديد 

  .(2وقول املصطفى  لى اهلل عليه وسلم: ) ال يأ ر اهلل من ال يأ ر الناس
أتوجه بالأ ر اىل اهلل سبحا ه وتعاىل، مث أتقدب بالأ ر وعظيم التقدير إلدارة جامعة املدينة العاملية،  

يل هذه الفر ة، حفظها اهلل ورعاها خلدمة املسلمني ، مث أو ر من واركين ة مباليزيا اليت أتاحت 
 اجناز هذا البحث، ماديا ومعنويا،فلهم مين مجيعا أمسى آيات الأ ر والعرفان.

على أن مبدأ الوفاء يفرض علي و والعتبارات عديدة و أن أخصص الأ ر اخلالص ل ل من 
 -م:الأ صيات واجلهات التالية، وة طليعته

و املأرف على الرسالة: الدكتور أمين عيد ب رن حممد، الذن ورفين اهلل تعاىل بإورافه على هذا 1
البحث، فلم يب ل علي بوقته، وعلمه، وتوجيهاته ومالحظاته، وترحابه.بل جتاوب معي، وبذل 

واء  قصارى جهده ة اسداء النصائح والتوجيهات ايل، حىت طلعت الرسالة هبذا الأ ل املوفق ان
 اهلل تعاىل.

و املأرفة الثا ية على الرسالة بعد الدكتور أمين، أال وهي السيدة الدكتورة أمل حممود علي ابراهيم، 2
 اليت تابعت بقية أعمال املأرف األول، وزودتين مبالحظات ومعلومات قيمة، فجزاها اهلل خ  اجلزاء.

كاىن اللذان راجعا معظم أبواب هذه   األخوان / عمر حممد عبد القادر دكورى ، وحممد حممد -3
 الرسالة، تصحيحا وتقوميا.

 
و األخ / أمحد بن الأيخ حممد عبد القادر دكورى، الذن مل يأل جهدا ة ايصال قرارات، ورسائل 4

 اجلامعة الينا.
والأ ر مو ول للمأرفني املناقأني،املأرف الداخلي، واملأرف اخلارجي ،على جهودمها امل لصة ة 

 النصائح، واملالحظات، فجزامها اهلل عين خ  اجلزاء. اسداء

                                                           

 (.7القرآن ال رمي سورة ابراهيم اآلية )و  1

 .2/444ود، كتاب األدب، باب ة و ر املعروف أبوداو  2
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وال يفوتين أن أتقدب بالأ ر والتقدير والعرفان ل افة اإلخوة امل لصني الذين وقفوا معي مسا دين ة  
كل مرحلة من مراحل هذا البحث، واىل كل من ساعدين ة هذه الدراسة مبأورة أو رأن ممن مل يرد 

 والتقدير.  ذكرهم ، فل ل منهم الأ ر 
 وآخر دعوا ا أن احلمد هلل رب العاملني. و لى اهلل على حممد وآله وسلم. 

 كما ال يفوتين التقدب بالأ ر اىل مجيع أساتذة جامعة املدينة العاملية وبقية الطاقم الفين ة اجلامعة.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ـ اإلهــــــــداء

ين الصادقني دفاعا عن حياض اإلسالب، و أرا لتعاليم ورع و اىل املناضلني امل لصني، واجملاهد
 اهلل عز وجل، و أر الثقافة ة ربوع القارة اإلفريقية خا ة، وة ربوع العامل اإلسالمي عامة.

  و اىل روح والدن الذن كرس معظم حياته طلبا للعلم.و أرا له، ودعوة اىل العمل به، والذن
والذن لقنين أدعيات منذ  عومة أظفارن قبل أن يلقى ربه ال رمي  كان وغوفا خبدمة العلم والعلماء،

 ب.1771عاب 
 و اىل روح والديت احلنو ة اليت بذلت كل ما ة وسعها ة سبيل تربييت وتعليمي، وحثي على

الدراسة والتفوق،واليت كان هلا أعظم األثر ة متابعيت للدراسة" ومل ترتدد أو تتأاءب ولو حلظة واحدة 
رن اىل الغربة ملتابعة الدراسة ة الديار املقدسة ، رأم وفاة أخيت ال ربى وأخي ة الغربة!!، ومل ة سف

 ب.2002تزل حتثين على طلب العلم، و أره اىل أن وافتها املنية عاب 
 و اىل روح خايل العزيز الأيخ حممد عبد القادر دكورن، الذن أخذ بيدن من ختبط اجلهل اىل

املعرفة، واستفدت من س ته بأن احلياة كفاح و رب، وأن الرجولة أفعال ال جمرد أقوال،  ور العلم وعامل 
وأن الرجال األقوياء  ذون العزائم القوية هم الذين يستطيعون أن يغ وا جمرى التاريخ ة اجملتمع، وما 

 ب 2001هو  املوافق 1421زال ي افح اجلهل ويدعو اىل اهلل على بص ة حىت وافته املنية عاب 
  و اىل الأيخ اجلليل احلاس تيجان كوما، الذن كان له أعظم األثر واملعو ة ة استقرارن مبدينة

 السالب " طوىب" والتفرغ للتدريس والدعوة اىل اهلل، اىل جا ب البحث التارخيي والنسيب.
توسطة، و اىل مدرسة دار القرآن واحلديث اليت تعلمت حتت سقفها املرحلتني االبتدائية وامل

 ف ا ت خ  مثال ة الرتبية والتعليم على حمتوى  السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم.
 و اىل كل هؤالء أهدن قيمة هذا البحث العلمي املتواضع، حبا ووفاءا ورمز و ر وعرفان

 باجلميل.
 الباحث

 عبد القادر تيجان كج ى
 ملخص
 الرسالة
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عليمية ة املدارس العربية اإلسالمية احلديثة، جبمهورية ان موضوع هذا البحث يدور حول املناهج الت
ب  ويهدف اىل ابراز الدور الريادن الذن أداه التعليم العريب اإلسالمي 2011و  1742مايل، من عاب 

ة اجملاالت الدينية، واالجتماعية ، واالقتصادية، والسياسية ،والعقلية.واعادة دراسة املناهج  احلديثة 
وتطويرها،وتوحيدها على حمتوى  االحتاد الوطين للمدارس العربية اإلسالمية املعرتف هبا هبدف تقوميها 

 رمسيا .

 ست داب االستبا ةاضافة اىل او في والتحليلي إلجراء الدراسة، ال وقد است دب الباحث املنهج
  بو فها أداة الدراسة.

 مجهوريووة مووايل علووى اجملتمووع، ة كافوووة  اقأووت الدراسووة تووأث  املنوواهج الدراسووية العربيووة اإلسووالمية ة و
وكوان مون أهوم ، قدميا وحديثا؛  أ عدة احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والعقلية

 :النتائج واملناقأات
أ ه كان خلرجيي كال املنهجني تأث  قون ة احلياة االقتصادية للمجتمع املايل، وزاد دور خرجيي  =5

ديثة مايقومون به من أعمال خارس الدولة ؛ تدر على الدولة بالعمالت الصعبة.وما هلم من املناهج احل
أثر واضح ة دفع عجلة الدبلوماسية املالية العربية اىل األماب، مما أسهم ة ازدهار االقتصاد الوطين؛ 

 بإقناع الدول العربية بتمويل بعض املأاريع أو املسامهة ة اجناز البعض اآلخر.
= أن املناهج الدراسية العربية اإلسالمية القدمية، قد أثرت تأث ا جذريا ة احلياة االجتماعية، حبيث 2

قضت و تقريبا و على كث  من النظم االجتماعية السائدة قبل اإلسالب، وما مل يتم القضاء عليها عمل 
 اجتماعية متعددة، بل على  بغ أألبها بصبغة اسالمية، وذلك أن هذه املناهج مل تصطدب بتيارات

كان التأث  االجتماعي يأيت من مشال افريقية، وهي بينة أ لح من بينة مايل، ف ان التأث  من 
 األ لح اىل السيئ.

أن  املناهج الدراسية اجلديدة ا طدمت بتيارات اجتماعية جارفة ، وتعددت مصادر التأث   = 4
أمري ا و أود فسادا من مواقع التأث ؛ فأ بحت ظروف على اجملتمع، ومعظم مصادر التأث  و أوروبا و 

احلياة االجتماعية املعا رة ختتلف عن الفرتات الزمنية املاضية ة العديد من جوا بها، وأسهمت 
الطبيعة املتسارعة للحياة املعا رة ة زعزعة كث  من الثوابت األخالقية والعرفية، ووارك ة ذلك 

بلغت األمة عصر العوملة، واال فتاح الثقاة العاملي الذن مل ي ن ليبقي التقدب التقين اهلائل، حىت 
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لألمة خصو ية تتميز هبا، أو أ الً تلوذ به، فعجزت املناهج الدراسية اجلديدة عن مقاومة تلك 
التيارات بنفس الطريقة اليت أثرت هبا املناهج الدراسية القدمية، ل ن  خرجيي املناهج الدراسية اجلديدة 

طاعوا أن يؤثروا ة احلياة االجتماعية ة كث  من النواحي اىل حد أ ه و أالبا و ال يتم أمر من أمور است
 اجملتمع اال هبم.

أن تأث  املناهج الدراسية القدمية كان أقوى وأ فذ ة احلياة السياسية، حيث مت ن خرجيوها من = 3
املالية، والقضاة، وكل كتاب الدواوين، بل  مزاولة منا ب قيادية عليا ة الدولة؛ ف ان منهم وزراء

 بعضهم اىل تأسيس اإلمارات وقيادة اجليوش وال تائب لبسط  فوذهم وسيطرهتم على املنطقة. ترقى
قصر املناهج  الدراسية اجلديدة ة ختريج أمثال ذلك اجليل، وعزت الدراسة سبب ذلك اىل سيطرة 

 هي لغة الرقي اىل املنا ب العليا ة الدولة. االستعمار على املنطقة وجعل اللغة الفر سية
القدمية ، كان هلا أعظم األثر ة تثقيف اجملتمع املايل، وة اثراء  العربيةأن املناهج الدراسية   ـ =1

اليت أدخلت فيها ، وة جتارته و ظمه احل مية.وفتحت عقوهلم، فقرءوا  العربيةلغاته بتلك ال لمات 
 العربية، بل كان لغة العربية تب الدينية والتارخيية، واألوعار األدبية باللغة تصا يف أ هم، وألفوا ال

كا ت: لغة التوا ل   العربيةلغة الدوائر احل ومية، والرسائل اليت يبعث هبا الناس فيما بينهم، أن أن 
 بني وعوب املنطقة أ فسهم، وبينهم وبني العامل اخلارجي.
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Abstract  

This study turns around the educational curriculums in modern Arabic Islamic 
schools ، in Republic of Mali. (from1946-2011). economical، political  and 

cultural domains. 

It aims  at presenting the historical ،and progressive  role played by Islamic 
education، in religious domains،  as well as in social، 

And  repeat  the studying of  the new curriculums in modern Islamic schools to 
develop them. 

And  to find out  accurate solutions for the problems  summing on this education.  

The  researcher used descriptive and analytical method، and questionnaire، and 
interview. 

The key results  are: 

1= There was Important  effect for  the Islamic schools curriculums (Both 
Ancienat and New )on economical life Specially the rolle of the  New Curriculms 
schoolers , who  have Many relations with foreign Arabic Countries; by whome 
they accomplish many progects, and financiall affairs.  

2=there were important effects for the old Islamic schools curriculums on the 
Sociological  life,  there fore it changed most of the bad  behaviours in the society, 
and Islamise the others.because it was’nt  crash with another effective foreign 
civilizations.   

3=there were less  important effects for the Islamic schools curriculums  on    
Sociological  life; because they were crashed with another another effective 
foreign civilizations; coming from Europe And  America, So they were unable to 
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push them totally, but  the schollers were able to play vitable roles in the Malians 
Social life.`   

4=the  effects for the Islamic schools ancent curriculums  on political life were 
more efficas the the effects of the new curruculums; because the  ancent 
curriculums  produced Ministers, Judges, Governors.Founders of Islamic states.or 
an army chiffes. On the contrary of the schollers the New Curruculums.who were 
not ables to play any any vitale role In political field due to the plots of  French 
Colonisatins and its enemity for  Islam and Arabic learners. 

5- There was Important  effect for  the Islamic schools curriculums (Both 
Ancienat and New )on cultural life.they use Arabic languages in tehier dalay 
communications, memorise Arabic poems and  wisdoms.etc 

6= if  we judged the  Islamic schools by their  basic goals, we'll have nothing to do 

until to  recognize the partial success  and progress for them in this field .even  

though they didn't offer  a complete education, neither  quiet specialists  in every  
domains as required in Islam, and as the society need to them.  
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 الفصل األول
 مقدمة الدراسة

احلموود هلل  رب العوواملني، والصووالة والسووالب علووى سوويد ا حمموود وآلووه و ووحبه والتووابعني هلووم بإحسووان اىل 
 يوب الدين،

) يووك األمم أن تتداعى علي م كما أما بعد: فا طالقا من قول النيب ال رمي  لى اهلل عليه وسلم:
تتداعى األكلة اىل قصعتها، قالوا أو من قلة حنن يا رسول اهلل؟ قال: بل أ تم كث ، ول ن م أثاء  

كغثاء السيل، ينزع اهلل املهابة من قلوب أعدائ م، ويلقي ة قلوب م الوهن، قالوا وما الوهن يارسول 
 ( 1اهلل؟ قال: حب الد يا وكراهية املوت 
 تنطلق فعاليات هذا البحث املتواضع.

وا طالقووووا موووون قولووووه عليووووه السووووالب ) ال يووووزال طائفووووة موووون أموووويت ظوووواهرين، حووووىت يووووأتيهم أموووور اهلل وهووووم 
 .(2ظاهرون

فإن للمناهج الدراسية أمهية قصوى ة خدمة اجملتمع، والنهوض باألمة ، وتربية األجيال؛ولذا يهتم 
ماما كب ا بالرتبية، ويدرك أمهيتها القصوى ة بناء األجيال، العامل اإلسالمي ة الوقت الراهن اهت

وحتقيق أهدافهم وآماهلم، وحل مأ الهتم، واملناهج الدراسية هي الرتمجة العملية ألهداف الرتبية 
 وخططها واجتاهاهتا ة كل جمتمع.

والسياسية املعا رة،  واملناهج الدراسية وان كا ت هتتدن بنتائج األحباث العلمية، واالجتاهات الرتبوية
اال أهنا ال بد أن تنبثق من حاجات البينة، ومتطلبات تنميتها، وتطلعات اجملتمع اىل حياة أفضل ة 

 ضوء قيمه اإلسالمية األ يلة.

                                                           

 ب حتقيق حمي لدين /  أر امل تبة النا رية  ب وت111=أخرجه أبوداود ،اجلزء الرابع ص و  1

حتقيق زه  بن  ا ر النا ر. كتاب التوحيد باب قول النيب  لى اهلل عليه وسلم  اليزال )الجامع الصخيخ(،أخرجه البحارن و  2
   ه دار طوق النجاة1422.ط101ص  7سطائف من أميت. 
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 العربيةعاوت الثقافة  -هو1274هو اىل حلول  20عاب  -ومنذ دخول اإلسالب ة املنطقة  
هي  العربيةلصحراء العامل الوحيد للحضارة والتقدب، وكا ت اللغة اإلسالمية ة افريقيا الغربية جنوب ا

 اللغة الرمسية.
للملوك واملصلحني واحل اب ة املنطقة،وكان هلا دور عظيم، وتأث  عميق ة اجملتمع. رأم ما كان ة 

   مناهجهاكان فيها من عمل  باملفهوب الضيق أو التقليدن للمنهج.
مار الفر سي يزحف على السوادن و مايل حديثا و، وكان حي مها ب بدأ االستع1147حبلول عاب 

اإلسالمية أمثال:  العربيةمصلحون ، وقادة ف ريون، وسياسيون، يتمتعون بدرجة عالية من الثقافة 
الأيخ عمر بن سعيد تال، سامورن تورن، الأيخ حممد األمني درامى، أمحد بن أمحد بن الأيخ 

ستعمر بوازع الدين والدفاع عن حياض اإلسالب وحرمات املسلمني، أمحد بارن، فقاوموا دخول امل
وقُتل من أبناء املنطقة من جراء ذلك اآلالف املؤلفة، وأسفرت  تائج تلك احلروب عن هيمنة 

ب باءت كل املقاومات بالفأل، وخلى اجلو للمستعمر يبيض 1710املستعمر الغاوم، وحبلول عاب 
 ويصفر كيفما واء.

عمر لقي مقاومة وديدة من املثقفني بالثقافة العربية اإلسالمية فقد كأر أ يابه لتصفية مبا أن املست
وأجرب  ، ففتحت املدارس الفر سية،العربيةهذه الثقافة، وعزب على فرض اللغة الفر سية كلغة بديلة عن 

 العربيةافة املواطنني على تسجيل أبنائهم ة هذه املدارس. ف ان ذلك بداية احملاوالت إلضعاف الثق
 اإلسالمية ة السودان الفر سي.

وعمل املستعمرون على قطع هؤالء الطالب عن ماضيهم وحضاراهتم القدمية،وأجمادهم التارخيية، 
أعينهم على املد ية الغربية، واألجماد الفر سية وآداهبا. وأوعروهم أهنم أفضل وأكثر حضارة من  وفتحوا

تيب بالطريقة البدائية، ومبناهج متعددة وأساليب قدمية عفا أولنك الذين يدرسون ة مدارس ال تا
 التقليدية. العربيةعليها الزمن، فأ بح هؤالء الن بة يتفاخرون على رواد املدارس 

( Phederbاإلسالمية أ در احلاكم االستعمارن "فهدرب") العربيةوامعا ا ة قطع جذور املدارس 
 العربيةب مينع فيها اعطاء تراخيص لفتح املدارس 1177ب مث تبعه قرار آخر عاب 1147قرارا عاب 

اإلسالمية اال بأروط معينة ،  ارمة ومعقدة. وأن ي ون فقط للطالب الذين مل يصلوا اىل سن 
االلتحاق باملدارس الفر سية.وأن هذه املدارس ليست مدارس يتلقى فيها العلم، فال تستحق اوراف 

 و اية وزارة الداخلية!!وزارة الرتبية، بل تبقى حتت اوراف و 
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وعر بعض الناهبني من علماء املسلمني بضرورة حتديد  ظم املدارس وأساليبها ومناهجها ، وذلك 
ملواكبة روح العصر، وزامن ذلك التحول ال ب  الذن حدث ة املأرق و مصدر ثقافة السودان و ة 

اد النهضة العلمية احلديثة، عهد مجال الدين األفغاين وحممد عبده،ومدحت باوا وأ هم، من رو 
فأسسوا مدارس على أرار املدارس الفر سية احلديثة، حبيث جيلس التالميذ على مقاعد، ويأخذون معا 

درسا واحدا، يتنوع هذا الدرس ة اليوب الواحد، ويضاف اىل علوب الدين بعض األمور 
 احلسابية،واملطالعة، واللغة بأسلوب حديث.

ية الثا ية ا قلب السحر على الساحر، حيث ان أولنك املتعلمني ة مدارس بعد أحداث احلرب العامل
املستعمر الفر سي، الذين ارتضعوا منها دروس احلرية بدءوا يطالبون باالستقالل، ورحيل املستعمر؛ 

لي و وا هم املسيطرين على البالد والعباد، وبعد مراوأات كث ة، والتحول من  ظرية االستيعاب 
اىل  ظرية احل م أ  املباور ، اىل الرابطة الفر سية،اضطر املستعمر بطريقة خبيثة اىل  واالمتصاص،

اعطاء االستقالل الذايت هلذه الدول، بعد أن خطط هلذه الدول خطة جتعلها تابعة له ثقافيا 
ريق ب خملفا وراءه أذ ابه الذين ا قطع هبم السبل، عن ماضيهم الع1720واقتصاديا، فارحتل حبلول عاب 

اإلسالمية، وجمتمعهم اإلفريقي، وكذا عن موردهم اجلديد، وهي لغة املستعمر اليت  العربية؛ ذن الثقافة 
مل يتعمقوا فيها ، ف ان املفروض أن يرجعوا ليأخذوا الطريق من حيث أضلوها و وهي العودة اىل اللغة 

م متادوا مع لغة املستعمر ، ول نهالعربيةوالثقافة اإلسالمية كما حدث ة معظم الدول  العربية
، وينفقون العربيةيت بطون فيها، وحي وهنا كالببغاوات، ويروجون أف ارها اليت فيها القضاء على الثقافة 

 وأألبهم ال يرسلون أبناءهم اىل هذه املدارس. العربيةعلى املدارس الفر سية، وال يلتفتون اىل املدارس 
سف الأديد، فقد بدأ هؤالء الدارسون اجلدد من بين وليت األمر توقف اىل هذا احلد، ول ن لأل

جلدتنا، يقومون بتحريض وتوجيه من أسيادهم، هبجوب عنيف على املناهج الدراسية ة املدارس 
احلديثة، وعلى الثقافة اإلسالمية وروادها، يصفوهنم بالت لف والرجعية،وحرمان املت رجني من  العربية

ف عمومية ة الدولة، اما بدعوى أهنم ال يتقنون اللغة الرمسية و هذه املدارس من احلصول على وظائ
الفر سية و،أو ألن احل ومة ال تعرتف بأهادات مدارسهم ؛ ألهنا ال تعرف مناهجهم الدراسية، وأن 

أ  متضمنة للمواد األساسية للمدارس احل ومية وال بد من تعديلها، أو  العربيةمناهج املدارس 
بني جنباهتم. حىت ال يستغلوا  -على زعمهم  -قافة الرادي الية اليت حيملوها بدعوى اخلوف من الث
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منا بهم لتحويل الدولة من العلما ية اىل دولة دينية تقطع فيها يد السارق ، ويرجم فيها الزاين، 
 ويغلق فيها أبواب املالهي واخلمارات وأ ها.

ودا مأ ورة لتطوير املناهج الدراسية للمدارس اإلسالمية جه العربيةولقد بذل القائمون على املدارس 
ة مايل "عاب  العربيةاإلسالمية، ومن مثم طلب االعرتاف احل ومي هبا؛ فت وَّن " احتاد املدارس  العربية

ب بزعامة "عاقب  و و" من  اقليم "سيغو"، ومت وضع حمتوى  للمرحلتني االبتدائية 1712
ضعه أعضاء من مجيع أقاليم الدولة، وبالفعل مت اعرتاف واملتوسطة، من قبل االحتاد، وارك ة و 

احل ومة هبذا املنهج  الذن تضمن كث ا من املواد األساسية ة املدارس الفر سية، وبدأت احل ومة 
، وجترن اختبارات هناية السنة للصفني السادس والتاسع،  العربيةتعطي تراخيص إل أاء املدارس 

 االختبارات. وتعطي وهادة للناجحني ة هذه

وبقي االحتاد ه ذا دون تنسيق كب ،  ظرا للظروف املالية، مث مت جتديد اإلدارة وتغ  االسم اىل " 
ب، ومتت مراجعة املنهج  من جديد، وأجريت 1774اإلسالمية " عاب  العربيةاالحتاد الوطين للمدارس 

ية اللغة الفر سية. كما مت وضع حمتوى  فيه تعديالت واسعة واضافات ضرورية ملواد الرتبية املد ية، وتقو 
وحسب تقسيم جلنة احل ومة اليت  .S.H، والعلوب اإل سا ية LLللمرحلة الثا وية للقسمني: األديب 

أورفت على تقسيم الوقت فقد خصص مخس ساعات فقط ملواد الرتبية اإلسالميةو، ومخس ساعات 
رس باللغة الفر سية واللغة احلية الثا ية، وتفصل ، وبقية الساعات للمواد اليت تدالعربيةملواد اللغة 

املرحلة املتوسطة عن املرحلة الثا وية بفصل متهيدن؛ يركز فيه على اللغة الفر سية، وجوا ب النقص ة 
،  ويستمر ة هذه املدارس ملدة تسع سنوات، وقد بدأ ظهور العمل ة تنفيذ هذا القرار  العربيةاللغة 

 ب.2003من عاب 
 ، مع عدة مأاكل أمهها:العربيةزامن تغي  املناهج الدراسية ة املدارس ولقد ت

 و ا عداب املقررات املالئمة للمنهج  اجلديد .1
و  قص املدرسني األكفاء لتدريس بعض مواد املنهج  اجلديد كالرتبية املد ية، والرياضيات،  2

 واهلندسة، والعلوب الطبيعية، والفلسفة 
 مدرسني لتدريس املواد الفر سية ة الثا ويات . و  عوبة احلصول على3
 و كثرة ت اليف توف  مدرسني أكفاء ملواد املنهج  اجلديد .4
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 و حتول املرحلة الثا وية من ثالث سنوات اىل أربع سنوات. 4
و حذف بعض املواد املهمة أو دجمها مع آخر ة املتوسطة والثا وية، والتقليل من املدروس ة 2 

 جود احلأو والت رار ة بعض املواد االجتماعية ة الثا وية كالرتبية املد ية والتاريخ القومي.بعضهاو  و 
 و  اعادة حمتوى  بعض املواد بنفس مفرداته كاجلغرافيا ة املتوسطة والثا وية.7 

كا ت هذه املأ الت عائقا كب ا لبعض املدارس ة تطبيق املنهج  اجلديد، فتم تطبيق املنهج  على 
 اإلسالمية، وحسب بيا ات احل ومة فإن حوايل.   العربيةتفاوت بني املدارس 

هي اليت استطاعت  العربيةثا ويات و اعتربهتا ثا ويات منوذجية و من بني بقية ثا ويات املدارس  7
تطبيق املنهج  حسب املعاي  املطلوبة، فبدأت احل ومة تقبل قلة من طالهبا ة كلياهتا، بصفة املروح 

( وأالبا ال حيصلون على منح طالبية،كما حيصل عليها أمثاهلم ممن Candida libreملستقل) ا
 جاءوا اىل اجلامعة عن طريق املدارس احل ومية مباورة.

ة كليات الدولة، وتبعث  العربيةب بدأت احل ومة تقبل بعض طالب املدارس 2010مث ة عاب 
 ب فالتها.بالبعض اآلخر اىل تلك املدارس النموذجية. و 

 العربيةاإلسالمية، ة الدول  العربيةوة الوقت الذن جيد فيه املهتمون باملناهج الدراسية ة املدارس 
أعدادا ال حتصى من ال تب والدراسات اليت تتناسب مع مجيع املستويات ، وتأبع سائر امليول، فإن 

و بل معظم دول افريقيا الغربية جنوب ة مايل  العربيةاملأتغل ة جمال املناهج الدراسية ة املدارس 
 الصحراء و ال جيد أمامه من ال تب، والبحوث والدراسات  ة هذا امليدان اال النزر اليس .

وقد كان للمناهج الدراسية ة مايل قبل االستعمار دور عظيم، وتأث  كب  ة اجملتمع، حيث كا ت 
 واحل اب ة املنطقة،رأم ما كا ت تعا يه هذه املناهج هي اللغة الرمسية للملوك واملصلحني العربيةاللغة 

من تعدد، وتطبيق للمنهج  مبفهومه التقليدن الضيف احملصور.ف ا ت احل ومات املتعاقبة تنفق على 
اإلسالمية، وتقوب بإ أاء املساجد واجلوامع خلدمة هذه الثقافة  العربيةمعلمي، وتالميذ هذه املدارس 

ثال بورن ما دن) برمندا ا(، وما سا موسى، وما سا سليمان،وأس يا حممد العربية اإلسالمية، أم
 تورى.

اإلسالمية،  العربيةواليوب هناك حاجة اىل البحث عن مدى قدرة هذه املناهج على النهوض باملدارس 
وااللتحاق، بطالهبا بركب اجلامعات ة الدولة، والتفوق على طالب املدارس الفر سية، ة املؤسسات 

عليمية العمومية التابعة للدولة، ومن مث الو ول اىل مراكز القيادة ة الدولة وعن مدى تأثور اجملتمع الت
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وطالهبا.وما هي اخلطوات واألدوات ال فيلة لضمان ابقاء  العربيةهبا، واستفادة اجملتمع من املدارس 
اإلسالمية،  العربية للمدارس الذين يتحولون اىل ثا ويات وكليات الدولة، موالني العربيةطالب املدارس 

 حينما يصلون اىل مراكز التأريع والقيادة.
، والأعور املتوقد العربيةففي مناخ هذا اإلحساس املتدفق بالتحديات املتعددة للمناهج الدراسية 

بضرورة املواجهات الواعية الرويدة املعضودة باألف ار واألطروحات الناجحة، ختمر ة ف رن هذا 
مث تبلور وينا فأينا حىت تبنيته ملا قبلت كطالب للدراسات ة جامعة املدينة العاملية مباليزياو املوضوع، 

 مرحلة املاجست  و وقد جعلت عنوا ه: 
 تأثير المناهج الدراسية في المدارس العربية اإلسالمية في جمهورية"مالي") دراسة تقويمية(

 ة حقل املناهج و اىل حقائق واقعية،  درك هبا وقصدن ومغزانم من هذه الدراسة أن  صل و كعاملني
اإلسالمية ة مجهورية  العربيةاإلسالمية، لن طط معا مستقبال سعيدا للمدارس  العربيةواقع املدارس 

 مايل، وهو ما مي ن امجال أمهيته وأسباب اختياره وما يتعلق بذلك ة النقاط التالية:
ضوع، ة أن من املؤسسات العلمية واألكادميية بالتفصيل و أ ه مل يسبق أن كتب حبث ة هذا املو 1

 على النحو الدقيق املفصل احمللل الذن أسعى اىل حتقيقه من خالل هذه الدراسة ان واء اهلل. 
و أين الحظت أن تطوير املناهج، ومراجعتها،وتقييم مدى تأث ها على اجملتمع ة مايل تأ ل 2

اإلسالمية من  العربيةنهض اجلهود الصادقة إل قاذ املناهج مؤورات تستحق االهتماب البالغ وتست
اال أن العزوف عنها ة بعض  العربيةالو ف بالقصور، وعدب مالئمة روح العصر، قمع كثرة املدارس 

املناطق يزداد سنويا حبجة أن طالهبا ال مستقبل هلم، وال  صيب هلم ة مقامسة السلطة، ومراكز 
 يتمىن كل دارس وكل واع فقيه للواقع  اليوب أن ي ون هلا  صيب منها. القيادة ة  الدولة، اليت

اإلسالمية اىل حبث دقيق يت ذو ه سالحا  العربيةو تلبية حلاجة كث  من مدراء ومدرسي املدارس 3
للدفاع عن مدارسهم أثناء مناقأاهتم مع  مدراء ودارسي اللغة الفر سية ومثقفيها، ة ظل التحديات 

 اليوب ة مايل . العربيةاملدارس اليت تواجه 
 العربيةو رأبيت الأديدة ة خدمة اإلسالب واملسلمني من خالل تنقيح املناهج الدراسية ة املدارس 4

اإلسالمية،والتقريب بينها، بل توحيد املقررات  الدراسية املؤلفة حسب هذه املناهج،وذلك ملزامحة 
 العربيةراكزها العلمية األخرى متهيدا هليمنة دارسي اللغة طالب املدارس الفر سية ة كليات الدولة وم
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على مقاليد األمور اإلدارية والسياسية ة الدولة مرة أخرى.فحني يت رس طالب مزودون باملبادئ 
اإلسالمية القوية، مث يلتحقون بركب الدراسة ة املدارس الفر سية و وبالتجربة هم املتفوقون دائما و فال 

أوال، فسوف ي و ون ممن يدافع  العربيةمنا ب قيادية ة الدولة، وما داموا قد تعلموا بد أن يتولوا 
 العربية، وبالتايل حيدث تغي  كب  ة مسار الضغط على املدارس  العربيةعن حقوق املدارس 

 إلسالمية.
لعلماء وامللوك اإلسالمية، ومع عظم جهود ا العربيةو أ ه مع عراقة اإلسالب ة مايل، وعراقة الثقافة 4

ة املنطقة قدميا وحديثا، اال أن ما ميوس به الواقع املعا ر  العربيةواملصلحني ة  أر اإلسالب واللغة 
، وتأويه  ورهتا ، مع أموض وخلط ة أهداف مناهج بعض العربيةمن حماولة تقزمي لدور املدارس 

، ومجود ة أساليب بعضهم، وضآلة اإلسالمية وتقص  ة وسائلهم  العربيةالقائمني على املدارس 
التنفيذ الدقيق اجلاد لقرارات احتاد املدارس، وحماولة التهرب من تطبيق بعض جوا ب املقرر من قبل 

بعض املدرسني، فإن العملية الرتبوية والتعليمية ال تزال تعاين تل ؤا ي اد يبدد ويهدر طاقات العاملني 
 العربيةمايل.وتفتعل مأ الت وعقبات معوقة لتقدب املدارس ة جمال الرتبية والتعليم ة مجهورية 

 اإلسالمية وجناحها.
اإلسالمية، وهيمنة الدارسني  العربيةو ان الفرتة الراهنة تعد فرتة خماض متوترة لوالدة جديدة للثقافة 2

يزية و على املنا ب واالجنل العربيةوالفر سية، أو بني  العربيةو خا ة اجلامعني بني  العربيةاملثقفني باللغة 
اإلدارية والقيادية العليا ة الدولة، وتوحيد كلمة املسلمني، ومساعها ة احملافل احل ومية، ولدى 

السلطات التأريعية والتنفيذية والقضائية، وعسى أن ت ون والدة سعيدة موفقة من خالل  تائج  هذه 
 البحوث واألطروحات وأ ها.

اال أن األمر الذن ال يعدب الصواب ة جممله هو أن التأمل الفاحص ومهما كا ت  تائج هذا الفأل، 
اإلسالمية و ومثلها لدى  العربيةة جمريات األمور، واملساعي احلثيثة من قبل االحتاد الوطين للمدارس 

اجمللس األعلى للأنون اإلسالمية لصاحل ال تاتيب واحللقات القرآ ية و  حنو حتقيق أهداف املدارس 
ية لدى احل ومة؛ هذه األمور تسمح لصاحبها ة ويء من الرتخص، واإلأراق ة التفاؤل اإلسالم

املأ  اىل أن الظروف القادمة تأ ل مرحلة ا تقالية للهيمنة الف رية والثقافية للمناهج الدراسية ة 
 اإلسالمية ة مجهورية مايل. العربيةاملدارس 
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سها، مث عمل مديرا للتعليم ة احدى مدارسها املأهورة و كون الباحث مايل اجلنسية، و أأ ة مدار 7
طيلة ما يناهز عقدا و يفا، اما ة  العربيةو دار القرآن واحلديث و وعايش املناهج الدراسية ة املدارس 

جلان مراجعة املناهج، أو ة جلان تأليف املقررات حسب املنهج  الرمسي، مما جعله راأبا ة ال تابة ة 
،وذلك إلفادة الغ  باخلربات اليت اكتسبها من خالل معايأة هذه املناهج واملقررات، هذا املوضوع

وان كان الباحث ال خياله أهال لذلك،اال أ ه سوف يبذل قصارى جهده، ويستفرغ كل ما ة وسعه 
 إليفاء موضوع البحث حقه من العناية واملصداقية ان واء اهلل تعاىل.

  مشكلة الدراسة
اإلسالمية، ة التعامل مع  العربيةة مدى قدرة القائمني على املدارس  دراسة احلاليةال أ لةمت من 

هذا املنهج  اجلديد، وجتاوز العقبات اليت فيها،لتنهض  بطالهبا، عموما وحتافظ على وفاء طالهبا 
تماعي،  اجملال القتصادن، واالجالذين يت رجون منها ، ليتم نوا من التأث  على اجملتمع املايل، ة

  والسياسي، والعقلي والثقاة.
 محاور:سة هذه المشكالت في خم ويمكن حصر

 االختالف المتعلق بالمنهج والنظام التعليمي الحكومي: -5
فهناك تيار يرى عدب التعامل مع احل ومة وال مع مناهج من تعاطفوا معها، بل البقاء على املناهج 

 العربيةتقوية ال تاتيب القرآ ية، واقتصار دور خرجيي املدارس الدراسية العتيقة، واألساليب القدمية، و 
اإلسالمية على الوعظ واإلرواد، واإلمامة، و أر العلم ة املساجد واملدارس، وترك السياسة واحل م 

 لرواد الثقافة األجنبية.
 االختالف المتعلق بمناهج المرحلة الثانوية:و 2

اإلسالمية مائة ة  العربيةتطبيق مناهج احل ومة ة املدارس ة مقابل هذا التيار تيار آخر ينادن ب
املائة ة املرحلة الثا وية، وما بقي من وقت فلمواد الرتبية اإلسالمية، اليت ي ون الطالب قد أملوا 

 مبعظمها ة املرحلة املتوسطة.
لفر سية ة وهناك تيار ثالث حيث على فتح الأعب ا االختالف المتعلق بفتح الشعب الفرنسية:و3

اإلسالمية، حبيث يدرس الطالب ة الأعبة الفر سية حمتوى  احل ومة ة الفر سية  العربيةاملدارس 
(ويضاف اىل هذه املواد املوادُّ األساسية C.A.Pوتأرف عليها األكادميية أو املفتأية احل ومية، )
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ىل املدارس احل ومية الفر سية، ليتابعوا ؟ وبعد املتوسطة ينتقلون مباورة االعربيةللرتبية اإلسالمية واللغة 
 الدراسة الثا وية واجلامعية باللغة الفر سية.

وهناك تيار رابع وهو األألب: ينادن بتبنّوي املنهج   االختالف المنغلق بالدمج بين المنهجين:و4
اك مع اإلسالمية باالورت  العربيةالرمسي احل ومي اليت مت وضعها من قبل االحتاد الوطين للمدارس 

احل ومة، مع ادخال تعديالت ة الزمن امل صص لبعض احلصص، وفرض زمن زائد على زمن 
الدراسة من جهة أخرى، فمن التحق باملدارس احل ومية فحظه، ومن مل يلتحق فقد استفاد من معرفة 

ح عضوا  افعا اللغة وأ بحت لديه قابلية ملزاولة مهنة التجارة، أو تلقي التدريبات باللغة الفر سية ليصب
 منتجا ة جمتمعه.

 االختالف المتعلق بلغة دراسة المواد اإلسالمية.و 2
تنا اإلفريقية سواء باحلروف ، وبدراسة اإلسالب بلغالعربيةهناك تيار خامس ينادن املسلمني بنبذ اللغة 

راسة باللغة ( اليت اخرتعها الفيلسوف  كا ىت سليمان، حبجة أن الد  Nkoالالتينية أو ب تابة )ا و و
األب أسهل ب ث  من الدراسة باللغات األخرى،وأهنم ملسوا تقدما كب ا ة دارسي هذه ال تابة، حبيث 

مت ترمجة ال تب اإلسالمية والتواريخ الدينية والقومية، واملواد الثقافية واالجتماعية والعلمية واألدوية 
 الأعبية...

 أسئلة الدراسة:
 الدراسة باإلجابة عن سؤالني رئيسيني. ومن مث مي ن التصدى ملأ لة

  السؤال الرئيسي األول:

 في جهمورية مالي على المجتمع ، ربية اإلسالمية عالما تأثير المناهج الدراسية فى المدارس 

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسنلة الفرعية التالية

ة ة مجهورية مايل من وجهة  ظر مديرن ما تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمي /5
 املدارس؟

 ما تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل من وجهة  ظر املدرسني؟/4
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 ما تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل من وجهة  ظر الطلبة؟ /4

دراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل من وجهة  ظر أولياء أمور ما تأث  املناهج ال /3
 الطلبة؟

 السؤال الرئيسي الثاني:

 العربية اإلسالمية في جمهورية مالي قديما وحديثا؟ ، س مدار في ال: ما تأثير المناهج الدراسية 

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسنلة الفرعية التالية

تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل قدميا وحديثا ة احلياة  ما /1
 االقتصادية؟

ما تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل قدميا وحديثا ة احلياة  /2
 االجتماعية؟

ربية اإلسالمية ة مجهورية مايل قدميا وحديثا ة احلياة ما تأث  املناهج الدراسية ة املدارس الع /3
 السياسية؟

ما تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل قدميا وحديثا ة احلياة  /4
 العقلية؟

  أهداف الدراسة
 تستهدف هذه الدراسة توضيح هدفني رئيسيني مها:

  الهدف الرئيسي األول:

 تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية على اجملتمع. دراسة

 ويتفرع عن هذا اهلدف األهداف اآلتية:
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التعرف على تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل من وجهة  ظر  - 1
 مديرن املدارس. 

اسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل من وجهة  ظر : التعرف على تأث  املناهج الدر 2
 املدرسني.

: التعرف على تأث  املناهج  الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل من وجهة  ظر 3
 الطلبة. 

 من وجهة  ظر : التعرف على تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل4
 أولياء أمور الطلبة .

 الهدف الرئيس الثاني:

 دراسة تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل قدمياً وحديثاً. 

 ويتفرع عن هذا اهلدف األهداف اآلتية:

 القتصادية.دراسة تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة احلياة ا - 1

 دراسة تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة احلياة االجتماعية. -2
دراسة تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل قدمياً وحديثاً ة احلياة  -3

 .السياسية
 اإلسالمية ة احلياة الثقافية والعقلية. دراسة تأث  املناهج الدراسية ة املدارس العربية -4
. 

 أهمية الدراسة
اإلسالمية ة جمتمع مايل قدميا وحديثا ة  العربيةتوضح هذه الدراسة دور املناهج أوال/ أهمية نظرية ـ 

 النواحي االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، و العادات والتقاليد ، والأعائر الدينية
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 : ثانيا/ أهمية تطبيقية
 وتتل ص ة امداد املت صصني واملسنولني خبطة لتطوير املنهج ، من خالل النقاط التالية:

من أراجيف   العربية، ودارسي اللغة العربيةيويل هذا البحث اهتماما لتفنيد ما يروس ضد املناهج  -1
ن طريق اإلسالمية ة مايل.وذلك ع العربيةتصل اىل حد التينيس من أن مستقبل لطالب املدارس 

وايراد مناذس من العلماء واملثقفني، واملدارس اليت كان هلا أبعاد ثقافية وروحية  العربيةابراز دور املدرس 
وتربوية ة مجهورية مايل، كما يويل اهتماما بالغا حيال تفنيد تلك األألوطات اليت تستهدف تقزمي 

 اإلسالمية ة مايل. العربيةدور املدارس 
اإلسالمية ة حفظ رسالة اإلسالب و أرها، كما  العربيةث ابراز  دور املناهج حياول هذا البح -2

اإلسالمية ة مواجهة احلمالت الأعواء املسعورة اليت ال زالت حتاول النيل  العربيةيبني موقع املناهج 
 من املدارس العربية اإلسالمية ة مايل.

ىل تبين مناهج قومية، سلفية ة  املنهج ، اإلسالمية ا العربيةو يعمل هذا البحث لدفع املدارس 3
عصرية ة التطوير، ألداء دور قيادن ة مواكبة احلياة الثقافية واالجتماعية والسياسية املتجددة ة 

 جمتمعات أرب افريقيا عامة و اجملتمع املايل خا ة.
لربامج، وتبادل اإلسالمية لتحقيق ت امل ة ا العربيةيعمل على التنسيق بني قيادات املدارس  -4

األف ار واخلربات بينهم ، واالستمرار ة  قد الذات ومراجعة املناهج واملقررات لتنقيحها مما علق هبا 
من ووائب قللت من دورها، واست مال جوا ب النقص، بتطوير املناهج حسب معاي  العصر 

 احلديث.
 الدراسة  منهج

 ناهج اآلتية:مت االعتماد ة معاجلة قضايا هذا البحث على امل
 :لسرد احلقائق التارخيية، ومجع البيا ات عن واقع التعليم اإلسالمي ة املدارس  المنهج  التاريخي/1

 العربية اإلسالمية ة مايل،أن املنهج  الذن يقوب على اسرتجاع املاضي وما خلفه من آثار حيث أمجع 
 والقائمني عليها. العربيةالدراسية واملدارس املواقف والوقائع  واحلوادث التارخيية املتعلقة باملناهج 

، لتحليل البيا ات ،وهو املنهج  الذن يعتمد على مجع احلقائق واملعلومات، مث  المنهج التحليلي/ 2
مقار تها وحتليلها وتفس ها للوقوف على حيثيات وجوا ب تطبيق املناهج الدراسية ومدى تأث ها ة 
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ول الناجعة ة جتاوز التحديات اليت تستهدف النيل من املناهج اجملتمع املايل، والبحث عن احلل
 اإلسالمية. العربيةة مايل، وبالتايل النيل من دارسيها واملتثقفني بالثقافة  العربيةالدراسية ة املدارس 

 المنهج  الوصفي:/3
ملسيس احلاجة ؛ وذلك -خطابية،وكتابية ، و وتية -فقد استعنت باملناهج واألدوات البحثية املتاحة 

اىل است داب منهج  مت امل، واالستيناس جبملة من األدوات البحثية و وفق ما متليه طبيعة الفصول 
 واملباحث واملطالب، من احلاجة اىل حمتوى  علمي خاص ومناسب.

واهلدف من ذلك كله هو اخلروس بنتائج علمية  حيحة، ودقيقة، وخالية من السطحية السذاجة، 
 ار خدمة االجتاه الذن هتتم به الدراسة علميا وعمليا.وتنصبُّ ة اط

 هيكل الدراسة 
 يتضمن هي ل الدراسة خطوات اخلطة التالية:

 و مقدمة الدراسة.
 و مأ لة الدراسة.
 و أهداف الدراسة

 و أمهية الدراسة.
 و حمتوى  الدراسة.
 و هي ل الدراسة.

 تقسيمات الدراسة
 و حدود الدراسة.
 و أدوات الدراسة.

 مصطلحات الدراسة. و
 تقسيمات الدراسة:

قمت بتقسيم الرسالة اىل مقدمة، وستة فصول، وحتت كل فصل مباحث، وحتت بعض املباحث 
 مطالب. وحتت املطالب فقرات وهذه الفصول واملباحث كالتايل:

 الفصل األول: مقدمة الدراسة
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راسة   ،أمهية الدراسة ويأتمل هذا الفصل على مدخل الدراسة ،مأ لة الدراسة،  ،أهداف الد
،منهج  الدراسة و هي ل الدراسة و تقسيمات الدراسة   و حدود الدراسة   و أدوات الدراسة   

 مصطلحات الدراسةو 
 الفصل الثاني:األدب النظري والدراسات السابقة .

 ويأتمل هذا الفصل على مقدمة  ومخسة مباحث.  
 الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات  .

 هذا الفصل على مقدمة.ومبحثني. ويأتمل
 الفصل الـرابع:نتائج الدراسة.

  .مناقأة النتائج  وربط النتائج بالفروضالفصل الخامس 
 املل ص واخلامتة والتو يات واملقرتحات. الفصل السادس:  

 ويأتمل على مبحثني وخامتة.
 مث الفهارس،  واملالحق .

 حدود الدراسة:
 :  حدود مكانية

 اإلسالمية ة مجهورية مايل بغرب افريقيا. العربيةسة على املناهج الدراسية ة املدارس ستقتصر الدرا

 

 : حدود زمانية

 العربيةب، عاب تأسيس املدارس 1742اإلسالمية ىف الفرتة التارخيية من عاب  العربيةمناهج املدارس  
اإلسالمية منذ  العربيةثقافة ب. مع اإلوارة اىل تاريخ ال2010اإلسالمية احلديثة ة مايل، اىل عاب 

 ب  تقريبا.211هو املوافق  20دخول اإلسالب ة املنطقة عاب 

ينحصر موضوع هذه الدراسة على حتليل حمتوى  التعليم العريب اإلسالمي الرمسي ة حدود موضوعية:
 اإلسالمية ة مجهورية مايل، هبدف تقوميه وتطويره. العربيةاملدارس 
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 أدوات الدراسة:
 :االستبا ة-ب الباحث جلمع البيا ات أداة واحدة هي:است د

وهي عبارة عن حوار كتايب ة و ل جدول من أسنلة يرسل بالربيد أو اليد أو ينأر ة الصحف أو 
وسائل اإلعالب األخرى يوزع على عينة خمتارة من جمموعة حقل الباحث يتم اختيارها عأوائيا أو 

سؤاال 34عينة حلقل البحث. ولقد أعد الباحث االستبا ة من ا تقائيا حبيث يضمن الباحث متثيل ال
أطت مجيع جوا ب املوضوع، واستهدافت املديرين، واملعلمني ، والطالب ة املدارس العربية 

 اإلسالمية، وأوأولياء أمور التالميذ ة بلدية القرى السبع .
 مصطلحات الدراسة:

وهنوجا. أن: استبان ووضح، فاملنهج  اذا اسم  :مأخوذ من الفعل هنج ينهج هنجاأ ـ المنهج  لغة
 م ان من الفعل هنج، ويطلق على الطريق الواضح، وكذلك املنهاس النهج،قال ة لسان العرب:

جاٌت و ُوُهٌج وهُنوٌس ووطُُرٌق  ومْهجمٌة وسبيٌل  ) هنج ( طريٌق  ومْهٌج بومنينٌ واِضٌح وهو النوَّْهُج  ، واجلمُع هنم
نومْهٍج وحمت وى  الطريِق وضمُحه واملِنهاُس كاملنهج  وة التنزيل ل لٍّ جعلنا من م ِوْرعًة حمتوى  كم

 .  2{ وأمهنمجم الطريُق وضمحم واْستمبانم و ار  ومْهجاً واِضحاً بومينناً  1وِمْنهاجاً 
وقال ة تاس العروس: ) املنهاس ( الطريق الواضح وة التنزيل العزيز   ل ل جعلنا من م ورعة 

 3واخلطة املرسومة ) حمدثة ( ومنه منهاس الدراسة ومنهاس التعليم وحنومها ) س ( مناهجومنهاجا {، 
 ب ـ المنهج  اصطالحا: 

قيل:جمموعة اخلربات واأل أطة اليت تقدمها املدرسة حتت اورافها للتالميذ بقصد احت اكهم هبذه 
 .4اخلربات وتفاعلهم معها

                                                           

 (41و القرآن ال رمي، سورة املائدة اآلية) 1

 .2/213) ب وت: دار  ادر (، مادة ) هنج( 1، طلسان العربو ابن منظور. حممد بن م رب بن منظور اإلفريقي املصرن،  2

،  اج العروس من جواهر القاموسب مبرتضى، تحمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ، أبو الفيض ، امللقّ  :و الزبيدن.  3
 2/241حتقيق جمموعة من احملققني ) الناور: دار اهلداية ( مادة )هنج(

 1ط أساسيات المنهج وتطبيقاته،و ا ظر:حممد عزت عبد املوجود ، وحممود الناقة، وفتحي علي يو س، وعلي أمحد مدكور،  4
 11صب(1711)القاهرة:دار الثقافة للطباعة والنأر،
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ذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدهتم على منو وقيل: اخلربات اليت تتيحها املدرسة للتالمي
مجيع واملقصود به ة هذه الدراسة  .1و صيتهم ة جوا بها املتعددة منوا يتسق مع األهداف التعليمية

 اإلسالمية ة مايل اىل تالميذها حتقيقا لرسالتها وأهدافها. العربيةما تقدمه املدرسة 
 :اإلسالمية العربيةالمدارس ج: 

لغة تعليم وتدريس، وت ون اللغات األخرى و الفر سية واإلجنليزية و  العربيةملدارس اليت تت ذ اللغة هي ا 
فيها ثا وية اضافية، والدراسة فيها ت ون ة احلجر الدراسية باست داب الوسائل التعليمية ولو أبسطها و 

ملدة تسعة أوهر كموسم دراسوي مثل السبورة و، وت ون الدراسة فيها أيضا على  ظاب املواسم الدراسية 
 مواد أساسية اىل جا ب مواد أخرى أ  أساسية. العربيةواحد، وت ون مواد الرتبية اإلسالمية واللغة 

 اإلسالمية:  العربيةاالتحاد الوطني للمدارس 
 العربيةب ، للدفاع عن حقوق املدارس 1712مجعية تعليمية تعاو ية ، أسست ة مجهورية مايل عاب 

 اإلسالمية ووهاداهتا. العربيةمية، ومطالبة احل ومة باالعرتاف مبناهج املدارس اإلسال
 د: التأثير في المجتمع:

 و التغي  الذن حيدثه التعلم أو التعليم فه
 ن جمتمع ما من اجملتمعات، فيتفاعل اجملتمع حسب ذلك التعلم أو التعليم سلبا أو اجيابا.

                                                           

ب (، 1771ار النهضة العربية،د) القاهرة:، 4، المناهج :أسسها، تخطيطها، تقويمها. طو حيي هنداب ، وجابر عبد احلميد 1
 13ص
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 ـ الفصل الثاني
 الدراسات السابقةـ األدب النظري و 

   المبحث األول: األدب النظري
 لمحة تاريخية وجغرافية عن جمهورية مالي:

 لمحة التاريخية/5
ان مجهورية" مايل " احلالية، من البلدان اإلفريقية اليت وقعت حتت  ِو  االحتالل الفر سي منذ أواسط 

الستقالل عن فر سا، حبلول القرن التاسع عأر امليالدن، ول نها بعد  ضال مرير مت نت من ا
 ب.1720

 سياسية ، اعتربت فرتة كل  ظاب مجهورية: .وقد تعاقب على الدولة بعد االستقالل ثالثة أ ظمة
 ب(.1721ب و 1720) الجمهورية األولى:

ووا وولت تلقووى املسوواعدة موون  : ركووزت فيووه مووايل علووى التنميووة االقتصووادية،عهــد الــرئيس موديبــو كيتــا
الدولية كذلك، وقد حتول هذا النظواب ة األخو  اىل  ومن الدول الغربية ومن الوكاالتال تلة السوفيتية 

للووديا ات واألعووراف ، وفيووه تأووديد كبوو  علووى النأوواطات االقتصووادية  ح ووم ووويوعي اسووتبدادن معوواد
 احلرة.

موسوى توراورى عنودما تودهورت  ب قواب اجلويش بوا قالب عسو رن بزعاموة املوالزب1721أو  أ وه ة عواب 
 تعطيل الدستور. ألحوال االقتصادية ،وأزيح موديبو كيتا عن السلطة، ومتا

 م(.5665م ـ 5691الجمهورية الثانية؛ )
بعوود اإلطاحووة مبوديبووو كيتووا، أ ووبح موسووى تووراورى رئوويس الدولووة، ومتيووزت عهــد الــرئيس موســى تــرورى:

لتقاليد املوروثة، وتقدير بدايات فرتته ببعض اإل الحات، وخا ة حرية االقتصاد، واحرتاب األعراف وا
 الديا ات السماوية، بعد أن مت تعطيل الدستور األول.

يسويطر عليهوا حوزب ) الأوعب  ب  در دستور جديد جعل مايل دولة احلزب الواحد،1774وة عاب 
  1املايل الدميقراطي االورتاكي القومي ( بزعامة موسى تراورى.

                                                           

مبناسبة اخلمسينية األوىل جلمهورية مايل  1ط"  NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE" ـ1
 ، 127و127 ص ب(A.M.A.A.P،2010 )مباكو، مطبعة ِ 
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ع العوووامل الغوووريب ،وة اجملوووال االقتصوووادن ا تهجوووت الثما ينوووات وطووودت موووايل عالقاهتوووا مووو وىف أواخووور
، ومت اهنواء احل وم الودكتاتورن  سياسات السوق احلرة واخلص صة، بينما راح النفوذ  السوفييت يضوعف

 حب ومة ا تقالية. ب1771 عاب
 الجمهورية الثالثة:

ب هبت رياح الدميقراطية واحلرية حول العامل ، وأطلق عليها ) رياح الأرق( ومل 1770ابتداء من عاب 
 ت ن مايل 

مبعزل عنها.فقد  ظمت اجلمعيات السياسية والنقابية؛ مثل املؤمتر الوطين للمبادرات الدميقراطية ) 
مال مايل) ( والتحالف من أجل الدميقراطية ة مايل) أدميا ( واالحتاد الوطين لعC.N.I.Dسينيد

U.N.T.M (ومجعية مايل حلقوق اإل سان )A.M.D.H وبدأت هذه اجلمعيات واألحزاب .)
مس ات ومظاهرات لالحتجاس ضد الصعوبات االقتصادية، واملطالبة  1770السياسية تنظم منذ 

 بالتعددية احلزبية.

طية، وقاب بتنفيذ (اىل احلركة الدميقراA.T.Tا ضم جزء من اجليش بقيادة أمادو توماين تورى)   
ب، وا تهت بذلك اجلمهورية الثا ية، وأ أئ جملس املصاحلة الوطنية 1771مارس  22اال قالب ة 

 1ب.1771مارس21قبل أن حتل حمله اللجنة اال تقالية خلالص الأعب ة 

مارس الوثيقة األساسية حيث مت تعليق الدستور وحل احل ومة واجمللس 27أعدت اللجنة اال تقالية ة
 الوطين وامل تب التنفيذن حلزب االحتاد الدميقراطي لأعب مايل.

ب اىل التعددية احلزبية 1771/ أأسطس 12يوليو اىل  27دعا املؤمتر الوطين املنعقد ة الفرتة من 
 ب.1772يناير 12الأاملة ووضع اخلطوط العريضة للدستور املقبل الذن  وت له ة

                                                                                                                                                                                     

 134/134 ب(1777)ب وت:امل تب اإلسالمي1ط التاريخ اإلسالمي د واكر،: حممو وشاكر

 ، 43(،  ص Edition tropic،2007، ) مباكو:  1للصف التاسع ، طجمموعة من األساتذة التاريخ  ـ1

http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
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 على وضع حد ملأ لة التمرد ة الأمال، وظهر العديد ب مت االتفاق الوطين1772/ أبريل 11ة 
من األحزاب السياسية منها: التحالف من أجل الدميقراطية ة مايل ، احلزب األفريقي للتضامن 

( ،حزب S.N.U.D، حزب املؤمتر الوطين للمبادرة الدميقراطية)  (A.D.E.M.A)والعدالة 
التقدب، كما عاد بعض األحزاب األخرى اىل الساحة مثل احتاد القوى الدميقراطية، حزب الدميقراطية و 

 1( وأ ه.R.D.A( و التجمع الدميوقراطي اإلفريقي)P.S.P: االحتاد السوداين للتقدب)

وهرا إلعداد  14بقيت اللجنة اال تقالية خلالص الأعب واحل ومة اال تقالية ة احل م ملدة 
ابات البلدية ، واال ت ابات التأريعية واال ت ابات : فتم اجراء اال ت 1772اال ت ابات العامة عاب 

 الرئاسية.

ة اال ت ابات   (A.D.E.M.A)ب ،فاز احلزب األفريقي للتضامن والعدالة 1772وة عاب 
الرئاسية األوىل، وأ بح ألفا عمر كو ارى  مروح احلزب، أول رئيس للجمهورية الثالثة ، لفرتة والية 

ب ة ا ت ابات قاطعها حتالف 1777مايو  11يد ا ت ابه لفرتة ثا ية، ة أوىل مدهتا مخسة أعواب. وأع
( تربع P.U.D.Pأحزاب املعارضة، اال أن ماربرتو جايب زعيم حزب االحتاد للدميقراطية والتقدب)

 بالدخول معه ة املنافسة.

، الذن أعيود ا ت ابوه للمورة نأمادو توماين تور   ت ابات دميقراطية الرئيس احلايلخلفه با  ب2002 وة
 2ب2007الثا ية عاب 

                                                           

.44ـالمرجعالسابقص1

 مبناسبة اخلمسينية األوىل جلمهورية 1ط"  NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE" ـ2ـ2
  133 ص ب(A.M.A.A.P،2010 مايل )مباكو، مطبعة ِ 



http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ب وقبيل ا تهاء  الفرتة الرئاسية ألمادو توماين تورى ، قامت جلنة 2012/مارس/22وة يوب اخلميس 
عس رية بقيادة ال ابتني أمادو أيا سا وأو با قالب ضد ح ومة اجلنرال أمادو توماين تورى، 

 نة الوطنية إلقامة الدميوراطية  وا عاش الدولة.( اللجCNRDREوتسمت هذه اللجنة باسم )

ب مت تعيني رئيس جديد ملايل) جو  ندا ترورى( رئيس اجلمعية الوطنية 12/4/2012وة يوب اخلميس 
 يوما تتمة الفرتة الرئاسية ألمدو توماين تورى. 44ملدة 

 ابات الرئاسية، ب جرت اال ت2013/أوت /11ب اىل األحد 2013/يوليو 21وة الفرتة من األحد  
(ة R.P.M(، رئيس حزب  التجمع من أجل مايل)I.B.Kوفاز فيها السيد: ابراهيم أبوب ر كيتا)

(، ومت تنصيب الرئيس U.R.Dاجلولة الثا ية على منافسه امساعيل سيسى املروح  من حزب)
 ب.4/7/2013اجلديد يوب األربعاء 

 غرافية عن جمهورية مالي:ة جلمح/ 4
 شعوبها ـ دياناتها  -ا ،حدودها، عدد سكانها موقعها، مساحته

 ـ نسبة المسلمين ـ اقتصادها ـ أهم المدن .
 أوال/ موقعها:

تقع مجهورية مايل  ة قلب منطقة أرب افريقيا وهي دولة ساحلية  حراوية، حيث أن الصحراء 
لقطر اجلنويب ال ربى تغطي  صف مشاهلا، ة حني ت ثر احلأائش  اخلضراء ة باقي قطرها، وخا ة ا

الغريب منها، وموقعها اجلغراة للدولة يسمح بوجود ثالثة أقاليم مناخية م ملة بعضها للبعض وتتميز 
 بغياب املناخ االستوائي.

 ثانيا :مساحتها: 
 .1، وهي  دولة قارية 2كلم544314564تبلغ مساحتها الواسعة اليت تبلغ 

                                                           

للصف  الجغرافيامجاعة من األساتذة املت صصني،  ا ظر:الدولة القارية هي اليت ال تطل على حبر ) ال متلك منافذ حبرية( و 1
  31(،  ص Edition tropic،2007، ) مباكو:  1، ط التاسع



21 
 

 ثالثا: حدودها
ال، وكوت ديفوار، وأينيا ة اجلنوب الغريب، وبوركينا فاسو، والنيجر حتدها سبع دول: اجلزائر ة الأم

 ة الأرق، والسنغال وموريتا يا ة الغرب.
  رابعا:عدد سكانها

  سمة.5341544549ب(  2007بلغ عدد س ان مايل ) بتعداد عاب  
 (:)التركيبة الشعبية: خامسا : شعوبها

احة الواسعة للدولة، وتوزيعهم أ  مت افئ ويت ون ان تعداد س ان مايل قليل باملقار ة مع املس
 الس ان من 

 : مخسة وعوب رئيسية هي
 /1/ الطوارق 3/  الفالىن   4   / السنغان 4(          wANGARA/ املا دينغ) و غارا 5

 العرب.
 واليك النسبة املنوية ل ل وعب من هذه الأعوب اخلمسة:

 أ/ شعب الماندينغ:
ا هو ) و غارا (، وتعين كلمة ما دينغ جمموعة الأعوب الذين يت لمون بلغة وامسها األول تارخيي

 ما دن، 
 % من جمموع س ان مايل تقريبا.44وتقدر  سبتهم ة مايل حوايل 

 وتتفرع من أ ل هذا الأعب عدة قبائل أوهرها:
ارة والزراعة ) السراكوىل( ة مشال اقليم كان وكولي ورو وسيغو  ويزاولون مهنة التج السوننكىو  1

 وتربية املواوي.
وي ثرون ة مناطق كولي ورو، وكان، ويهتمون بالزراعة والصيد الربن، ة أألب  الماننكا:و 2

 األحيان، اىل  جا ب التجارة
 : ويقطنون ة مناطق سيغو، مباكو، سي اسو، وكولي ورو،ويعيأون أالبا على الزراعة. البمبرةو 3
قبائل املا دن، مهمتهم التجارة فقط، ويعيأون ة معظم املدن : وهم مأ لون من  الديوالو 4

 الرئيسية 
 : ويعيأون ة منطقة سي اسو أالبا.السينوفوو 4
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 : وهم متواجدون ة اقليم سي اسو أالبا.المنيانكـاو 2
: وينتأرون ة األألب األعم ة املدن املطلة على األهنار، أو املستنقعات، والبح ات البوزوو 7

 ى، وخا ة ة مناطق سيغو وموبيت وكولي ورو، وعملهم احلرة هو  يد األمساك والتجارة هبا.ال رب 
: وهم كالبوزو موطنا، وحرفة، اال أهنم مأ لون من القبائل األخرى حيث اجنذبوا مع السومونوو 1

 مهنة الصيد والتجارة فيها ويغلب عليهم بيع السمك أكثر من  يده.
 ون بني هضاب منطقة باجنغارا ة اقليم موبيت.) كادو(ويعيأالدوغونو 7

 و ة منطقة سيغو وأ ها. البوبوو 10
 ب/: الفالني

%، ومعظمهم يعملون ة جماالت تربية املواوي، ورعي 10وتبلغ  سبتهم من جمموع س ان مايل 
 األبقار، ولذا اعتمد اقتصادهم ة املنطقة على تربية احليوان .

لباحثني حول أ ول هذا الأعب؛ هل هم عرب؟ أب أهنم يهود من بين *وهناك اختالف واسع بني ا
اسرائيل؟ أب قدماء املصريني؟ أب أهنم مولدون من بني الرجال الرببر والنساء السو ن يات؟ ول ن  ظرا 

ال دماجهم مع املواطنني األ ليني "السود"لدرجة أن جزءا كب ا منهم مل يعد يتحدث لغته الفالتية 
أ بح جزءا ال يتجزأ عن القبائل اليت تعيش معها : كفالين واسولون و رأم وجود أمة  األ لية، حيث

منهم تت لم هبا اىل اليوب.  وينتأر جنس الفالىن ة معظم مناطق مايل وهلم جتمعات كب ة ة كل 
من ماسينا بإقليم سيغو، وواسولون بإقليم سي اسو، وموبيت، وكان. ،وهلم جاليات  غ ة ة كث  

ن مناطق مايل. وينتأرون كذلك ة السنغال، وأينيا، وس اليون، والنيجر، و يج يا، وبوركينافاسو، م
 .1وال ام ون، وأ ها؛أن ة أكثر أجزاء أريب افريقيا

يت ون هذا الأعب كسابقه من قبائل  فرعية خمتلفة، ومتحدة ة اللغة :4ج/ شعب السنغاي
 واألعراف و كالسوركو، 

                                                           

  173-171ص ( ، ب1770اهلينة املصرية العامة للتأليف والنأر ، )1ط إفريقيامع حركة اإلسالم في . بده بدون عالدكتور  و 1

، مبعىن أهل املدينة. كما يطلق عليهم : اسابورو مبعىن القاطنون على ضفاف النهر، أما وور بيطلق عليهم ة الوقت الراهن كوير  و 2
، مايغا، ألجنبية فهي: "  نغان، أو سو غان " وللمزيد راجعالتسمية املأهورة هلذه القبيلة ة املصادر التارخيية العربية منها وا
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والغاو و ويأ لون ة جمموعهم أكرب األجناس بعد املا دينغ ة مايل؛ اذ يقدمر  سبتهم والغابييب و 
% من جمموع س ان مايل، ويعيأون مبحاذاة هنر النيجر، ة مناطق أاو، وتنب ت، 12بأكثر من 

وموبيت ، وجنوى، ويأتغلون بالتجارة والصيد والفالحة، وينتأر أبناء هذا الأعب ة كل من : مايل و 
 لنيجر و بروركينافاسو و أا ا و بنني و ومجهورية السودان ة ورق افريقيا.ا

  :5د/ العرب والطوارق
 % من جمموع س ان مجهورية مايل، وأألبهم من البدو الرُّحَّل، ويأتغلون 3وميثل هذان الأعبان معا 

 ت وأاو، ويعيش برعي األأناب، واإلبل، والتجارة ة األجزاء الصحراوية من مناطق كيدال، وتنب 
 مجاعة منهم وخا ة العرب ة مدينة تنب ت ومشاهلا.

 سادسا: دياناتها :
من األديان السماوية؛ مها: اإلسالب، واملسيحية:) ال اتيوليك ديا تان  توجد ة مجهورية مايل

 والربوتستا ت ( واىل جا ب هاتني الديا تني يوجد بعض اجلماعات من عبدة األوثان.
 لمسلمينسابعا: نسبة ا

ب، وهناك بأارات تدل على أن 1772% تعداد 74يأ ل املسلمون ة هذا القطر اإلفريقي  سبة 
النسبة أكرب من هذا القدر، لإلعالن املستمر من املسيحيني والوثنيني اسالمهم، وال يتحول مسلم اىل 

 املسيحية أبدا، ول ن قد
ر على  سبة املسلمني وامنا يقلل من  سبة يتحول الوثين من الوثنية اىل املسيحية، وذلك ال يؤث 

 الوثنيني لصاحل النصرا ية فقط، فلينتبه لذلك جيدا.
 

                                                                                                                                                                                     

-10ص ( ، ب1777م تبة التوبة، )الرياض:1ط الحركة العلمية والثقافية واإلصالحية في السودان الغربيأبوب ر امساعيل ،
13  

مجهورية مايل اىل حدود : الطوارق/ هم قوب يعرفون بتماوق أن" اللغة الطارقية، وينتأرون ة الصحراء ال ربى، ما بني  1
ا ظر:ابن خلدون ، ، السودان، وبالتحديد: مايل، والنيجر، وتأاد، وجنوب أرب ليبيا،وجنوب ورق اجلزائر، ويعرفون بامللثمني

والقأاط، ، 2/211( ، 1717)اب وت: دار العلم للماليني  1ط تاريخ ابن خلدونالعالمة عبد الرمحن بن خلدون املغريب . 
 . 34ص،( ) القاهرة: مؤسسة ذن قار 3ط، الكبرى لطوارق غرب الصحراءا حممد سعيد،
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 خريطة جمهورية مالي

 المبحث الثاني:
 دخول اإلسالم في مالي

 :توطئة
ل اإلسالب، وان كان بعض ال يعرف أحد بالتحديد الديا ة اليت كان يدين هبا وعب الوا غارا قب

الروايات تأ  اىل اعتناقهم الديا ة اليهودية قبل اإلسالب، وأيا كان، فإن  الوثنية كا ت ضاربة بأطناهبا 
ة املنطقة قبل مبعث النيب حممد  لى اهلل عليه وسلم، وكذلك السحر حيث يأ  البعض اىل أن 

 بعض سحرة فرعون 
اىل مصر ، وقد كا وا بارعني ة السحر ،  أ  أهنم أسلموا مع جاءوا من كوكيا )منطقة الصنغان(  

 .  واهلل أعلم.1موسى عليه السالب، ولعلهم الذين  قلوا اليهودية اىل مايل
 :اإلسالم أ=زمن دخول

                                                           

مصدر سابق، و السعدن،عبد  1ص  الحركة العلمية والثقافية واإلصالحية في السودان الغربيو مايغا: د/ أبوب ر امساعيل ،1
داس مدرس اللغة العربية مبحروسة وقف على طبعه من أ  تغي  فيه السيد هو  تاريخ السودان.،الرمحن بن عبيد اهلل بن عمران 

 1ب(. ص 1171)فر سا:مطبعة بردين مبدين أجنى،  1باريز، وواركه ة ذلك تلميذه السيد بنوة. ط

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Regions_of_mali_%28AR%29.png&filetimestamp=20100715151234
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Regions_of_mali_%28AR%29.png&filetimestamp=20100715151234
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مل ي ن أهل مايل على دين واحد بل كان بعضهم يقدسون اآلباء واألجداد،كما كان منهم عبدة 
 ب كان معظمهم يعبدون اإلله الثعبان وأادو بيدا ويقال )) قنب بيدا ((،األوثان،وقبيل جميء اإلسال

حىت دخل اإلسالب ة أا ة، وذلك ة القرن األول اهلجرن ، عقب الفتح اإلسالمي للقطر 
املصرن،واثر اعتناق س ان املغرب العريب لإلسالب، وحسب قول بعض املؤرخني أ ه ة عاب ستني 

الب رن وابن خلدون أن بين أمية أرسلوا جيأا لفتح افريقيا منذ عاب هجرية حيث ذكر القلقأندن و 
   1ستني واستقر ذرية هذا اجليش ة كوميب  احل،

وقد تزامن هذا احلدث التارخيي مع عهد فتوحات القائد العظيم والفاتح احملنك موسى بن  ص  ومن 
 بعده ة املغرب.

أياب الفتنة  العربية" كل ا تصر " قد  زحت من اجلزيرة  كما تأ  بعض املصادر التارخيية اىل أن قبيلة
القائمة بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما؛ لغرض االعتزال عن احلرب 

الناونة بينهما، واختذت مدينة " تنب ت " ة مشال مجهورية مايل حاليا ، مقرا هلا، واختلطت 
  2، مما أدى اىل ذوباهنا فيهم؛ عرقا ووعبا ة النهاية باملواطنني فيها، وتصاهرت معهم

ان هذه الروايات التارخيية السابقة، جتعلنا  ذهب اىل القول بدخول اإلسالب ة" مايل"خبا ة ، وة 
السودان الغريب بصفة عامة ة عهد مب ر؛ألن  اإلسالب قد بدد بنوره أياهب ال فر واإلحلاد ة كل 

ل رة األرضية ة  صف قرن من الزمان؛ ف ا ت بالد السودان من اجلهات م ان فاستضاء به  صف ا
 اليت حالفها احلظ واستضاءت بنور اإلسالب املتني ة الصدر األول من القرن األول اهلجرن .

وقد م ث اإلسالب دهرا بني التجار العرب وقلة من السو ن ى ،ومل يصل اىل قصور امللوك اال ة 
 137هجرية املوافق 222تقريبا حني أسلم امللك ]بُوالم تما [ بن  ِتِ الَّ ا عاب القرن الثالث اهلجرن 

، فدخل معظم السو ن ى ة اإلسالب ، وسرعان ما امتألت املدن 3ميالدية وون حربا ضد الوثنيني
                                                           

دار  )دمأق:1. طد.يوسف علي طويل حتقيق : ءصبح األعشى في صناعة اإلنشا القلقأندى: أبو العباس ،أمحد بن عليو  1
 4/213(ب1717الف ر ،

 مصدر سابق. 72،  قال عن  حراء العرب ال ربى حملمد سعيد القأاط ص44لف ر الصوة ص مراكز اا ظر  -2
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باملدارس اإلسالمية، وأتى املدرسون من مشال افريقيا وا تأر اإلسالب حىت اقرت ت الدعوة اإلسالمية 
 اسم السو ن ى مما جعل البعض يعتقد أن معىن السو ن ى )) الداعية اىل اإلسالب ((.ب

يقول الدكتور حامد عبد اهلل ربيع:...] ان املتتبع املستقرئ لتطور اإلسالب ة أرض افريقيا الغربية 
 يالحظ حقيقة مزدوجة مفادها:

لتارخيية اليت ورثها عن تراث مضت عليه / ان اإلسالب ينتأر بقوته وخصائصه الثقافية ة تعاليمه اوالأ
 عدة قرون.

ان اإلسالب ة حد ذاته أقرب اىل الدين الأعيب منه اىل دين الطبقة امل تارة والقيادات احلاكمة  ثانيـا/
 ة افريقيا.

 ولعل هذه الرباهني تزداد قوة ومتا ة من خالل املنافذ اليت سل ها اإلسالب اىل أرب افريقيا عامة 
 ة" مايل"خا ة؛ ملا سيتحقق للقارئ من وجود عالقات قدمية و الت وثيقة بني املأرق ومجهوري

اإلسالمي واألفارقة منذ ردح من الزمن سبق ظهور اإلسالب، وقد متثلت تل م العالقات والصالت 
، اإل سا ية قبله ة مزاولة مهنة التجارة، وعملية اهلجرات والسعي وراء املراعي حبثا عن املاء وال أل
وبعد اإلسالب منت العالقات بوجود االحت اك والتزاوس ، واأل أطة الدعوية بني أولنك التجار 

وو صيات املمالك، اضافة اىل است اد ال تب وا أاء املدارس واملساجد اليت  ارت فيما بعد 
قوية معاقل ومآون العلماء والفقهاء والطالب والرواد، كما ال مي ن  سيان دور فريضة احلج ة ت

 العالقات ومتديدها  وحتريك عجلتها اىل التقدب والتطور احلضارن.
 5ب = منافذ دخول اإلسالم

 قد ا تأر اإلسالب ة أا ة عن طريقني  مها:
:وهو الطريق الذن كان يصل اىل أا ة عرب الصحراء ال ربى فقد أ بح طريق القوافل التجارية/ أوال

قية جتارا حيملون معهم العقيدة اإلسالمية وينأروهنا بني الناس ذرية اجملاهدين الذين استقروا ة افري
                                                           

؛ يصعب افراد مجهورية "مايل احلديثة " باحلديث ة هذا اجملال دون اوراك أ ها من بلدان السودان الغريب، وذلك أن هذه  1
مايل يأمل دخوله ة جزء كب  من مجهورية موريتا يا األقطار كا ت متداخلة بعضها ة بعض، فاحلديث عن دخول اإلسالب ة 

وأ ها، ألن جميء االستعمار هو الذن وتت هذه الدول اىل مجهوريات ودويالت، والنيجر احلالية، والسنغال، وأامبيا، وأينيا، 
 وو ل هلا حدودا ا طناعية وفوا ل سياسية بقصد أو بدون قصد.
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وخا ة ة معامالهتم.وكان هذا الطريق يبدأ من افريقيا الأمالية متجها  وب سجلماسة ة 
 اجلنوب، عرب واحات الصحراء اىل املدن ال ربى ة السودان.

 طريق الساحل عبر حوض السنغال/ ثانيا
ابطون ة محالهتم على أا ة،ففي السنوات العأرين اليت استوىل فيها وهو الطريق الذن سل ه املر 

املرابطون على أا ة، عمل املرابطون على  أر اإلسالب بقوة السالح، وعلى اظهار وعائر اإلسالب ة 
 مرافق احلياة.

سلمني وقد أثر اإلسالب ة كث  من ونون أهل أا ة وعاداهتم ،وأما بالنسبة للملوك فإهنم مل ي و وا م
على التوايل ول نهم كا وا يقرون حبقوق املسلمني ،وكان معظم وزرائهم من املسلمني ،كما كا ت هلم 

 عالقة مع الدولة العباسية ببغداد والفاطمية مبصر. 
 اإلسالمية. العربيةج=  دور الملوك في نشر اإلسالم والثقافة 

إلسالمية خدمات جليلة،حيث  عمل البعض ا العربيةلقد قدب ملوك وأباطرة مايل لإلسالب والثقافة 
على  أر اإلسالب بسيفه، وبعضهم ترك اإلسالب ينتأر دون أن يعارضه، والبعض اآلخر كان يؤيد 

ويسا د معلمي اللغة الغربية، ويغذن امل تبات بال تب العلمية، ويبين املدارس واجلوامع، ويأجع 
عض األسر معرتفا هبا رمسيا، وم لفة بالقياب مبهمة القائمني على هذه املدارس واجلوامع، وكان هناك ب

التعليم واإلرواد، ة عهد كن و موسى ومن قبله، وهذه األسر هي: سيسى ، تورى، سيال ،جاىن، 
 ب تى وكا ت هذه األسر  تسمى :) املرابطون(.

 وجه. ف ا ت هذه األسر تتلقى الدعم واملسا دة من احل ومة لتتم ن من أداء رسالتها على أكمل
وقد مر معنا مناذس من أمثال هؤالء امللوك، وسيأيت ذكر بعضهم ة املطلب الذن بعد هذا، و ذكر 

اإلسالمية ة  العربيةهنا  بذة عن رحلة مل ني عظيمني ، كان لرحلتهما دور كب  ة  أر الثقافة 
 ربوع البالد.

، ويعترب حجه أوهر حج  ( اىل الديار املقدسة1ب حج كن و موسى )منسا موسى 1324وة عاب 
 قاب به ملك

                                                           

؛ وذلك  سبة اىل أمه  ان كا  و كمارا/  ومنها: كا  ان موسى  سبة اىل بلدة   ى و موسة منها: كندو هلذا امللك تسميات عدي 1
موسى، ومنها موسى األسود، وهو ما أطلق ك أن املل ىكا  ان وهي من املدن العلمية ة أينيا كو اكرن حاليا. ومنها منسا موس
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أسود و اذ ساق معه كث ا من اإلبل احململة بالذهب، وأ فق فيه على احلجاس وأهل البالد اليت مر هبا 
ما ال حيصى من الذعب،  كما اورتى قطعة أرض باملدينة، وجعلها وقفا على املاليني ، وة أثناء 

 عودته ساق معه كث ا من علماء 
كما أحضر معه أبا اسحاق و ابراهيم السواحلي و املهندس ، مع ال تب العلميةمصر اىل مايل

املعمارن، الذن بىن ة مايل مساجد على الطراز اإلسالمي املغريب ة البناء. وقد مر على مدينة أاو 
 ة حلة عودته، وبىن فيها مسجدا وجامعا.

أ ه كان يناقش كب  العلماء ة عا مته وكان كن و موسى  فسه متعمقا ة الأريعة اإلسالمية لدرجة 
 .1العربية، وقيل بأ ه ألف كتابا ة التهذيب باللغة العربية) ا ياين(، ف ان يقرأ القرآن، وي تب ب     

 ثانيا/ رحلة أسكيا محمد تورى للحج:
 ظوورا ألن امللووك أسوو با حمموود تووورى اعتلووى عوورش الصوونغان بقوووة السووالح ،ومل ي وون موون أبنوواء سووالطني 

 لصنغان؛ فإ ه أراد أن يضفي على ح مه الصفة الأرعية فتوجه اىل الديار املقدسة لغرضني مها:ا
 /أن يؤدن عن  فسه فريضة احلج؛كمسلم استطاع اىل احلج سبيال.1
وكا ووت القوواهرة يومنووذ وريثووة بغووداد ة املركووز -/وليأخووذ تفويضووا بوواحل م موون اخلليفووة العباسووي بالقوواهرة2

ب،فأخووذ معووه كبووار علموواء دولتووه ،وبعووض رجووال 1477هووو،املوافق702ذلووك عووابوكووان -الووديين وأ هووا
ح ومته وألفا ومخسمائة جندن،وثالمثائة ألف مثقال من الذهب،ة رحلة تباهي رحلة كن وو موسوى، 
وة طريقووووه اسووووتقبل اسووووتقباال رمسيووووا ة مصوووور، واووووورتى فيهووووا رواقووووا حلجوووواس دولتووووه املووووارين مبصوووور)حي 

اووورتى أراضووي وبيوتووا أوقفهووا علووى احلجوواس القووادمني موون أوورب افريقيا،كمووا قلووده الت ووارِرمة( ،وة م ووة 
بووردة وعمامووة وسوويفا ولقبه)اخلليفووة األول علووى بووالد السووودان -وووريف م ووة–اخلليفووة العباسووي املتوكوول 

(،وملا رجع أعلن اجلهاد املقدس على الوثنيني إلعالء كلمة اهلل،وسعى ة تطبيوق الأوريعة اإلسوالمية ة 
 يع األمور،ورد املظامل،وأمر بإطالق سراح السجناء،وحترير مجيع العبيدمج

                                                                                                                                                                                     

ال عيت  / راجع ىاملصادر كذالك لقب منسا موس ورد هذهتعليه املصادر العربية الذن حتدثت عن رحلة حجه املأهورة، و 
 مصدران سابقان. .73ص  دولة مالي اإلسالميةطرخان: . و 32،43ص  الفتاش،

 و 142-141التأثير اإلسالي  النق ة: ، و244-247 وأيضا: 2/14،  موسوعة التاريخ اإلسالميوليب، و  وللمزيد راجع  1 
  1-7ص  ،اريخ السودان تالسعدن ،
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الوووذين اسووورتقهم سلفه:سووووين علوووي ظلما،كما صوووب القضووواة ة أحنووواء اململ وووة، واهوووتم ببنووواء املووودارس 
 1واملساجد اليت من بينها مسجد األس يا الذن اليزال باقيا اىل اليوب ة أاو.

 المبحث الثالث: 
 المدارس العربية اإلسالمية في مالي حديثا:لمحة تاريخية عن 

 المطلب االول:
 :اإلسالمية العربية=تعريف بالمدارس 5
لغة تعليم وتدريس، وت ون اللغات األخرى و الفر سية واإلجنليزية و  العربيةهي املدارس اليت تت ذ اللغة  

الوسائل التعليمية ولو بأبسطها فيها ثا وية اضافية، والدراسة فيها ت ون ة الغرف الدراسية باست داب 
و مثل السبورة و، وت ون الدراسة فيها أيضا على  ظاب املواسم الدراسوية ملودة تسوعة أووهر كسونة دراسوية 

 مواد أساسية اىل جا ب مواد أخرى أ  أساسية. العربيةواحدة، وت ون مواد الرتبية اإلسالمية واللغة 
 الحديثة العربية=المدارس 4

التقليدية، طريقة التعلويم، مون الُ تّواب اىل  العربيةب حول املأرفون على املدارس 1742مع حلول عاب 
 مدارس حديثة على أرار املدارس احلديثة اليت جاء هبا االستعمار.

وقوود رأى هووؤالء ضوورورة حتويوول ال تاتيووب اىل موودارس حديثووة علووى أوورار ماجوواء بووه املسووتعمرون ،وذلووك 
 رون أن يسل وها لنيل أرضهم من التعليم العريب اإلسالمي.سدا للطريق الذن يريد املستعم

ب علووى يوود الأوويخ 1742اإلسووالمية ة مووايل أ أوونت ة مدينووة كووان، سوونة  العربيووةوأوىل املوودارس     
ــاه "، ومساهووا ) مدرسووة الفووالح(، اال أهنووا مل تثبووت علووى قوودميها لزحووف االسووتعمار "الحــاج محمــود ب

 املؤسوس وبوني أبنواء قبيلتوه و الفال يوني و ألن املؤسوس كوان لوه اجتواه السواحق، ولل الفوات الداخليوة بوني
سين، وقبيلته كا ت على التيجا يوة، فواهتموه بالوهابيوة، واتسوعت دائورة النوزاع بيونهم اىل أن ا تهوى األمور 

 بإأالق املدرسة، وا تقال الأيخ اىل مجهورية موريتا يا.

                                                           

 . 21 ص الحضارة اإلسالمية في ماليمة االيسيس و، و منظ 1
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ب علووى يوود الأووي ني: 1747 مدينووة سوويقو، سوونة وأ أوونت بعوودها بسوونة مدرسووة )سووبيل الفووالح( ة  
ب( واحلواس أبووب ر تيواب، مث افرتقوا فأ أوأ احلواس أبووب ر 1777احلواس سوعد عمور توورى و رمحوه اهلل و ت )

 .  1تياب مدرسة أخرى مساها )مدرسة النجاح والفالح(، وأ بحت كلتا املدرستني مستقلتني
 المبحث الرابع:

 الحديثة العربيةتعدد المناهج للمدارس 
اإلسالمية ة مايل ، من أو ال وأطياف خمتلفة؛ فهناك التيار  العربيةكان املؤسسون للمدارس 

 الصوة ، يليها التيار السين التحررن ) الليربايل( باإلضافة اىل التيار السلفي من بالد احلرمني.
حيث جند أن املهتمني بأنون ويرجع هذا التعدد جبذوره التارخيية اىل مرحلة ما قبل املدرسة احلديثة، 

الدين ة ذلك الوقت كان معظمهم من املتصوفة، وا طالقا من ذلك كان من البديهي ة بداية ا أاء 
املدارس احلديثة أن يتأثروا مببادئ هذ الطريقة اليت ا بثقت منها املدارس القرآ ية أوال، مث املدارس 

 احلديثة.
الت االستعمارية واسهامات خرجيي املعاهد واجلامعات واىل جا ب املتصوفة كا ت هناك احملاو  

اإلسالمية الذين ال يأاطرون املتصوفة ة وجهات  ظرهم، وهذا التباين أدى اىل وجود ثالثة اجتاهات 
 اإلسالمية وهي: العربيةف رية ومنهجية ة املدارس 

 أو املنهج  الصوة. 
 ب و املنهج  التحررن ) الليربايل(.

 2لسلفيس و املنهج  ا
 واليك  بذة عن هذه املناهج الثالثة:

 أوال: المنهج  الصوفي:
ة مايل، وهو امتداد طبيعي  العربيةمي ن عد هذا املنهج  أول حمتوى  التعليم اإلسالمي ة املدارس 

للمدارس القرآ ية األوىل اليت هيمن عليها املنهج  الصوة القدمي، واليت كا ت تقوب على  ظاب اخلالون 
                                                           

مقابلة مع الأيخ احلاس عبد مصدر سابق،  قال عن وضعية المدارس العربية اإلسالمية في مالي ،  عثمان  احل ترورى، - -  1
 هو.01/07/1420ب املوافق:12/12/1777اهلل ابراهيم بويل، مدير مدرسة الرواد ة كورو، ة  يامي بتاريخ: 

 .30، ص 1717حبث أ  منأور عاب أزمة التعليم اإلسالمي في إفريقيا بين األمس واليوم،كوىن عبد الرحيم،ـ2
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 تاتيب، واالعتماد على الدروس اليت يلقيها الفقيه من األح اب، وتعليم األذكار واألوراد الصوفية وال
وأ ها، وعندما قاب بعض الأيوخ بافتتاح املدارس اإلسالمية احلديثة است دموا مناهجهم  و بطبيعة 

،ساروا كذلك على  احلال و من املنهج  الصوة، وقد سار الذين تتلمذوا عليهم وخترجوا على أيديهم
 هذا املنهج .

وقد اعتمد أ حاب هذا املنهج  على كتب الفقه املال ي؛  كم تصر األخضرن، ومنت العأماوية، 
ومنت املقدمة العزية، والرسالة البن أيب زيد الق واين، وجواهر اإلكليل ورح خمتصر خليل، وتفس  

 اجلاللني وحاوية الصاون على تفس  اجلاللني.
: اعتمدوا ال تب النحوية املأهورة آ ذاك: كاألجرومية، وقطر الندى، واأللفية،  العربيةغة وة الل

 .1وكتب املدائح:كالربدة، والغزازن، وكالمها ة مدح النيب  لى اهلل عليه وسلم، والدالية
 ومن رواد هذا املنهج ، على سبيل التمثيل ال احلصر:

 و الأيخ أبوب ر تياب مع أخيه هاوم تياب.
 و الأيخ و سعد بن عمر تورى.

 و الأيخ ابراهيم جايب ة "جامارابوك مركاال.
 و مدارس مشس اهلدى، حملمد تورى، وحممد سيسى، وحممد كناجيغي، وحممد كا ىت .

 و مدارس مجعية سعاد الدين التيجا ية ة مباكو، وكان، وسي اسو، وسيقو.
 و الأيخ سفيان درامى  احب مدارس اهلالل.

 المنهج  التحرري) الليبرالي (.ثانيا: 
أ أنت هذه املدارس قبيل استقالل الدولة ة الستينات، على الطابع العلمي،  ظرا لتأثر مؤسسيها 

باألف ار التحررية اليت كا ت تسود الدولة حيننذ، اضافة اىل حتسن العالقات الثقافية بني مايل والدول 
عليمي للمدارس  وع من التطور، وخرجت من مرحلة بعد االستقالل،فقد طرأ للمنهج  الت العربية

الركود العلمي، ويالحظ ة ذلك ادخال املواد العلمية ة املنهج  اىل جا ب املواد الدينية واللغوية، ومت 

                                                           

،التعليم  إلسالمي في مالي بين الواقع و الدكتور آدب سن رى، والدكتور جممد البأ  دكرى والأيخ عبد العزيز يتابرى1
 17، 11مصدر سابق ص والمأمول 



32 
 

ة بعض احلاالت تعليم اللغة الفر سية ة املدارس اإلسالمية كلغة ثا ية، وبذلك ثبت للمثقفني 
 ان املدارس اإلسالمية اجلمع بني اإلعداد الديين والد يون.بالثقافة الفر سية أن بإم 

ة البالد،  العربيةوقد أعطت هذه احملاولة فقزة كربى للتعليم العريب اإلسالمي، وهيبة عظيمة للغة 
 فازداد 

اهتماب الأعب وثقته ة املدارس اإلسالمية، كما كان هلذا املنهج  دور كب  ة اخراس املدارس من 
الصوفية الضيقة،اىل الساحة الفسيحة للمنافسة الثقافية بني التعليم اإلسالمي والتعليم الرمسي) الدائرة 

امل تلفة، اما بالطريقة الرمسية،  العربيةالفر سي(، مما أتاح الفر ة ل ث  من التالميذ أن يلتحقوا بالدول 
اجيابية، حيث فتحت  العربيةأو باجلهود الفردية ملتابعة الدراسة، ومقابل ذلك كا ت مواقف الدول 

 أبواب معاهدها وجامعاهتا على مصراعيها ألبناء مجهورية مايل.
وقد اعتمد أ حاب هذا املنهج  على كتب الفقه املال ي، باإلضافة اىل الفقه املوجود ة مقررات 

جامعة األزهر، وأضافت كذلك كتب احلديث كاملوطإ والصحاح الستة ، وبلوغ املراب، وعمدة 
 ح اب، وكذا كتب العقيدة ك تب ويخ اإلسالب ابن تيمية، وكتب الأيخ حممد بن عبد الوهاب.األ

 واعتمدوا ة اللغة واألدب  والعلوب على املقررات املصرية وبعض املقررات من املغرب،ولبنان وأ ها.
 ومن رواد هذا املنهج  على سبيل التمثيل ال احلصر: 

س سنوسي. و الأيخ احلاس حممد فودن كيتا.و الأيخ حممد األمني و الأيخ كابيىن كاباو الأيخ احلا 
 تن ارا. الأيخ أمحد كا سان ، والأيخ يوسف جايب .

 المنهج  السلفي: ثالثـا:
تعترب املدارس اليت ا تهجت هذا املنهج  امتدادا للمنهج  التحررن، وقد كان هلا أثر قون وفورن على 

 ت تأث ها من منطقة اىل منطقة أخرى. الأعب، رأم تأخرها ة الظهور، وتفاو 
أضافت هذه املدارس اىل املنهج  التحررن تقوية دراسة املواد الدينية، وخبا ة: الفقه، والتوحيد، 

والتفس ،واحلديث، واستهدفت اجياد املسلم املتميز الذن يأعر مبسنوليته الدعوية، وأألب الذين 
السعودية أو جامعة األزهر، أو معاهد دول  العربيةة هنجوا هذا املنهج  من خرجيي جامعات اململ 

 اخلليج األخرى كاليمن.
وقد اعتمد أ حاب هذا املنهج  على كتب الفقه املال ي، باإلضافة اىل الفقه املوجود ة مقررات 

السعودية، وأضافت كذلك كتب احلديث كاملوطإ والصحاح الستة ،  العربيةوزارة املعارف باململ ة 



33 
 

راب، وعمدة األح اب، وكذا كتب العقيدة ك تب ويخ اإلسالب ابن تيمية، وكتب الأيخ وبلوغ امل
 حممد بن عبد الوهاب.

كما اعتمدوا ة اللغة واألدب والعلوب على املقررات املصرية وبعض املقررات من املغرب، ولبنان 
 . وأ ها.ويبدو أن اهتمامهم باجلوا ب اللغوية كان دون اهتماب  املنهج  الصوة

 ومن رواد هذا املنهج ، على سبيل التمثيل ال احلصر:
ب(و الأيخ حممد عبد القادر الطويب 1714و الأيخ أمحد املعروف ب) وي نا يتابرى ()ت:

 ب(2001)ت
ب(    1774ب(. الأيخ يعقوب بن  عم كمارى ال ويل )ت:1774و الأيخ أمحد جاكيىت من كيبان ) و:

 اد الثقافة اإلسالمية.ة كان ، ومباكو.و الأيخ بابا سيسى. و مدارس احت-
 ويرى الباحث عثمان  احل ترورى بأن مأ لة تعدد املناهج يرجع اىل أسباب أمهها مايلي:

اإلسالمية، وعدب مد يد العون اليها هبدف حتسينها  العربيةامهال السلطات للمدارس  -1
أدى اىل جلوء املدارس اىل وتنظيمها، حبيث ت ون خادمة للمجتمع دينيا ود يويا، األمر الذن 

بغية احلصول على مساعداهتا، سواء كا ت متويال للمدرسة أو قبوال لتالميذها  العربيةالدول 
 ة جامعات تلك الدول.

 أو أ  ذلك، وال يتم ذلك اال بالعمل مبناه تلك الدول املمولة، أو املاحنة منحا دراسية.
س أ فسها، اما الختالف األأراض واألهداف من عدب وجود اتفاق تاب واحتاد مربب بني املدار  -2

 تأسيس املدارس، أو أ  ذلك.
تعدد االجتاهات عند املؤسسني واملديرين، وتسي  كل مؤسس مدرسته لتأييد اجتاهه، والتبعية  -3

 الثقافية.
فقدان القيادة الرتبوية ة حقل التعليم العريب اإلسالمي ة مايل، وقلة املت صصني ة الرتبية  -4

 م املناهج، وضعف مستوى الوعي الرتبون فيه.وعل
 تأثر املدارس احلديثة بالنظاب القدمي للتعليم العريب اإلسالمي. -4
 عدب وجود تنسيق بني املدارس واملسنولني. -2
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 المبحث الخامس:
 تو حيد المناهج الدراسية :

 .اإلسالمية في مالي العربيةاتحاد المدارس ت وين أوال:
اإلسوووالمية ة مووايل،اىل مجعيوووة رمسيوووة  العربيوووةعصووبة احتووواد املووودارس األهليووة  ب مت حتويووول1712وة عوواب 

اإلسوالمية ة  العربيوةمعرتف هبا لدى احل ومة وهلا أعضاء من مجيع أقاليم الدولة باسم" احتاد املدارس 
 "مايل"وقد أ بح هذا االحتاد هو الناطق الرمسي باسم املدارس، واجلهة اليت تعدها احل ومة ممثلة 

 ،وكان برئاسة عقيب  و و من اقليم سيغو.العربيةللمدارس 
وقد مت ة هذه الفرتة، وضع املونهج  الرمسوي األول بالتعواون موع احل وموة،كما مت ون االحتواد مون حتقيوق 

 ال ث  من أهداف االحتاد املعلنة، واملتمثلة ة التعاون والتنسيق بني املدارس للرقي مبستواها،
 واإلسالمية: العربيةاالتحاد الوطني للمدارس  ثانيا: تكوين جمعية

ة ملتقوووى التعلوووويم العووووريب اإلسووووالمي األول ة املركووووز الثقوووواة اإلسووووالمي ببموووواكو جبمهوريووووة مووووايل يوووووب  
ب 11/1/1777ب  اىل 12/1/1777هوووو ، املوافوووق مووون 13/4/1411هوووو اىل 11/4/1411السوووبت 

مؤمتر عاب، وذلوك ليتم نووا مون جتديود اللجنوة التنفيذيوة  قرر املأاركون ة هذا امللتقى حتويل امللتقى اىل
" رئيسووا لالحتوواد بوودال موون "عقيووب "الشــيخ الحــاج يوســف جــابيلالحتوواد، فووتم جتديوود اللجنووة، وعووني 

  و و".
وبعد هذا التجديد حدث  وع مون البلبلوة حيوث رأى أعضواء اللجنوة القدميوة أن ذلوك ا قوالب علويهم، 

جمعيـــة االتحـــاد  ة لالحتووواد واخلوووامت وأ هوووا.فتم تعوووديل اسوووم االحتووواد اىل:فرفضووووا تسوووليم الوثوووائق الرمسيووو
    واإلسالمية في مالي. العربيةواإلسالمية للمدارس  العربيةالوطني للمدارس 

وقد سعى م تب االحتاد الوطين منذ ت وينه ، اىل حتقيق مطالب املدارس من احل ومة، والتنسيق بني 
المية، فتم ن من وضع حمتوى  للمراحل الثالثة: االبتدائية، مواقف احل ومة واملدارس اإلس

 العربيةواملتوسطة، والثا وية، وحث احل ومة على متويل تأليف بعض املقررات لطالب املدارس 
اإلسالمية، كالنحو، والصرف، والفيزياء وال يمياء، والرياضيات، والعلوب، والتاريخ القومي، واجلغرافيا 

 مت توزيعها على املدارس جما ا. للمرحلة املتوسطة،و 
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ب، وعن 2007كما دافع عن عدب اسقاط درجات مواد الرتبية اإلسالمية ة االمتحان احل ومي عاب 
مأاركة طالبات املدارس ة امتحان الرياضة البد ية: اجلرن، والقفز. كما راجع حمتوى الثا وية مع 

 بني املدارس، وكسب العالقات اخلارجية.ب، مع أعمال كث ة لتوثيق العالقة 2010احل ومة عاب
 ثالثا= المنهج  الرسمي األول    

اإلسالمية،بالتعاون موع وزارة رقوي اللغوة  العربيةب مت وضع حمتوى  من قبل احتاد املدارس 1712ة عاب 
 أو مون قبوول عصووبة االحتوواد، العربيووة، كبووديل عوون احملتووويني اللوذين وضووعا موون قبوول مركوز رقووي اللغووة العربيوة

 وذلك أن كال 
احملتووويني مل يأووارك ة وضووعه مجيووع أقوواليم الدولووة وامنووا كووان موون وجهووة  ظوور واحوودة. فووتم ت وووين جلووان 
عديوودة حيووث مت اسووناد املووواد الدينيووة اىل جلنووة، وأسووندت املووواد اللغويووة اىل جلنووة أخوورى، كمووا مت اسووناد 

حمتوووى  موحوود للموورحلتني: االبتدائيووة،  ؛ فووتم وضووعالعربيووةاملووواد االجتماعيووة اىل جلنووة مركووز رقووي اللغووة 
اإلسالمية العمل وفوق هوذا املونهج ، الوذن اعتمود مون قبول  العربيةواملتوسطة، وطلب من مجيع املدارس 

 احل ومة، وكا ت اختبارات الصفوف السادسة والتاسعة جترى وفق هذا املنهج  املوحد.
  أسست من أجلها املدارس، كما كانكان هذا املنهج قويا، حيقق جا با كب ا من األهداف اليت

مناسبا ملستوى التالميذ ة ذلك الوقت، و ال  وعا من القبول، فطبقته كث  من املدارس، علوى األقول  
 ة الصف السادس والتاسع،، وال وك أن البعض مل يعملوا به، وذلك ألسباب:

 عية  أطة ة مجيع املناطق.و  اما ألهنم ما اطلعوا عليه،ألن االحتاد مل ي ن قد عمل م اتب فر 
و أو لنظرهتم السلبية اىل كل ويئ يصدر من قبل احل وموة أو املتعواو ني معهوا، فورأوا  أن املونهج اجلديود 

 .1حماولة  ح ومية الحتواء جهود املدارس اإلسالمية ومن مث القضاء عليها
م القدميووة والبحووث عوون ووو كمووا أن الووبعض مل يعموول بووه لعوودب وجووود مدرسووني لديووه مسووتعدين لوورتك عووادهت

 املوضوعات املستجدة ة املنهج . 
 .2و ومل يعمل البعض به  ظرا لعدب توفر ال تب املدرسية، والوسائل التعليمية املناسبة

                                                           

 20مرجع سابق، ص  وضعية المداس العربية اإلسالمية في مالي، حل ترورى/و ا ظر: عثمان  ا1

،التعليم  إلسالمي الدكتور آدب سن رى، والدكتور جممد البأ  دكرى والأيخ عبد العزيز يتابرىالمشايخ:و أوار اىل ذلك ـ2
،22مصدر سابق صفي مالي بين الواقع والمأمول 
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و وعمل البعض مبحتواه دون االلتزاب مبفرداته أو عدد الساعات املقرتحة فيه، خا ة الساعات 
 امل صصة للفر سية واملواد العلمية.

 ب، حيث أبدل باملنهج  الرمسي الثاين.2003سنة تقريبا، حىت عاب  14لعمل هبذا املنهج حوايل ظل ا
 المنهج الرسمي الثاني –رابعا:

املناهج التعليمة احلديثة تتغ  وتتطور دائما حسب األمور املستجدة، ومناهج التعليم اإلسالمي، رأم 
، ل ن طريقة عرض تلك املعلومات و ياأتها، أن املعلومات األساسية اليت تعتمد عليها ال تتغ 

 جيب أن تتجدد حسب ما تقتضيه مستجدات العصر.
واإلسالمية، أمهية تغي  وتطوير  العربيةوقد أدرك امل تب الوطين جلمعية االحتاد الوطين للمدارس 

اجعة املنهج ، املناهج التعليمية، فسعىت اىل ذلك باقرتاح مراجعة املنهج ، فطلب من احل ومة اإلذن مبر 
ووضع حمتوى  جديد مالئم للمستجدات على الساحة التعليمية، كما طلب وضع حمتوى  موحد 

للمرحلة الثا وية سعيا لالعرتاف بأهادات املدارس الثا وية، فأذ ت احل ومة مبراجعة املنهج  ة مواد 
تعىن بوضع حمتوى  املواد  الرتبية اإلسالمية، واملواد اللغوية، على أن تقوب احل ومة بت وين جلنة 

 الفر سية، ومواد الرتبية املد ية واملواد االجتماعية.
 وقد متت مراجعة املنهج  كالتايل:

 و كو ت كل مدرسة جلنة مصغرة ملراجعة املنهج ، ومن مث عرض  تائج املراجعة على ادارة املدرسة.
، وتعيني جلنة للمأاركة ة اجتماع و اجتمعت جلان املدارس ة الدوائر إل دار  يغة موحدة للمنهج 

 األقاليم
و اجتمعت جلان الدوائر ة األقاليم إل دار  يغة موحدة ترسل اىل العا مة مباكو؛ ليتم التنسيق 

 بينها وبني  يغ األقاليم األخرى.
و  مجعت  تائج مراجعات األقاليم ة العا مة، مع ما قامت به احل ومة من اعداد للمواد العلمية 

جتماعية، ومت تأ يل جلنة من اخلرباء من طرف احل ومة واالحتاد، لتحديد ساعات احلصص واال
 ب2001وأ  ذلك، وبعد األخذ والرد تو لوا اىل  يغة هنائية، مت رفعها اىل وزارة الرتبية الوطنية،عاب

 ليم العايل.فم ثت زهاء سنتني ة دوائرها دون اعتماد خلالف بني وزير التعليم األساسي، ووزير التع 
 ب.2003وقد مت اعتماده ة عاب  
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 العربيةلقد ختطى م تب االحتاد هبذه الطريقة خطوة جيدة لتوحيد املناهج الدراسية للمدارس 
 اإلسالمية ة مايل، واىل االستفادة من خرباء التعليم ة وزارة التعليم.

ألن مجيع األقاليم والدوائر واملديريات  وهبذه الطريقة أيضا يعترب املنهج  اجلديد حمتوى  جلميع الدولة؛
واركت ة وضع جزء منه، أ  أن البعض قد ي و ون مل يأاركوا؛  ظرا لقلة اخلربة ة مراجعة املنهج ، 

 أو كسال، وامهاال، والمباالة ، ول ن العربة باألكثرية الذين واركوا وأدلوا بدلوهم.
ن جلان من احل ومة وأ حاب املدارس الثا وية من مث تبع ذلك وضع حمتوى  للمرحلة الثا وية بت وي

ب. على أن 2004ب/2003العا مة واألقاليم األخرى.وبدأ العمل باجلميع مع بداية العاب الدراسي 
اإلسالمية ة اللغة الفر سية،  العربيةتبدأ املرحلة الثا وية بسنة متهيدية يتقوى فيها طالب املدارس 

 1ب النحو واألدب، والعلوبوالرياضيات، وي ملون بعض جوا 
 المبحث السادس :

 ) المنهج  الرسمي الثاني( دراسة المنهج  الدراسي العربي في مالي
 /  مقدمة

ة مايل،  العربيةسبقت اإلوارة ة الباب الثاين اىل تعدد املناهج الدراسية ة مايل منذ  أأة املدارس 
 لصوة، واملنهج السلفي، واملنهج التحررن) الليربايل(.وأ ه كا ت هناك ثالثة أ واع من املناهج: املنهج ا

الذن أسس بضغط من  العربيةمث كا ت هناك حماوالت عديدة لتوحيد املناهج من قبل مركز رقي اللغة 
اإلسالمية،مث حماولة من قبل عصبة احتاد املدارس ، مث املنهج  الرمسي األول  العربيةعصبة احتاد املدارس 

ب، مث املنهج  الرمسي الثاين بعد حلول االحتاد 1712ن بني احل ومة واحتاد املدارس الذن وضع بالتعاو 
واإلسالمية بديال عن احتاد املدارس اإلسالمية، وقد مت اعتماد هذا املنهج   العربيةالوطين للمدارس 

 ربيةالعب ويعترب املنهج األمثل و رأم ما فيه من  قص و لتحقيق ما تصبو اليه املدارس 2003عاب 
اإلسالمية اليوب ؛ من اجلمع بني خ ن الد يا واآلخرة، حبيث يتعلم الطالب دينه، ويستطيع أن يؤدن 

 دورا  رياديا وقياديا ة جمتمعه ة مجيع النواحي.
 وقد قسمنا هذا املطلب اىل مثا ية حماور: 

                                                           

ة مقابلة و صية ة ادارته العاورة  األمين العام للمكتب اإلقليمي:كوليكورو" كورىو الأيخ عمر حممد عبد القادر د 1
 ب.1/1/2011 باحا االثنني 
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 المحور األول:
 مقترحات حول المنهج  الرسمي الثاني :

الرمسي الثاين ة مايل، والذن مت وضعه من قبل معظم املدارس تقريبا،  سبق احلديث عن املنهج 
 اإلسالمية ووزارة الرتبية الوطنية ة مجهورية"مايل". العربيةبالتعاون بني مجعية االحتاد الوطين للمدارس 

لرتبوية ومبا أن املناهج من  نع البأر، حتتاس دائما اىل التعديل والتطوير؛ فليست املناهج التعليمية ا
فقد ظهر فيها بعض ،  "قرآ ا حم ما"، كما أهنا ليست بضاعة تستورد من أرض وتعرض ة آخر

اخللل كأن عمل بأرن آخر، فوجدت فيها جوا ب  قص، وجوا ب زيادة، كما واجه تطبيقها 
مأاكل عديدة؛  ظرا لتعدد املقررات ة املدارس، وعدب التنسيق بني معلوماهتا، وعدب وجود كتب 

سية موحدة ، وحىت ة حالة وجود بعض املقررات املوحدة فأين املدرس ال فؤ لإللقاء هذا املقرر؟ مدر 
ة هذا ؟، ووان وجد املدرس ال فؤ فأين الوسائل التعليمية املتوفرة لديه ليقوب بعمله على ما يراب

 الفصل حناول أن  قدب مقرتحات حلل هذه املأ الت.
 ر. جوانب النقص في المنهج المقر  -

 الفقرة األولى / في المرحلتين :االبتدائية والمتوسطة.
ب اقرتح م تب  االحتاد الوطين ة اقليم "كولي ورو: مراجعة 2007/2010خالل العاب الدراسي 

املنهج الدراسي على مستوى امل تب، وعلى مستون الدولة وبعث بذلك رسالة اىل امل تب الوطين ة 
، وكلف م تب كولي ورو كل املدارس األعضاء ة االحتاد مبراجعة ب2010/فرباير/14مباكو بتاريخ 

املنهج الدراسي للمرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة، وايفاء امل تب بنتائج املراجعة ة االجتماع التايل 
ب أن ة أضون ثالثة أوهر تقريبا.ف ا ت النتيجة ة ذلك 2010/مايو/24الذن سينعقد بتاريخ 

 تايل:االجتماع كال
فإن املنهج الدراسي هلا مناسب، ليس فيه  قص أ  أ ه حذف  بالنسبة للمرحلة االبتدائيةو 1 

 التفس  من هذه املرحلة والذن كان يدرس ة الصفني اخلامس والسادس.
 ؛ فإن ة املنهج الدراسي هلا  قصا ة بعض املواد كالتايل:بالنسبة للمرحلة المتوسطةو 2

موضوعات التوحيد ة الصفني: السابع والثامن ال ت في،كما أهنا ال تعاجل : فأـ مادة التوحيد
بل املنهج الدراسي للمرحلة  القضايا  العقدية  اليت حيتاس اليها الطالب ة هذه املرحلة كما ينبغي،

 منه، فينبغي   االبتدائية أحسن
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الذن كان مبنيا على  أن تعاد موضوعات التوحيد اىل ما كا ت عليه ة املنهج  الرمسي األول
 موضوعات فتح اجمليد.ة هذين الصفني.

ففي التفس   قص كب ؛ اذ كان التفس  ة املنهج  القدمي ثالثة أجزاء:من قد  :مادة التفسير ب ـ
مسع اهلل اىل الناس مع الفاحتة. وة املنهج الدراسي اجلديد حذف الثلثان ليصبح من  سورة عم اىل 

 الفاحتة ة كل املرحلة.سورة الناس مع سورة 
 ففي السنتني السابعة والثامنة  قص كالتايل: الفقه والحديث: ج ـ

أح اب احلدود واجلنايات  والتعزير، واألميان والنذور،والصيد، والذبائح  واألطعمة ، واألوربة،  
 واللباس

رس ة موضوعات وهي موضوعات هامة حذفت من املنهج  الرمسي األول من املرحلة املتوسطة، ومل تد
احلديث ة املرحلة الثا وية؛ وال بصفة مفصلة ة حمتوى  الفقه ة تلك املرحلة. فينبغي توزيع هذه 

ة  احليض واالستحاضة والنفاساملوضوعات بني السنتني. وكذلك مل يتطرق املنهج  اىل موضوعات 
ف السابع أو الثامن، رعاية أن من مراحل املرحلة املتوسطة، فينبغي اعادة هذه املوضوعات اىل الص

 حلقوق البنات الاليت يناهزن البلوغ ة هذه املرحلة.
فليس ة املنهج الدراسي مصطلح احلديث للتاسع، فينبغي اضافته اىل املنهج  د ـ مصطلح الحديث:

الدراسي ، فتدرس منظومة البيقو ية، لي ون ذلك عو ا هلم ة املرحلة الثا وية اليت يدرسون فيها 
 صطلح ة سنة واحدة فقط، وال مي ن أن يلموا بأألب موضوعات املصطلح ة عاب واحد.امل

: فقد حذفت مادة األدب والنصوص من مواد هذه املرحلة كلها، هـ ـ مادة النصوص األدبية
وأضيفت اىل مادة املطالعة، وال وك أن هناك فرقا كب ا بني املادتني، وخا ة أ ه مل يأر اىل أن 

و من  العربيةللمدارس  العربيةة املوضوعات املقرتحة كمواد للمطالعة بل كلها من التالوة  موضوع أديب
 اململ ة املغربية و..

ومبا أن حمتوى األدب ة املرحلة الثا وية  عب وكث ، فاألحسن ادراس األدب ة املرحلة املتوسطة 
 لي ون ذلك عو ا على ختفيف موضوعاته ة الثا وية.

 نية :جوانب النقص في المرحلة الثانويةالفقرة الثا
اإلسالمية، اتصل  العربيةبالنسبة للمرحلة الثا وية، فإن امل تب الوطين لالحتاد الوطين للمدارس 

باملدارس الثا وية ة الدولة خبصوص مراجعة املنهج الدراسي للمرحلة الثا وية، مث عقد اجتماع ة 



41 
 

راجعات،ومت أثناء هذا االجتماع تسجيل جوا ب النقص املعهد اإلسالمي بباماكو لعرض  تائج امل
حسب وجهات  ظر املأاركني، وكلفت جلنة بتحرير هذه اجلوا ب وتزويد املدارس هبوا، ريثما تومُبتُّ 

 وزارة الرتبية الوطنية ة اختاذ قرار ملراجعة املنهج الدراسي.
طنية وروة حول برامج دعم التعليم ب، كو ت وزارة الرتبية وحمو األمية واللغات الو 2011وة عاب 

والرتبية اإلسالمية للمرحلة الثا وية (، وذلك  العربيةالعريب ة مايل حتت عنوان: ) مراجعة برامج اللغة 
ب. وقد مت تنفيذ هذه الوروة بالتعاون مع البنك 2011يو يو  12و1مبدرسة مباكو للفرتة ما بني: 

 اإلسالمي للتنمية جبدة.
كون ة هذه الوروة تقريرا قدموه اىل وزارة الرتبية، ومل تقدب الوزارة جوابا أوال.وقود أفوادين وقد أعد املأار 

مقرر  الورووة  الودكتور سوعيد حممود بابوا بنسو ة مون  توائج أعموال الورووة، فوجودت أن الورووة قاموت 
اد الرتبيوووة فعوووال جبهوووود جبوووارة ومأووو ورة، حيوووث قسوووم املأووواركون اىل جلنتوووني فرعيتني:جلنوووة ملراجعوووة املوووو 

، وقووود  اقأوووت كووول جلنوووة علوووى حووودة وقووودمت ال فووواءات العربيوووةاإلسووالمية، وجلنوووة ملراجعوووة املوووواد اللغوووة 
املطلوبووة موون دراسووة املووواد،و الطوورق املناسووبة إللقائهووا، كمووا قامووت جلنووة مراجعووة مووواد الرتبيووة اإلسووالمية 

والثا ية الثا وية، والفقه مع أ وول  بدمج بعض املواد اىل بعض؛ كالفقه مع الفرائض، ة السنتني األوىل
الفقه ة السنة الثالثة، وكذلك احلديث مع مصطلح احلديث،والقرآن وتفس ه ة السنة الثا ية للمرحلوة 

 1الثا وية، والتفس  وأ وله ة السنة الثالثة، كما قدموا تو يات ة آخر الوروة
ن واحوود؛ دون تفريووق، فووإن ذلووك ال حيسووم ومبووا أن هووذه الوروووة قوودمت مقوورتح النوواقص مووع الزائوود ة آ

األموور ة موضووووعنا الوووذن حيووواول ابوووراز جوا وووب الوونقص ة املووونهج  علوووى حووودة، وجوا وووب الزيوووادة علوووى 
حدة، خا ة وأن الوروة اعتربت مادة احلديث مناسبة مع أن كلها أحاديث فضوائل ، فنورى لزاموا هنوا 

 األمور الفنية اليت أجادت فيها وباهلل التوفيق:أن  ذكر جوا ب النقص، و ستفيد من أعمال الوروة ة 
 وسوف   تفي فقط بذكر املواد اليت فيها  قص كالتايل: 

:حمتوى  احلديث ة السنوات الثالث كلها من أحاديث الفضائل،وقد للحديث المنهج الدراسيو 1
ديث املنهج  القدمي  درس أألبها مع معاين مفرداهتا ووروحها وفوائدها ة االبتدائية، بينما كا ت أحا

                                                           

تقرير عن ورشة حول برامج دعم التعليم العربي في مالي.  دكتور سعيد حممد بابا سيال، و ديق ماركو:للمزيدراجعـ1
 م54-59ص ب12/2/2010اماكو ب مذكرة أ  منأورة )مباكو :
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تتناول األح اب، فينبغي اعتماد كتاب عمدة األح اب بأرحها تيس  العالب، وجعل أحاديث املنهج  
 اجلديد متو ا للحفظ.

ة الصفني الثاين والثالث الثا ويني قليلة ، وينبغي اضافة بعض  ألصول التفسير المنهج الدراسي ـ4
/ 4/ أسباب النزول  3/ أول ما  زل وآخر ما  زل  2 ي واملدين / امل1املوضوعات اهلامة اليها مثل:  

 / العاب واخلاص.2/ اعجاز القرآن   4احمل م واملتأابه 
ينقصه املوضوعات التالية: أقساب التوحيد، األمساء والصفات، ة  للتوحيد: المنهج الدراسي ـ4

لو العزب من الرسل، وفضل  بينا حممد  لى السنة األوىل، وال تب املنزلة املذكورة ة القرآن ال رمي، وأو 
اهلل عليه وسلم، وفضل آل بيته و حابته رضوان اهلل عليهم. ة السنة الثا ية، وة السنة الثالثة ينبغي 

اضافة موضوعات األديان والفرق: كاليهودية والنصرا ية،و بذة عن العلما ية،والأيوعية، والرأمسالية، 
دية؛ ألن هذه الفرق الثالثة األخ ة أ بحت تغزو عقول الأباب ة والصوفية، والأيعة.، واألمح

 الدولة، وهلا  أاطات ة الساحة، فينبغي أن يلم الطالب جبزء من عقائدها اجملا بة للصواب.
 اضافة تعريفات الصياب واحلج والن اح، و الزفاف اىل منهج  السنة الثا ية.المنهج الدراسي للفقه: 3

خال املنهج  الثا ون من الس ة والتاريخ  اإلسالمي  للسيرة والتاريخ اإلسالمي: ـ المنهج الدراسي1
ة مجيع مراحله، وأبدل بتاريخ قومي حمض ي رر أألب موضوعاته ة الرتبية املد ية أيضا، فينبغي 

 اعادة هذه املادة ة الثا وية ولو مبوضوعات خمتارة مي ن دراستها ة سنة واحدة، أو مفصلة  كمادة
ة كل فصل، مع دمج التاريخ القومي  ة مادة الرتبية، اذ ثبت بالتجربة أن املادتني ت فيهما حصة 

 ة كل فصل اذا حذف امل رر وأعيد توزيع املنهج .

خال حمتوى  املرحلة الثا وية كلها كذلك من املطالعة، مع أ ه ة  للمطالعة: المنهج الدراسي 9
 لدراسي لألدب اىل املطالعة مما يقلل  من قدرة الطالب ويؤدن اىلاملرحلة املتوسطة أضيف املنهج ا

 .1ضعف مستواهم ة املطالعة، فتجد الطالب يت رس وهو ال يتقن القراءة السليمة

                                                           

مذكرة مقدمة اىل ملتقى امل تب الوطين ملراجعة املنهج  المالحظات العامة حول منهج المرحلة الثاوية دار القرآن واحلديث:ـ1
 .4-3ب(، ص 2010الثا ون ة املعهد اإلسالمي بباماكو، ) طوىب م تب ادارة التعليم: 
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 جوانب الزيادة -المحور الثاني
 الفقرة األولى / في المرحلتين: االبتدائية والمتوسطة

املنهج الدراسي  كذلك عن وجود جوا ب زيادة ةأسفرت  تائج مراجعات م تب اقليم "كولي ورو"  
 هلاتني املرحلتني.ول نها زيادات طفيفة ة بعض املواد كالتايل:

 ا: جوانب الزيادة في المرحلة االبتدائية:
 ـ الفقه:5
تسوية الصفوف  –فالفقه ة السنة الرابعة كث ، وينبغي حذف املوضوعات: وروط اإلماب واملأموب  

الصالة على النيب  لى  –-واحلديث بعدها  –ح م النوب قبل  الة العأاء  -قأح اب املسبو  –
بيان معىن الصالة على النيب  لى اهلل  -بيان معىن التأهد  –تفس  سورة الفاحتة  -اهلل عليه وسلم 

علي وسلم ، من الفرتة الثالثة ، وذلك ألهنم ليسوا ة حاجة اىل هذه املعلومات ة مثل هذا السن، 
 التأهد والصالة اإلبراهيمية فإهنم يدرسوهنما منذ السنة األوىل. أما

 -وكذلك، حذف املوضوعات: الثالثة: أهل األعذار ،  الة املريض و الصالة ة امل ان الوحل 
 -األح اب املتعلقة بالسفر و من الفرتة الثالثة ة الصف اخلامس، وابداهلا باملوضوعات: الة اجلمعة 

 الة اجلنازة، بعد حذف تلك  - الة االستسقاء  -الة ال سوف واخلسوف   - الة العيدين 
 املوضوعات أيضا من املنهج الدراسي للفرتة األوىل للصف السادس االبتدائي.

  ـ التربية المدنية:4
 ة السنة الرابعة االبتدائية موضوعاهتا كث ة جدا، فينبغي حذف الثلث منها ليتسىن تدريسها.

 وية :ـ السيرة النب4
ة السنة السادسة: من اهلجرة اىل وفاة النيب  لى اهلل علي وسلم، موضوعاهتا كث ة جدا فيجب  

 حذف بعضها أو اعادة توزيع املنهج الدراسي بني الصفوفذ الرابعة واخلامسة والسادسة االبتدائية.
 

 ثانيا/ جوانب الزيادة في المرحلة المتوسطة:
ج الدراسي هلذه املرحلة مناسب ال زيادة فيها، اللهم اال ة الس ة أسفرت  تائج املراجعة أن املنه

والتاريخ والفقه واحلديث، ول ن ذلك ليس ة املنهج الدراسي ، وامنا يعود اىل ال تاب املقرر ومي ن 
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لألستاذ احلاذق أن يل ص هذه املواد، حيث ذكر كث  من املأاركني ة الوروة  أهنم ينهون مذكرة 
 . 1كل سنة  هذه املواد

 الفقرة الثانية/جوانب الزيادة في المرحلة الثانوية:
أما املنهج الدراسي للمرحلة الثا وية فإن جوا ب النقص فيه أكثر من جوا ب الزيادة، ة مواد الرتبية 

والنصوص األدبية.وقد لوحظت الزيادة ة مادة األدب، فاملنهج  العربيةاإلسالمية، ومواد اللغة 
ب طويل ة كل الفصول، ف أمنا  قل املنهج الدراسي لل لية اىل املرحلة الثا وية، وينبغي الدراسي لألد

االختصار على : الأعر اجلاهلي وما يتعلق به، والدب ة العصور اإلسالمية اىل هناية العصر 
 العباسي. وتوزيع ذلك على السنوات الثالث:

 ال لية.  وحذف موضوعات األدب اإلفريقي الذن سوف يدرسوهنا ة
كما أ ه ال مي ن اهناء حمتوى  الفرائض ومصطلح احلديث ة عاب واحد، مما يتطلب توزيع كل منهما 

 2على سنتني، كما جاء ذلك ة اقرتاح الوروة، واقرتاح االحتاد الوطين أيضا.
دعي دمج كما أن هناك ت رارا وتداخال بني املنهج الدراسي للتاريخ القومي والرتبية املد ية، مما يست

املادتني معا ة السنتني األوىل والثا ية الثا ويتني، مع حذف امل رر :كالأ صيات البارزة ؛فهؤالء 
(النساء 1يدرس س هتم على حدة، ويدرسون كذلك أثناء احلديث ة الدول اليت أقاموها، وكذلك 

نقابات.  (العمال ومأ الهتم:العمل، املصاحل، ال2ومأ الهتن اخلا ة،ظروفهن وكفاحهن .
(البينة القروية:منط التنظيم واملأ الت. هذه 4(الأباب ومأ الهتم:التسرب، البطالة، التأرد3

 املوضوعات م ررة ة السنتني األوىل والثا ية فينبغي حذفها من سنة واحدة.

                                                           

ر القرآن واحلديث ة قريية ا تأيلى، وحممد كاىن عضو هينة  ذكر منهم تيجان حممد دكرى عضو هينة التدريس بفرع داا ـ1
 التدريس ة دار القرآن واحلديث بطوىب.

مذكرة أ  تقرير هن ورشة جول برامج دعم التعليم العربي في مالي.  دكتور سعيد حممد بابا سيال، و ديق ماركو:ـراجع2
 ب.2010مباكو المقترح الجديد  وامل تب الوطين،   4 ب12/2/2010اماكو ب منأورة )مباكو :
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 :المبحث السابع:  الدراسات السابقة
 ىل الدراسات السابقة.بعد اإلطار النظرن الذن بدأ ا به منذ الفصل الثاين  أيت ا 

ومي ن تقسيم تلك الدراسات اىل قسمني: دراسات اهتمت جبميع املناهج ة مايل ، ودراسات 
 اإلسالمية. العربيةاهتمت مبناهج املدارس 

 أوال/ الدراسات التي اهتمت بجميع المناهج في مالي.
 (4111دراسة محمد البشير سميال) -1

 يم اإلسالمي في مالي()األوضاع السياسية وآثارها على التعل
 جامعة افريقيا العاملية و مبركز البحوث والدراسات اإلفريقية و رسالة ماجست .

تناول الباحث فيها حملة تعريفية مفصلة عن مجهورية مايل، ودور العلماء واملراكز الثقافية ة ارساء 
تعمار، وما ترتب على ذلك دعائم اإلسالب، والتحوالت السياسية اليت طرأت على املنطقة  تيجة االس

 من أثار  سلبية.
 أهداف الدراسة:

 و دراسة األوضاع السياسية وآثارها على التعليم اإلسالمي ة دولة مايل.
 و تأكيد الدور الذن لعبته املؤسسات التعليمية ة اجياد املواطن الصاحل الذن يتطلع اىل ماضيه اجمليد.

 املص ية دون التبعية الغربية. و وحدة الصف جتاه دراسة قضايا املنطقة
 و اجياد حلول ومقرتحات حول ام ا ية استقالل التعليم اإلسالمي عن التعليم االستعمارن.

 و ابراز دور املنهج  ة بناء اجملتمعات ودور املدرسة ة احملافظة على الثقافة القومية.
 منهج  الدراسة:

 التحليلي. است دب الباحث املنهج  الأمويل واملنهج الو في
 أدوات الدراسة:

 است دب الباحث إلجراء دراسته أداتني مها: املالحظة واالستبا ة.
 
 
 

 أهم النتائج:
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و مل ي ن املاليون يعرفون ثنائية التعليم، بل كان هناك تعليم واحد، هو التعليم اإلسالمي، ومبجيء 1
 ة طبيعته، والثاين علماين.االستعمار أ بح هناك ما يسمى بثنائية التعليم ؛ األول اسالمي 

و لقد أثر النظاب التعليمي الغريب العلماين على حياة املاليني عامة، وعلى املسلمني خا ة، حيث 2
ترك فيهم ختلفا ف ريا، وعقليا، وثقافيا و ناعيا، ألن التعليم الذن قدمه االستعمار الفر سي 

يته تعليم القراءة وال تابة، ومل ي ن مراعيا حلياة للمجتمع اإلفريقي و مبا فيها مايل و مل يتجاوز ة بدا
 املاليني وبيناهتم ، بل كان مرتبطا حباجات املستعمرين.

 وو بقاء الطرق التعليمية ة املدارس تقليدية.3
اإلسالمية أكثر  العربيةاإلسالمية واملدارس العلما ية، جند أن املدارس  العربيةو باملقار ة بني املدارس 4

رس العلما ية،ول ن القائمني عليها ال ميتل ون ام ا ات وال ثقافة واسعة تسمح هلم بوضع من املدا
 برامج تعليمية دينية قادرة على منافسة املدارس ال نسية التبأ ية،والعلما ية.

و قلة تدريب وتأهيل املدرسني ة املدارس اإلسالمية على الع س مما يقدب ملدرسي املدارس 4
 العلما ية.

 االتفاق:وجه 
 و تتفق الدراستان ة احملور امل اين، وذلك بإبراز واقع التعليم اإلسالمي ة مجهورية مايل.1

 وجه االختالف:
كما يأ  عنوان الدراسة، فإن الباحث حممد البأ  مسيال ، قد تناول جا ب التقلبات السياسية ة 

ة على التعليم اإلسالمي، ول ن هذه الدراسة البالد، وآثارها اإلجيابية على التعليم العلماين، والسلبي
تنصب على تقومي املناهج الدراسية وتطويرها، وتوحيدها، وبيان تأث ها االجيايب على اجملتمع ة 

 اإلسالمية. العربيةاملدارس 
 م4116 دراسة عيسى إسحاق سنكري-4

 (تعدد المناهج الدراسية وانعكاسها على الوحدة الفكرية في جمهورية مالي)
ب.حتدث ة  بذة 2007تقدب هبا لنيل الدكتوراه ة املناهج وطرائق التدريس جبامعة افريقيا العاملية

تعريفية عن مجهورية مايل،مشل تاريخ مايل وجغرافيتها ،وثرواهتا الطبيعية واملعد ية والزراعية، وحتدث عن 
. وقاب بتحليل التيارات الف رية ماضي البالد اجمليد،مث تطرق اىل الوضع الطائفي للبالد عرب التاريخ

 امل تلفة املوجودة ة مايل.
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 :هداف الدراسةأ
 تقيم آثار تعدد املناهج الدراسية على وحدة الصف اإلسالمي -
 البحث عن مقومات الوحدة الف رية بني التيارات اإلسالمية -
 رسم رؤية مستقبلية للمجتمع اإلسالمي ة مايل. -

 أدوات الدراسية:
املنهج  الو في إلجراء الدراسية،كما است دب االستبا ة واملقابلة كأدوات جلمع است دب الباحث 

 البيا ات.
 ومن النتائج اليت تو ل اليها:

أن االعتماد على املناهج الدراسية املستوردة قد أدى اىل تعدد التيارات الف رية وتباين  .1
 االجتاهات ة مجهورية مايل.

ستوردة تنطلق من فلسفات تلك اجلهات اليت تقف أن أهداف هذه املناهج الدراسية امل .2
 وراءها.

أن وحدة الف ر واهلوية تعتمد على املنهج  اإلسالمي املنطلق من الثوابت اإلسالمية املراعية  .3
 خلصو يات الثقافة.

تتفق الدراستان ة احملور امل اين حيث أجريتا ة مجهورية مايل وتناول كل منهماجا بذا وجه االتفاق:
 وا ب املتعلقة باملناهج الدراسية.من اجل

 وجه االختالف:
ختتلف الدراستان حبيث أن الدراسة السابقة اهتمت بتعدد املناهج الدراسية ، عربيها وفر سيتها 

 ،وا ع اسها على 
اإلسالمية،  العربيةالوحدة الف رية ة مايل. وأما دراسة الباحث، فتتناول املناهج الدراسية ة املدارس 

 سبل تطويرها، كمايهتم ببيان أوجه تأث ها على اجملتمع املايل قدميا وحديثاوهتتم ب
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 م4116ـ دراسة غورو انجائي 4

 (.5661ـ 5161السياسة التعليمية الفرنسية في مالي وآثارها على التعليم اإلسالمي من))
 ب.2000مية عاب تقدب هبا الباحث لنيل درجة املاجست  ة أ ول الرتبية جبامعة أب درمان اإلسال

وقد تناول فيها خلفية تارخيية عن التعليم اإلسالمي وأطواره ة مجهورية مايل وازدهاره،مث و ول 
االستعمار الذن قاب بتهميأه حماوال القضاء عليه لوال اهلل، مث الغيورون من أبناء مايل، الذين تصدوا 

 له مبا أوتوا من قوة.
 أهداف الدراسة:
 مر الفر سي وسياسته التعليمية، فيما يعا يه التعليم اإلسالمي ة مايل.أو بيان دور املستع

 ب و بيان دور احل ومات الوطنية املتعاقبة فيما يعا يه التعليم اإلسالمي ة مايل.
س و بيان جوا ب القصور لدى القائمني على أمر التعليم اإلسالمي ة مايل ، والساعني لتحسينه 

 س العلما ية.وتطويره، مقار ة باملدار 
 د و تقدمي مقرتحات لتحسني وتطوير التعليم ة مايل.

 منهج الدراسة:
 است دب الباحث منهجني مها: املنهج  التارخيي واملنهج  الو في التحليلي النقدن.

 أدوات الدراسة:
عمارية اعتمد الباحث على األدوات التالية:املقابلة واملالحظة،مع الرتكيز على الوثائق الرمسية) االست

 والوطنية( 
 واملصادر واملراجع اليت كتبت حول املوضوع.

 أهم نتائج الدراسة:
 و أن الدين اإلسالمي كان أول دين مساون عرفته وعوب مجهورية مايل.1
و أن املدارس القرآ ية واملعاهد العلمية واملراكز الثقافية اليت قامت على أراضي مجهورية مايل، ة عهد 2

 اإلسالمية عمت وهرهتا اآلفاق واألقطار.ازدهار املمالك 
و ان احتالل فر سا وسيطرهتا على عدد من دول أرب افريقيا كان بداية لوجود جذور مأ لة 3

 التعليم اإلسالمي ة مايل.
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و أن التعليم ة مايل يعاين من مأ الت وحتديات، السيما التعليم العريب اإلسالمي الذن يعترب 4
ليمية املوحدة، وعدب تأهيل املعلمني من مأ الهتا األساسية ، مث يأيت ة عدب وجود املناهج التع

الدرجة الثا ية عدب التنسيق بني القائمني على أمر التعليم اإلسالمي، سواء فيما بينهم أو فيما بينهم 
 .وبني املؤسسات احل ومية، باإلضافة اىل قلة اإلم ا ات املادية والدعم احل ومي ة الدرجة الثالثة

 وجه االتفاق بين الدراستين:
تتفق الدراستان ة احملور امل اين واملوضوعي، اذا أجريت كلتامها ة مايل وحول التعليم اإلسالمي 

 النظامي ومأ الته عموما.
 وجه االختالف:

ختتلف الدراستان من حيث تركيز الدراسة السابقة على السياسة التعليمية الفر سية وآثارها على 
ب(وأما دراسة الباحث، فتتناول املناهج 1774ب و 1174إلسالمي. خالل قرن واحد من)التعليم ا

اإلسالمية، وهتتم بسبل تطويرها، كما هتتم ببيان أوجه تأث ها االجيايب  العربيةالدراسية ة املدارس 
 على اجملتمع املايل قدميا وحديثا.
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 .سالميةاإل العربيةثانيا/ الدراسات التي اهتمت بمناهج المدارس 
 م 5664( 5ـ دراسة سعيد تورى )5

 )التعليم العربي اإلسالمي في مالي : تطوره ومستوياته(
تقووودب هبوووا اىل املركوووز الووووطين املغوووريب لت ووووين مفتأوووي التعلووويم ة الربووواط ، وذلوووك لنيووول دبلووووب  

 )مفتش التعليم الطور األول ( ة هذه الدراسة حتدث سوعيد توورى عون حقيقوة مودارس التعلويم
اإلسالمي النظامي ة مايل وأهدافها وتارخيها ، وماهية املرحلة االبتدائيوة منهوا واملونهج  الرمسوي 
فيها ، كما حتودث عون الطرائوق الويت يسوت دمها املعلموون ة تلوك املودارس . وتقودب بتو ويات 

 ومقرتحات يرى أهنا كفيلة حبل املأ الت اليت تعا يها تلك املدارس .
 أهداف الدراسة : 

 وو بيان دور السياسة الفر سية جتاه التعليم اإلسالمي النظامي .و
وووو الوقوووف علووى آثووار تعوودد أ ووواع التعلوويم ة اجملتمووع موون حيووث وجووود مؤسسووات ح وميووة وأخوورى 

 أهلية .
 ووو حتسني أوضاع السياسة التعليمية .

 منهج  الدراسة : 
 است دب الباحث ، املنهج املنهج  الو في التحليلي . 

 ات الدراسة :أدو 
 اعتمد الباحث على االستبا ة واملقابلة .

 أهم النتائج : 
وووو ان أكووورب املأووواكل الووويت يعووواين منهوووا النظووواب التعليموووي مبوووايل تتمثووول ة وجوووود أ وووواع متعوووددة مووون 1

، وموووودارس الرحالوووووة ،  العربيووووةالتعلوووويم األساسووووي؛ مثوووول املووووودارس الفر سووووية ، واملوووودارس الفر سوووووية 
سالمي النظامي ، مث ا قساب هذه املدارس اىل مدارس ح ومية وأ  ح وميوة ومدارس التعليم اإل

 ، حيث ال ينال هذان النوعان من املدارس مثل االهتماب ة التمويل واإلوراف .  
 و  ان عدب تولية احل ومة االهتماب مبدارس التعليم اإلسالمي النظامي يعود اىل عدة 2
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 اعتبارات منها :
والرتبيووة اإلسووالمية ، بينمووا اللغووة  العربيووةتعلوويم اإلسووالمي النظووامي توودرس اللغووة أ و أن موودارس ال

 الرمسية للدولة هي الفر سية .
ب و ان ثقل الرتاث االستعمارن الذن يعترب هذا النظاب وريثه الأورعي ، قود أدى اىل الفصول بوني 

 التعليم الرمسي وأ  الرمسي .
 لأروط الضرورية للعمل )سبورات ، طباو  ، مقاعد(.و تعاين املدارس من عدب توفر أدىن ا 3
وووو تعووواين منووواهج املووودارس مووون عووودب وضووووح األهوووداف ، وعووودب وضووووح الطرائوووق ال فيلوووة بتحقيوووق 4

 األهداف املرسومة هلا .
ووووو ان املعلمووووني ة املوووودارس يوظفووووون مباووووورة ، وال يتلقووووون أن ت وووووين يووووؤهلهم ألداء مهمووووتهم 4

ج املقوررة ال تفوي ب ول احلاجوات وال تأومل حمتويوات كول املوواد، وتعواين التدريسية ، كما أن الوربام
 أيضا من عدب وضوح األهداف على املستوى اإلجرائي .

 وجه االتفاق بالدراستني : 
تتفق الدراستان ة تناوهلما موضووع التعلويم اإلسوالمي النظوامي ة موايل ، وتتبوع املأو الت  الويت 

 ها ، وكذلك ة اقرتاح سبل تطويرها.تعرقل مس هتا حنو حتقيق أهداف
 وجه االختالف :

وختتلف الدراستان ة أن األوىل وهي دراسوة سوعيد توورى  ركوزت علوى مرحلوة التعلويم األساسوي ، 
،وأما دراسووة الباحووث، فتتنوواول ومل تتطوورق اىل التطوووير، وبيووان التووأث  اإلجيووايب للمنوواهج اإلسووالمية

اإلسالمية، وهتتم بسبل تطويرها، كما تعىن ببيان أوجه تأث هوا  بيةالعر املناهج الدراسية ة املدارس 
 االجيايب على اجملتمع املايل قدميا وحديثا.

وتوجد اهتمامات متفرقة تتناول أطرافا من املوضوع، ة و ل حبوث خترس من جامعة مايل)           
ت، أو حبوث ة ( أو ة و ل أورطة مسعية، أو مقاالت ة جرائد أو جمالFLASHفالش 

مسابقات أو ملتقيات، أو وروات ملراجعة مناهج املرحلة الثا وية، على مستوى االحتاد الوطين 
 اإلسالمية، أو على مستوى وزارة الرتبية الوطنية . العربيةللمدارس 

باحث وهذه االهتمامات املتناثرة ة طيات تلك املراجع املتعددة هلا قيمتها وأمهيتها املعرفية، ول ن ال
ة هذا الصدد حباجة ماسة اىل جودة قراءة، وا تقاء ، وحسن تعليل وعرض، وتنسيق بني كافة خيوط 
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املوضوع لنسج هذا املوضوع الذن مل حيظ حىت اآلن باهتماب حبثي  خاص، وعلى حنو موضوعي 
 أكادميي دقيق وامل مفصل، ومستقل.

يتصل هبذا املوضوع من معلومات ذات  كما أ ه يظل حباجة اىل املزيد من استقصاء ور د جل ما
مصادر علمية واعالمية متنوعة، وذات طبائع خرباتية، كما أن التأمل العميق ة جمال تطوير وتوحيد 

ة املائة  74جهود أرباب املدارس، ومدى تأث  املناهج الدراسية ة دولة واحدة ولأرحية واحدة متثل 
 معاجلة مأاكل املدارس اليت تتبىن تلك املناهج، وبلورة من ورائح اجملتمع، يساهم وبأ ل أساسي ة

 تصوره على النحو املنأود. 
 ـ دراسة أبي بكر الصديق سيسى 4

 م (4114  -4114مشكالت محتوى  التعليم اإلسالمي النظامي في مالي ) 
ا العاملية ، تقدب هبا لنيل درجة دكتوراه ة املناهج وطرائق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة افريقي

 ب 2010
.حتدث ة  بذة تعريفية عن مجهورية مايل،مشلت تاريخ مايل وجغرافيتها وثرواهتا الطبيعية واملعد ية 

 والزراعية وعن ماضي البالد اجمليد،مث تطرقت اىل الوضع الطائفي للبالد عرب التاريخ.
 أهداف الدراسة:

-2003م اإلسالمي النظامي ة مايل  )تدور أهداف هذه الدراسة  حول:مأ الت حمتوى  التعلي
 ب(ويهدف اىل: 2002

 دراسة الدور التارخيي الذن أداه التعليم اإلسالمي ة  ياأة اإل سان واجملتمع املايل. -
ب هبدف 2007-2003ودراسة حمتوى  التعليم اإلسالمي النظامي ة دراسة  قدية من عاب - 

 تطويره وحتسينه.
 ت اليت حتيط هبذ التعليم.تسليط الضوء على املأ ال -
 دعوة العاملني ة حقله اىل اجياد احللول املناسبة. -
طرح أف ار ورؤى جديدة تساهم ة اخنراط خرجيي املدارس ة اجملتمع املدين ة مايل، وتقضي  -

 على النظرة السالبة اليهم.
 أدوات الدراسية:

 ة .است دب الباحث املنهج  الو في التحليلي إلجراء الدراس 
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 كما است دب االستبا ة واملقابلة واملالحظة كأدوات هلا. 
 أهم النتائج:

 وكان من أهم  تائج هذا البحث:
أن مناهج التعليم اإلسالمي النظامي للمرحلة االبتدائية ة مايل ليست هلا أهداف واضحة  .1

 وحمددة م توبة.
 أن حمتوى املنهج  يهتم بالقيم اإلسالمية واالجتماعية. .2
 وية اللغة الفر سية ة املنهج  يفتح فرص العمل أماب التالميذ.أن التق .3
أن أكثر املعلمني ة املرحلة االبتدائية مل يتلقوا ت وينا تربويا، ومل جيدوا كذلك فر ة للتدريب  .4

 أثناء اخلدمة.
 أن املعلمني يعا ون من ضعف املرتبات؛ولذلك فهم أ  راضني عن مهنة التدريس. .4
 ع بإوراف منظم ؛لقصور املوجهني عن القياب بواجبهم.أن املدارس ال تتمت .2
 أن حمتوى  التعليم اإلسالمي النظامي حيتاس ؛ىل التقومي والتطوير. .7
 للتعليم اإلسالمي النظامي أ  كاف حلل مأ الته. العربيةأن دعم مجهورية مايل، والدول  .1

 وجه االتفاق:
هورية مايل وتناول كل منهما جبا ب من اجلوا ب تتفق الدراستان ة احملور امل اين حيث أجريتا ة مج

 املتعلقة باملناهج الدراسية.
 وجه االختالف:

ختتلف الدراستان حبيث أن الدراسة السابقة اهتمت بدراسة مأ الت التعليم اإلسالمي النظامي، 
اسية ة وركزت على مرحلة واحدة، هي املرحلة االبتدائية،وأما دراسة الباحث، فتتناول املناهج الدر 

اإلسالمية، وهتتم بسبل تطويرها، كماتعىن ببيان أوجه تأث ها االجيايب على اجملتمع  العربيةاملدارس 
 املايل قدميا وحديثا.
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 م4116دراسة عبد الرحمن عبد اهلل سيسي)الثانية( -2

 (م4119-5639)تحليل النظام العربي األهلي في مالي )
يقية(.تناول الباحث موجزا عن تاريخ التعليم اإلسالمي النظامي كتبها الباحث ة جملة الدراسات اإلفر 

ة مايل،وذالك منذ تأسيس املدارس األوىل ة فرتة االستعمار اىل الزمن احلاضر.ومن مث قاب بتحليل 
 هذا النظاب على ضوء األهداف املرسومة له كما دعا اىل تطويره بوسائل ذكرها.

 أهداف الدراسة:
 المي النظامي ة مايل كنظاب له أهداف مرسومة وحمددة.دراسة التعليم اإلس -
 تأ يص جوا ب الضعف ة هذا النظاب لعالجها،وجوا ب القوة لتعزيزها. -
 معرفة النتائج اليت حققتها املدارس،وكيف مي ن حتقيق املزيد من النتائج اإلجيابية. -
 رسم خطط واسرتاتيجيات جديدة لتطوير هذا النظاب. -

 منهج الدراسية:
 تبع الباحث املنهج التارخيي والو في التحليلي إلجراء دراسته.ا 

 أدوات الدراسية:
 اعتمد الباحث على األدوات اآلتية:

 الوثائق الرمسية ذات الصلة باملوضوع. -
 املالحظات الذاتية من خالل التجربة اليت عاوها الباحث ة النظاب. -
 املقابلة مع أهل اخلربة ة هذا احلقل. -

 أهم النتائج:
ان التعليم اإلسالمي النظامي ة مايل عاد اىل  ياأته احلالية على أيدن املواطنني  .1

 ب مبدينة كان،وسيقو.1742-1744امل لصني الغيورين على دينهم ة السنوات الدراسية
عملت على ارتقاء احلياة الف رية،و نعت القيادات السياسية  العربيةان اللغة  .2

دمي .وهي عاجزة عن ذالك اآلن،مما يوجب علينا اجراء البحوث واالجتماعية ة تاريخ مايل الق
 لتأ يص املأ الت ومن مث تقدب وسائل تذليلها.

 ان التسرب املدرسي يرتفع حسب التقدب ة املراحل الدراسية. .3
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عدد ال وادر الذين أعدهم النظاب التعليمي من فض جدا،مقابل األطفال الذين  .4
 يلتحقون باملدارس.

 ىل وضع اسرتاتيجية جديدة إل قاذ هذا النظاب.احلاجة ماسة ا .4
لل رجيني آثار طيبة ة اجملال الديين كاإلمامة والوعظ والعمل على توحيد  فوف  .2

 املسلمني.ومنهم جتار مرموقون ة السوق ووكاالت السفر للحج والعمرة وأ ها.
 وجه االتفاق بين الدراستين:

سالمي النظامي ة مايل،وذلك تطويره كي يؤدن الدور تتفق الدراستان ة اهتمامهما بالتعليم اإل
 املنوط به .

ختتلف الدراستان ة أن الدراسة السابقة ا صبت على حتليل  ظاب التعليم اإلسالمي وجه االختالف: 
النظامي، وليست برسالة علمية، ، بينما جاءت دراسة الباحث رسالة علمية ، مقدمة من أجل تقومي 

 تطويرها، وتوحيدها، وبيان تأث ها االجيايب على اجملتمع ة املدارس املذكورة.املناهج الدراسية و 
 التعليق على الدراسات السابقة:

ان من األمهية مب ان ل ل باحث ، ة أن ختصص من الت صصات و خا ة ة جمال الرتبية و أن 
ا  لة مبوضوع دراسته. يطلع على األحباث والدراسات السابقة، اليت كتبت ة جمال حبثه،أو اليت هل

وهذه االسرتاتيجية البحثية اليت رمسها الباحثون؛ ملا له من فوائد مجّة تتجلى ة جتنب األخطاء اليت 
 وقع فيها بعض الباحثني السابقني، واالستفادة من جوا ب القوة لديهم.

ث والدراسات ومن املعلوب أن البحوث الرتبوية سلسلة مرتابطة احللقات؛ ففي االطالع على البحو 
السابقة اثراء لف ر الباحث، وارواده اىل كث  من ال تب واملراجع اليت هلا  لة مبوضوع دراسته. وبناء 
على ذلك فقد اطلع الباحث على عدد من البحوث والدراسات السابقة اليت هلا  لة مبوضوع دراسته 

، وثالث دراسات اهتمت بلغ عددها مخس دراسات منها دراستان اهتمتا جبميع املناهج ة مايل
 اإلسالمية ة مايل. العربيةمبناهج املدارس 

وقداستفاد الباحث من هذه الدراسات مجيعا ة اختيار منهج الدراسة وأدوات مجع البيا ات ووضع 
االستبا ة وطرق اجراء املقابالت، وكا ت املراجع اليت اعتمدت عليها الدراسات السابقة مفيدة جدا 

اىل معلومات كث ة، وخا ة ة اإلطار النظرن؛ فاطالعه على الدراسات السابقة، للباحث للو ول 
هو الذن ساعده على وضع خطة دراسته احلالية، كما  بهه اىل جوا ب املوضوع، األمر الذن جنبه 
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الوقوع ة أخطاء معينة، وأكسب الدراسة التوازن ة جوا بها امل تلفة.وقد قدب الباحث ة هناية كل 
 أوجه االتفاق واالختالق بني الدراستني. دراسة
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 الفصل الثالث : 
 :طريقة الدراسة وإجراءاتهاالمبحث األول : 

 اجراءات البحث وتأتمل على:

 أوو و ف  منهج البحث

 ب وو و ف جمتمع البحث

 س وو و ف عينة البحث وكيفية اختيارها

 و ف أدوات البحث:

 و االستبا ة 

 متهيد:

امليدا ية رأبة منه ة اكتأاف مواطن اخللل ة املناهج  الدراسية ة املدارس  قاب الباحث بالدراسة
العربية اإلسالمية ة مجهورية مايل. وقد مشلت الدراسة امليدا ية القياب بالعديد من اإلجراءات، منها 

ع زيارة املدارس ة العا مة )مباكو( وما تيسر له من األقاليم. كما عقد العديد من اللقاءات م
املسؤولني عن التعليم اإلسالمي النظامي على خمتلف املستويات. ومشلت الدراسة امليدا ية أيضا توزيع 

 املناهج الدراسية ة املدارس العربية اإلسالمية، حول تأث االستبا ات 

 أو منهج البحث:      

ي والتارخيي من العلوب أن هناك مناهج عديدة تست دب ة البحوث العلمية مثل املنهج الو ف
والتجريي وأ ها. وقد اختار الباحث املنهج الو في التحليلي ملناسبته البحوث االجتماعية والرتبوية. 

ويعتمد هذا املنهج على دراسة الظاهرة كما توجد ة الواقع وو فها و فا دقيقا مث حتليلها والتعب  
لنا الظاهرة ويوضح خصائصها. وأما التعب  عنها تعب ا كيفيا أو كميا، فأما التعب  ال يفي فإ ه يصف 
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ال مي فيعطينا و فا رقميا يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر امل تلفة 
األخرى.واذا است دب الباحث الرتبون املنهج الو في لدراسة املأ الت املتعلقة باملنهج املدرسي، 

ضع الدراسة ومجع البيا ات واملعلومات عنها، بل البد فال يقتصر عمله هذا على و ف املأ لة مو 
من تصنيف هذه البيا ات وتنظيمها وتصنيفها وتتحليلها حبيث يؤدن ذلك اىل فهم املأ الت 

 وأبعادها امل تلفة ومن مث اقرتاح البديل املناسب واحلل الناجع هلا.

 ومير البحث الو في باملراحل اآلتية:  

وو اختيار 4وو حتديد طرائق مجع البيا ات. 4وو اختيار العينة. 3 ياأة الفروض.  وو2وو حتديد املأ لة . 1
 وو حتليل االستبا ات وتفس ها..7وو القياب باملالحظات. 2أدوات البحث. 

والتزب الباحث جبميع هذه اخلطوات عند اجراء الدراسة امليدا ية، ولذلك هو يرى أن املنهج الو في 
 أ سب املناهج لدراسته. التحليلي  والتارخيي هو

 المبحث الثاني : مجتمع الدراسة:   

 يت ون جمتمع البحث من:

 ةالمجتمع األصلي للدراس و  أوال

وهو مجيع  األفراد الذين تأملهم الدراسة؛ لوجود خصائص مأرتكة بينهم من مجيع األبعاد امل ا ية  
اإلسالمية، وأساتذهتا  العربيةاملدارس  والزما ية، واجملتمع األ لي ة دراسة هذا البحث هم: مدراء

وطالهبا واملدن اليت فيها املدارس، وخا ة املدارس اليت تطبق املنهج  الرمسي  وكذلك املوجهون أن 
( وأكادمييات capاملستأارون الرتبويون  املستعربون الذين يتعاملون مع وزارة التنأيط الرتبون) 

ويبلغ العدد ال لي اإلسالمية. العربيةيه ة املدارس ( ويقومون باإلوراف والتوجA.Eالتعليم)
 . 1فصال دراسيا  2734مدرسة، متضمنة  201للمجتمع األ لي هلذه الدراسة 
                                                           

 ب12/4/2001مركز رقي اللغة العربية ة مباكو  - 1
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 .1 سمة 00007ويقدر العاملون واملأرفون على هذه املدارس مع الطالب 
بات اليت يتعرض هلا من األمور النادرة ة البحوث العلمية؛ ظرا للصعو  دراسة اجملتمع األ لي للدراسة

حدا، كما هو  الباحث ة االتصال جبميع أفراد اجملتمع األ لي، الذبن ي و ون ة أماكن متباعدة
الأأن لدراسة الباحث، أضف اىل ذلك الت اليف الباهظة اليت ترتتب على ذلك، ولذا جلأ الباحث 

 اىل الأ ل الثاين جملتمع الدراسة وهو: العينة.
 ) عينة الدراسة (: رعي للدراسةثانيا/ المجتمع الف

مبا أن ة  دراسة اجملتمع األ لي للبحوث  العلمية  عوبات كث ة تواجه الباحث، وقد ت ون سببا  
ة فأله ة الو ول اىل  تيجة معينة،  ظرا لصعوبة االتصال جبميع أفراد اجملتمع األ لي، الذين قد 

دراسة املناهج، أضف اىل ذلك الت اليف الباهظة ي و ون ة أماكن متباعدة جدا كما هو احلال ة 
اليت ترتتب على ذلك، مع احلاجة اىل فرتة زمنية أطول مل ت ن الفرتة الزمنية املتاحة للباحث كافية 

هي فنة متثل جمتمع العينة.:ولذلك، ولذلك جلأ الباحث اىل الأ ل الثاين جملتمع البحث أال وهو: 
مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث،أو مجيع األفراد أو  البحث، أو مجهور البحث، أن مجيع

 ـ.2األو اص الذين ي و ون  موضوع مأ لة البحث
 التعريف بعينة هذه الدراسة:

 العربيةاختار الباحث عينة هذه الدراسة من  مديرن ومعلمي  وطالب وذون  طالب املدارس  
(، وهذه البلدية من Commune Duguwolowilaاإلسالمية ة  بلدية القرى السبع )

 بلديات دائرة بنامبا، ة اقليم كولي ورو، مجهورية مايل.
 كيفية اختيار العينة:

                                                           

 ب12/4/2001مركز رقي اللغة العربية ة مباكو  - 1

احصائية دقيقة بعدد العاملني ة املدارس العربية اإلسالمية، وال حىت بعدد الطالب،وقد  -حسب علمي  –ليست هناك  - 2
بدراسة عن املدارس   (USAID/Mali)( ومنظمةphareنية جبمهورية مايل بالتعاون مع منظمة فار)قامت وزارة الرتبية الوط

، ومن ذلك 240مدرسة ، العدد املتوسط للتالميذ فيها  71ب ومشلت هذه الدراسة 2011العربية اإلسالمية ة مايل، وذلك عاب 
س املسجلة لدى احل ومة، مع أن املدارس اإلسالمية أ  يستأ س هبذا العدد الذن ذكر ا؛ ألن الدراسة اقتصرت على املدار 

   1و 4املسجلة لدى احل ومة أكثر من املسجله لديها. وللمزيد راجع:مدارس مايل وأوضاعها ة امليدان ص 
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مت اختيار العينة بطريقة عأوائية، وكذلك مت اختيار األفراد  ة كل مدرسة، أو ذون الطالب بصورة 
لبها تطبق املنهج  الرمسي، اإلسالمية ة هذه البلدية وأأ العربيةعأوائية وذلك  ظرا ل ثرة املدارس 

 ومستويات مدراءها ومدرسيها وطالهبا متقاربة  وعا ما.
 حجم عينة الدراسة:

 العربيةاختار الباحث عينة هذه الدراسة من  مديرن ومعلمي  وطالب وذون  طالب املدارس 
( ومشلت حجم عينة Commune Duguwolowilaاإلسالمية ة  بلدية القرى السبع )

( مفحو ا من كل  نف من  جمتمع جمتمع 34( مفحو ا، وذلك أن  العينة مشلت )140الدراسة)
الدراسة، ومبا أن بعض علماء البحث ينصحون أن ال تقل عينة البحث عن  عأرة أو اص، وينصح 

،  فقد اختار الباحث هذا العدد من كل  نف من جمتمع الدراسة،  1بعضهم بأن ال يقل عن ثالثني
لتحديد العينة ، وكذلك عدب وجود  نة، وذلك لعدب وجود حجم معنيكحد أقصى هلذه العي

 احصائية دقيقة لعدد املدارس العربية اليت تلتزب متاما بتطبيق املنهج  حاليا.
فقد مشلت العينة مديرن املدارس العربية اإلسالمية، وصف العينة من حيث البانات الشخصية: 
لبايا ات العامة على النوع، املستوى األكادميي، املؤهل ومدرسيها، والتالميذ وذويهم، حيث احتوت ا

 ة واملهنة ألولياء أمور التالميذ.الرتبون، التدريب أثناء اخلدمة، اخلربة العلمية، أو الوظيف
 ـ محتوى دراسة االستبانة:4 

ذ عاب اإلسالمية ة مجهورية مايل، من العربيةالتارخيي لتتبع أحوال املناهج  است دب الباحث املنهج
 ب.2010ب، اىل عاب 1742

 مث املنهج  التحليلي، لتحليل البيا ات اليت مت التو ل اليها، ومعاجلتها احصائيا، والو ول اىل النتائج.
 اإلسالمية. العربيةاإلسالمية، وواقع العاملني ة املدارس  العربيةواملنهج  الو في لو ف تأث  املناهج 

                                                           

غال( بأ  عبد الواحد بأ : مأ الت مناهج املدارس العربية اإلسالمية لدول أرب افريقيا، الناطقة بالفر سية)حال السن - 1
 174ب ص:2044حبث مقدب لنيل درجة الدكتوراه ة املناهج: جامعة افريقيا العاملية و كلية الرتبية ،
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 المبحث الثالث :أدوات البحث:
أداة هامة هي أهم أدوات البحث العلمي ، وأمشلها على  إلجراء البحث امليداين الباحث عتمدا

 وأ دقها، وأقدرها على است الص  تائج واقعية للبحث ، وهي أداة االستبا ة .
 االستبانــــــة:

 وهي عبارة عن حوار كتايب ة و ل جداول ، تت ون من أسنلة يرسل بالربيد أو اليد أو ينأر ة
الصحف أو وسائل اإلعالب األخرى يوزع على عينة خمتارة من جمموعة حقل الباحث يتم اختيارها 
عأوائيا أو ا تقائيا حبيث يضمن الباحث متثيل العينة حلقل البحث. ولقد أعد الباحث استبا ة من 

مدرسيها، مثا ني سؤاال أطت مجيع جوا ب املوضوع. واستهدفت مدراء املدارس العربية اإلسالمية، و 
 وتالميذها، وأولياء أمور التالميذ. ومرت عملية تصميم االستبا تني باملراحل اآلتية:

 .حتديد أهداف االستبا ة وأسلوب  اإلجابة على أسنلتها ووضع اطارها النظرن.1    

 . ووضع البيا ات العامة عن الأ ص املفحوص.2    

 . وضع حماور االستبا ة أسنلتها الفرعية.3    

 . عرضها على املأرف على البحث.4    

 . عرضها على األساتذة احمل مني.4    

 واحملاور اليت مشلتها االستبا ة هي: أربعة حماور كل حمور يأتمل على مخسة أسنلة:

 حمور تأث  املناهج ة اجملال االقتصادن. -ا
 ب و حمور تأث  املناهج على اجملتمع ة اجملال االجتماعي.

 أث  املناهج على اجملتمع ة اجملال السياسي.س و حمور ت
 د و حمور تاث  املنهج  على اجملتمع ة اجملال العقلي والثقاة.

 و وضع أسلوب اإلجابة عن األسنلة.-ه  
 وقد حصر الباحث خيارات اإلجابة على  ثالث خيارات هي: أوافق، ال أوافق، وال أدرن.
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ع البيا ات اليت ة كل استبيان، حيث مت مجع بيا ات و وبعد استالب أجوبة االستبا ات مت مج2
املستطلعني قي جداول بيا ية مرقمة، مع توضيح النسبة املنوية للعبارات الثالث أوافق، ال أوافق، وال 

 أدرن.
 و كتابة تعليق على كل جدول على حدة.7
يع املستطلعني واست راس و  حتليل  تائج البيا ات وتفس ها، وذلك جبمع النسب املنوية العامة جلم1

 النسبة املنوية العامة للعبارات الثالثة كذلك.
التعليق على النسبة املنوية ل ل جدول على حدة، ومدى موافقة الباحث على العبارة، وعلل  -7

 هذه املوافقة.وحماولة حتليل تدين بعض النسب، وعزوها اىل أسباب جوهرية ومعقولة.
للبيا ات.مع اإلوارة اىل النقاط اليت تؤكدها ة  تائج البحث ة الفصل كتابة البيا ات النهائية -10

 الرابع.
 ةثبات االستبان

ه سه فعال، ويقصد ب فس أسنلة االستبا ة ما وضعت لقيااملقصود بثبات االستبا ة هو أن تؤدن 
ليل حة للت، وأن ت ون  احلومفرداهتا ملن سوف تأملهم االستبا ة ،وفقراهتا ،االستبا ةعنوان  حوضو 

قدرة األدوات املست دمة ة البحث على قياس  :بأ ه كامبل وستانلىوهو ما عرقة .اإلحصائي
 املصداقية فيما يلي:ومي ن تل يص هذا الثبات و ، من قياسه دقصو امل
 :أن أن مظهر االستبا ة يدل على قدرهتا على قياس ما وضعت من أجله.الصدق الظاهري-أ

اد بعن حمتوى االستبا ة من أسنلة مب تلف أو اهلا تقيس أ: أن أن ت و صدق المحتوى-ب
 الدراسة.

 لق بالبناء املفاهيمي؛ أن أن تقيس االستبا ة مفهوب موضوع الدراسة.ع: ويتصدق المفهوم-س
: ويهتم بتحليل الصفة املقاسة، مبعىن أن العنا ر الفرعية ل ل  فة تصب الصدق المعاملي -د

 قياسها. مجيعها ة قياس الصفة املراد
: ويعين مدى ارتباط املقياس مع معيار حمدد)حمك( في ون االختبار  اجحا اذا صدق المحك -هو 

 كان الوُمِحك  ادقا ة ال أف عما جاء به احملك.
 : ويعتمد على مدى تنبؤ القياس للواقع.التنبئي الصدق-و
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ا معروف بالصدق : أن اتفاق  تائج مقياسني يقيسان  فس الصفة وأحدمهالصدق التالزمي-ز
 .والثبات

نباخ ألفا ، و كر وهناك عدد من الطرق اإلحصائية لقياس الثبات أ  أن أكثرها ويوعا هي: طريقة )
 .( Alpha Krumbach  and Milllوميل 

حيث رأى هذان العاملان أن  بحث عن وسيلة أخرى  ) كرونباخ وميل(وقد احتار الباحث طريقة 
ين يرادف مصطلح دف ملصطلح املفهوب  و أن أن الت و ، وهو مراحلساب الصدق، الصدق بالت وين

، املفهوب العلمي هلا هو الت وينات مرتبطة االستبا ةوبني مفهوب  االستبا ةاملفهوب و فنربط بني  دق 
وهنا  عتمد على االرتباط بني اجلوا ب اليت تقيسها االستبا ة وبني طريقة معينة أو فروص باملفهوب.

الذن يصف قوب بتجديد ما  قصده باملصطلح  وا ب، أن: عند حتديد  دق الت وين تتعلق هبذه اجل
اجلا ب الذن  قيسه، حندد وينا أساسيا : ما املرأوب ة قياسه؟ما املصطلح الذن  بحث عنه؟ مث 

 فحص األفراد، و بني كيف  فسر هذه الدرجات من خالل اجلا ب الذن مت قياسه، فنبحث عما اذا  
ق بني درجات اإلفراد ة املقياس الواحد، ترجع اىل الفروق بينها ة دؤجة اخلا ية اليت كان هناك فرو 

 قيسها، اذا كنا  قيس التحصيل ة مقرر كا ت الفروق بني درجات اجملموعتني من األو اص ترجع 
  .1اىل اتقان كل منهما لألهداف ة حتصيل املقرر

 المحكمون على أدوات الدراسة:
تصميم االستبا ة ة مراحلها األوىل، قاب الباحث بعرضها على خرباء تربويني ، وكذا بعد الفراغ من 

وكيل كلية طوبا للدراسات اإلسالمية، وجمموعة من الزمالء اخلرجيني الذن هلم باع طويل ة التعليم،  
 كي يبدوا آراءهم حوهلا، ومن مث قاب الباحث بإعداد االستبا ة ة  ورهتا األخ ة، وعلى ضوء

 مالحظات وتعديالت  أولنك اإلخوة الفضالء وهم:
و املاجست  امساعيل حممد دكرى، خريج كلية القرآن ال رمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة، ودبلوب ة 1

الرتبية من جامعة اإلماب بالرياض، واملاجست  ة التفس  من جامعة املدينة العاملية مباليزيا،ومدير ونون 
 مبدرسة دار القرآن واحلديث. ووكيل كلية طوىب للدراسات اإلسالمية.الطالب )سابقا( 

                                                           

 .142 – 140، ومن ص 73 – 71ب من ص2011جامعة املدينة العاملية مقرر   GEM1023القياس والتقومي الرتبون - 1
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و حممود بركنىت جايب، خريج كلية القا ون جبامعة افريقيا العاملية باخلرطوب، و ائب مدير االمتحا ات 2
بدار القرآن واحلديث بطوىب.ومدرس التاريخ والنربية املد ية والفلسفة، واللغة االجنليزية مبدرسة دار 

 لقرآن واحلديث.ا
و كنجورا  ياكيسما دكرى، خريج كليةالقا ون ) قسم احملامني ( جبامعة مباكو ، ومدير وعبة اللغة 3

 الفر سية فوق جبل طوىب.وعضو ة بلدية القرى السبع.
و بفية  اهلل حممد دكورى: حريج اتلجامعة اإلسالمية من كلية القرآن ال رمي، ودبلوب ة الرتبية من 4

 يبة باملدينة املنورة،وعميد ونون الطالب بقسم التحفيظ بدار القرآن واحلديث.جامعة ط
 أسماء المحكمين الذين عرضت عليهم االستبيانات:

والدكتورحممد البأ  حممد عبد القادر دكورى : خريج كلية القرآن ال رمي وحامل الدكتوراه من قسم 1
املفتش العاب ملدارس دار القرآن واحلديث بطوىب، وعضو العقيدة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، و 

هينة علماء افريقيا، وعضو ة اجمللس األعلى للأنون اإلسالمية ة مايل. وعميد كلية طوىب 
 للدراسات اإلسالمية ة مباكو عا مة مجهورية مايل.

وعميد القبول  و عمر حممد دكورى: خريج كلية الأريعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،2
والتسجيل مبدرسة دار القرآن واحلديث بطوىب، ومسنول العالقات اخلارجية جلمعية دار القرآن 

واحلديث، ووارك ة العديد من الدورات التدريبة ة الرتبية، واإلدارة، والعالقات العامة، وعضو ة 
 هينة علماء افريقيا، وة اجمللس األعلى للأنون اإلسالمية ة مايل.

و املاجست  امساعيل حممد دكرى، خريج كلية القرآن ال رمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة، ودبلوب ة 3
الرتبية من جامعة اإلماب بالرياض، واملاجست  ة التفس  من جامعة املدينة العاملية مباليزيا،ومدير ونون 

 دراسات اإلسالمية.الطالب )سابقا( مبدرسة دار القرآن واحلديث. ووكيل كلية طوىب لل
و حممود بركنىت جايب، خريج كلية القا ون جبامعة افريقيا العاملية باخلرطوب، و ائب مدير االمتحا ات 4

بدار القرآن واحلديث بطوىب.ومدرس التاريخ والنربية املد ية والفلسفة، واللغة االجنليزية مبدرسة دار 
 القرآن واحلديث.
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كليةالقا ون ) قسم احملامني ( جبامعة مباكو ، ومدير وعبة اللغة و كنجورا  ياكيسما دكرى، خريج  4
 الفر سية فوق جبل طوىب.وعضو ة بلدية القرى السبع.

و الدكتور سعيد حممد بابا سيال: خريخ كلية القرآن ال رمي والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية 2
ية، ومدير جامعة الساحل التابعة جلمعية الفاروق باملدينة، والدكتورة ة قسم التفس  باجلامعة اإلسالم

بدولة مايل،واألمني العاب هلينة علماء افريقيا، األمني العاب للمجلس األعلى للأنون اإلسالمية ة 
 مجهورية مايل.

و تيجان عثمان، خريج كلية الأريعة جبامعة املغرب، و ائب مدير الفروع ملدارس دار القرآن 7
عية وباب ا تأيلى للتقدب.وطالب ة الدراسات العليا جبامعة املدينة العاملية واحلديث،وعضو ة مج

 مباليزيا.
و سعيد أمحد بن سعيد سيال، خريج كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية، واملاجست  من قسم السنة 1

عية باجلامعة، ومدير معهد اإلماب مالك بن أ س ، التابعة جلمعية الفاروق ،ة اقليم كان،وعضو مج
 مايل لتقدب اإلسالب، واجمللس األعلى للأنون اإلسالمية ة مايل، وعضو ة هينة علماء افريقيا.

و احلسني يوسف ترورى، خريج كلية اللغة باجلامعة اإلسالمية، ودبلوب ة الرتبية من جامعة اإلماب 7
 لثقافة.بالرياض، واملدرس بقسم اآلداب جبامعة مباكو الوطنية، ومدير  ادن األدب وا

و السيدة الفاضلة: عائأة حممد، خرجية وعبة البنات بدار القرآن واحلديث،والعضوة ة قسم 10
الرعاية جبمعية  ساء دار القرآن واحلديث، ومجعية الداعيات املسلمات، واملأاركة ة ال ث  من 

 الدورات الرتبوية.
ار القرآن واحلديث، وأضوه هينة التدريس و السيدة ال رمية ليلى تيوىل جارا، خرجية وعبة البنات بد11

بقسم البنات بدار القرآن واحلديث، و ائبة املينة العامة للأؤون املالية جلمعية  ساء دار القرآن 
واحلديث، وأمينة عاب مجعية وابات كج ى للتقدب، واملأارك ة العديد من الدورات حول الرتبوية 

 واخلدمة االجتماعية.
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 ستبانة:صعوبات توزيع اال
القى الباحث  عوبات عديدة،حيال اإلجابة على االستبا ة من قبل بعض املستطلمعني، الذين مل 

اإلسالمية، فقد تعودوا على  العربيةيتعودوا على مثل هذه األمور من أو اص ينتمون اىل املدارس 
تعليمية أو تنموية،  مثل هذه األمور من قبل مراكز احل ومة، أو من املنظمات اليت تريد اقامة مأاريع

وكا ت مقابالهتم الأ صية تتم مع املدراء، أو مسنويل القبول والتسجيل ة املدرسة، وقد عاىن بعض 
املستطلعني من اإلجابة على االستبا ة ظنا منهم أن الباحث قد يغضب عليهم اذا مل جييبوا كما يريد، 

تها، وال فائدة فيها أ ال، واستلمها بل مل يرض بعضهم بتسلم االستبا ة بدعوى أ ه ال طائل حت
بعضهم حياء ول نه مل جيب عليها، كما عاىن بعض  من استلموها  عوبة ة فهم حمتواها، مما اضطر 

الباحث اىل ورحها هلم حىت يتم نوا من اإلجابة عليها.كما سعى الباحث اىل اقناع  أولنك الذين 
رأيه، أن موافقة رأيه ليس بالزب، وامنا جيب  يظنون أن الباحث سوف يغضب عليهم اذا مل يوافقوا

عليهم أن جييبوا فقط حسب رأيهم وفهمهم.وكذلك مت توزيع  سخ أخرى بدال من استبا ات الذين 
 مل جييبوا على استبا تهم.

 المعالجة اإلحصائية:
لدى است دب الباحث ة املعاجلة والتحليل اإلحصائي النظاب العادن، وذلك ملرو ته وسهولة فهمه 

 ( _ وان كا ت هي األدق _، وذلك أن املتوسط احلسايب)س( Spss) املاليني، وجتنب  ظاب
 واالحنراف املعيارن)ع( أ  مفهومة لدى املاليني.

 وقد است دب ة النظاب العادن القوا ني الرياضية اخلا ة باملقاييس التالية:
 العبارة.-1
 اإلجابة. -2
 الت رار.-3
 =النسبة املنوية.4
اب الباحث باست داب املعاي  أعاله لتحليل حماور االستبا ات األربعة، وقد است دمت االستبا ات وق

 جلمع البيا ات من أربعة فنات خمتلفة هم:
 (34املديرون وعددهم)-1
 (.34املدرسون، وعددهم ( -2
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 (.34التالميذ وعددهم )-3
 (34أولياء أمور التالميذ، وعددهم )-4

و ا، وقد امتدت كل عبارة من عبارات االستبا ة امل تلفة على خيارات هي: ( مفح140واجملموعه )
 أوافق ، ال أوافق / ال أدرن.

 :هام تنبيه
التأمالت من كتب  أخذ حيث ؛التحليل واالستنتاس :ضد االستبا ةعمما قاب به الباحث كأد لان 

املنهج، وأ هاوقاب بتدوين  ثناياالس  والتاريخ اإلسالمي والتاريخ القومي للأعب املايل الواردة ة 
املدارس العربية اإلسالمية ة القدمي واحلديث. تأمالته واستنتاجاته ، وباملقار ة بني تأث  املناهج ة 

 ومن أمهها أن الباحث:
الل مالحظاته على كتب التاريخ  القومي والرتبية املد ية احلديثة، الحظ حرص كث  من ملوك خمن 

الوسطى، على  أر اإلسالب وحتمسهم لذلك، حىت أن امللك أس يا حممد تورى مايل ة العصور 
محل لقب " خليفة املسلمني ة بالد السودان" كما عمل هبضهم على بناء املساجد واجلوامع ة 

احلواضر؛ وال أدل على ذلك من جوامتع تومبوكتو، وجىن، وأاو وأ ها،وم تبة البابا،بينما يالجظ 
حلاليني عن دعم املأاريع اإلسالمية واملؤسسات التعليمية اإلسالمية، بل رمبا تسعى تقاعس الرؤساء ا

 تائج هذه  -ان واء اهلل  –أحيا ا اىل اضعافها، ووضع العقبات والعراقيل أمامها.  وسيدون الباحث 
 التأمالت واالستنتاجات واملقار ات مفصلة ة الفصل اخلامس من هذه الراسالة
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 الفصل الرابع 
 تحليل االستبانات وتفسير نتائجها :

 المبحث األول: تحليل االستبانات:
 أوال/ إستبانة المديرين:

 المحور األول: 
من وجهة نظر ي اإلسالمية  في المجال االقتصاد العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 مديري المدارس العربية اإلسالمية
 أو ة الوظائف احلرة العربيةسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس (يبني اذا كان كل املدر 1جدول رقم)

 20=1املعيار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد

كوووووووول املدرسووووووووني جيوووووووودون    1
فر ووووة للعموووول ة املوووودارس 

أو ة األعموووووووووووال  العربيوووووووووووة
احلوووووورة، ألن منوووووواهج هووووووذه 
هوووذه املووودارس حتوووث علوووى 
ال سووووب احلووووالل واألكوووول 

 دمن كسب الي

 %100 4 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق 
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مقار تها رواتب العمال  ( يوضح اذا كا ت رواتب املدرسني ت فيهم او ال، ومدى2جدول رقم)
 العاديني:

 20=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

راتبوووك يفيووودك اىل  2
حووووووووووود كب ،وهوووووووووووو 
أفضوووول موووون راتووووب 

 العامل العادن

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% بينما بلغت 10العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة املستطلعني على
 %0%، و سبة ال أدرن 20 سبة ال أوافق 

 اإلسالمية ة ختفيف  سبة العاطلني عن العمل: العربية( يبني دور املدارس 3جدول رقم)
 20=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

 العربيووووووةللموووووودارس  3
اإلسووووووووووووووووووالمية دور 

فيووووووف  سووووووبة ة خت
البطالووة بتبووين كثوو  

 من األساتذة

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% بينما بلغت 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20 سبة ال أوافق 
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 املدارس اإلسالمية ة دفع عجلة االقتصاد ة بلدية القرى السبع:( ينب مسامهة 4جدول رقم)
 20=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

تسووووووواهم مدرسوووووووت م  4
ة دفوووووووووووووووووع عجلوووووووووووووووووة 
االقتصاد  ة املنطقوة 
مبووا يزاولووه مت رجوهووا 
موووووووووووووووووون  أوووووووووووووووووواطات 
اقتصوووووووووادية، أو مووووووووون 

 خالل رواتبهم  

 %20 3 أوافق
 %40 2 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

 

% بينما 20يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 40بلغت  سبة ال أوافق 

 اىل اخلارس، وأثره اإلجيايب ة االقتصاد. العربية( يبني مدى توجه خرجيي املدارس 4جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووار 

1=20 
يتوجووووووه معظووووووم خرجيووووووي املوووووودارس  4

اإلسووالمية اىل خووارس مووايل  العربيووة
للتجووارة واألعمووال احلوورة، وتسوواهم 
حووووواالهتم البن يووووة ة اقتصوووواديات 
املنطقووووووة  بصووووووفة خا ووووووة والدولووووووة 

 بصورة عامة

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق

 %0 0 نال ادر 
100 4 اجملموع

% 

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر  املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 
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 المحور الثاني
اإلسالمية  في المجال االجتماعي من وجهة نظر  العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 ديري المدارس العربية اإلسالميةم
 ( يبني مدى مسامهة اخلرجيني ة الأؤون االجتماعية  :2جدول رقم)

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد
1=20 

يسووووووواهم خرجيوووووووو املووووووودارس   1
اإلسوووووووووووووووووووالمية ة  العربيوووووووووووووووووووة

الأوووؤون االجتماعيوووة للبلووود، 
ويتمتعووووووووووون بثقووووووووووة اجملتمووووووووووع 

 وتقديره هلم

 %10 4 وافقأ
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ئل اإلعالب:( يبني مدى اهتماب اخلرجيني بالقضايا االجتماعية عرب وسا7جدول رقم)
 
2 

يوووونظم اخلرجيووووون بوووورامج 
اذاعيوووة تتنووواول القضوووايا 
االجتماعيووووووة، وتنوووووواقش 
املأوووووووووواكل الوووووووووويت هتووووووووووم 
اجملتموووووع، وهووووووم أفضوووووول 
ب ثووووووووو  مووووووووون خرجيوووووووووي 
املوووووووودارس الفر سووووووووية ة 

 هذا اجملال

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع
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% بينما 10ملستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر ا
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني مدى جهود اخلرجيني ة ختفيف ت اليف املؤن على اجملتمع:1جدول رقم)
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=20 
 %20 3 أوافق البنكية 3

 %20 1 ال أوافق
 %20 1 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% بينما 20يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %20%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني مدى تأث  اخلرجيني على اجلمعيات الأبابية7جدول رقم)
 20=1املعيار  النسبة املنوية رارالت  اإلجابة العبارة العدد

خرجيوووووووووووووووووووو  يأوووووووووووووووووووارك 4
ة  العربيووووووووووةاملوووووووووودارس 

اجلمعيوووووووووات الأوووووووووبابية  
فيصووووووووووووووبغوهنا  ووووووووووووووبغة 
دينيووة، ويوجهوهنووا حنووو 
اجلووود بووودال مووون اللهوووو 

 واللعب

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

 

% بينما 10على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني جهود اخلرجيني ة تأسيس اجلمعيات التعاو ية احمللية واخلارجية:10جدول رقم)
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النسوووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=20 

 العربيووووووةعموووووول خرجيووووووو املوووووودارس  4
مية علووووووووووووووى تأسووووووووووووووويس اإلسووووووووووووووال

اجلمعيات التعاو ية ة الداخل ، 
وسووووووووووووعوا ل سووووووووووووب العالقووووووووووووات 
التعاو يوووووة موووووع بعوووووض املنظموووووات 

 اخل ية ة  اخلارس

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
100 4 اجملموع

% 

بينما  %10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 المحور الثالث : 
من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 مديري المدارس العربية اإلسالمية
 

 ( يبني عدب اقبال اخلرجيني على الوظائف احل ومية، وعلل ذلك:11جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة   الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=20 
ال يقبوووووووول خرجيووووووووو املوووووووودارس   1

اإلسوووووووووووالمية علوووووووووووى  العربيوووووووووووة
الوظوووووووووووائف احل وميوووووووووووة، ألن 
جوا وووووووب العنايوووووووة بالسياسوووووووة 

 قليلة ة املنهج .

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع
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% بينما 10ة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافق
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 
 ( يقارن بني تأث  املناهج احلديثة واملناهج القدمية على اخلرجيني ة الساحة السياسية:12جدول رقم)

النسووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=20 

خرجيووووووووووو املنوووووووووواهج الدراسووووووووووية ة  2
املدارس العربيوة احلديثوة لويس هلوم 
تووأث  كبوو  ة احليوواة السياسووية ة 
موووايل، خبوووالف املنووواهج التقليديوووة 

 القدمية

 %20 3 أوافق
 %40 2 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
100 4 اجملموع

% 

% بينما 20ث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حي
 %0%، و سبة ال أدرن 40بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني أن اخلرجيني  ال يتقلدون منا ب عليا ة البلدية أو اجملالس النيابية13جدول رقم)
 20=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

ال يتقلووووووود خرجيوووووووو  3
املووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودارس 
اإلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمية 

دة منا ووووووووووب قيووووووووووا
عليووووووا ة البلديووووووة، 
وال ة اجملوووووووووووووووووووالس 

 النيابية.

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع
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% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 أن املدارس ال تسمح مبزاولة األعمال السياسية ة احلرب املدرسي وعلة ذلك:( يبني 14جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=20 
 العربيوووووووةالتسووووووومح املووووووودارس  4

اإلسوووووووووووووووووالمية بووووووووووووووووواحلمالت 
الدعائيووووووووووووووة اال ت ابيووووووووووووووة ة 
أروقتهووووا أو داخوووول فصوووووهلا، 
ألن ة لوائحها أهنا مودارس 

 سياسية. دينية أ 

 %100 4 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

 

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

اإلسالمية حول االخنراط ة العمليات  العربية( يبني وجهة  ظر الدراسني ة املدارس 14جدول رقم)
 السياسية وعقد العالقات مع احل اب والساسة:

النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=20 

ال يووووووووووووورى املووووووووووووونهج  الدراسوووووووووووووي ة  4
اإلسالمية ما عوا مون  العربيةاملدارس 

االخنووووووووووووووووووووووووراط ة السياسووووووووووووووووووووووووية، او 
اال ت وواب كعضووو برملوواين،  أو عقوود 
العالقوووووات الطيبوووووة موووووع احل وموووووات 

 %10 4 أوافق
20 1 ال أوافق

% 
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع
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 والسياسيني.

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 المحور الرابع 
من وجهة  اإلسالمية  في المجال العقلي والثقافي العربيةمناهج  الدراسية في المدارس تأثير ال

 نظر مديري المدارس العربية اإلسالمية
 احلديثة  ة حد ذاته ظاهرة ثقافية: العربية( يبني أن ا أاء املدارس 12جدول رقم)

النسووووووووووووووووووووووووووووووبة   الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيووووووووووووووووووووووووار 
1=20 

 العربيوووووووووووةا أووووووووووواء املووووووووووودارس    1
اإلسالمية احلديثة ة حد ذاته 

 ظاهرة ثقافية هامة

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% 10 7يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  
 %0 أدرن %، و سبة ال20بينما بلغت  سبة ال أوافق 

 احلديثة ة حمو األمية: العربية( يوضح أثر املدارس 17جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=20 
اإلسووووووووالمية  العربيووووووووةاملوووووووودارس  2

مبناهجهوووا احلديثوووة وسووويلة حملوووو 
األميوووووة، وحوووووث اجملتموووووع علوووووى 

 القراءة وال تابة.

 %100 4 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع
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% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كافة املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 الفصحى: العربيةة التحدث ب العربية( يبني دور املدارس 11جدول رقم)
 20=1املعيار  النسبة املنوية ت رارال اإلجابة العبارة العدد

أحيووووووووت املوووووووودارس  3
اإلسووووالمية  العربيووووة

احلديثة من خوالل 
مناهجهووووووووووووووووووووووا دور 
التحوووووووودث باللغووووووووة 

 الفصحى العربية

 %100 4 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

 

% بينما 100 سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 احلديثة للأباب : العربية(يبني مدى التوعية، والتنأنة الثقافية اليت تؤديها املدارس 17جدول رقم)
النسووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=20 
 العربيوةفتحت مناهج املودارس  4

حلديثووووووووووة عقووووووووووول اإلسووووووووووالمية ا
الناووووونة علووووى العووووامل اخلووووارجي 
موووووون خووووووالل مووووووواد اجلغرافيووووووا، 
 والرتبية املد ية والتاريخ القومي

 %100 4 أوافق
0 0 ال أوافق

% 
0 0 ال ادرن

% 
 %100 4 اجملموع
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% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0سبة ال أوافق  بلغت  

 العربية( يبني النتيجة اإلجيابية اليت تؤدن اليها تقوية الفر سية ة حمتوى  املدارس 20جدول رقم)
 االن:

املعيوووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد
1=20 

تعزيووز وتقويووة اللغووة الفر سووية ة  4
 العربيوووووووووووووووةمنووووووووووووووواهج املووووووووووووووودارس 

ة، فتحوووووت لل ووووورجيني اإلسوووووالمي
فوووووووووورص االلتحوووووووووواق حبامعووووووووووات 

 الدولة، والتوظيف.

 %10 4 أوافق
 %20 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 4 اجملموع

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ستبانة المدرسينثانيا إ
 المحور ألول

من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال االقتصادي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 :المدرسين في المدارس  العربية اإلسالمية

أو ة الوظائف  العربية(يبني اذا كان كل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس 21جدول رقم)
 احلرة

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة بارةالع العدد
1=10% 

كوول املدرسووني جيوودون    1
فر وووووووووووووووة للعمووووووووووووووول ة 

 %100 10 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
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أو ة  العربيوووةاملووودارس 
 األعمال احلرة

 %100 10 اجملموع

% بينما 100سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

( يوضح اذا كا ت رواتب املدرسني ت فيهم او ال، ومدى مقار تها رواتب العمال 22جدول رقم)
 العاديني:

ملعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد
1=10% 

راتبك يفيدك اىل   3
حووووووووووود كب ،وهوووووووووووو 

ب أفضوووول موووون راتوووو
 العامل العادن

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 ة ة ختفيف  سبة العاطلني عن العمل:اإلسالمي العربية( يبني دور املدارس 23جدول رقم)
ملعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
 العربيووووووةللموووووودارس  3

اإلسووووووووووووووووووالمية دور 
ة ختفيووووووف  سووووووبة 
البطالووة بتبووين كثوو  

 من األساتذة

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع
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% بينما 70ه موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعال
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 ( ينب مسامهة املدارس اإلسالمية ة دفع عجلة االقتصاد ة بلدية القرى السبع:24جدول رقم)
ا ملعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
تسوووووواهم مدرسووووووت م ة  4

دفوووووع عجلووووووة االقتصوووووواد  
ة املنطقوووووووة مبوووووووا يزاولوووووووه 
خرجيوهووا موون  أوواطات 
اقتصوووووووووووووووادية، أو مووووووووووووووون 

 خالل رواتبهم 

 %10 1 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

بينما % 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %10%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 اىل اخلارس، وأثره اإلجيايب ة االقتصاد. العربية( يبني مدى توجه خرجيي املدارس 24جدول رقم)
 %10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

يتوجووه معظووم خرجيووي املوودارس  4
اإلسووووووالمية اىل خووووووارس  العربيوووووة
للتجووارة واألعمووال احلوورة، مووايل 

وتسووواهم حوووواالهتم البن يوووة ة 
اقتصوووووووواديات املنطقووووووووة بصووووووووفة 

 خا ة والدولة بصورة عامة

 %70 7 أوافق
 %20 2 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع
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% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 

 %10%، و سبة ال أدرن 20 سبة ال أوافق  بلغت
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 المحور الثاني
من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال االجتماعي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 المدرسين في المدارس  العربية اإلسالمية:
: 

 ( يبني مدى مسامهة اخلرجيني ة الأؤون االجتماعية  :22جدول رقم)
 %10=1املعيار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 العربيووةيسوواهم خرجيووو املوودارس   1
اإلسووووووووووووووووووووووووالمية ة الأووووووووووووووووووووووووؤون 
االجتماعيووووووة للبلوووووود، ويتمتعووووووون 

 بثقة اجملتمع وتقديره  هلم

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70طلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املست
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني مدى اهتماب اخلرجيني بالقضايا االجتماعية عرب وسائل اإلعالب:27جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10% 
يووونظم اخلرجيووووون بووورامج اذاعيووووة  2

تتنوووواول القضووووايا االجتماعيووووة، 
وتنوووووواقش املأوووووواكل الوووووويت هتووووووم 
اجملتمع، وهم أفضل ب ث  من 
خرجيووووي املووووودارس الفر سوووووية ة 

 هذا اجملال

 %100 10 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
100 10 اجملموع

% 
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% بينما 100 يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق
( يبني مدى جهود اخلرجيني ة 21%جدول رقم)0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ختفيف ت اليف املؤن على اجملتمع:
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
للحرجيني مون املودارس  كان 3

اإلسوووالمية اثووور كبووو   العربيوووة
 ة ختفيوووووووف موووووووؤن الوووووووزواس،

واجلنووووووائز وأ هووووووا وختفيووووووف 
 الفوارق الطبقية

 %70 7 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 تأث  اخلرجيني على اجلمعيات الأبابية( يبني مدى 27جدول رقم)
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
خرجيوووووووووووو املووووووووووودارس  يأوووووووووووارك 4

ة اجلمعيات الأوبابية   العربية
فيصوووووووووبغوهنا  وووووووووبغة دينيووووووووووة، 
ويوجهوهنا حنو اجلد بدال من 

 اللهو واللعب

 %100 10 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
100 10 اجملموع

% 

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ( يبني جهود اخلرجيني ة تأسيس اجلمعيات التعاو ية احمللية واخلارجية30جدول رقم)
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النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=10% 

 العربيوووووةعمووووول خرجيوووووو املووووودارس  4
اإلسووووووووووووالمية علووووووووووووى تأسووووووووووووويس 
اجلمعيووات التعاو يووة ة الووداخل 
، وسوووووووعوا ل سوووووووب العالقوووووووات 
التعاو يوووة مووووع بعووووض املنظمووووات 

 اإلسالمية ة اخلارس

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
1 اجملموع

0 
100

% 

% بينما 70أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  يظهر من اجلدول
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 المحور الثالث : 
من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 المدرسين في المدارس  العربية اإلسالمية:
 ( يبني عدب اقبال اخلرجيني على الوظائف احل ومية، وعلل ذلك:31دول رقم)ج

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد
1=10% 

ال يقبوووووووول  خرجيووووووووو   1
 العربيوووووووووووووةاملووووووووووووودارس 

اإلسووووووووووالمية  علووووووووووى 
الوظائف احل وميوة، 
ألن جوا وووب العنايوووة 
بالسياسووووووة قليلووووووة ة 

 %70 7 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع
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 املنهج .

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 الساحة السياسية: ( يقارن بني تأث  املناهج احلديثة واملناهج القدمية على اخلرجيني ة32جدول رقم)
 %10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

اإلسوووووالمية  العربيوووووةخرجيوووووو املووووودارس  2
احلديثة ليس هلم تاث  كبو  ة احليواة 
السياسوووية ة موووايل، خبوووالف خرجيوووي 

 التقليدية القدمية العربيةاملدارس  

 %20 2 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

%بلغت 20يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 

 %10%، و سبة الأدرن 30 سبة ال أوافق 

 ( يبني أن اخلرجيني  ال يتقلدون منا ب عليا ة البلدية أو اجملالس النيابية33جدول رقم)
النسوووووووووووووووووووووووووووووبة  رارالت  اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10% 
ال يتقلوووووووووود خرجيووووووووووو املوووووووووودارس  3

اإلسوووووووالمية منا وووووووب قياديووووووووة 
عليوووووووووووووووووا ة البلديوووووووووووووووووة، وال ة 

 اجملالس النيابية.

 %20 2 أوافق
 %20 2 ال أوافق
 %20 2 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 20 سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت
 %20%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني أن املدارس ال تسمح مبزاولة األعمال السياسية ة احلرب املدرسي وعلة ذلك:34جدول رقم)
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النسوووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=10% 

 العربيووووووووووووةال تسوووووووووووومح املوووووووووووودارس  4
ت الدعائيوووووة اإلسوووووالمية بووووواحلمال

اال ت ابيوووة ة أروقتهوووا أو داخووول 
فصوووووووهلا، ألن ة لوائحهووووووا أهنووووووا 

 مدارس دينية أ  سياسية.

 %70 70 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %20 2 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %20%، و سبة ال أدرن 10بة ال أوافق بلغت  س

اإلسالمية حول االخنراط ة العمليات  العربية( يبني وجهة  ظر الدراسني ة املدارس 34جدول رقم)
 السياسية وعقد العالقات مع احل اب والساسة:

النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

 %10=1املعيار 

ال يوووووووورى املوووووووونهج  الدراسووووووووي  ة  4
اإلسوووالمية ما عوووا  العربيوووةاملوودارس 

موووووون االخنووووووراط ة السياسووووووية، أو 
اال ت وووووواب كعضووووووو برملوووووواين،  أو 
عقووووووووود العالقوووووووووات الطيبوووووووووة مووووووووووع 

 احل ومات والسياسيني.

 %10 1 أوافق
10 1 ال أوافق

% 
10 1 ال ادرن

% 
 %100 10 اجملموع

% بينما 10يث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، ح
 %10%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 المحور الرابع
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من وجهة  اإلسالمية  في المجال العقلي والثقافي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس  
 نظر المدرسين في المدارس  العربية اإلسالمية:

 احلديثة  ة حد ذاته ظاهرة ثقافية: ربيةالع( يبني أن ا أاء املدارس 32جدول رقم)
 10=1املعيار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد

ا أووووووواء املووووووودارس    1
اإلسووووالمية  العربيووووة

احلديثووووووووة ة حوووووووود 
ذاتووه ظوواهرة ثقافيووة 

 هامة

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70ه موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعال
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 احلديثة ة حمو األمية: العربية( يوضح أثر املدارس 37جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 

 العربيووووووووووةاملوووووووووودارس   2
مية مبناهجها اإلسال

احلديثوووة وسووويلة حملوووو  
األميووووووووووووووة، وحووووووووووووووث 
اجملتموع علوى القووراءة 

 وال تابة

 %100 10 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع
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% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0ة ال أدرن %، و سب0بلغت  سبة ال أوافق  

 الفصحى: العربيةة التحدث ب العربية( يبني دور املدارس 31جدول رقم)
 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

أحيووووووووت املوووووووودارس  3
اإلسووووالمية  العربيووووة

احلديثة من خوالل 
مناهجهووووووووووووووووووووووا دور 
التحوووووووودث باللغووووووووة 

 الفصحى العربية

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 ب :احلديثة للأبا العربية(يبني مدى التوعية، والتنأنة الثقافية اليت تؤديها املدارس 37جدول رقم)$
النسوووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
 10=1املعيار 

فتحوووووت منووووواهج املووووودارس  4
اإلسووالمية احلديثووة  العربيووة

عقول الناوونة علوى العوامل 
اخلووارجي موون خووالل مووواد 
اجلغرافيووا، والرتبيووة  املد يووة 

 ،والتاريخ القومي

 %100 10 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن

 %100 10 وعاجملم
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% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقةكل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 
 االن: العربيةيبني النتيجة اإلجيابية اليت تؤدن اليها تقوية الفر سية ة حمتوى  املدارس  40جدول رقم)

املعيووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار ابةاإلج العبارة العدد
1=10 

تعزيووز وتقويووة اللغووة الفر سووية ة  4
 العربيوووووووووووووووةمنووووووووووووووواهج املووووووووووووووودارس 

اإلسوووووالمية، فتحوووووت لل ووووورجني 
فوووووووووورص االلتحوووووووووواق حبامعووووووووووات 

 الدولة، والتوظيف.

 %40 4 أوافق
 %40 4 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 40املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة  صف
 %0%، و سبة ال أدرن 40بلغت  سبة ال أوافق 

 
 
 
 
 

 ثالثا: إستبانة الطالب
 المحور ألول

من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال االقتصادي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 :ة:الطالب في المدارس  العربية اإلسالمي

أو ة الوظائف  العربية(يبني اذا كان كل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس 41جدول رقم)
 احلرة
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السووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

 10=1املعيار 

كوووووول الطلبووووووة املت وووووورجني موووووون    1
املووووووووودارس اإلسوووووووووالمية جيووووووووودون 
فر وووووووووووة للعمووووووووووول ة املووووووووووودارس 

أو ة األعموووووال احلووووورة،  العربيوووووة
ألن منوواهج هووذه هووذه املوودارس 
حتوووووث علوووووى ال سوووووب احلوووووالل 

 واألكل من كسب اليد.

 %100 10 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0ن %، و سبة ال أدر 0بلغت  سبة ال أوافق  

( يوضح اذا كا ت رواتب املدرسني ت فيهم او ال، ومدى مقار تها رواتب العمال 42جدول رقم)
 العاديني:

 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

رواتوووب مدرسوووي م  2
تفيوووووودهم اىل حوووووود  
كب ،وهووووو أفضوووول 
مووون راتوووب العامووول 

 العادن

 %10 1 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %10%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 اإلسالمية ة ختفيف  سبة العاطلني عن  العمل: العربية( يبني دور املدارس 43جدول رقم)
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النسوووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة رةالعبا العدد
 املنوية

 10=1املعيار 

اإلسووووووالمية  العربيووووووةللموووووودارس  3
دور ة ختفيووووف  سووووبة البطالووووة 

 بتبين كث  من األساتذة

 %70 7 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70 سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت
 %10%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ( ينب مسامهة املدارس اإلسالمية ة دفع عجلة االقتصاد ة بلدية القرى السبع:44جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
 10=1املعيار 

تسوواهم مدرسووت م ة دفووع عجلووة  4
مبووووا يزاوهلووووا  االقتصوووواد  ة املنطقووووة

خرجيوها من  أواطات اقتصوادية، 
أو من خوالل رواتوبهم الويت تورتاوح 

 4000اىل  20،000مووووووووا بووووووووني 
 .سيفا

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 اىل اخلارس، وأثره اإلجيايب ة االقتصاد. العربية( يبني مدى توجه خرجيي املدارس 44جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
 %30 3 أوافقيتوجووووووه معظووووووم خرجيووووووي املوووووودارس  4
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اإلسووالمية اىل خووارس مووايل  العربيووة
واألعموال احلورة، وتسواهم للتجارة 

حوووواالهتم البن يوووة ة اقتصووواديات 
املنطقووووووة بصوووووووفة خا ووووووة والدولوووووووة  

 بصورة عامة

 %30 3 ال أوافق
 %40 4 ال ادرن
1 اجملموع

0 
100

% 

% 30يظهر من اجلدول أعاله عدب موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %40%، و سبة ال أدرن 30بة ال أوافق بينما بلغت  س

 المحور الثاني
من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال االجتماعي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 :الطالب في المدارس  العربية اإلسالمية::
 ( يبني مدى مسامهة اخلرجيني ة الأؤون االجتماعية  :42جدول رقم)

النسوووووووووووووووووووبة   الت رار بةاإلجا العبارة العدد
 املنوية

 10=1املعيار 

يسوووووواهم خرجيووووووو املوووووودارس   1
اإلسووووووووووووووووووالمية ة  العربيووووووووووووووووووة

الأووؤون االجتماعيووة للبلوود، 
ويتمتعوووووووووون بثقوووووووووة اجملتموووووووووع 

 وتقديره هلم

 %70 7 أوافق
 %0 0 ال أوافق
10 1 ال ادرن

% 
 %100 10 اجملموع

% بينما 70ى العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني عل
 %10%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ( يبني مدى اهتماب اخلرجيني بالقضايا االجتماعية عرب وسائل اإلعالب:47جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 



92 
 

يووووونظم اخلرجيوووووون بووووورامج اذاعيوووووة  2
لقضووووووايا االجتماعيووووووة، تتنوووووواول ا

وتنوووووووواقش املأوووووووواكل الوووووووويت هتووووووووم 
اجملتمووع، وهووم أفضوول ب ثوو  موون 
خرجيووووووي املوووووودارس الفر سووووووية ة 

 هذا اجملال

1 أوافق
0 

100% 

 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
1 اجملموع

0 
100

% 

بينما  %100يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ( يبني مدى جهود اخلرجيني ة ختفيف ت اليف املؤن على اجملتمع:41جدول رقم)
 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

كوووووووووان لل ووووووووورجيني  3
موووووووووووووووون املوووووووووووووووودارس 

اإلسووووالمية  العربيووووة
أثووووووووووووووووور كبووووووووووووووووو  ة 
ختفيوووووووووووووووف موووووووووووووووؤن 

نوووووووائز الوووووووزواس، واجل
وأ هوووووووا وختفيوووووووف 

 الفوارق الطبقية

 %10 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0  0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ث  اخلرجيني على اجلمعيات الأبابية( يبني مدى تأ47جدول رقم)
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 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

 العربيوةخرجيو املدارس  يأارك 4
ة اجلمعيوووووووووووووووووووات الأوووووووووووووووووووبابية  
فيصووووووووووووبغوهنا  ووووووووووووبغة دينووووووووووووة، 
ويوجهوهنا حنو اجلود بودال مون 

 اللهو واللعب.

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني جهود اخلرجيني ة تأسيس اجلمعيات التعاو ية احمللية واخلارجية:40جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
 العربيوووووووةعمووووووول خرجيوووووووو املووووووودارس  4

اإلسووووووووووووووووالمية علووووووووووووووووى تأسوووووووووووووووويس 
اجلمعيووات التعاو يووة ة الووداخل ، 
وسعوا ل سب العالقات التعاو ية 
مووووع بعووووض املنظمووووات اإلسووووالمية 

 ة اخلارس

 %70 7 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
1 اجملموع

0 
100

% 

% بينما 70أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول 
 %10%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 المحور الثالث : 
من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 الطالب في المدارس  العربية اإلسالمية::
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 ( يبني عدب اقبال اخلرجيني على الوظائف احل ومية، وعلل ذلك:41ول رقم)جد
النسوووووووووووووووووووووووووووبة   الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
ال يقبووول خرجيوووو املووودارس   1

اإلسووووووالمية علووووووى  العربيووووووة
الوظوووائف احل وميوووة، ألن 
جوا ووب العنايووة بالسياسووة 

 قليلة ة املنهج .

 %70 7 أوافق
 %20 2 وافقال أ

 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ساحة السياسية:( يقارن بني تأث  املناهج احلديثة واملناهج القدمية على اخلرجيني ة ال42جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
اإلسالمية  العربيةخرجيو املدارس  2

احلديثوووة لووويس هلوووم تووواث  كبووو  ة 
احليوووووووووووواة السياسووووووووووووية ة مووووووووووووايل، 
خبووووووووووووووالف خرجيووووووووووووووي املووووووووووووووودارس 

 اإلسالمية التقليدية القدمية

 %20 2 أوافق
 %20 2 ال أوافق
 %20  2 ال ادرن
100 10 اجملموع

% 

% بينما 20يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %20%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني أن اخلرجيني  ال يتقلدون منا ب عليا ة البلدية أو اجملالس النيابية43جدول رقم)
 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار ةاإلجاب العبارة العدد
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ال يتقلووووووود خرجيوووووووو  3
املووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودارس 
اإلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمية 
منا ووووووووووب قيووووووووووادة 
عليووووووا ة البلديووووووة، 
وال ة اجملوووووووووووووووووووالس 

 النيابية.

 %40 4 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %20 2 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 40لغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة  صف املستطلعني على العبارة، حيث ب
 %20%، و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني أن املدارس ال تسمح مبزاولة األعمال السياسية ة احلرب املدرسي وعلة ذلك:44جدول رقم)
النسوووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
 العربيووووووووووةال تسوووووووووومح املوووووووووودارس  4

الت الدعائيوووة اإلسوووالمية بووواحلم
اال ت ابيووة ة أروقتهووا او داخوول 
فصووووووهلا، ألن ة لوائحهوووووا أهنوووووا 

 مدارس دينية أ  سياسية.

 %10 1 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %10%، و سبة ال أدرن 10سبة ال أوافق بلغت  

اإلسالمية حول االخنراط ة العمليات  العربية( يبني وجهة  ظر الدراسي ة املدارس 44جدول رقم)
 السياسية وعقد العالقات مع احل اب والساسة:

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار النسوووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
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 %10=1 املنوية
ال يووورى املووونهج  الدراسوووي ة  4

اإلسووووووالمية  العربيووووووةملوووووودارس ا
ما عوووووووووووووا مووووووووووووون االخنوووووووووووووراط ة 
السياسووووووووووووية، او اال ت وووووووووووواب  
كعضوووووووووو برملووووووووواين، أو عقووووووووود 
العالقوووووووووووووووات الطيبوووووووووووووووة موووووووووووووووع 

 احل ومات والسياسيني.

 %10 1 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 10بلغت  سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث
 %10%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 المحور الرابع :
من وجهة  اإلسالمية  في المجال العقلي و الثقافي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 نظر الطالب في المدارس  العربية اإلسالمية::
 احلديثة  ة حد ذاته ظاهرة ثقافية: بيةالعر ( يبني أن ا أاء املدارس 42جدول رقم)

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد
1=10% 

ا أوووووووووووووواء املوووووووووووووودارس    1
اإلسوووووووووووالمية  العربيوووووووووووة

احلديثوووة ة حووود ذاتوووه 
 ظاهرة ثقافية هامة

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70ه موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعال
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 
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 احلديثة ة حمو األمية: العربية( يوضح أثر املدارس 47جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
 العربيوووووووووووووووووووووةاملووووووووووووووووووووودارس   2

مية مبناهجهووووووووووووا اإلسووووووووووووال
احلديثووووووووووة وسوووووووووويلة حملووووووووووو 
األميووووووة، وحووووووث اجملتمووووووع 

 على القراءة وال تابة.

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100  10 اجملموع

 

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
ة  العربية( يبني دور املدارس 41%جدول رقم)0بة ال أدرن %، و س10بلغت  سبة ال أوافق 

 الفصحى: العربيةالتحدث ب
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
أحيووووووووت املوووووووودارس  3

اإلسووووالمية  العربيووووة
احلديثة من خوالل 
مناهجهووووووووووووووووووووووا دور 
التحووووووودث باللغووووووووة 

 الفصحى العربية

 %70 7 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%،و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 : احلديثة للأباب العربية(يبني مدى التوعية، والتنأنة الثقافية اليت تؤديها املدارس 47جدول رقم)
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النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=10% 

فتحووووووووت منوووووووواهج املوووووووودارس  4
اإلسوووووالمية احلديثوووووة  العربيوووووة

عقووووول الناووووونة علووووى العووووامل 
اخلووووارجي موووون خووووالل مووووواد 
اجلغرافيووووووا، والرتبيووووووة  املد يووووووة 

 والتاريخ القومي

 %10 1 أوافق
10 1 ال أوافق

% 
10 1 ال ادرن

% 
 %100 10 عاجملمو 

 
% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 

 %10%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 
 العربية( يبني النتيجة اإلجيابية اليت تؤدن اليها تقوية الفر سية ة حمتوى  املدارس 20جدول رقم)

 االن:
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار جابةاإل العبارة العدد

1=10% 
تعزيووز وتقويووة اللغووة الفر سووية ة  4

 العربيوووووووووووووووةمنوووووووووووووواهج املووووووووووووووودارس 
اإلسووووالمية، فتحووووت لل وووورجني 
فوووووووووورص االلتحوووووووووواق حبامعووووووووووات 

 الدولة، والتوظيف.

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة 
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 رابعا/ إستبانة أولياء أمور الطالب
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 اإلسالمية  في المجال االقتصادي العربيةالمحور ألول : تأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 مدارس  العربية اإلسالمية:من وجهة نظر أولياء أمور طالب في ال

: 
أو ة الوظائف  العربية(يبني اذا كان كل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس 21جدول رقم)

 احلرة
السوووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
كووووووول الطلبوووووووة املت ووووووورجني مووووووون    1

املووووووووودارس اإلسوووووووووالمية جيووووووووودون 
 يوةالعربفر ة للعمل ة املدارس 

أو ة األعموووووووووووووال احلووووووووووووورة، ألن 
مناهج هذه هذه املدارس حتوث 
علوووى ال سوووب احلوووالل واألكووول 

 من كسب اليد.

 %70 7 أوافق
10 1 ال أوافق

% 
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 10أوافق  بلغت  سبة ال

( يوضح اذا كا ت رواتب املدرسني ت فيهم او ال، ومدى مقار تها رواتب العمال 22جدول رقم)
 العاديني:

 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

هوووول توووورى أن رواتووووب  2
املدرسوني تفيودهم اىل 

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0  0 ال ادرن
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حد كب ، وأ ه أفضل 
موووووووون راتووووووووب العاموووووووول 

 ادنالع

 %100 10 اجملموع

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

  سبة العاطلني عن  العمل:اإلسالمية ة ختفيف  العربية( يبني دور املدارس 23جدول رقم)
 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

 العربيووووووةللموووووودارس  3
اإلسووووووووووووووووووالمية دور 
ة ختفيووووووف  سووووووبة 
البطالووة بتبووين كثوو  

 من األساتذة

 %70 7 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %0  0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة 
 %0%، و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 ( ينب مسامهة املدارس اإلسالمية ة دفع عجلة االقتصاد ة بلدية القرى السبع:24جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
ت م ة دفووع عجلووة تسوواهم مدرسوو 4

االقتصوووواد  ة املنطقووووة مبووووا يزاوهلووووا 
خرجيوها من  أواطات اقتصوادية، 
أو من خوالل رواتوبهم الويت تورتاوح 

 4000اىل  20،000مووووووووا بووووووووني 

 %70 7 أوافق
 %0  0 ال أوافق
10 1 ال ادرن

% 
 %100 10 اجملموع
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  .سيفا

% بينما 70بارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على الع
 %10%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 اىل اخلارس، وأثره اإلجيايب ة االقتصاد. العربية( يبني مدى توجه خرجيي املدارس 24جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
يتوجوووه معظوووم خرجيوووي املوووودارس  4

اإلسوووووووالمية اىل خوووووووارس  ربيوووووووةالع
موووايل للتجوووارة واألعموووال احلووورة، 
وتسووووواهم حوووووواالهتم البن يوووووة ة 
اقتصوووووووووواديات املنطقووووووووووة لصووووووووووفة 

 خا ة والدولة  بصورة عامة

 %70 7 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %0  0 ال ادرن
100 10 اجملموع

% 

% بينما 70بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث 
 %0%، و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 المحور الثاني
من وجهة نظر  اإلسالمية  في المجال االجتماعي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 أولياء أمور طالب في المدارس  العربية اإلسالمية
 لأؤون االجتماعية  :( يبني مدى مسامهة اخلرجيني ة ا22جدول رقم)

النسووووووووووووووووووووووووووووبة   الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووار 
1=10 

يسوووووواهم خرجيووووووو املوووووودارس   1
اإلسوووووووووووووووووالمية ة  العربيوووووووووووووووووة

 %70 7 أوافق
 %10 1 ال أوافق
 %0  0 ال ادرن
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الأوؤون االجتماعيوة للبلوود، 
ويتمتعوووووووووون بثقوووووووووة اجملتموووووووووع 

 وتقديره هلم

 %100 10 اجملموع

% بينما 70ن اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر م
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني مدى اهتماب اخلرجيني بالقضايا االجتماعية عرب وسائل اإلعالب:27جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
يووونظم اخلرجيوووون حماضووورات عاموووة، أو  2

بوووووووووورامج اذاعيووووووووووة تتنوووووووووواول القضووووووووووايا 
االجتماعيوووة، وتنووواقش املأووواكل الووويت 
هتووم اجملتمووع، وهووم أفضوول ب ثوو  موون 
خرجيوووووي  املووووودارس الفر سوووووة ة هوووووذا 

 اجملال

 %70 7 أوافق
 %0 0 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
1 اجملموع

0 
100

% 

% بينما 70أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة
 %10%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 ( يبني مدى جهود اخلرجيني ة ختفيف ت اليف املؤن على اجملتمع:21جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
 10=1املعيار 

س كووان لل وورجيني موون املوودار  3
اإلسوووالمية أثووور كبووو   العربيوووة

ة ختفيووووووووف مووووووووؤن الووووووووزواس، 

 %10 1 أوافق
  1 ال أوافق

10% 
  1 ال ادرن
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واجلنوووووووائز وأ هوووووووا وختفيوووووووف 
 الفوارق الطبقية

10% 
 %100 10 اجملموع

% بينما 10يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %10%، و سبة ال أدرن 10 أوافق بلغت  سبة ال

 ( يبني مدى تأث  اخلرجيني على اجلمعيات الأبابية27جدول رقم)
 10=1املعيار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

خرجيوووووووووووو  يأوووووووووووارك 4
 العربيوووووووووةاملووووووووودارس 

ة اجلمعيووووووووووووووووووووووووات 
الأوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبابية  
فيصوووووبغوهنا  وووووبغة 
دينيووووة، ويوجهوهنووووا 
حنو اجلد بدال مون 

 واللعباللهو 

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 عاو ية احمللية واخلارجية:( يبني جهود اخلرجيني ة تأسيس اجلمعيات الت70جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
 10=1املعيار 

 العربيوووووووةعمووووووول خرجيوووووووو املووووووودارس  4
اإلسوووووووووووووووالمية علوووووووووووووووى تأسووووووووووووووويس 

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0  0 ال ادرن
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اجلمعيات التعاو يوة ة الوداخل ، 
وسوووووووووووووعوا ل سوووووووووووووب العالقوووووووووووووات 
التعاو يوووووة موووووع بعوووووض املنظمووووووات 

 اإلسالمية من اخلارس

1 اجملموع
0 

100
% 

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة كل املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 المحور الثالث : 
من وجهة نظر  سياإلسالمية  في المجال السيا العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 أولياء أمور طالب في المدارس  العربية اإلسالمية
 ( يبني عدب اقبال اخلرجيني على الوظائف احل ومية، وعلل ذلك:71جدول رقم)

النسووووووووووووووووووبة   الت رار اإلجابة العبارة العدد
 املنوية

 10=1املعيار 

ال يقبووووووول خرجيوووووووو املووووووودارس   1
اإلسووووووووووالمية علووووووووووى  العربيووووووووووة

ألن الوظووووووووووائف احل وميووووووووووة، 
جوا وووووووب العنايوووووووة بالسياسوووووووة 

 قليلة ة املنهج .

 %30 3 أوافق
40 4 ال أوافق

% 
 %20  2 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% 30يظهر من اجلدول أعاله عدب موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق  
 %10%، و سبة ال أدرن 40بينما بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يقارن بني تأث  املناهج احلديثة واملناهج القدمية على اخلرجيني ة الساحة السياسية:72جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
 %40 4 أوافقمتجرجوووو املنووواهج الدراسوووية ة  2
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املووودارس العربيوووة احلديثوووة لووويس 
هلوووووووووم توووووووووأث  كبووووووووو  ة احليووووووووواة 
السياسووووووية ة مووووووايل، خبووووووالف 

املنوووووووووواهج التقليديووووووووووة  خرجيووووووووووي
 القدمية

 %40 4 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
100 10 اجملموع

% 

% بينما 40يظهر من اجلدول أعاله موافقة  صف املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %10%، و سبة ال أدرن 40بلغت  سبة ال أوافق 

 يتقلدون منا ب عليا ة البلدية أو اجملالس النيابية( يبني أن اخلرجيني  ال 73جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10 
ال يتقلد خرجيو املدارس اإلسالمية  3

منا ب قيادة عليا ة البلدية، وال 
 ة اجملالس النيابية.

 %40 4 أوافق
 %30 3 ال أوافق
 %20 2 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 40يظهر من اجلدول أعاله موافقة  صف املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %10%، و سبة ال أدرن 30بلغت  سبة ال أوافق 

 ( يبني أن املدارس ال تسمح مبزاولة األعمال السياسية ة احلرب املدرسي وعلة ذلك:74جدول رقم)
النسووووووووووووووووووووووووبة  الت رار اإلجابة العبارة العدد

 املنوية
املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 

1=10 
 العربيوووووووووةال تسووووووووومح املووووووووودارس  4

اإلسووالمية بوواحلمالت الدعائيووة 
اال ت ابيووووووووووووووووة ة أروقتهووووووووووووووووا أو 
داخووووووووووووووووووول فصووووووووووووووووووووهلا، ألن ة 

 %70 7 أوافق
20 2 ال أوافق

% 
10 1 ال ادرن

% 
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لوائحها أهنا مدارس دينيوة أو  
 سياسية.

 %100 10 اجملموع
 

% بينما 70افقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله مو 
 %10%، و سبة ال أدرن 20بلغت  سبة ال أوافق 

( يبني ا أغال اخلرجيني بأعماهلم الدعوية والتعليمية عن املأاركة الفعالة ة 74جدول رقم)
 اال ت ابات والتنافس على املنا ب السياسية.

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية لت رارا اإلجابة العبارة العدد
1=10 

 العربيوووةاليأوووارك خرحيوووو املووودارس  4
اإلسالمية ة اال ت ابات البلديوة 
والنيابيوووة بفعاليوووة،ألهنم مأوووغولون 

 بأمورهم الدينية والدعوية.

 %40 4 أوافق
 %40 4 ال أوافق
 %10 1 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% 40ة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من اجلدول أعاله  عدب موافق
 %10%، و سبة ال أدرن 40بينما بلغت  سبة ال أوافق 

 
 المحور الرابع :

من وجهة  اإلسالمية  في المجال العقلي و الثقافي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 ميةنظر أولياء أمور طالب في المدارس  العربية اإلسال

 احلديثة  ة حد ذاته ظاهرة ثقافية: العربية( يبني أن ا أاء املدارس 72جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية  الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
 %70 7 أوافقا أووووووواء املووووووودارس    1

 %10 1 ال أوافق
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اإلسووووالمية  العربيووووة
احلديثووووووووة ة حوووووووود 
ذاتووه ظوواهرة ثقافيووة 

 هامة

 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 70يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 10بلغت  سبة ال أوافق 

 احلديثة ة حمو األمية: العربية( يوضح أثر املدارس 77جدول رقم)
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  يةالنسبة املنو  الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
اإلسووووووالمية  العربيووووووةاملوووووودارس   2

مبناهجهووا احلديثووة وسوويلة حملوووو 
األميووووة، وحووووث اجملتمووووع علووووى 

 القراءة وال تابة

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100  10 اجملموع

 
% بينما 100أوافق  يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة

 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  
 الفصحى: العربيةة التحدث ب العربية( يبني دور املدارس 71جدول رقم)

املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 

أحيووووووووت املوووووووودارس  3
اإلسووووالمية  العربيووووة

احلديثة من خوالل 

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع
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مناهجهووووووووووووووووووووووا دور 
غووووووووة التحووووووودث بالل

 الفصحى العربية

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 احلديثة للأباب : العربيةلثقافية اليت تؤديها املدارس (يبني مدى التوعية، والتنأنة ا77جدول رقم)*
املعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد

1=10% 
فتحووووووووووت منوووووووووواهج  4

 العربيوووووووووةاملووووووووودارس 
اإلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمية 
احلديثوووووووووووة عقوووووووووووول 
الناووووووووووووووونة علووووووووووووووى 
العوووووووووامل اخلوووووووووارجي 
مووووون خوووووالل موووووواد 
اجلغرافيووووا، والرتبيوووووة 

 املد ية والتاريخ 

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

 

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  

 العربيةتوى  املدارس ( يبني النتيجة اإلجيابية اليت تؤدن اليها تقوية الفر سية ة حم10جدول رقم)
 االن:

املعيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  النسبة املنوية الت رار اإلجابة العبارة العدد
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1=10% 
تعزيووز وتقويووة اللغووة الفر سووية ة  4

 العربيووووووووووووووةمنوووووووووووووواهج املوووووووووووووودارس 
اإلسووووالمية، فتحووووت لل وووورجني 
فووووووووورص االلتحوووووووووواق حبامعووووووووووات 

 الدولة، والتوظيف.

 %100 10 أوافق
 %0  0 ال أوافق
 %0 0 ال ادرن
 %100 10 اجملموع

% بينما 100يظهر من اجلدول أعاله موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق 
 %0%، و سبة ال أدرن 0بلغت  سبة ال أوافق  



111 
 

 المبحث الــثـاني
 مناقشة النتائج  
 المحور األول: 

 سالمية  في المجال االقتصادياإل العربيةمناقشة نتائج تأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
من وجهة نظر المديرين، والمدرسين، والطالب، وأولياء أمور الطالب في المدارس العربية 

 :اإلسالمية
 : أ/ مناقشة العبارة األولى من المحور األول

أو ة األعمال احلرة، ألن مناهج هذه املدارس  العربية) كل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس 
 (حتث على ال سب احلالل واألكل من كسب اليد.

تظهر النتائج موافقة أألب املستطلعني على  حة العبارة، ويرى الباحث كذلك  حة العبارة، وذلك 
ألن املدارس اإلسالمية ة ازدياد مطرد، وهذه املدارس حتتاس اىل مدرسني، وقد الحظ الباحث و 

ارس عن احلصول  على مدرسني ل ل فصوهلم ، مما يدل حب م عمله ة ادارة التعليم عجز بعض املد
على احلاجة اىل املدرسني وأن كل من يتقدب للتدريس فإ ه يقبل، ماداب أهال للتدريس، وذلك يفند 

الرأن القائل بأن طالب املدارس اإلسالمية ال مستقبل هلم، وينيغي أن يؤخذ ة االعتبار بأن الأرحية 
 بة.النسوية ال تتمتع هبذه النس

 واليك اجلدول العاب ل ل املستطلعني : 
أوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %77،4 4÷  370 70 100 100 100 أوافق 1

 % 2،4 4÷  10 10 0 0 0 ال أوافق

 %0 4÷   0 0 0 0 ال أدرن
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 :ب/مناقشة العبارة الثانية من المحور األول

 ) راتبك الأهرن يفيدك اىل حد كب ، وهو أفضل من راتب العامل العادن ( 
يظهر النتائج موافقة أألب املستطلعني على  حة العبارة، ويرى الباحث كذلك أهنا عبارة  حيحة، 

 4000- 200000اإلسالمية تقاضون رواتب ترتاوح بني  العربيةوذلك أن املدرسني ة املدارس 
ة األألب األعم. فراتب املدرس أفضل من  3400بينما العامل العادن ال يتجاوز سيفا كحد أدىن، 

راتب العامل العادن ب ث ، خا ة اذا علمنا أن املدرس حيصل على اعا ات وعالوات أخرى 
وتأجيعوات ال يتأتى مثل ذلك للعامل العادن، ولعل املستطلعني الذن أجابوا بعدب املوافقة قار وا بني 

اإلسالمية، ول ن  قول : حىت  العربيةدرسني ة املدارس احل ومية ورواتب مدرسي املدارس رواتب امل
لو كا ت رواتب هؤالء أكثر من رواتب املدرسني ة املدارس اإلسالمية اال أن الربكة ة رواتب 

 مدرسي هذه املدارس أكثر من أ هم، والواقع خ  دليل على ذلك.
 تطلعني : واليك اجلدول العاب ل ل املس

أوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  اجملموع

 % 14 4÷  340 70 10 70 10 أوافق 2

 %12،4 4÷  40 10 10 10 20 ال أوافق

 %2،4 4÷   0 10 0 0 ال أدرن

 
 ج/مناقشة العبارة الثالثة من المحور األول:

 ور ة ختفيف  سبة البطالة بتبين كث  من األساتذة (اإلسالمية د العربية) للمدارس 
يظهر من  تائج االستبا ة أن أالبية املستطلعني يوافقون على العبارة، ويؤكد هذا الرأن أن مركز مدرسة 

مدرس ومدرسة،  270مدرسا ومدرسة، وفروعها تأغل  114دار القرآن واحلديث  وحدها تأغل 
 . 400در مدرسو بلدية القرى السبع حبواىل:ف يف بباقي املدارس ال ث ة، ويق
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 واليك اجلدول العاب ل ل املستطلعني :
أوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %12،4 4÷  330 70 70 70 10 أوافق 3

 % 14 4÷  20 30 0 10 20 ال أوافق

 %2،4 4÷  10 0 10 0 0 ال أدرن

 
 اقشة العبارة الرابعة من المحور األول:د/من

) تساهم مدرست م ة دفع عجلة االقتصاد  ة املنطقة مبا يزاوله مت رجوها من  أاطات اقتصادية، 
 .سيفا  (. 4000اىل  20،000أو من خالل رواتبهم اليت ترتاوح ما بني 

ة  حيحة؛ وذلك أن يوافق أألب املستطلعني على  حة العبارة، ويرى الباحث كذلك أن العبار 
أألب األعمال االقتصادية ة البلدية امنا ينفذها اما طالب من املدارس اإلسالمية ة اخلارس، أو هلم 

مسامهة فيها، وكذلك مدرسو هذه املدارس ميارسون اىل جا ب تدريسهم بعض النأاطات 
جلدول العاب ل ل االقتصادية، وكذلك يساهم مأرتياهتم برواتبهم ة ا تعاش االقتصاد.واليك ا

 املستطلعني :
 

 واليك اجلدول العاب ل ل املستطلعني:
أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %12،4 4÷  330 70 100 10 20 أوافق 4

 %12،4 4÷  40 0 0 10 40 ال أوافق

 % 4 4÷  20 10 0 10 0 ال أدرن
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 ارة الخامسة من المحور األول:هـ/مناقشة العب

اإلسالمية اىل خارس مايل للتجارة واألعمال احلرة، وتساهم  العربيةيتوجه معظم خرجيي املدارس 
 حواالهتم البن ية ة اقتصاديات املنطقة  بصفة خا ة والدولة بصورة عامة.

اهر جدا، فإن طالب يظهر من  النتائج موافقة أكثر من  صف  املستطلعني على العبارة، وهو أمر ظ
اإلسالمية، مبا أهنم ال يقبلون على الوظائف احل ومية، فإهنم يقبلون على التجارة،  العربيةاملدارس 

ويفضلون الذهاب اىل اخلارس ، سواء ة أوربا أو دول ورق أفريقيا،  وهم الذين ميولون األهايل ، 
وأ ها ، ويالحظ قلة  سبة املوافقني من حيث يرسلون اليهم األموال لأراء األأذية وبناء العمارات 

 الطالب على العبارة، وهو أمر مدهش، ألن أألب هؤالء التالميذ يتلقون دعما من اخلارس.   
 واليك اجلدول العاب ل ل املستطلعني :

أوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  اجملموع

 %22،4 4÷  240 70 30 70 10 أوافق 4

 % 24 4÷  100 30 30 20 20 ال أوافق

 %12،4 4÷  40 0 40 10 0 ال أدرن

 
اإلسالمية  في  العربيةالمحور الثاني مناقشة نتائج  تأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

من وجهة نظر المديرين، والمدرسين، والطالب، وأولياء أمور الطالب في  المجال  االجتماعي
 س العربية اإلسالمية:المدار 

 أ/مناقشة العبارة األولى من المحور الثاني:
اإلسالمية ة الأؤون االجتماعية للبلد، ويتمتعون بثقة اجملتمع وتقديره  العربيةيساهم خرجيو املدارس 

 هلم .
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يظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، والواقع يأهد بذلك، فإن خرجيي املدارس 
مبا يتولون من الأؤون اإلسالمية، ي سبون ثقة الناس، ويأعرون أهنم من أجل أن ي سبوا  عربيةال

 وأحزاهنم. الناس ويؤثروا فيهم دعويا فال بد من االتصال باجملتمع ومأاركتهم ة أفراحهم
 واليك اجلدول العاب للمستطلعني:

أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  موعاجمل

 %1704 4÷  340 70 70 70 10 أوافق 1 

 %10 4÷  10 10 0 10 20 ال أوافق

 %204 4÷  10 0 10 0 0 ال أدرن

 ب/مناقشة العبارة الرابعة من المحور الثاني:
ينظم اخلرجيون برامج اذاعية تتناول القضايا االجتماعية، وتناقش املأ الت اليت هتم اجملتمع، وهم 

 ضل ب ث  من خرجيي املدارس الفر سية ة هذا اجملال .أف
يوافق أكثر املستطلعني على العبارة، وذلك أن اإلذاعات احمللية العاملة ة خدمة الدين امنا يديروها، 

اإلسالمية، ، ومن أهم أ أطة اإلذاعات اثارة املسائل اليت  العربيةويأرف عليها خرجيون من املدارس 
 تقض مضجعه، وفتح باب االتصال لإلدالء باآلراء.هتم اجملتمع، أو 

 واليك اجلدول العاب للمستطلعني:
أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %7204 4÷  370 70 100 100 10 أوافق 2 

 %4 4÷  20 0 0 0 20 ال أوافق

 %204 4÷  10 10 0 0 0 ال أدرن
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 قشة العبارة الثالثة من المحور الثانيج/منا
) كان لل رجيني من املدارس العربية اإلسالمية أثر كب  ة ختفيف مؤن الزواس، واجلنائز وأ ها، 

 وختفيف الفوارق الطبقية(.
% 40يظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، ويوافق الباحث على ذلك، وقد أوار  

 عدب موافقتهم على  حة هذه العبارة، وذلك  سبة كب ة، مما يستدعي أن يراجع اىل املديرينمن 
أولنك أ فسهم، ويتذكروا أن املهور، ومؤن الزواس وعاداته، كا ت كث ة جدا، وأن املواعظ قد أثرت ة 

 ختفيف هذه الت اليف كث ا، وكذلك ت اليف اجلنائز، كما أن املواعظ أقنعت كث ا من اجملتمع بأن
 العصبية القبلية حمرمة ورعا وأهنا من أمور اجلاهلية، فالناس من آدب،وآدب من تراب.

ورمبا ي ون عذر بعض هؤالء الذين مل يوافقوا على العبارة عدب املامهم مبا جيرن ة الساحة 
االجتماعية، وذلك ال أغاهلم مبدارسهم أكثر من اجملتمع، وقدي ون سبب رفض بعضهم  اجتا عن 

وذلك مبا أن املدير  فسه أ  مت رس، فال يريد أن يعطي السمعة الطيبة أحيا ا للمت رجني،  التحيز،
ول ن هؤالء قلة. أو أهنم يرون أن الت فيف اىل اآلن مل يصل اىل املستوى املطلوب، وأن الفوارق 

 الطبقية مل تنعدب بني طبقات اجملتمع.
 واليك اجلدول العاب للمستطلعني:

أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون ملديرونا اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  اجملموع

 %7704 4÷  310 10 100 70 20 أوافق 3 

 %14 4÷  20 10 0 30 20 ال أوافق

 %704 4÷  30 10 0 0 20 ال أدرن
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 د/مناقشة العبارة الرابعة من المحور الثاني
ة فيصبغوهنا  بغة دينية، ويوجهوهنا حنو اجلد بدال ة اجلمعيات الأبابي العربيةخرجيو املدارس  )يأارك

 من اللهو واللعب (
يوافق  سبة عالية من املستطلعني على  حة العبارة،ويأاطرهم الباحث الرأن، اىل حد كب ، ة 

القرى اليت فيها مدارس عربية اسالمية، واال ف ث  من القرى والبوادن واألرياف مجعياهتا الأبابية ال 
واللعب. ولعل امل رس أن العبارة مل تنص على أهنم يغ ون كل اجلمعيات  قة ة اللهوزالت أار 
 الأبابية.

 واليك اجلدول العاب للمستطلعني:
أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %7204 4÷  370 100 70 100 10 أوافق 4 

 %704 4 ÷ 30 0 10 0 20 ال أوافق

 %0 4÷  0 0 0 0 0 ال أدرن

 هـ/مناقشة العبارة الخامسة من المحور الثاني
اإلسالمية على تأسيس اجلمعيات التعاو ية ة الداخل، وسعوا ل سب  العربيةعمل خرجيو املدارس 

 العالقات التعاو ية مع بعض املنظمات اإلسالمية من اخلارس (
% بينما بلغت 70طلعني على العبارة، حيث بلغت  سبة أوافق يظهر من النتائج موافقة أكثر املست

%، ويوافق الباحث على هذه النتيجة، ويدلل على 204%، و سبة ال أدرن 704 سبة ال أوافق 
ذلك جبمعية دار القرآن واحلديث ، ودفعاهتا الستة، داخل وخارس طوىب،وكذلك مجعية احياء الرتاث 

مؤسسة البصر ال ويتية، وأ ها من اجلمعيات اخل ية، كلها تدار اإلسالمي ، وبيت الزكاة ال ويت، و 
 اإلسالميةواليك اجلدول العاب للمستطلعني: العربيةبواسطة خرجيي املدارس 

 
النسوووووووووووووووووبة  4÷  اجملموعأوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد



117 
 

 % األمور
 %70 4÷  320 100 70 70 10 أوافق 4 

 %704 4÷  30 0 0 10 20 ال أوافق

 %204 4÷  10 0 10 0 0 ال أدرن

 المحور الثالث :
 اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةمناقشة نتائج  تأثير المناهج  الدراسية في المدارس  

من وجهة نظر المديرين، والمدرسين، والطالب، وأولياء أمور الطالب في المدارس العربية 
 اإلسالمية:

 ارة األولى من المحور الثالثا/مناقشة العب
اإلسالمية على الوظائف احل ومية، ألن جوا ب العناية بالسياسة  العربية) ال يقبل خرجيو املدارس  

 قليلة ة املنهج  ( 
يظهر من النتائج موافقة أكثر من  صف املستطلعني على العبارة، ، ويأاطرهم الباحث الرأن، وان  

ة  العربيةن النسبة أعلى من هذا، أل ه منذ تأسيس املدارس كان يرى أ ه كان ينبغى أن ت و 
السبعينات من القرن املاضي، واىل اليوب، مل يظهر من اخلرجيني اال عضو برملاين واحد، ومل يظهر 

عضو سياسي، أن: مل يظهر رئيس بلدية، وال حىت حاكم مدينة، مما يدل على عزوف اخلرجيني وبه 
 التاب عن الوظائف احل ومية

 واليك اجلدول العاب للمستطلعني:
أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %2204 4÷  240 30 70 70 10 أوافق 1 

 %30 4÷  120 40 20 30 20 ال أوافق

 %704 4÷  30 20 10 0 0 ال أدرن
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 ب/مناقشة العبارة الثانية من المحور الثالث

رجيو املدارس  العربية احلديثة ليس هلم تأث  كب  ة احلياة السياسية ة مايل، خبالف خرجيي ) خ
 املدارس اإلسالمية التقليدية القدمية (.

يظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، وقد توافقت  تائج اجملموعة الثالثة األوىل على 
األمور عنهم قليال، ويوافقهم الباحث  حة العبارة، وذلك ألن  العبارة، وقد اخنفضت  سبة أولياء

خرجيي املدارس التقليدية القدمية، أمثال الأيخ عمر بن سعيد تال، وسامورن تورن، وكا  ان موسى، 
والأخ حممد األمني درامى، وأ هم، قادوا اجليوش، وكو وا الدول، وكان من خرجييها القضاة والوزراء 

رجيي املداس احلديثة؛ فال   اد  رى فيهم وزيرا، فضال عن رئيس دولة. واليك وأ هم، خبالف خ
 اجلدول العاب للمستطلعني:

أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  اجملموع

 %4704 4÷  230 40 20 20 20 أوافق 2 

 %3204 4÷  130 40 20 30 40 ال أوافق

 %10 4÷  40 10 20 10 0 ال أدرن

 ج/مناقشة العبارة الثالثة من المحور الثالث
 ) ال يتقلد خرجيو املدارس اإلسالمية منا ب قيادة عليا ة البلدية، وال ة اجملالس النيابية (

يظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، وكان الباحث يرى أن  سبة  ح أكثر من 
 العربيةجابات حم ة  وعاما، وذلك أ ه ال يوجد خريج واحد من املدارس %، مما جيعل اإل20

اإلسالمية أ بح عضوا برملا يا، أو أ بح  رئيسا للبلدية، وال مروحا ة ا ت اب أن من هذه 
اجملالس، ول ن لعل الذين مل يوافقوا  ظروا اىل الأطر األول، فظنوا  أ ه ماداب هناك قلة من اخلرجيني 

 لبلديات من قبل، وكان هلم  أاط ملحوظ، فعمموا القضية باعتبار تلك اجملموعة القليلة.عملوا ة ا
 واليك اجلدول العاب للمستطلعني:
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أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  اجملموع

 %20 4÷  240 40 40 20 10 أوافق 3 

 %2204 4÷  70 20 30 20 20 ال أوافق

 %1704 4÷  70 30 20 20 0 ال أدرن

 د/مناقشة العبارة الرابعة من المحور الثالث
اإلسالمية باحلمالت الدعائية اال ت ابية ة أروقتها أو داخل فصوهلا،  العربية) ال تسمح املدارس  

 ألن ة لوائحها أهنا مدارس دينية أ  سياسية (
العبارة، وهو أمر بديهي ال حيتاس اىل مناقأة طويلةفإن يظهر من النتائج موافقة كل املستطلعني على 

املدارس مجعيات أهلية، يأارك فيها مجيع األطياف، فإذا ما أ بحت مسرحا للسياسيني فإن ذلك 
سوف يؤثر على براجمها، بل رمبا أدى ة األخ  اىل تفف ك روابط أبنائها وخرجييها، واحداث 

 الفوضى.
 عنيواليك اجلدول العاب للمستطل

أوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

النسوووووووووووووووووبة  4÷  اجملموع
% 

 .%10 4÷  320 70 10 70 100 أوافق  4

 %10 4÷  40 20 10 10 0 ال أوافق

 %10 4÷  40 10 10 20 0 ال أدرن

 
 هـ/مناقشة العبارة الخامسة من المحور االثالث

اإلسالمية ما عا من االخنراط ة السياسية، او اال ت اب   العربيةدارس ) ال يرى املنهج  الدراسي ة امل
 كعضو برملاين،  أو عقد العالقات الطيبة مع احل ومات والسياسيني (. 
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واملعلمني  املديرينيظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، وقد توافقت  سب 
فريق، بينما جاءت  سبة أولياء األمور على النصف من  مثا ون ة املائة من كل والطالب، حيث عرب

ذلك،ولعل خمرجهم أهنم أ  مطلعني على مضمون املناهج وأهدافها، فلذلك عربوا حسب وجهة 
اإلسالمية، وان كان خرجيوها ال  العربية ظرهم، ويوافق الباحث على رأن األألبية ،فإن املدارس 

السياسة؛ فليس ذلك  اجتا عن كون املناهج تنهى عن ذلك، يقبلون على الوظائف احل ومية وال على 
بل هو  ابع عن  ظرة سي ولوجية معينة جتاه السياسيني، واال ة املنهج  موضوعات سياسية متعددة، 

فتوجه املدارس  وة  فس الوقت جند أن هناك عالقة وتعامال  بني املدارس والساسة واحل ومات، 
 ملدرسية، كما تستقبل املدارس زياراهتم.اليهم الدعوة ة املناسبات ا

 واليك اجلدول العاب للمستطلعني
أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد

 األمور
 النسبة % 4÷  اجملموع

 %70 4÷  210 40 10 10 10 أوافق 4 

 %2204 4÷  70 40 10 10 20 ال أوافق

 %704 4÷  30 10 10 10 0 ال أدرن

اإلسالمية  في  العربيةابع :مناقشة نتائج  تأثير المناهج  الدراسية في المدارس المحور الر 
من وجهة نظر المديرين، والمدرسين، والطالب، وأولياء أمور الطالب  المجال الغقلي الثقافي

 في المدارس
 
 
 
 
 

 العربية اإلسالمية: 
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 أ/مناقشة العبارة األولى من المحور الرابع:
 اإلسالمية احلديثة ة حد ذاته ظاهرة ثقافية هامة . العربيةا أاء املدارس  

يظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على  حة العبارة، والغريب ة األمر توافق  سب 
املدرسني، والطالب، وأولياء األمور، ة التعب  بأوافق، وال أوافق،  وارتفاع  سبة موافقتهم على  سبة 

%، ول ن لعل السبب أن بعض 100بنسبة  ذين كان يتوقع منهم أن جييبواموافقة املديرين، ال
املديرين اعتربوا أن ا أاء املدارس ظاهرة دينية فقط، و ظروا اىل املعىن املتبادر اىل الذهن للثقافة، وهو 

ب املعىن املرادف للتمدن واالهتماب بالعلوب االجتماعية واالقتصادية ومع اإلملاب جبا ب يس  من علو 
 الدين، فإن املدارس مل تؤسس لذلك.

ويوافق الباحث على  حة العبارة، فقد كا ت املدارس سببا ة فتح العقول، وتوعية اجملتمع،وتعليمه 
وا فتاحه على العامل بصورة أكرب ب ث  مما كان عليه األمر ة السابق، ففي السابق كان ينظر اىل  

ن، وأما املأايخ فلم ي و وا يعرفون اال القليل من أمور العامل طالب املدارس الفر سية فقط أهنم املثقفو 
اخلارجي، ول ن مناهج املدارس احلديثة تتضمن مواد اجلغرافيا والرتبية املد ية والتاريخ القومي مما كان 

 سببا ة  أر الثقافة.
 واليك اجلدول العاب للمستطلعني

أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 ألمورا

 النسبة % 4÷  اجملموع

 %1704 4÷  340 70 70 70 10 أوافق 1 

 %1204 4÷  40 10 10 10 20 ال أوافق

 %0 4÷  0 0 0 0 0 ال أدرن

 ب/مناقشة العبارة الثانية من المحور الرابع
 ال تابة .اإلسالمية مبناهجها احلديثة وسيلة حملو األمية، وحث اجملتمع على القراءة و  العربيةاملدارس 

يظهر من النتائج  موافقة  سبة عالية  من املستطلعني على العبارة، وقد عرب كل من املدراء واألساتذة 
% ويأاطرهم الباحث الرأن؛ فإن أألب هذه املدارس تقوب 100وأولياء أمور الطالب بنسبة 
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لتدريب، وال ت تفي بنأاطات مسائية يأارك فيها الطالب وأ هم، وبراجمها مجيعا حول التعليم، وا
فقط ة هذه النأاطات بل تضيف اليها تعليم اللغات احمللية وكتابتها، كالتدريب على   العربيةبتعليم 

 ، وأ مها. Balikukalan، وN'koكتابة و ا  و
 واليك اجلدول العاب للمستطلعني

أوليووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

 النسبة % 4÷  اجملموع

 %7704 4÷  370 100 70 100 100 أوافق 2 

 %204 4÷  10 0 10 0 0 ال أوافق

 %0 4÷  0 0 0 0 0 ال أدرن

 ج/مناقشة العبارة الثالثة من المحور الرابع
 الفصحى  العربيةاإلسالمية احلديثة من خالل مناهجها دور التحدث باللغة  العربيةأحيت املدارس 

ثر املستطلعني على العبارة، وهو رأن  حيح، وظاهر، ألن الطالب اليوب يظهر من النتائج موافقة أك
بطالقة، ويستمعون اىل وسائل اإلعالب امل تلفة، ويعربون عن أ فسهم كيف واءوا،  العربيةيتحدثون ب

بينما جند أن املأايخ القدامى الذين درسوا على املناهج التقليدية القدمية،أألبهم امنا يفهم لغة 
ال يستطيع التحدث هبا، حىت أن بعضهم ال يستطيع قراءة خطوط املطابع، وأالبا ما تسمع ال تب، و 

أو هذه كتابة مدرسية .واليك اجلدول   شوروقي(بعضهم اذا عجز عن قراءة كتابة : ) حنن ال  عرف 
 العاب للمستطلعني.

 
 
 
 

أوليووووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

لنسوووووووووووووووووبة ا 4÷  اجملموع
% 
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 %70 4÷  320 100 70 70 100 أوافق 3 

 %10 4÷  40 0 30 10 0 ال أوافق

 %0 4÷   0 0 0 0 ال أدرن

 د/مناقشة العبارة الرابعة من المحور الرابع
اإلسالمية احلديثة عقول الناونة على العامل اخلارجي من خالل مواد  العربية)فتحت مناهج املدارس 

 املد ية والتاريخ القومي (.اجلغرافيا، والرتبية 
يظهر من النتائج موافقة أكثر املستطلعني على العبارة، وقد وقف الباحث على هذه احلقيقة ة بداية  

كتابة املقررات حسب املنهج  اجلديد،حيث الحظ فيها كث ا من األمور املتعلقة بالبينة، وونون 
ول العامل عامة، وافريقيا خا ة، وبدول احل ومات، والعالقات االجتماعية، وكذلك احلديث عن د

أرب افريقيا على وجه اخلصوص، وكذا التاريخ القومي الذن يتناول اإلمرباطوريات واملماليك القدمية، 
وكل ذلك مما يساهم ة فتح عقول الناونني واملامهم مبا جيرن حوهلم من القضايا، واإلملاب جبزئ من 

 ماضي أمتهم وحاضرها
 لعاب للمستطلعني.واليك اجلدول ا 

أوليوووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

النسوووووووووووووووووبة  4÷  اجملموع
% 

 %74 4÷  310 100 10 100 100 أوافق 4 

 %204 4÷  10 0 10 0 0 ال أوافق

 %204 4÷  10 0 10 0 0 ال أدرن

 
 

 هـ/مناقشة العبارة الخامسة من المحور الرابع
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اإلسالمية، فتحت لل رجيني فرص االلتحاق  العربيةالفر سية ة مناهج املدارس تعزيز وتقوية اللغة 
 حبامعات الدولة، والتوظيف 

يظهر من النتائج أن أكثر املستطلعني يوافقون على  حة العبارة، ولعل مرد ذلك هو رمسية اللغة 
 الفر سية ة مايل.

لطالب باجلامعة املالية، بعد اعتماد الأهادة ة التحاق كث  من ا العربيةوال خيفى أثر تقوية اللغة 
اإلسالمية، واليت يدرس طالهبا املواد العلمية والرياضية بالفر سية على  العربيةالثا وية ة املدارس 

جا ب مواد لغوية أخرى، فيلتحقون بعد املرحلة الثا وية باجلامعة املالية، والغريب أهنم أالبا ما يتفوقون 
الفر سية األ ليني،وكذلك الذين اليلتحقون باجلامعة يتلقون دورات بسيطة ة على طالب املدارس 

التدريب على األجهزة املعلوماتية، وحيصلون على توظيف من قبل التجار الذين حيتاجون اىل أمني 
اإلسالمية  العربيةيدون معلوماهتم ة احلاسوب بأسعار مناسبة، وبأما ة، فيجدون طالب املدارس 

% من األساتذة بأهنم ال يوافقون على العبارة، فلعل ذلك 40قوب بذلك، وقد أجاب أحسن من ي
راجع اىل  ظرهتم اىل أ فسهم حيث مل حيصلوا على وظائف ومل يتم نوا من االلتحاق جبامعات 

 الدولة،
 واليك اجلدول العاب للمستطلعني.

أوليووووووووووووووووووووووووووووووووواء  الطالب املدرسون املديرون اإلجابة العدد
 األمور

النسوووووووووووووووووبة  4÷  اجملموع
% 

 %10 4÷  320 100 70 40 10 أوافق 4 

 %20 4÷  10 0 10 40 20 ال أوافق

 %0 4÷  0 0 0 0 0 ال أدرن

 صدق االستبانة  .
لتحقيق الصدق الداخلي لالستبا ة است دب الباحث الدرجة النسبية، حيث تقاربت النسب ملنوية 

ني فقط: حيث عرب أولياء أمور الطالب فيها بعدب ل ل االستبا ات بأ ل كب  و اللهم اال ة حالت
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املوافقة بنسبة منوية متد ية جدا و مما يدل على التعب  الصادق الذن عرب به كل املفحو ني عما 
 يعتقدو ه  حيحا.
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 الفصل الخامس
الدراسية في المدارس  المناهج في أثروالتحليالت واالستنتاجات والمقارنة  نتــــائج الدراسة 

 قديماً وحديثاً  لعربية اإلسالمية بجمهورية ماليا
ان هذا النظاب التعليمي أعد هلذا الوطن أطرا أكفاء ة حقلهم، وخيدمون اجملتمع ة اجملاالت 

االقتصادية، واالجتماعية، والعقلية والثقافية بدرجة أعلى، أ  أهنم يأاركون بصورة ضعيفة ة اجملال 
 السياسي. 

املنوية السابقة ة االستبا ات، فإ ه مي ن القطع بأن ما تقدب من  تائج ة الباب وبالنظر اىل النسب 
اإلسالمية اذا قامت بتطبيق  العربية%.وأن املدارس 14الرابع  حيحة، اىل حد تزيد  سبته على 

املنهج  الرمسي اجلديد كما ينبغي فإهنا سوف تتقدب تقدما كب ا، ة كل اجملاالت، ورمبا سحبت بساط 
الوظائف العمومية وأ ها من حتت أرجل املتبوئني عليها حاليا؛ من طالب املدارس الفر سية وأ هم. 

مما يستدعي تضافر اجلهود من القائمني على هذه املدارس؛ ملراجعة املنهج  مراجعة متفحصة مرة 
عن  أخرى، ووضع أهداف عامة وخا ة جلميع مواد املنهج ، وحسب املراحل الدراسية، والبحث

 اإلسالمية.  العربيةلتمويل املدارس إستراتيجية وسائل 
اإلسالمية  العربية: أن هذه النتائج تؤكد  حة الفرض الذن ينص على أن ملناهج املدارس والخالصة

ة مجهورية مايل تأث ا كب ا ة اجملاالت االجتماعية، واالقتصادية،والدينية، والثقافية،وضآلة تأث هم ة 
 السياسية.اجملاالت 

كما تؤكد عدب  حة الفرض الذن ينص على عدب تأث  خرجيي هذه املناهج ة اجملاالت 
االجتماعية، واالقتصادية،والدينية، والثقافية، وأ ه يتحتم اأالق هذه املدارس، أو تغي  مناهج التعليم 

 فيها تغي ا جذريا .
ه املناهج ة اجملاالت السياسية وأيضا تؤكد عدب  حة الفرض الذن ينص على تأث  خرجيي هذ

 واحل ومية.
اإلسالمية ة مجهورية مايل ال يليب  العربيةكما تؤكد  حة الفرض الذن ينص على أن حمتوى املدارس 

حاجات اجملتمع املايل بصورة كاملة؛ ألن اجملتمع املايل املسلم ة أمس احلاجة اىل السياسي 
 هذه املناهج ال خترس أمثال أولنك الساسة.املسلم.الذن يدافع عن حقوق املسلمني، و 
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 ل : نتائج االستباناتالمبحث األو 

 اإلسالمية  العربيةأوال: أثر المناهج  الدراسية في المدارس 
 في المجال االقتصادي: 

أو ة  العربيةكل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس % من املفحو ني  أن  77،4و=يرى 1
 (مناهج هذه املدارس حتث على ال سب احلالل واألكل من كسب اليد. األعمال احلرة، ألن

الراتوووووووووووووووب الأوووووووووووووووهرن للمووووووووووووووودرس يفيوووووووووووووووده اىل حووووووووووووووود  % مووووووووووووووون املفحو وووووووووووووووني أن  14  يووووووووووووووورى= 2
 كب ، وهو أفضل من راتب العامل العادن .

اإلسالمية دور ة ختفيف  سبة البطالة بتبين   العربيةللمدارس من املفحو ني  أن  %12،4= يرى 3
 من األساتذة (كث  

تساهم ة دفع عجلة االقتصاد  ة %من املفحو ني  أن املدارس العربية اإلسالمية 12،4يرى = 4
 املنطقة مبا يزاوله مت رجوها من  أاطات اقتصادية، أو من خالل رواتبهم الأهرن.

 اإلسالمية  يتوجه اىل خارس العربيةأن معظم خرجيي املدارس %من املفحو ني  22،4يرى = 1
مايل للتجارة واألعمال احلرة، وتساهم حواالهتم البن ية ة اقتصاديات املنطقة  بصفة خا ة والدولة 

 بصورة عامة.
 اإلسالمية   العربيةثانيا/ أثر المناهج  الدراسية في المدارس 
 في المجال  االجتماعي

ة الأؤون اإلسالمية يسامهون  العربيةأن خرجيي املدارس %من املفحو ني  22،4يرى = 1
 االجتماعية للبلد، ويتمتعون بثقة اجملتمع وتقديره هلم .

اإلسالمية ينظمون برامج اذاعية تتناول  العربيةأن خرجيي املدارس % من املفحو ني  1704يرى  =2
القضايا االجتماعية، وتناقش املأ الت اليت هتم اجملتمع، وهم أفضل ب ث  من خرجيي املدارس 

 جملال .الفر سية ة هذا ا
أ ه كان لل رجيني من املدارس العربية اإلسالمية أثر كب  ة % من املفحو ني  7704يرى  =3 

 ختفيف مؤن الزواس، واجلنائز وأ ها، وختفيف الفوارق الطبقية.
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أن اخلرجيني من املدارس العربية اإلسالمية يأاركون ة اجلمعيات %من املفحو ني  7204يرى  =4
 ا  بغة دينية، ويوجهوهنا حنو اجلد بدال من اللهو واللعب الأبابية فيصبغوهن

أن اخلرجيني من املدارس العربية اإلسالمية عملوا  على تأسيس %من املفحو ني  70يرى = 4
اجلمعيات التعاو ية ة الداخل، وسعوا ل سب العالقات التعاو ية مع بعض املنظمات اإلسالمية من 

 اخلارس .
 اإلسالمية   العربيةالدراسية في المدارس  ثالثا / أثر المناهج 

 في المجال السياسي
أن اخلرجيني من املدارس العربية اإلسالميةال يقبلون على الوظائف % من املفحو ني  2204يرى =1

 احل ومية، ألن جوا ب العناية بالسياسة قليلة ة املنهج .
ة اإلسالمية ليس هلم تأث  كب  ة أن اخلرجيني من املدارس العربي%من املفحو ني  4704يرى =2

 احلياة السياسية ة مايل، خبالف خرجيي املدارس اإلسالمية التقليدية القدمية .
أن اخلرجيني من املدارس العربية اإلسالمية ال يتقلدون منا ب % من املفحو ني  20رى = ي3 

 قيادة عليا ة البلدية، وال ة اجملالس النيابية .
اإلسالمية ال تسمح باحلمالت الدعائية  العربيةأن املدارس املفحو ني  .% من 10رى =ي4

 اال ت ابية ة أروقتها أو داخل فصوهلا، ألن ة لوائحها أهنا مدارس دينية أ  سياسية .
اإلسالمية ال يرى ما عا من  العربيةأن املنهج  الدراسي ة املدارس % من املفحو ني  70رى = ي4

ية، او اال ت اب كعضو برملاين،  أو عقد العالقات الطيبة مع احل ومات االخنراط ة السياس
 والسياسيني . 

 اإلسالمية  العربيةرابعا : أثر المناهج  الدراسية في المدارس  
 في المجال الغقلي الثقافي:

اإلسالمية احلديثة ة حد ذاته ظاهرة  العربيةأن ا أاء املدارس  %من املفحو ني  1704رى = ي1
 افية هامة .ثق
اإلسالمية مبناهجها احلديثة وسيلة حملو األمية،  العربيةأن املدارس %من املفحو ني  7704رى = ي2

 وحث اجملتمع على القراءة وال تابة .
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اإلسالمية  العربيةاإلسالمية أحيت املدارس  العربيةأن املدارس % من املفحو ني  70رى = ي3
 الفصحى  العربيةث باللغة احلديثة من خالل مناهجها دور التحد

اإلسالمية احلديثة فتحت عقول الناونة  العربيةأن مناهج املدارس % من املفحو ني  74رى = ي4
 على العامل اخلارجي من خالل مواد اجلغرافيا، والرتبية املد ية والتاريخ القومي (.

اإلسالمية،  العربيةارس أن تعزيز وتقوية اللغة الفر سية ة مناهج املد%من املفحو ني  10رى =4
 فتحت لل رجيني فرص االلتحاق حبامعات الدولة، والتوظيف 

 المبحث الثاني : 
 االستنتاجات والتحليالت والمقارنة بين تأثير المناهج القديمة والحديثةنتائج 

 :وما تفرع عنه ويعترب جوابا عن السؤال الرئيسي الثاين من أسنلة البحث
 اسية في المدارس العربية اإلسالمية في جمهورية مالي قديما وحديثاما تأثير المناهج الدر  

ب من  2010وو  2011وقد مت ن الباحث أثناء اجراء الدراسة امليدا ية ة مجهورية مايل فيما بني 
اجراء العديد من االتصاالت واجراء الزيارات اخلا ة ل ث  من املدارس العربية اإلسالمية؛ من أجل 

ك ة مدينة مباكو، وسيغو ومناطق ة كان. ومت ن من زيارة معظم مدارس اقليم  املالحظة وذل
 كولي ورو، وكذلك أخذ التأمالت من كتب الس  والتاريخ اإلسالمي والتاريخ القومي للأعب املايل.

وقاب بتدوين مالجظاته أثناء زيااته عن مدى تطبيق املنهج الرمسي للمدارس العربية اإلسالمية،كما 
على جداول احلصص، ومدى التزاب املدرسني بتطبيق املنهج، واحرتاب جداول احلصص، وال تب  اطلع

املوجودة من كتب املنهج واملعدومة منها،ووجود م تب للمدير ومساعدين له، ووجود مجعية أولياء 
هم أمور الطالب، وحتدث مع القائمني على هذه املدارس عن موارد املدارس، ورواتب املدرسني، ودور 

ة العالقات االجتماعية، ومدى  توجههم حنو السياسة وأ ها.وكذلك مدى التزاب الطالب بتعاليم 
اإلسالب ، داخل وخارس املدرسة، وقد ت ون لدى الباحث حصيلة كب ة من املعلومات ساعدته على 

 احلياة ت وين رؤيا واضحة عن مدى تأث  املناهج الدراسية  ة املدارس العربية اإلسالمية، ة
للمجتمع املايل قدميا زحديثا، واليك  تائج االقتصادية واالجتماعية، والسياسية، والعقلية والثقافية،

 :هذه التأمالت، واملالحظات ،واملقار ات
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هناك فرق بني التأث ين عند الفحص والتحليل الدقيق،فنجد أن املناهج القدمية كا ت تعليما مع 
ا ثقافة منافسة، أو مواتية من الثقافات األخرى،وكا ت مرعية من قبل الرتبية والعمل، ومل ت ن هل

احل ومة، تتلقى الدعم منها،وتنأئ هلا املدارس واملساجد واجلوامع وامل تبات العلمية، وتغدق على 
العلماء وطلبة العلم العطاءات الس ية ،وتتحمس لنأر تعاليمها،  فأثر هذا احملتوى  القدمي ة 

ا واضحا، وسريعا ، فما أن دخل ة املنطقة حىت أظهر معامله على احلياة من وىت اجملتمع تأث  
 واحيها، وتقبل اجملتمع املايل هذه الثقافة على درجات متفاوتة، بعضها بال لية، وبعضها اآلخر 
   بغها اإلسالب بصبغة اسالمية وان بقي أثرها الوثين اال أهنا مل تعد متارس  بالطريقة السينة ، كما

 كان عليه األمر ة اجلاهلية.
% من 74أما ة العصر احلديث فإن هذه املناهج ال زالت تقوب هبذا الدور الريادن، حيث أن 

الأعب مسلمون، ويؤدون الأعائر الدينية  متنورين بأثر هذه املناهج، ويقوى التأث  ويضعف ة 
هنا ا طدمت بثقافة أخرى متفوقة املناطق حسب تطبيقهم للمحتوى ؛ ل ن مأ لة املناهج احلديثة أ

 وعا ما ، ومرعية من قبل ح ومة الدولة و اليت ختلت عن رعاية اللغة العربية والثقافة إلسالمية و 
وأ بحت راعية لثقافة أجنبية ال متثل عقلية الغالبية العظمى من الأعب، وال معتقدها الديين، وال 

بعت بصبغة اسالمية اال أن أ حاهبا كما يقول احلق تتضمن القيم واملثل اإلفريقي العليا اليت ا ط
{ أال وهي الثقافة الغربية الفر سية، اليت عمل 1سبحا ه وتعاىل   يعلمون ظاهرا من احلياة الد يا 

االستعمار على ترسيخ دعائمها، وتعميق أثرها ة البالد ب ل ما أوتيت من قوة، وذلك بناء على 
ية، ومعرفتها أن الثقافة املنافسة هلا هي الثقافة العربية اليت سبقتها حقدها على اإلسالب وأهله من  اح

اىل املنطقة بقرون كث ة، بل كان أبرز الذين وقفوا ة وجهه من مت رجي هذه املدارس مبناهجها 
 التقليدية.

 فإذا كان أحد أبناء هذه املنطقة من مت رجي هذه الثقافة و وهو سامورن تورى و استطاع أن يقف ة
سنة رأم ما عند املستعمر من قوة، فال بد من القضاء على هذه الثقافة  17وجه املستعمر طيلة 

 لي لو اجلو للمستعمر مث ألذ ابه من بعده.

                                                           

1
 [7القرآن ال رمي سورة الروب اآلية ]  ـ
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رافق ذلك ا بهار أرباب الثقافة العربية اإلسالمية واجملتمع كله بالثقافة اجلديدة، املد ية الغربية املتطورة، 
يعتربون مثقفني  ن يتولون املنا ب القيادية العليا ة الدولة، وهم الذين طرا ألن مثقفيها هم الذي

معرتفني هبم من قبل الدولة، أما أ هم فحىت لوفاقهم اثين عأر مرة، فال يعد مثقفا ما داب ال  يتقن 
اللغة األجنبية، أضف اىل ذلك ما أ اب الثقافة العربية اإلسالمية من وهن ابان الغزو املغريب وما 

 104عدها، وما أ اب املثقفني من هتميش واضطهاد ة الفرتة االستعمارية اليت استمرت حوايل ب
 ب(، حىت رضي العلماء واملثقفون بالدون، أو أجربوا على الرضي بذلك.1720ب و 1147سنوات ) 

 ولنعقد مقار ة بني احملتوى  قدميا واحملتوى  حديثا
 اجلديد  املنهج القدمي  املنهج 
 له ثقافات منافسة وقوية: الفر سية، االجنليزية ي ن له ثقافات منافسة، أو مواتية مل 1  
 مرعية من قبل احل ومة بصورة مراوأة كان مرعيا من قبل احل ومة بصورة جيدة 2  
 ال تبين له احل ومة مدارس فضال عن امل تبات تبين له احل ومة املدارس  وامل تبات  3  
 ال تنفق احل ومة عليهم،وقد تتبىن منهم  ادرا ى مدرسيه وطلبة العلمتنفق احل ومة عل 4  
 ينظر اىل مثقفيه بأهنم مت لفون، أ  مثقفني كان يعرتف ألربابه بأهنم مثقفون متحضرون 4  
كان اجملتمع منبهرا به  ومقبال عليه، وواثقا  2 

 من مستقبل دارسيه
اجملتمع منبهر بثقافة أخرى، ومتأ ك ة 

 دارسيه، ومنقسم ة اإلقبال عليه، لمستقب
 % من اجملتمع مسلمون.74 مل ي ن معظم الأعب قد أسلم بعد 7  
مصادره موحدة ) املذهب املال ي ( من  1  

 مدارس مشال افريقيا ، ومصر أالبا.
مصادره وىت، مال ية، حنبلية)السعودية، مصر، 

 املغرب، ليبيا، العراق، لبنان،السودان(
ال يتجاوز مثقفوه مرتبة: ائب ة الربملاين، سف   قفوها منا ب عليا ة الدولةيزاول مث 7

 ة دولة عربية، أو مدير .
ويريدون االلتحاق بركب احلضارة مرة األخرى، ،ول ن أرباب الثقافة اإلسالمية قد تنبهوا من جديد  

ن خالل مبادئ املساواة، بدأوا يطالبون حبقوقهم مبوجب القوا ني اليت وضعتها احل ومة أ فسها م
حقوق املواطنة، وحقوق الرعاية الدينية، واحرتاب املعتقدات، وحرية الرأن والتعب . مما أرأم احل ومة 
 على التنازل على رأباهتم ول ن خبطى بطينة متل نة، فهي ختاف على  فسها من  احية أن ال

قافتان وفق احملتوى  اجلديد، هذا من  احية يزامحهم املثقفون ابالثقافة العربية، الذين ست ون عندهم ث
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ومن  احية أخرى  خوفهم من أسيادهم الذين ميولوهنم لنأر ثقافتهم، وال يسمحون مبد يد العون من 
هذه املساعدات اىل الثقافة العربية املنافسة لثقافتهم، ولذا جتتهد احل ومة ة معرفة تعداد مجيع 

ن خالل املفتأيات واألكادمييات، مث تقوب بطلب املساعدة أساتذة هذه املدارس مع عدد طالهبا م
باسم هؤالء مجيعا، وعند توزيع املساعدات ال حتصل املدارس العربية اال على الفتات منه، وة الواقع 
ليست هناك مراجع تذكر  سبة املعو ات اليت تصل اىل املدارس العربية مقار ة باحلجم ال لي 

، مساعد مدير مركز رقي محمد يالكوي، وقد اتصل الباحث باألستاذ للمعو ات احل ومية للتعليم
اللغة العربية التابع لوزارة التعليم، ملعرفة هذه النسبة، فأفاد الباحث بأن هناك  ندوقا إلعا ة املدارس 

مدرسة  عربية، ول ن ليس هناك دراسة للمقار ة  20، وقد استفادت من هذا الصندوق ما يقارب 
 و ة للمدارس اإلسالمية واملدارس النظامية.بني  سب املع

أ ه حبث عن هذه النسبة فلم جيدها ال ة املقابالت، وال  1كما أفاده باحث آخر وهو علي حيدرى
ة وثائق الدوائر احل ومية.فأ بحت املطالبة حبقوق املدارس العربية اإلسالمية بني املدارس واحل ومة،  

أن هلا حقوقا كب ة على احل ومة و ضمنتها   ، تعلم اليتيمكما بني اليتيم والو ي السيئ على 
هلا احل ومات السابقة على االستعمار و كما ضمنا هلا أيضا بفض فقرات الدستورو ول ن كيف حتصل 

 على هذه احلقوق؟
وفيما يلي حناول أن  لم بنبذة عن تأث  املناهج العربية اإلسالمية على اجملتمع املايل قدميا وحديثا. 

 وذلك ة أربغة مطالب:
 

 :ولاأل طلبالم
 أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة االجتماعية في مالي:في الحياة االقتصادية

 قديما وحديثا
 أ/ أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة االقتصادية للمجتمع المالي قديما:

 ودان الغريب و قبل اسالمها و تقوب على اإلقطاع واالستغالل كا ت األوضاع االقتصادية لأعوب الس

                                                           

 ول املؤسسات التعليمية ة مايل .حيضر املاجست  ة اجلامعة اإلسالمية، حايل مطالب  علي حيدرىـ1
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 واالحت ار، مما زادها ختلفا، فقد كان امللوك وويوخ القبائل هم الذين ميل ون األراضي وقطعان
 املاوية والثروات املعد ية، وأما سواد الناس فلهم احلرمان والأقاء واال فأرواحهم فداء. 

ة أيسر من على وجه األرض من ملوكها مبا لديه من األموال املدخرة يقول ابن حوقل: )) وملك أا 
 ((. اهو1من الترب املثار على قدمي األياب للمتقدمني من ملوكهم وله 

 وكا ت التجارة ة أيدن طوائف من العرب والرببر والسودا يني جينون منها أرباحا طائلة؛ والتعامل 
على أ اس معينني؛ اذ كان  ظاب امل اث عند بعض  بالربا وائع وحالل.وكا ت املواريث ح را

السودا يني خيص بالرتكة ابن الزوجة األوىل بالرأم من زواجهم بأكثر من زوجة واحدة، وعند البعض 
 2ال يرث الرجل اال أبناء أخته دون بنيه.

م االقتصادية، وبعد أن اعتنق السودا يون اإلسالب، وا تأرت الثقافة العربية اإلسالمية، تغ ت أوضاعه
سواء ة التملك أو ة الضرائب؛ اذ لإلسالب  ظامه االقتصادن اخلاص به؛ ففت النظاب اإلسالمي ة 
اإلرث تلك الثروات الض مة ، وأ بح مجيع أفراد األسرة السودا ية يرثون، وا تهى اىل حد بعيد  ظاب 

وال ي ره عليه.وتغ   ظاب  الس رة والتسلط على حياة الناس؛ فأ بح العامل يتقاضى أجر عمله،
الضرائب؛ فأ بح األأنياء  يدفعوهنا للفقراء ) الزكاة( ، وتغ   ظاب توزيع الغنائم وضرائب التجارة؛ 
فأ بحت هلا مصارف تعود على اجملتمع كله بالنفع، بعد أن كان يستأثر هبا امللوك واألمراء، وحرب 

فظهرت  ناعات ، بالسعي ة طلب الرزق  اإلسالب الربا والغش واستغالل حاجات الناس وأمر
تنطون على مهارات فائقة وجتارة منظمة تنظيما حم ما؛ فقد برع السودا يون ة التجارة، واهتموا هبا 
اهتماما بالغا؛ فنظموا األسواق ة والتة ،أيارو، وجىن، وكوميب  احل، وا ياين، وتنب ت، وأاو، 

جار داخل وخارس البالد، وعرب الطرق املو لة اليها؛ مما أمن وأ ها، وكفل امللوك األمن والرعاية للت
التجار  وعمل على رواس التجارة، وبرع ملك أا ة مث ملك مايل مث ملك سنغان ة احملافظة على 
قيمة ذهب بالد السودان الغريب ة األسواق العاملية ف ان يستصفي البدر ال ب ة من الذهب لنفسه 

 لناس فيهون.لنال ي ثر الذهب بأيدن ا

                                                           

 101ب ( ص، و1724)ب وت ،لبنان سنة: 1ط صورة األرض أو المسالك والممالك،ابن حوقل النصييب، 1

 172ب(، ص1147) اجلزائر: 1، طالمغرب في ذكر بالد أفريقية والمغربو أبو عبيد الب رن،  2
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 ب / أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة االقتصادية للمجتمع المالي حديثا

ان الرتبية األساسية اليت يتلقاها الطالب من خالل هذه املناهج حتث على العمل واالعتماد على 
ة االقتصادية بأعماهلم النفس، ومن مّث فإن الّسواد األعظم من طلبة هذه املدارس يسهمون ة التنمي

احلرّة من تدريس، وجتارة، وزراعة، وحرف، كما يقوب أفراد طلبتها بتأسيس املدارس برسوب دراسية 
 قليلة؛ خلدمة املواطنني.

 ومبا أن طالب هذه املناهج ال يوظفون من قبل الدولة؛ فإن كث ا منهم يتوجهون اىل خارس الدولة 

ب عن الذهب واملاس، كما يعمل بعضهم ة املصا ع، أو يؤسسون فيزاولون مهنة التجارة أو التنقي
وركات الأحن ة الصني أو السعودية أو اإلمارات العربية املتحدة، اىل دول افريقيا السوداء. وكل 
هذه األعمال تدر على الدولة مليارات الفر ك سيفا، مبا حيولون اىل البنوك أو اىل ذويهم من 

ون من عقارات أو يبنون من دور؛ مما يدفع عجلة االقتصاد اىل األماب.هذا العمالت الصعبة؛ أو يأرت 
 على مستوى األفراد. 

كان هلم أثر واضح   –رأم قلتهم  –وأما على الصعيد الوطين فإن األفراد الذين استوعبتهم احل ومة 
صاد الوطين؛ بإقناع ة دفع عجلة الدبلوماسية املالية العربية اىل األماب ؛ فأسهم ذلك ة ازدهار االقت

أاو. والتلفزة الوطنية،وسّد  –الدول العربية بتمويل املأاريع، أو املسامهة ة اجنازها كطريق سيفارى 
سيلينغى، وجسر خادب احلرمني الأريفني: امللك فهد تغمده اهلل برمحته، وهناك آخرون يعملون ة 

 ية، ويسهمون ة التنمية االجتماعية، سفارات أو قنصليات الدول العربية ة مايل، واهلينات اخل
وتقدمي املساعدات للمحتاجني: أذائية ، و حية، كبيت الزكاة ال وييت، ومجعية احياء الرتاث 
اإلسالمي، ومجعية الفاروق، ومجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، وادارة املساجد واملأاريع اخل ية، وجلنة 

أباب اإلسالمي، وأ ها من اجلمعيات، واملنظمات اليت تعمل ة مسلمي أفريقيا، والندوة العاملية لل
 1مايل مبفردها أو التعاون مع اخلّرجيني. 

                                                           

1
 .7ص (  ب2002حبث مل ينأر  تحليل نظام التعليم العربي األهلي في ماليرمحن سيسى:عبد ال ـ
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 :نيالثا طلبالم 
 في الحياة االجتماعيةأثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة االجتماعية في مالي:

 قديما وحديثا
 ة في الحياة االجتماعية في مالي قديما:أ/ أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمي

كان لتحول الز وس اىل اإلسالب أثر بعيد ة حياهتم االجتماعية، ألن اإلسالب ال يقيم وز ا للفوارق 
اللو ية أو اجلنسية، وامنا يقوب على جمتمع ديين يسوده اإلخاء واملساواة واحلضارة اإلسالمية، وقد كفل 

ن كث  من عاداهتم وطبائعهم الوحأية، وضمن هلم الرتقي ة مضمار هلم املناهج القدمية الت لي ع
 احلضارة عقليا وخلقيا وماديا واجتماعيا.

وتتمثل احلياة االجتماعية ألهل السودان الغريب قبل اعتناق اإلسالب ة ما ذكره الدكتور حممد عبد اهلل 
 يب افريقيا( حيث يقول:النق ة، ة رسالته: الوتأث  اإلسالمي ة السودان الغريب) أر 

)) كا ت للقبائل السودا ية و قبل اسالمها و أ ظمة اجتماعية دقيقة  ارمة، يسهر على تنفيذها و ة 
زعمهم و أرواح أسالف القبيلة من األموات. ومظاهر هذه احلياة خمتلفة؛ فاجملتمع طبقي، األموات هم 

ياء واألموات، مث ويوخ العأائر، مث ال هول، مث الرؤساء الفعليون، وويخ القبيلة هو الواسطة بني األح
من يلوهنم حسب طبقات السن الواحدة. وبعض طوائف اجملتمع أجناس كاحلدادين واحلذائني. وكا وا 
يقتلون أن فرد حتل فيه روح وريرة كما يزعمون. وخوفهم من األموات دفع بعض القبائل األفريقية اىل 

 ت بعض القبائل ترتك امليت ة العراء هنبا للوحوش اال الأيوخ ذون تقدمي الضحايا والقرابني هلم، وكا
 (( اهو.1الثراء ف ا وا يدفنوهنم. واجملتمع قبلي ينن بالرذائل واملتناقضات، والغريب عن القبيلة عبد هلا

وكان هناك أ ظمة جاهلية ة الزواس و ظاب األسرة، من حيث: التعدد الفاحش ،الذن ال حد 
 خدان، والصدائق، والعصبية القبلية، وسفك الدماء ألتفه األسباب.له،واختاذ األ

وبعد أن اعتنق السودا يون اإلسالب تغ ت أ ظمتهم وحياهتم االجتماعية تلك، اذ لإلسالب  ظامه 
االجتماعي اخلاص به؛ فزالت الفوارق اجلنسية واللو ية والطبقية بني املسلمني، وكو ت العنا ر البأرية 

 واحدا يدين فقط لإلسالب بالوالء.هناك عنصرا 

                                                           

1
 .241مرجع سابق ص  التأثير اإلسالمي في غرب إفريقياالدكتور حممد عبد اهلل النق ة، ـ
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وكرب اإلسالب اإل سان حيا وميتا، فحرب سفك دمه ألتفه األسباب، وأوجب دفنه ، وحرب تركه بالعراء  
هنبا للوحوش، وعلى هذا النحو سرعان ما يصبح األسود املتحول اىل اإلسالب مع اخوا ه املؤمنني 

 على قدب املساواة.
مبادئ التآخي اإل ساين وتنفيذه تنفيذا عمليا، واالهتماب باإل سان كآدمي وعلمتهم املناهج التعليمية 

جيب تعليمه، وحسن تربيته ومحايته من أن  وع اعتداء، وسرعان ما اختفت كث  من املظاهر الرببرية 
 واجلهل واخلرافة الدينية.

الزوجات ة أربع، كما أ ت هذه املناهج التعليمية  ظمهم ة الزواس و ظاب األسرة، وحصرت عدد 
ورفعت م ا ة املرأة، وأحاطت األسرة بسياس من احلصا ة، وكفلت ألبنائها الرتبية، ووضعت  ظاما 
عادال لتوزيع الثروة بني أفراد األسرة مجيعا اذا مات أحد أفرادها بدال من استنثار ابن الزوجة األوىل 

 بالرتكة كلها، أو ابن األخت دون أبناء الصلب.
لك املناهج  لة األسرة باجملتمع املسلم حىت سادت أفراده األخوة والرتاحم واملواساة، كما وثقت ت

وقضت و اىل حد كب  و على التناحر بني القبائل، وأضعفت العصبية القبلية، وأحلت حملها التآخي 
 والتنا ر باإلسالب اىل حد كب .

  ة تغي  مالمح احلياة اإلجتماعية، وباجلملة فإن املناهج الدراسية القدمية قد جنحت اىل حد كب
وحىت ذلك القليل الذن مل ينجح ة ازالته بال لية فقد جنحت اىل حد كب  ة  بغه بصبغة اسالمية 
متحضرة، فتجد أ ه حىت الوثين أو الذن ال يصلي، يتقزز اذا قلت له يا كافر أو يا مأرك، وعند 

 فار بعيد األضحى،ويضحون، ويقومون مجيعا باخلتان، ذحبهم يقولون بسم اهلل، بل حيتفل كث  من ال
وي تفون و أالبا و بأربع زوجات، وأأرب من ذلك أن ال اهن عندما ينفث ة العقد ، يقول ) تو 

 بسم اهلل (وكذا الرمال عندما خيط ة الرمل يقول )بسم اهلل(.
 في مالي حديثاب / أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة االجتماعية 

خريجو  ة حبثه: حتليل  ظاب التعليم العريب األهلي ة مايل:] 1يقول الدكتور/ عبد الرمحن سيسى
 التعليم العربي وأثرهم على المجتمع: 

                                                           

1
.7ص (  ب2002حبث مل ينأر  تحليل نظام التعليم العربي األهلي في ماليعبد الرمحن سيسى:ـد/
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 ان هذا النظاب التعليمي أعد هلذا الوطن أطرا أكفاء ة حقلهم، وخيدمون اجملتمع ة جماالت عديدة: 

يعد هذا اجملال أكثر امليادين اليت يعمل فيها اخلرجيون: كاإلمامة،  :المجال الديني واألخالقي
والوعظ، والعمل على االستقرار، وتوحيد  فوف املسلمني؛ بالت فيف من حدة اخلالفات الطائفية، 
والسعي لتحقيق العدالة االجتماعية واملساواة، وم افحة التعصب العرقي والديين، ول ن األساليب 

ست دموهنا حباجة اىل تطوير لتناسب احلياة املعا رة، ولتثبت ة مواجهة سيل الفساد والوسائل اليت ي
 اجلارف. 

وهناك آخرون يعملون ة اهلينات اخل ية، ويسهمون ة التنمية االجتماعية، وتقدمي املساعدات 
دارة للمحتاجني: أذائية ، و حية، كاملنتدى اإلسالمي، ومجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، وا

املساجد واملأاريع اخل ية، وجلنة مسلمي أفريقيا، والندوة العاملية للأباب اإلسالمي، وأ ها من 
 اجلمعيات، واملنظمات اليت تعمل ة مايل بغدارة أو التعاون مع اخلّرجيني[.

وان ليصوعب علوى الباحوث؛ وخا وة ؛ الباحوث ة جموال املنواهج وطورق التودريس و أو  املت صوص ة 
 الجتماع ، أو علم النفس االجتماعي و أن يصل اىل  تائج حامسة؛ ول ن مي ن أن  قول:علم ا
ان املدارس العربية اإلسالمية احلديثة ، اجتهت من خالل مناهجها بوظيفة املدرسة من جمرد       

مؤسسة للتعليم اىل مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية مسايرة لتطورات احلياة االجتماعية كما 
أ بحت املدرسة تو ف بأهنا جمتمع  غ  وبأهنا أحد األجهزة االجتماعية يدرب طالبه على العمل 

احمللي وعلى حتمل املسؤولية حيث يتمثل التالميذ معىن القا ون وف رة احلق والواجب بل أ بح 
ليها بعضهم يصف املدرسة بأهنا مؤسسة تنظيمية تقوب على خدمة اجملتمع ودراسة البينة والتعرف ع

والوقوف على مواردها واحتياجاهتا واورتاك األهايل ة متويل املأروعات وتنفيذها ألن املؤسسة 
الوحيدة اليت ترتبط جبميع أفراد البينة هي املدرسة وه ذا تطورت وظيفة املدرسة كمؤسسة اجتماعية 

ء واألمهات أن يدخلوها اىل املسامهة ة أعمال اجملتمع ال ب  بعد أن كا ت منعزلة عنه وأتاحت لآلبا
 ليتأاوروا ة مصاحل أبنائهم ومصاحل املدرسة.

 Education civiqueمشلت املناهج الدراسية العربية احلديثة" مادة الرتبية املد ية واألخالق  
et Moral) 



138 
 

  ، وهذه املادة تتحدث فقط عن الأؤون االجتماعية1ابتداء من الصف الرابع اىل هناية املرحلة الثا وية
 والعالقات بني األفراد، وبني األفراد واحل ومات، وبني احل ومات والدول، وعن البينة وكيفية احملافظة 

 عليها، وعن املأاكل االجتماعية: مأاكل الأباب، والنساء، واألسر، وعن املنظمات االجتماعية 
 وأمهيتها وفوائدها....اخل

صبح عضوا فعاال  أطا ة جمتمعه خا ة بعد كل ذلك لي رس الطالب من العزلة واال طوائية، وي
 الت رس.

 عمل خرجيو املناهج الدراسية احلديثة ة اجملتمع املايل مايلي:وقد 
و عملوا على تقوية تلك اجلهود اليت بذلتها املناهج الدراسية القدمية، فركزوا على جوا ب األخالق 1

 الفاضلة، وتطبيق أح اب الأرع ة الفرد واجلماعة
 وا على تصفية العقيدة مماواهبا من الأركيات واألمور اخلرافية، والقصص الواهية.و عمل2
 ، عملوا على تأسيس اجلمعيات اخل ية والتعاو ية، كهينات كفالة األيتاب، وهينات اإلأاثة.3
 و عملوا على توعية اجملتمع أن التدين ليس خا ا بالعلماء وحدهم، بل هو مطلوب من كل فرد.4
على الدفاع عن حقوق املسلمني ة جمتمع ت البت فيه قوى الأر على اإلسالب وتداعت و عملوا 4

 .  2األمم على أهل اإلسالب كما تتداعى األكلة اىل قصعتها
و ع فوا على الدعوة اىل التآخي والرتابط بني أبناء الوطن الواحد، وبني مؤسسات الدولة، وبني 2

 األقاليم والقرى.
ب  و ة حث اجملتمع على  بذ الفوارق الطبقية القبائل، والأعوب، و بني األأنياء و جنحوا و اىل حد ك7

 والفقراء. فاألأنياء والفقراء، كلهم طبقة اجتماعية واحدة ال فضل ألحدهم على اآلخر.
                                                           

وضع الباحث و بصفته مدير التعليم مبدرسته و مذكرات جلميع هذه الفصول، وقاب النادن الثقاة العريب ة مايل بطباعتها و وقد  1
ب. مث قاب مدرس آخر بالتعاون مع مركز الفنون األمري ية بوضع 2004و أرها ، واستفاد منها مجيع أقاليم الدولة منذ عاب 

 ب2010ووزعتها على املدارس عاب  مذكرات أخرى طبعتها احل ومة املالية

( مجعية A islam( مجعية اإل الح اإلسالمي)Amupiو من بني تلك اجلمعيات النأطة: مجعية مايل لتقدب اإلسالب) 2
(، بل يوجد مقر األما ة Haute conselle Islamique( اجمللس األعلى للأنون اإلسالمية)l"hmamatالعلماء واألئمة)

 افريقيا ة مايل ، وأمينها العاب هو د/ سعيد مدبابا سيال الطويب. العامة جلمعية علماء
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 و عملوا على احلث على العمل واجلد، وذب ال سل واخلمول، وعلى احرتاب املهن مهما كا ت.1
 ء  مجعيات التضامن والتعاضد والبحث عن العدالة االجتماعية.و جنحوا ة ا أا7

و جنحوا و اىل حد كب و ة  أر احلأمة واحلياء واحلجاب والسرت، وختفيف مؤن الزواس ، ومراسيم 10
 اجلنائز  والدفن.

 و يأاركون ة اجلمعيات الأبابية فيصبغو ه بصبغة دينية حتاول ا الح اجملتمع؛ بدال من أن ت ون 11
 أداة طيعة ة أيدن الفاسدين أخالقيا.

 و يأاركون اجملتمع ة أفراحهم بالتهننة والدعاء والزيارة، وة أحزاهنم بالدعاء والتعزية والتسلية.12
و ينتهزون مناسبات حفالت ختاب العاب الدراسي، وهناية املسابقات بتوجيه الدعوة اىل األعيان 13

الك العالقات الطيبة مما يسهل مترير بعض أمورهم ة الدوائر واحل اب عمداء البلديات في سبون بذ
 احل ومية وأ ها، وي سر حاجز العزف عن املدارس، فيقبل املدعوون بأبنائهم اىل املدارس.

و يأارك بعضهم ة اللجان التنفيذية للمراكز الصحية اجملتمعية، فيجمعون التربعات من اجملتمع 14
 ومستأفيات الوالدة، وجتهيز هذه املراكز وتسي ها.لبناء املستو فات الصحية،  

( لتوعية اجملتمع فيما خيص أمورهم الدينية ، واالجتماعية FMو يعملون ة اإلذاعات احمللية ) 14
والصحية، ومناقأة املأاكل األسرية واالجتماعية عرب برامج مي ن للمأارك من خالهلا االتصال 

 . 1طرح احللاملباور باإلذاعة وطرح القضية، أو 
و يقومون باإلمامة ة املساجد، واخلطب على املنابر، فينتهزون الفر ة إل الح اجملتمع، وتصحيح 12

 أخطائه، وتصفية اخلالفات بني املصلني ة املسجد أو احلي أو البلد الواحد.
سر ف بون أبناءهم و مبا أهنم أالبا ما يزاولون أعماال حرة و ال يتوظفون و فإهنم يسند اليهم رعاية األ17

 وأبناء أسرهم، بل وأبناء احلي تربية جادة وحسنة، ويغرسون فيهم ال رامة والأهامة.
وهذا أيض من فيض من األمور اليت يؤديها أبناء املدارس العربية اإلسالمية من خالل ما درسوه من 

  ه ال أىن عنهم ة اجملتمع.، وباجلملة فإمناهج هذه املدارس، وأ بح أثرهم بارزا ة احلياة االجتماعية

                                                           

1
(التيتعدمنأقوىاإلذاعاتالمحليةولهافروعكثيرة،وكذالكإذاعةالقرآنالكريمRadio Dambee ـومنأهمتلكاإلذاعات:إذاعة)دامبى

(Rdio Islamique(وكالهمافيالعاصمة.معإذاعةالتقدم.)Radio Nyetaa(وإذاعةواغادو)Radio wagadu/فيطوبى.ولنظر"د) عبد
.7ص (  ب2002حبث مل ينأر  تحليل نظام التعليم العربي األهلي في ماليالرمحن سيسى:
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 المطلب الثالث:
أ/ أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة السياسية للمجتمع المالي قديما في 

 الحياة السياسية قديما وحديثا
 أ/ أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة السياسية للمجتمع المالي قديما:

لدراسية قدميا دورا هاما ة احلياة السياسية ة عهد اإلمرباطوريات، واملمالك اليت لقد أدت املناهج ا
تعاقبت على أرض مايل بدءا بدولة أا ة اىل هناية ممل ة سامورن تورن، فلقد خرجت هذه املناهج، 

خ أمحد وزراء املالية، والقضاة ، وقادة احلروب، بل الزعماء وامللوك الذين تسموا باألئمة أمثال: الأي
بارن ة ماسينا، والأيخ احلاس عمر بن سعيد تال ة فوتا، وسامورن تورى ة واسولون، والأيخ 

 حممد األمني درامى ة خان،وكان قبلهم  األباطرة:كا  ان موسى، وأس يا حممد توررى.
ن القضايا وقد عمل هؤالء األباطرة وامللوك والزعماء، والقضاة، والوزراء على  أر اإلسالب، والدفاع ع

اإلسالمية، وعلى ترسيخ دعائم ح مهم باإلسالب والثقافة العربية، وخدموا اللغة العربية مبا بنوا من 
مدارس ومساجد وجامعات، وم تبات كا ت تعج بال تب العلمية ، ومبا أأدقوا على العلماء وطلبة 

 العلم من العطايا، واخللع السلطا ية.
مية، ووجود القضاة قل الظلم، وا تأر األمن، و حح امللوك كث ا من وبا تأار الثقافة العربية اإلسال

األمور االستبدادية اليت كا ت لديهم، وأبرز مثال لذلك اعتبار امللوك بنات اجلنود كاإلماء هلم 
 يدخلون عليهن مىت واءوا

 1وكا ت الدواوين كلها ت تب باللغة العربية. وكذلك مراسالت امللوك. 
 ج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة السياسية للمجتمع المالي حديثا:ب / أثر المناه

بعد جميء االستعمار بثقافته اجلديدة ولغته اجلديدة، عملت على طمس معامل احلضارة اإلسالمية،  
مبا قاب به من ضغط على التعليم اإلسالمي، وما بناه من مدارس فر سية حديثة، وحصر وسائل الرقي 

 ب العليا ة املثقفني بتلك الثقافة االستعمارية، كما رىب تالميذ تلك املدارس على ف رة ة املنا
فصل الدين عن الدولة، وعلى معاداة الديا ة، خال اجلو السياسي من املثقفني بالثقافة العربية 

                                                           

272ـو271ص  ب(1711هو املوافق 1404تجارية،)الرياض:مطابع الفرزدق ال1( طفي السودان الغربي )غرب إفريقية التأثير اإلسالميالنق ة، د/ حممد عبد اهلل عبداهلل حممد ،و 1
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، كأعلى اإلسالمية، واحنصر دور املثقفني العرب ة مهاب السفارة لدى الدول العربية، أو القنصليات
 منصب سياسي ينتهي اليه الدارس العريب.

وهبذا يتضح أن املناهج الدراسية اجلديدة ليس هلا تأث  كب  ة احلياة السياسية ة الدولة حبيث أن 
 خرجيي هذه املدارس العربية اإلسالمية ال يصلون اىل مراكز التغي  ة الدولة.

اهتم، أو  فوذهم الديين أحيا ا، فيضغطون على  عم قد يستحوذون على السياسيني من خالل عالق
احل ومة لرتعى بعض حقوق املسلمني أو حتيد عن بعض قراراهتا اليت متس كرامة املسلمني، أو تؤسس 
جمالس عليا لرعاية الأؤون اإلسالمية، ولت ون مهزة الو ل بني احل ومة واملسلمني، ول ن تبقى هذه 

ني ميدا يني يتحمسون خلدمة اإلسالب واملدارس العربية على قدب املناهج عاجزة عن ختريج قادة سياسي
املساواة مع املدارس احل ومية الفر سية.وذلك أن طالهبا ال يصلون اىل مراحل دراسية عليا تؤهلهم 
لتبوء املنا ب القيادية العليا، هذا من  احية، ومن  احية أخرى حىت الذين يرتقون اىل املراحل 

 العلوب السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية؛ فإما أن ت ون لديهم الثقافة العربية الدراسية العليا ة
فقط، فال جيدون جماال ة الدوائر احل ومية، أو ي و وا مثقفني بثقافة أخرى اىل جا ب الثقافة العربية 

الدرجة األوىل ، فينالون املنا ب باسم تلك الثقافة وبالتايل ينسون أهنم مثقفون بالثقافة العربية ب
 فينسل ون من أ ل ثقافتهم العربية اإلسالمية، وينجرون وراء الثقافة األخرى.

 : أن احملتوى  القدمي كان له تأث  ة السياسية أقوى من تأث  املناهج الدراسية اجلديدة.والخالصة
 المطلب الرابع:

 ة للمجتمع المالي قديما أ/ أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة السياسي
 في الحياة الثقافية والعقليةقديما وحديثا

 أ/ أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة الثقافية والعقلية للمجتمع المالي قديما:
، وجعل السياسة 1اإلسالب دين ثقافة وحضارة، فقد جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

ت احل ومة اإلسالمية ) القياب بعلوب الد يا والدين(، وهي العلوب اليت يرتتب عليها الأرعية من واجبا
حفظ الأريعة و حة العمل بأح امها وكل ما يتصل بذلك، وأيضا تلك اليت تؤدن اىل حفظ احلياة 

                                                           

1
و وهناك أحاديث كث ة هبذا النص تنسب اىل النيب  لى اهلل عليه وسلم، ول نها أحاديث ضعيفة، ومعىن احلديث  حيح ول ن 

 أسا يده معلولة
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 وازدهار العمران والتحضر اإل ساين؛ كالطب والصيدلة وال يمياء واهلندسة والزراعة والفنون واآلداب
 وأ  ذلك.

لذا ا تأرت العلوب والثقافة العربية اإلسالمية ة السودان الغريب با تأار اإلسالب، ووفد اليه كث  من 
العلماء والفقهاء لنأر اإلسالب وثقافته من وىت أرجاء العامل اإلسالمي. وقد حتدثنا ة الباب األول ، 

ملدارس العربية اإلسالمية ة مايل، واملناهج والثالث عن املدن العلمية وأوهر العلماء، وكيف  أأت ا
 املتبعة، ومراحل تطور هذه املدارس مبا يغين عن اعادهتا هنا.

يقول النق ة: ] واذا كان السودا يون قد متس وا ببعض العادات الوثنية اليت توارثوها حىت بعد أن 
ْلًوا من أن ثقافة قدمية موروثة؛ ذلك أن  أسلمو،فقد متثلوا الثقافة العربية وهضموها، وأضافوا اليها خم

السودا يني مل ت ن لديهم تقاليد ثقافية قبل اسالمهم يتأبثون هبا كالفرس والساميني مثال، بل كا ت 
 [.1لديهم ديا ات وعادات 

دخلت اللغة العربية ة  راع مع اللغات السودا ية كلغة السو ن ى، واملا دى، والسو غان، والفوالين، 
اللغة العربية تغلبت على هذه اللغات احمللية؛ فأ بحت لغة الثقافة والعلم والتجارة  وأ ها ول ن

واملراسالت احل ومية ة ممالك السودان، واكتسبت مسحة من التقديس باعتبارها لغة القرآن والدين؛ 
وكا ت كتابات السودا يني باخلط العريب على طريقة املغاربة.كما تركت منات من ال لمات ة 

لأؤون الدينية واالقتصادية والثقافية وة السياسة ووؤون احل م، وة احلرب ، حىت أمساء األعالب ا
 واملدن واحليوا ات والنباتات ة اللغات األخرى.

وقد  بغ كث  من السودا يني، الذين حفظوا القرآن ال رمي، وتعلموا اللغة العربية الفصحى، وألفوا فيها 
 .2يةكتبا دينية ولغوية وأدب

: ان املناهج الدراسية القدمية ، كان هلا أعظم األثر ة تثقيف اجملتمع السوداين، وة اثراء  الخالصة
لغاته بتلك ال لمات العربية اليت أدخلت فيها ، وة جتارته و ظمه احل مية.وفتحت عقوهلم، فقرءوا 

 تصا يف
                                                           

1
.214/ 113مرجع سابق ص: التأثير اإلسالمي في غرب إفريقياالدكتور حممد عبد اهلل النق ة، ـ
2
لـومنهؤالءالعلماء:محمودالكعتيصاحبتاريخالفتاش،وعبدالرحمنالسعديمؤلفكتابتاريخالسودان.وقدعدالدكتورأبوبكرإسماعي

.270مرجع سابق ص  التأثير اإلسالمي في غرب إفريقياالدكتور حممد عبد اهلل النق ة،،فراجع11مايغانقالعنالسعديص
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باللغة العربية، بل كا ت اللغة العربية لغةم  أ هم، وألفوا ال تب الدينية والتارخيية، واألوعار األدبية 
 الدوائر احل ومية، والرسائل اليت يبعث هبا الناس فيما بينهم، أن :ان العربية كا ت: لغة التوا ل.

 ب / أثر المناهج الدراسية العربية اإلسالمية في الحياة الثقافية والعقلية للمجتمع المالي حديثا
ب امتدادا لتأث  املناهج الدراسية 1742رأت النور ة أرض مايل عاب تعترب املدارس العصرية اليت 

العربية ة احلياة الثقافية والعقلية للمجتمع املايل؛ اذ ا ه رأم الركود العلمي واالحنراف العقدن، والغزو 
و االستعمارن للغة العربية اليت ا تابت األمة، فإ ه مل يستطع السيطرة على الثقافة، ومل يستطع حم

 ال لمات العربية من اللغات السودا ية.

     وة النقاط التالية حناول أن  ربز دور املناهج الدراسية ة التأث  على اجملتمع املايل ثقافيا وعقليا:

و ان ا أاء املدارس العربية اإلسالمية احلديثة ة حّد ذاته ظاهرة ثقافية كربى، ووسيلة مل افحة 1
 اجملتمع.األمية، و أر الوعي ة 

و أحيت هذه املدارس دور التحدث باللغة العربية الفصحى، والتعب  هبا عما جييش ة النفس، من 2
أ  خجل وال خطأ، حيث بسطت تعلم النحو وجعلته ة متناول اجلميع و بعد أن كان النحو ح را و 

د النحو وحيفظوهنا، ة الغالب و على أبناء العلماء، وكان كث  من العلماء القدامى يدرسون قواع
 ويسمعون اللغة العربية ،ول نهم ال يستطيعون التعب  هبا.

يقول الدكتور:عبد الرمحن سيسى:]ان ا أاء املدارس ة حّد ذاته ظاهرة ثقافية كربى ، ووسيلة 
مل افحة األمية، و أر الوعي ة اجملتمع، وال عجب أن ي ون الفّن والثّقافة موضوع اهتماب لدى 

ذه املدارس حيث أعّد بعضها مسرحيات تت ذ من التاريخ القومي موادها، وأعطت مدرسة منسويب ه
الرتبية اإلسالمية اهتماما للنأيد اإلسالمي. ويعد مركز أمحد بابا أكرب مركز اقليمي للم طوطات، 

ه رمح –والفضل ة تطويره يعود للدكتور حممود عبده الزب ، و أيد هنا جبهود األستاذ كادن درامى 
ة تأجيع الناونني على القراءة والبحث، واعطاء فرص لتقدمي برامج اذاعية، تلك اجملهودات  –اهلل 

والنأاطات اليت أ تجت معهد اهلجرة الرتبون بتنب ت، واملركز الثقاة اإلسالمي حبي محد اهلل ة 
 .مباكو

 عضها اىل أ اويد حملية هلا معاين و بثت هذه املناهج ة اجملتمع التغين باأل اويد العربية أو ترمجة ب3
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 مجيلة حتث على الأهامة وال رب.

و  بهت هذه املناهج اجملتمع أفلتهم عن تارخيه القومي وما فيه من أجماد وأعمال بطولية، ودول 4
مل ية كا ت تضاهي وتنافس الدول ال ربى ة عصرها، وتتح م أحيا ا ة أسعار الذهب العاملي. 

(:)) كان السودان أعظم مصدر للذهب اىل Davidson pg 83 قال عن) واليت يقول د/طرخان 
((وهذا ما متثل ة دروس 1عامل البحر األبيض املتوسط ة العصور الوسطى حىت اكتأاف أمري ا

 التاريخ القومي.

و فتحت هذه املناهج عقول الناونة على العامل اخلارجي، وما فيها من دول وأقطار وقارات وطبائع 4
دول، وس اهنا، وكذلك ما حييط هبم داخل دولتهم من بينات متنوعة ومناخ، وح ومات، تلك ال

وتقسيمات ادارية ألقاليم الدولة، واألجناس، و ظم احل م والسياسة، وحقوق، ومنظمات؛ فأ بح 
معظم الأعب على وعي مبا يدور حوله من هذا العامل، وذلك ما متثل ة دروس اجلغرافيا والرتبية 

 .املد ية

و كان هلا أكرب األثر ة تأجيع كل فنات اجملتمع على القراءة والبحث، واعطاء فرص لتقدمي برامج 2
 اذاعية ، والدخول ة املسابقات، سواء على مستوى الوطن أو املسابقات الدولية.

  و كما أ أأ بعض احتادات اخلرجيني جرائد  اطقة بالعربية كالصداقة، واملستقبل والنجم ... اخل.7
 4(تتناول قضايا اجملتمع امل تلفة باللغة اليت يفهمها أولنك اخلرجيون.FMوكذلك اإلذاعات احمللية )

  

                                                           

ـ
، مصدر سابق.70ص  ي اإلسالميةدولة مال طرخان 1

2
.11ص (  ب2002حبث مل ينأر  تحليل نظام التعليم العربي األهلي في ماليعبد الرمحن سيسى:ــ
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 الفصل السادس
 الملخص ، والخاتمة ، والتوصيات.والمقترحات

 المبحث األول:
 ملخص الدراسة: 

ة مايل، وتأث ها على اإلسالمية ة مجهوري العربيةاستعرضت هذه الدراسة املناهج الدراسية ة املدارس 
هو اىل هناية بدايات العقد الرابع من القرن اخلامس عأر 20اجملتمع من دخول اإلسالب ة مايل عاب 

ب(ب. 2013ب( اىل عاب)1742اهلجرن. وبالرتكيز على تأث  مناهج املدارس العربية احلديثة من عاب )
 ومت ضت عن كث  من النتائج اليت يتل ص أمهها فيما يلي:

اإلسالمية ة مجهورية مايل على اجملتمع، ة كافة  العربيةو  اقأت الدراسة تأث  املناهج الدراسية 1
، قدميا وحديثا؛ وتو لت اىل  أ عدة احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والعقلية

 ما يأيت:
احلياة السياسية، حيث مت ن خرجيوها من و  أن تأث  املناهج الدراسية القدمية كان أقوى وأ فذ ة أ=

مزاولة منا ب قيادية عليا ة الدولة؛ ف ان منهم وزراء املالية، والقضاة، وكل كتاب الدواوين، بل 
 بعضهم اىل تأسيس اإلمارات وقيادة اجليوش وال تائب لبسط  فوذهم وسيطرهتم على املنطقة. ترقى

مثال ذلك اجليل، وعزت الدراسة سبب ذلك اىل سيطرة قصر املناهج  الدراسية اجلديدة ة ختريج أ
 االستعمار على املنطقة وجعل اللغة الفر سية هي لغة الرقي اىل املنا ب العليا ة الدولة.

أ ه كان خلرجيي كال املنهجني تأث  قون ة احلياة االقتصادية للمجتمع املايل، وزاد دور خرجيي  ب=
أعمال خارس الدولة ؛ تدر على الدولة بالعمالت الصعبة.وما هلم من املناهج احلديثة مايقومون به من 

اىل األماب، مما أسهم ة ازدهار االقتصاد الوطين؛  العربيةأثر واضح ة دفع عجلة الدبلوماسية املالية 
 بتمويل بعض املأاريع أو املسامهة ة اجناز البعض اآلخر. العربيةبإقناع الدول 

اإلسالمية القدمية، قد أثرت تأث ا جذريا ة احلياة االجتماعية، حبيث  العربية س= أن املناهج الدراسية
قضت و تقريبا و على كث  من النظم االجتماعية السائدة قبل اإلسالب، وما مل يتم القضاء عليها عمل 

على  بغ أألبها بصبغة اسالمية، وذلك أن هذه املناهج مل تصطدب بتيارات اجتماعية متعددة، بل  
كان التأث  االجتماعي يأيت من مشال افريقية، وهي بينة أ لح من بينة مايل، ف ان التأث  من 

 األ لح اىل السيئ.
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أن  املناهج الدراسية اجلديدة ا طدمت بتيارات اجتماعية جارفة ، وتعددت مصادر التأث   د =
مواقع التأث ؛ فأ بحت ظروف  على اجملتمع، ومعظم مصادر التأث  و أوروبا وأمري ا و أود فسادا من

احلياة االجتماعية املعا رة ختتلف عن الفرتات الزمنية املاضية ة العديد من جوا بها، وأسهمت 
الطبيعة املتسارعة للحياة املعا رة ة زعزعة كث  من الثوابت األخالقية والعرفية، ووارك ة ذلك 

ة، واال فتاح الثقاة العاملي الذن مل ي ن ليبقي التقدب التقين اهلائل، حىت بلغت األمة عصر العومل
لألمة خصو ية تتميز هبا، أو أ الً تلوذ به، فعجزت املناهج الدراسية اجلديدة عن مقاومة تلك 

التيارات بنفس الطريقة اليت أثرت هبا املناهج الدراسية القدمية، ل ن  خرجيي املناهج الدراسية اجلديدة 
ياة االجتماعية ة كث  من النواحي اىل حد أ ه و أالبا و ال يتم أمر من أمور استطاعوا أن يؤثروا ة احل

 اجملتمع اال هبم.
القدمية ، كان هلا أعظم األثر ة تثقيف اجملتمع السوداين، وة اثراء  العربيةأن املناهج الدراسية   هـ =

 مية.وفتحت عقوهلم، فقرءوا اليت أدخلت فيها ، وة جتارته و ظمه احل العربيةلغاته بتلك ال لمات 
 العربية، بل كان لغة العربيةتصا يف أ هم، وألفوا ال تب الدينية والتارخيية، واألوعار األدبية باللغة 
كا ت: لغة التوا ل   العربيةلغة الدوائر احل ومية، والرسائل اليت يبعث هبا الناس فيما بينهم، أن أن 

  العامل اخلارجي.بني وعوب املنطقة أ فسهم، وبينهم وبني
اإلسالمية، ة " مايل" وأهدافها، ومؤسسيها، وأ ناف  العربيةتعرضت الدراسة لتعريف املدارس  2

هذه املدارس. مث بني مراحل تطور التعليم العريب ة مايل؛ بدءا بتعليم األفراد القرآن ال رمي، مث 
اجلوامع اإلسالمية، مث ا تأار تعليم الفقه تأسيس ال تاتيب والدهاليز لتعليم القرآن، مث بناء املساجد و 

اىل جا ب هذه  العربيةواحلديث والتاريخ و والس ة و اىل جا ب تعليم القرآن، مث ا تأار تعليم اللغة 
الفنون، مث تعليم الطب والفلك واحلساب أخ ا ة مدارس تنب ت، وجىن ، وأاو، وقد استعان 

 خيية األخرى ال تأار التعليم اإلسالمي ة العامل اخلارجي.الباحث على هذا الرتتيب بالأواهد التار 
اإلسالمية ة مايل، كا وا من أو ال وأطياف وىت،؛  العربيةأثبتت الدراسة أن املؤسسني للمدارس  3

ف ان منهم التيار الصوة، والتيار السين) السلفي( والتيار السين التحررن) الليربايل(، مما أدى اىل 
 اإلسالمية ة مايل هي : العربيةهات ف رية منهجية ة املدارس وجود ثالث اجتا

 أ و املنهج الصوة   ب و املنهج التحررن ) الليربايل (   س و املنهج السلفي
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مث حدث تقارب بني هذه املناهج أدى ة األخ  اىل توحيدها. وقد مر هذا التوحيد مبراحل عديدة،  
واإلسالمية ة مايل، الذن قاب بالتعاون مع  العربية للمدارس كان آخرها مرحلة ت وين االحتاد الوطين

احل ومة بإعداد حمتوى  للمراحل الدراسية الثالثة: االبتدائية، واملتوسطة، والثا وية؛ عرف هذا املنهج  
باملنهج  الرمسي ) الثاين(، وقد وارك ة وضع هذا املنهج  امل تب الوطين لالحتاد وكذلك امل اتب 

ة أقاليم مايل، مما ال يضع جماال للأك أ ه حمتوى  معد من قبل مجيع املعتنني بالأؤون الفرعية 
 الدراسية ة الدولة.

و تعرضت الدراسة لذكر بعض جوا ب النقص، وجوا ب الزيادة ة مفردات املناهج الدراسية ة  4
الباحث، مجيع املراحل، و اقأت هذه اجلوا ب وبرهنت عليها، وذلك بناء على مالحظات 

ومالحظات احتاد املدارس ، ومالحظات وتو يات الوروة  اليت كو تها احل ومة ملراجعة  حمتوى  
 املرحلة الثا وية.

أكدت الدراسة على ضرورة السعي حنو توحيد ال تب واملقررات الدراسية، وتنسيقها، بعد مراجعة  4
اعداد طرق تدرسي ملواد هذا املنهج ، املنهج  وامتاب جوا ب النقص فيه، وحذف جوا ب الزيادة ، مث 

أن: ) ت وين املدرسني (، مع اعداد دليل للمعلمني يتضمن توعية املعلمني جبوا ب مهنتهم، 
وعالقتهم مبدارسهم وخالقة املدارس باحل ومة ، وحيدد األهداف من تدريس كل مادة و حسب 

املتاحة ة الدولة. وال بد ة اخل  من األهداف ة املراحل و، وكذا ضرورة حتديد الوسائل التعليمية 
القياب بعد كل عدة سنوات بتجريب لدراسة مأ الت تطبيق املنهج ، إلجياد حلول مناسبة هلذه 

 املأ الت.
عقدت الدراسة مقار ة بني املناهج الدراسية القدمية ة مايل، واملناهج الدراسية اجلديدة بالنسبة  -2

 ت هذه املقار ة عن وجود تسعة فوارق أساسية بني املناهج القدميةلتأييد احل ومة واجملتمع؛ أسفر 
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%(كا ت لصاحل املناهج الدراسية 73واملناهج اجلديدة وأألب هذه الفوارق )سبعة من تسعة: 
 1القدمية.

ب، تعترب امتدادا 1742و أن املناهج الدراسية ة املدارس العصرية اليت رأت النور ة أرض مايل عاب 7
ة احلياة الثقافية والعقلية للمجتمع املايل؛ اذ ا ه رأم الركود العلمي  العربيةناهج الدراسية لتأث  امل

اليت ا تابت األمة، فإ ه مل يستطع السيطرة على  العربيةواالحنراف العقدن، والغزو االستعمارن للغة 
هذه املدارس دور من اللغات السودا ية.؛ وقد أحيت  العربيةالثقافة، ومل يستطع حمو ال لمات 

الفصحى، والتعب  هبا عما جييش ة النفس، من أ  خجل وال خطأ، كما  العربيةالتحدث باللغة 
 بهت اجملتمع من أفلته عن تارخيه القومي وما فيه من أجماد وأعمال بطولية، وذلك عرب دروس التاريخ 

يناته، ومنظماته الدولية، القومي.، كما فتحت عقول الناونة على العامل اخلارجي، وس ا ه، وب
وكذلك ما حييط هبم داخل دولتهم من بينات متنوعة، وح ومات، وتقسيمات ادارية ألقاليم الدولة، 
واألجناس، و ظم احل م والسياسة، وحقوق، ومجعيات أهلية؛ فأ بح معظم الأعب على وعي مبا 

 د ية.يدور حوله من هذا العامل، وذلك عرب دروس اجلغرافيا والرتبية امل

 و أن املناهج الدراسية احلديثة جاءت لت مل دور تأث  املناهج الدراسية القدمية ة احلياة الدينية.1
 والعقدية، والأعائر الدينية والأرعية، وأ ها 

اإلسالمية، وهي مأ ورة  العربيةو أثبتت الدراسة أن احل ومة بدأت تنجز بعض اخلدمات للمدارس 7
د اهلجرة، وقسم اللغة واآلداب جبامعة مباكو، واعطاء املنح لبعض طالب على تلك اخلطوات: كمعه

، أو قبوهلم كطالب ة ثا ويات الدولة، كما متول بعض املدارس العربيةالثا وية الدارسني ة املدارس 
ببعض املدرسني املت صصني ة املواد العلمية، وكل هذه  خطوات جيدة؛ اال أهنا خطوات بطينة، 

                                                           

قاربة اليناقض ما قرر اه أ ه كا ت للمناهج احلديثة تأث  ة النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املو )مالحظة( ان هذه  1
تص جبزئية معينة وهي متتع املناهج القدمية بتأييد احل ومات واخلدمات السياسية، فمأ لة املناهج احلديثة ت من ة وامنا ذكر اه خي

:املناهج  فسها، أولهماأهنا مل تستطع أن خترس قادة سياسيني على املستوى املطلوب، وتعود تلك املأ لة اىل عاملني رئيسيني : 
احل ومة ال تستعمل اللغة العربية ة دوائرها احل ومية. وللمزيد من معرفة حتديد أسباب  : العامل السياسي ، حيث أنوالثاني

مرجع وضعية المدارس العربية اإلسالمية في مالي ،  عثمان  احل ترورى، هج العربية اإلسالمية راجع:ااملدارس واملن  التمأ
 .20-47سابق،،ص 
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ن احل ومة أن تتحول من ف رة : أرحيو ا من املدارس اإلسالمية، اىل ف رة أرحيو ا واملطلوب م
 باملدارس اإلسالمية ، وواركو ا لنبين وطنا دميقراطيا يتمتع مجيع أبنائه حبقوقهم الوطنية.

و قدمت الرسالة ة األخ  تو يات ، اىل العديد من اجلهات داخل وخارس مجهورية مايل، حيث 10
اإلسالمية، لتطوير مناهجها، وتطبيقها تطبيقا  العربيةكل هذه اجلهات مسا دة ملدارس طلبت من  

اإلسالمية، كما قادها  العربيةخيرس قيادات وطنية اسالمية تقود الدولة و من جديد و بالثقافة 
األسالف، ويعمل على  أر اإلسالب الصحيح ة ربوع املنطقة، مع رعاية حقوق أ  املسلمني، كما  

 ن مرعيا من قبل االستعمار.كا
 المبحث الثاني :

 التوصيات والخاتمة 
 ىف ضوء ما تو لت اليه هذه الدراسة من  تائج :

اإلسالمية ة مجهورية "مايل" وهي  العربية وجه بعض التو يات اىل املعنيني بأؤون املناهج واملدارس 
هنا بالغ األمهية، ة سبيل خدمة و ايا، وان كا ت معلومة، ومتعودا على مساعها من قبُل، اال أ

 اإلسالمية ة مايل،  وتأث ها على اجملتمع.  العربيةاملناهج الدراسية ة املدارس 
 المطلب األول:

 اإلسالمية. العربيةتوصيات لواضعي المناهج من أعضاء االتحاد الوطني للمدارس 
ظاب التعليم العاب للدولة، حىت ت ون ضرورة مراجعة املنهج  التعليمي، بعد اخنراط املدارس داخل   و1

هناك فر ة استمرار الدراسة بعد املراحل الثا وية، أواإلعدادية ة بعض املناطق، ولتحقيق ذلك أقرتح  
 :1ما يلي 

 .العربيةأو دراسة املواد الدينية واللغوية ة مجيع املراحل باللغة 
وال يمياء والفيزياء باللغة الفر سية؛ ابتداءا من ب و دراسة مواد العلوب العصرية: كالرياضيات واإلحياء 

 املرحلة املتوسطة؛ لتوف  املعلمني األكفاء هبذه اللغة، ووسائل اإليضاح املتعلقة هبا.

                                                           

ارى، ود/ حممد البأ  دكرى، والأيخ عبد الغزيز يتربى، والأيخ عثمان  احل وواركين ة هذا االقرتاح : الدكتور آدب سن ـ1
 ترورى. ، 
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في ون للطالب الذن يدرس ة ظل هذا النظاب بعد حصوله على الأهادة اإلعدادية فر ة متابعة 
ية على حد سواء،حسب ميوله الرتبوية، ورأبته ة املزيد من أو الفر س العربيةالدراسة اما ة الثا وية 

 ،العربيةالعلوب اإلسالمية واللغة 
 و اجياد  وعني من املناهج ة املرحلة الثا وية ومها:2

حمتوى  الثا وية األدبية؛ حيث يوا ل فيها الطالب الراأبون ة الت صص ة الدراسات   أحدهما:
 االهتماب بدراسة اللغتني الفر سية واالجنليزية)بعيدا عن املواد العلمية(.، مع العربيةاإلسالمية واللغة 

:ومحتوى  الثا وية العلمية،ويطبق فيها املنهج  الرمسي هلذا القسم، ويفتح لطالبه فر ة وثانيهما
موا لة الدراسة ة ال ليات العلمية وأ  ذلك، وكما يعطي الفر ة  فسها للراأبني ة الدراسات 

 واملهنية أن يلتحقوا هبذه املؤسسات.الفنية 
 و السعي اىل توف  ال تب الدراسية، وكافة الوسائل الرتبوية.3
 و ضرورة توظيف املعلمني املت صصني واملؤهلني فنيا.4
و اقامة الدورات التدريبية املتوا لة، بالنسبة للمعلمني القدامى الذين ميارسون مهنة التدريس من أ  4

 املعلمني.أن ميروا مبعهد 
 و اجياد كوادر تربوية تأرف على املؤسسات التعليمية، حىت يديروها ب فاءة واقتدار.2
أن هذا العمل أما ة ة أعناق م وسوف تسألون عنه: ان اهلل يأمركم أن تؤدوا األما ات اىل  -7

 .{1أهلها 
 المطلب الثــاني

 مة.من قبل الحكو  العربيةتوصيات للمهتمين بالمناهج الدراسية 
و اعتربوا أ فس م جزءا من هذه األمة اإلسالمية، تدافعون عن حقوقها من قبل احل ومة، فحثوا 1

 اإلسالمية، كما تتحمل أعباء املدارس الفر سية. العربيةاحل ومة على السعي لتحمل أعباء املدارس 
 م و ة من العنا ر اآلتية:  العربيةو تأ يل جلنة وطنية لتطوير املدارس 2
 امليدان )معلمني، مديرين، موّجهني(.رجال  -

                                                           

 41القرآن ال رمي، سورة النساء: األية  ـ1
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 أساتذة اجلامعة . -
 اخلرباء واملت صصني ة وؤون التعليم. -
 مركز الت طيط واإلحصائيات بوزارة الرتبية الوطنية . -
 .CNEاملركز الوطين للرتبية  -
 مركز االمتحا ات واملسابقات. -
 قسم املدارس بالوزارة كمنسق عاب ل ّل النأاطات.  -
لفت أ ظارها اىل ضرورة رفع كفاءات القوى البأرية العاملة ة املدارس. حث احل ومة، و  -3

ومعظمهم أ  مؤهلني تربويا، وهذه الصفة سارية على أألب اإلداريني الذين يسّ ون أمور هذه 
املدارس، وهؤالء مجيعا حباجة ملّحة اىل اعداد علمي ومهين، فأّن ا الح جيرى على املدارس مبعزل 

 اإلداريني فهو مبثابة الرتقيم على املاء.عن املدرسني و 
 ان جمرد اعداد حمتوى دراسي، وتأهيل املدرسني تربويا ال ي في؛ بل ال بّد من متابعة أثر ذلك ة -4

الواقع العملي للتعرف على املأ الت التطبيقية ومساعدة املدرسني على تذليلها، وال يتّم ذلك اال 
والتوجيه الرتبون والفين؛ ولذلك  ناود وزارة الرتبية الوطنية بأن جتد  بتنأيط التقومي املستمّر باإلوراف

)قسم متابعة املدارس  العربية صيبها من اإلوراف والتأط ، وأن يدعم مركز رقي اللغة  العربيةاملدارس 
 وتنأيطها( باإلم ا ات البأرية الالزمة، واإلم ا ات املادية والفنية ألداء مهّمته. 

 باألساتذة املت صصني ة الرتبية وعلم املناهج، من أبناء الدولة ة وضع املنهج . االستعا ة -4
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 المطلب الثالث:
توصيات للمسلمين من الحكومة المالية الذين يتبوءون مناصب قيادية عليا في الدولة وبيدهم  

 مقاليد التغيير والتعديل.
ا اته؛ ليستوعب عددا أكرب، وختصصات و و تطوير معهد اهلجرة الرتبون بتنب ت ة مناهجه وام 1

 متنوعة.
 و فتح معاهد أخرى مماثلة ملعهد اهلجرة الرتبون، ة مناطق أخرى من أقاليم البالد.2
و تبيّن مأروع لتدريب املعلمني يأمل التأهيل األساسي ة املعاهد وال ليات الرتبوية، والتدريب 3

خالل اإلجازات، والتدريب أ  املباور )التدريب عن  املستمر أثناء اخلدمة بنوعيه: التدريب املباور
 بعد( بتقنياته امل تلفة. 

اإلسالمية ليزاولوا هذه املهنة مقتنعني هبا  العربيةو العمل على رفع معنويات املدرسني ة املدارس 4
 ماديا وأدبيا، ال عن ضرورة واحتياط، وال يتّم ذلك اال بإعدادهم  فسيا وماديا.

ى حتسني أوضاع املوارد أ  البأرية ة املدارس بدءا باملباين، حيث أثبتت اإلحصائيات العمل علو -4
 أن 

 صف فصول هذه املدارس مبنية بالطني أو من األكواخ اخلأبية ممّا يعرقل مس ة العملية التدريسية ة 
وال تستغرب بعض األحايني، واألدهى من ذلك أن جتد املباين أ   حية تفتقد التهوية واإلضاءة، 

 أن جتد مدرسة بال دورة مياه. 
أما الوسائل التعليمية فإن أكثرية هذه املدارس تقتصر على السبورة السوداء والطبأورة، وبعضها يقع 
ة أزمة الطبأورة أحيا ا، وهذه الظروف ال تساعد على التعلبم، وتفقد الدافعية لدى األطفال. 

املالية للمدارس؛ اذ تعّد اورتاكات التالميذ املصدر األساسي والسبب الرئيسي يعود اىل قلة املوارد 
لتمويل هذه املدارس، وهي ال تسمن وال تغين من جوع، وال تغطي ت اليف التسي  من كهرباء وماء، 
ومستلزمات اإلدارة،  اهيك عن أن تسدد رواتب املدرسني، وأ بح مديرو هذه املدارس بني املطرقة 

ورتاكات اىل مستوى التعليم اخلاص؛ في ون التعليم العريب  حمت را  لذون والسندان، اّما رفع اال
اإلم ا ات، واّما االستمرار ة هذه األزمة ودعوى التطوّع والعمل اإلسالمي على حساب املدرسني 
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الذين يعولون عوائل وال مصدر دخل ألكثرهم سوى ما جيده ة التدريس،  اهيك عن األثر السليب 
 ية هبذه الصورة على مستقبل األجيال. لعملية تعليم

هنجها ة املدارس األخرى النظ ة  العربية رجو من ح ومتنا الوطنية أن تنتهج للمدارس  -2
بإسهامات مادية ومعنوية، وأن تساون بني تالميذها ة الواجبات واحلقوق على أساس املواطنة دون 

 لدينية اليت يعتنقها. اعتبار للغة اليت يدرس هبا أو الفلسفة الف رية وا
 اإلسالمية باملدرسني ة املواد العلمية، واللغة الفر سية. العربيةتزويد املدارس  -7

 المطلب الرابع:
 اإلسالمية. العربيةتوصيات لمديري المدارس  

ينبغي أن يضع أ حاب املدارس األهلية  صب أعينهم حني يسجلون أمساء األطفال أن عليهم  -1
 بأن يوفروا هلم الت صص الذن مييلون اليه. واجبات حنوهم،

اعداد كتب مدرسية موحدة على أيدن األساتذة املت صصني الرتبويني من أبناء الدولة،  -2
 وحتديدها ة املناهج.

اقامة الدورات الرتبوية التدريبية ة العطل الصيفية ة مجيع األقاليم، والعا مة، وذلك بتضافر  -3
دارس، وبالتعاون مع الرتبويني املوجودين ة الدولة، ومع اجلهات اخلارجية ) اجلهود بني أ حاب امل

 املؤسسات، واملنظمات...(.
 اورتاط وهادة املأاركة ة دورة تدريبية واحدة على األقل ة قبول املروح للتدريس. -4
واد العلمية، ة االعتناء بدراسة اللغة الفر سية، ووضع بر امج جيد هلا، واختاذها لغة تدريس، امل -4

 املرحلة الثا وية.
اإلسالمية اىل جامعة الوطن حسب  العربيةتوجيه التالميذ املت رجني من ثا ويات املدارس  -2

يوجهون اىل كلية اللغة واآلداب،  العربيةختصصاهتم: أن : مت رجو قسم الدراسات اإلسالمية واللغة 
 ت العلوب ) الطب واهلندسة(.ومت رجو قسم العلوب والرياضيات يوجهون اىل كليا

 اإلسالمية فيما بني أ فسها. العربيةضروة اجياد تنسيق قون بني املدارس  -7
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 اإلسالمية وبني احل ومة ة مايل. العربيةضرورة اجياد تنسيق قون أيضا بني املدارس  -1
ة، لي ون املدير أو ضرورة الت وين الذايت، واملأاركة ة دورات ت وين القيادات الدعوية والتعليمي -7

مسؤول املدرسة مطلعا على األساليب الرتبوية والقيادية اجلديدة، فيعمل على تطوير مدرسته وفق 
 متطلبات هذه الدورات التدريبية اهلامة.

السعي اىل البحث عن ال يف ال ال م، أن: أن خترس املدارس اإلسالمية طلبة متفوقني، أفضل  -10
 الطلبة الذين ليس عندهم مستوى تعليمي، وي ون ذلك مبا يلي:من أن خترس كما هائال من 

 أ و البحث عن أساتذة أكفاء وبرواتب كافية.
ب و أن ت تفي ادارة املدرسة باالبتدائية فقط ان كا ت ام ا اهتا املادية امنا تقدر على تأغيل املرحلة 

لة كث  من املدارس أساسها أهنا االبتدائية فقط، وه ذا املرحلة املتوسطة، وكذا الثا وية؛ ألن مأ 
تفتح املرحلة املتوسطة أو الثا وية، مع أن ام ا اهتا املادية ال تقدر حىت على تأغيل كامل املرحلة 

 االبتدائية.
جو و اذا كا ت ة القرية الواحدة مدرستان، أو مدارس؛ فاألحسن أن ي ون بينها تنسيق ة بعض 

بعض املدارس ابتدائية وبعضها متوسطة، فإن ذلك أفضل من  األمور، وحىت لو أدى األمر اىل جعل
التنافس اجملرد، وفتح كل مدرسة مجيع املراحل فيقل طالب كل مدرسة، وبالتايل ال تستطيع املدرسة 

 أن تتبىّن مدرسني أكفاء فيؤدن
 ة األخ  اىل ضعف مستوى مجيع الطالب. 

سالمية بالسعي للحفاظ على األما ة اليت ألقاها اإل العربيةأخ ا أو ي املسنولني ة املدارس  -11
 اجملتمع على عواتقهم.

  المطلب الخامس:
توصيات لتالميذ وطالب المدارس العربية اإلسالمية، سواء منهم الذين الزالوا في المدارس 

 أو أولئك الذين انتقلوا إلى المدارس الفرنسية الحكومية. العربية
 والأرعية. عربيةالو احلرص على دراسة العلوب 1
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 .العربية، وال عن اللغة العربيةو عدب االأرتار مبا يأاع من حول م عن املدارس 2
 و استمرار التوا ل والتنسيق بين م وبني الزمالء ة املدارس األخرى.3
احلرص على حتقيق اهلدف من التحاق م باملدارس احل ومية وهو احلصول على أمر د يون  -4

اللتحاق بركب  احلضارة واالخنراط ة الوظائف العمومية، ومن مث رعاية حقوق تتم نون من خالله ا
أيضا.؛فإن املدارس اإلسالمية  تعقد في م آماال كب ة لرتعوا  العربيةاملسلمني ، مبا ة ذلك املدارس 
 حقوقها ة هذه الدولة املباركة.

احل ومية، والتوا ل مع املدرسة ة املدارس  العربيةو ت وين مجعيات تعارف بني طالب املدارس 4
 األب،

 والفر سية.  العربيةو احلرص على التفوق على طالب املدارس احل ومية، فأ تم متتل ون ثقافتني: 4
 ،العربيةو التزاب الصرب على األساتذة ة بعض األمور االستفزازية اليت يتندرون هبا من الدارسني للغة 2
 باملعلومات واخلربات اليت ت تسبوهنا ة املدارس احل ومية. ةالعربيالعمل على تزويد املدارس -7
و مأاورة مدارس م األب فيما تصادفو ه من مأ الت تعرتن طريق م، حىت ي و وا على  معرفة مما 1

اإلسالمية ة كليات الدولة؛ فيعملوا على االتصال باحل ومة عن  العربيةخيطط ضد طالب املدارس 
 إلزالة هذه العوائق، وتذليل تلك العقبات. العربيةدارس طريق االحتاد الوطين للم

 المطلب السادس:
الذين هم إما منخرطون في مهن أخرى غير مهنة التعليم  العربيةتوصيات إلى المثقفين بالثقافة  

 والتدريس، أو موظفون في الحكومة، أو الذين أصبحوا أرباب بيوت.
 اإلسالمية. العربيةاملدارس و احلرص على مد يد العون حسب طاقت م اىل 1
فيهم، وعدب  العربية، وبث روح حب الدين، والثقافة العربيةو املبادرة بإرسال األوالد اىل املدارس 2

 .العربيةاالقتصار على ارسال البلداء والبنات اىل املدارس 
الأرعية ة املدارس و فتح األبواب لضيافة أبناء الفقراء الذين يأتون من القرى والبوادن لتلقي العلوب 3

 اإلسالمية، واحتساب أجر ذلك عند اهلل تعاىل. العربية
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اإلسالمية وطالب املدارس الفر سية.فاليفضل طالب  العربيةو عدب التمييز بني طالب املدارس 4
 املدارس الفر سية عليهم من  احية االعتناء وحتمل مؤن الدراسة.

 المطلب السابع:
 ي جمهورية ماليتوصيات ألغنياء المسلمين ف

من أبنائ م وأقارب م؛ لضمان املستقبل األخرون، كما  العربيةو اإل فاق على طالب املدارس 1
تنفقون على أبنائ م وأقارب م ليضمنوا ل م مستقبل م الد يون.واعلموا أ  م مىت ما اعتنيتم بتعليم 

بية؛ فإهنم سوف ي و ون خ  كما تتفا ون ة االعتناء بطالب املدارس األجن  العربيةطالب املدارس 
عون ل م ة ادارة أموال م، وب فاءة وأما ة خ  من أداء وكفاءة طالب املدارس الفر سية الذين ينظر 
أألبهم الي م بأ  م مت لفون ال تستحقون هذا املال أ ال، فيعملون على أسل أيدي م من مال م 

 ، وفالن، وعالن، كيف.....!!! احلالل وينا فأينا،والواقع خ  دليل وتساءلوا عن فالن
اإلسالمية على قدر طاقت م، فإن هذه املدارس تعاين ما  العربيةاإل فاق على املدارس  -2

تعاين،وبأيدي م مفاتيح حل مأاكلها، وختفيف معا اهتا، فيم ن بناء فصول دراسية هلذه املدارس، أو 
 احلواسيب وأ ها. جتهيزها باألدوات التعليمية: كاملقاعد، وال راسي، وأجهزة

اذامل ت و وا .و ختصيص جزء كب  من الزكاة اليت هي حق اهلل تعاىل ومن مصارفها   وة سبيل اهلل {3
 اإلسالمية من خالص أموال م،  العربيةمستعدين لإل فاق على املدارس 

 دراسية.و ضرورة  تفقد أبناء الفقراء واملساكني الذين ة أحيائ م أو قراكم لتسديد رسومهم ال4
_الت طيط إل أاء مأاريع استثمارية حتبسون أ وهلا، وتتصدقون بريعها على املدارس اإلسالمية. 4

وسوف تستمر أعمال م حىت بعد رحيل م من هذا العامل؛ حلديث)) اذا مات ابن آدب ا قطع عنه 
 عمله 

 اال من ثالث:  دقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد  احل يدعو له ((.
 ب الثامن:المطل

توصيات ألغنياء المسلمين في الخارج، والمؤسسات التعليمية والدعوية األخرى خارج  
 جمهورية مالي.
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اإلسالمية وطالهبا من قبل و وأجركم  العربيةلقد بذلتم جهودا عظيمة، وخدمات مأ ورة، للمدارس 
العون اخلارجي، ة مقابلة  عند من ال يضيع أجر احملسنني و ومازالت هذه املدارس ة أمس احلاجة اىل

 تيار الثقافات األجنبية اليت تتلقى الدعم احل ومي واخل ن من الداخل واخلارس .
واإلسالمية اىل التعاون اجلاّد  العربية، واهلينات واملنظمات العربيةفندعو كافة اجلهات: احل ومات 

الرتبية الوطنية إلجياد حلول مناسبة واإلسالمية، وزارة  العربيةواملثمر مع االحتاد الوطين للمدارس 
اإلسالمية، وخا ة ما يتعلق بتوحيد املناهج ومراجعتها،ودعم القائمني  العربيةملأ الت املدارس 

قيادات وطنية اسالمية عربية خارس الوطن  -عليها ماديا ومعنويا، لتعد لنا هذه املناهج = من جديد 
 العريب؛ وذلك عن طريق: 

 تطوير املناهج الدراسية وحتديثها، ومراجعتها مراجعة مت صصني ة املناهج.أ و متويل مأاريع 
باخلربات امل تسبة ة جمال املناهج، عرب ارسال خرباء للحوار  العربيةب و تزويد احل ومة واملدارس 

 والتباحث مع واضعي املناهج الدراسية ة مايل، واطالعهم على املستجدات ة هذا احلقل.
داد وطباعة املقررات الدراسية وفق املنهج الرمسي اجلديد، بعد املراجعة والتصحيح، وتوزيع ح و متويل اع

هذه املقررات على املدارس جما ا لعدة سنوات، وذلك بدال عن تزويد املدارس ب تب ومقررات قد ال 
 حتتاس املدارس اىل بعضها، اما مل الفتها لبينة املدارس، أو ألمور أخرى.

اإلسالمية، أو مع اجمللس األعلى للأؤون اإلسالمية ة  العربيةع االحتاد الوطين للمدارس د و التنسيق م
مايل، أو مع هينة احتاد علماء افريقيا اليت تت ذ مجهورية مايل مقرا هلا، لفتح جامعة اسالمية عربية ة 

 ية ، والطيبة.مايل، ب ليات متنوعة ورعية أوال، والحقا ال ليات اللغوية، والفنية، واالقتصاد
وبدال من اإل فاق السنون على هذه اجلامعة يوقف هلا مأاريع عقارية، أو استثمارية داخل وخارس 

 الدولة يصرف ريعها ة تأغيل اجلامعة.
 .العربيةهو : العناية خبرجيي هذه ال ليات واعطاؤهم فر ا للتدريب القيادن ة املعاهد واجلامعات 

 اهلل تعاىل أن ي ون ة عون املدارس على حتقيق هذه الغايات النبيلة، هذا وباهلل التوفيق ، و سأل
 وأن ينجي أ حاهبا من كيد األعداء ، ا ه مسيع جميب.

 و لى اهلل على سيد ا حممد وآله و حبه أمجعني
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 الباحث/ عبد القادر تيجان كجيرى
 

 
*
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 الخــــاتمة

لك من يأاء،وينزعه ممن يأاء، ويعز من يأاء، احلمد هلل اله األولني واآلخرين، مالك امللك، يؤيت امل
ويذل من يأاء،  بيده اخل  ، وهو على كل ويء قدير.والصالة والسالب على الرسول ال رمي وآله 

 و حبه والتابعني هلم بإحسان اىل يوب الدين.   

ل ما ختاب هذا البحث ال يسعين اال أن أمحد اهلل تعاىل على ما من به علي من اكما وبعد: ففي
 أردت مجعه من أبواب، وفصول ، ومباحث، ومطالب، وفقرات، وعلى وفق ما ورد ة خطة البحث.

وأعتذر اىل القراء عما فيه من تقص  ة حق هذا املوضوع اهلاب الذن يتطلب جهودا ودراسات أكثر 
ليت خصصت وأعمق من ما جاء ة ثنايا هذه الدراسة املتواضعة، وذلك  ظرا  لقلة الفرتة الزمنية ا

إلجناز هذا البحث، ولظروف استثنائية أجربت على اعداد البحث هبذه الصورة.)والعربة مبا أجنز ال مبا  
 كان ينبغي أن ينجز (.

وأدليت بدلون بني الدالء اليت مافتنت ترون امل تبة  -ولو جزئيا  -وأرجو أن أكون قد سامهت
الدول، واألمم، والأعوب اإلسالمية، التليد، اإلسالمية باملعلومات الصحيحة، الدقيقة عن ماضي  

 وحاضرها األليم وترسم اخلطى ملستقبلها اجمليد.

 -جمتمع الدراسة -وأسأل اهلل تعاىل، أن يوفق العامل اإلسالمي بصفة عامة، ووغب مجهورية مايل 
ة وأن املناهج بصفة خا ة، ملا فيه اخل  العميم للبالد والعباد،كما أسأله عز وجل أن يربب للماليني 

أمر رود، ووفاق، والتفاف حول حمتوى  تعليمي ر ني وموحد، ينطلقون من خالهلا حنو تصحيح 
، واإلسالب، كما خدمتها العربيةاملسار، والقدرة على اقامة دولة اسالمية حديثة، ختدب اللغة 

 احل ومات اليت سبقت االستعمار األوريب الغاوم.

اإلسالمية، والعمل  العربيةيرها املستمر والتعاون الوثيق بني املدارس والوك أن توحيد املناهج وتطو 
مبقتضى تو يات هذا البحث، كفيالت بإذن اهلل تعاىل بتحقيق  هذا اهلدف النبيل ، والغاية األمسى 
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ل ل مسلم مايل أيور على دينه اإلسالمي، وثقافته القومي اليت أ أأت هلا جامعة راقية ة ما مضى و 
 ن ورى العريقة و ة مدينة تنب ت.  جامعة س

 وان األياب و ان واء اهلل و حبلى ب ل خ  ورخاء وتقدب للمسلمني املاليني. 

 ربنا آتنا ة الد يا حسنة وة اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوا ا أن احلمد هلل رب العاملني

 الباحث: عبد القادر تيجان كجيرى

 م4153هـ 5341 
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 المقترحات
 اتضح للباحث أثناء دراسته ومناقأاته أن هناك بعض املوضوعات تستحق  مزيدا من الدراسة منها:

اإلسالمية ة مايل وطباعتها على و ل   العربيةوإجراء دراسة حول اإلدارة الرتبوية ة املدارس 1
 كتيبات لتزويد املدارس هبا.

 اإلسالمية ة مايل. العربيةت املدارس و اجراء دراسة إلعداد طرق تعليم مناسب ملفاهيم وام ا ا2
و اجراء حبث لتقومي الدورات التدريبية اليت تنظمها وزارة الرتبية الوطنية لتدريب املعلمني، وكذلك 3

 اإلسالمية ة ماىل وطنيا واقليميا. العربيةالدورات اليت تنظمها االحتاد الوطين للمدارس 
 ة مايل. ربيةالعو اجراء دراسة علمية لوضعية املدارس 4
اإلسالمية ة مايل بأ ل دائم ، كالدعم احل ومي، ودور  العربيةوإجراء دراسة حول متويل املدارس 4

 الوقف اإلسالمي ة دعم التعليم اإلسالمي.
 .و اجراء دراسة حول النأاط الال في ودوره ة تفعيل العملية التعليمية ة مايل2
 .ية ة مايلو اجراء دراسة حول املؤسسات التعليم1
، و اجراء دراسة حول ال تاتيب واحللقات القرآ ية ة مايل : توارخيها، أدوارها،  أاطاهتا، مأاكلها7

 تطويرها.وسائل 
 اإلسالمية. العربيةو اجراء دراسة حول تطوير العلوب السياسية واالقتصادية ة املدارس 10
 لمية واالقتصادية والسياسية والطيبة وأ ها.و فتح كليات عربية حتتون على العديد من األقساب الع11
و ت وين احتاد بني محلة الدكتوراة لفتح باب الدراسات العليا، ل ث  من أولنك املت رجني الذين ال 12

 يستطيعون املوا لة ة اخلارس، وما عندهم ام ا ات تسديد الرسوب للدراسة عن بعد. 
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 المصادر والمراجع
 أوال / المصادر:

 رآ ن الكريمأـ الق
 ب ـ السنة النبوية:

 (.5صحيح البخاري) بيروت: دارالمعرفة طب( 1714و=الب ارن حممد بن امساعيل الب ارن )1
سنن أبي داود )القاهرة : دار  هو(1430= السجستاين أبو داود سليمان بن األوعث ن ) 2

 (. 5القدس للطباعة ط
صحيح مسلم.القاهرة:دار  ب(2007ن)=النيسابورن، مسلم بن احلجاس بن مسلم النيسابور 3

 (.5القدس  للطباعة،ط
 ثانيا: المراجع

 أ ـ المعاجم اللغوية
تاج العروس حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ، أبو الفيض ، امللّقب مبرتضى،  := الزبيدن. 4

 (  1، حتقيق جمموعة من احملققني ) الناور: دار اهلداية ط من جواهر القاموس
 ( 1،)ب وت :دار العلم للماليني ط األعالمب(،  1714زركلي، خ  الدين )= ال4
 (.1،) ب وت: دار  ادر طلسان العرب=ابن منظور. حممد بن م رب بن منظور اإلفريقي املصرن 2

 الكتب التاريخية –ب 
مة ب ( )اهلينة املصرية العا1770مع حركة اإلسالم في إفريقيا)=بدون، الدكتور عبده بدون . 7

 (1للتأليف والنأر ، ط
 (و 1،) اجلزائر،طالمغرب في ذكر بالد أفريقية والمغربب( 1147=الب رن ،أبو عبيد الب رن)1
رحلة ب(1723حممد بن عبد اهلل بن حممد بن ابراهيم اللوايت الطنجي، أبو عبد اهلل، ) =ابن بطوطة:7

 (. 1) ب وت: ط ابن بطوطة
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 Edition) مباكو:  الجغرافيا للصف التاسعب( 2007=مجاعة من األساتذة املت صصني)10
tropic1،ط.) 

، ) مباكو:  التاريخ القومي للصف التاسعب( 2007=مجاعة من األساتذة املت صصني،)11
Edition tropicط، 

 رسالة أ  مطبوعة. تاريخ طوبىب(، 1712= دكورى ، الأيخ حممد عبد القادر دكورى ألطويب )12
)اب وت:  تاريخ ابن خلدونب(. 1717مة عبد الرمحن بن خلدون املغريب ) =ابن خلدون ، العال13

 (. 1دار العلم للماليني ط
 1حتقيق هودامس، )باريس، ط م(تاريخ السودان،5161عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عامر،) =14
.) 

ث ؛ حباإلسالمية في جمهورية مالي العربيةوضعية المدارس ب( :1777=عثمان  احل ترورى )14
ت ميلي ملتطلبات الدبلوب العايل ة الرتبية، من املعهد العايل للرتبية وت وين األساتذة باجلامعة 

 ب( )مباكو : رسالة أ  منأورة(1777اإلسالمية بالنيجر العاب اجلامعي)
  ،اإلسالمية في الغرب اإلفريقي العربيةالثقافة  ب (،1773هو /1413=عمر حممد  احل )12

 (.1)باريس ط
 حبث أ  مطبوع   أنيس المؤرخين لمدينة طوبى( 2004=كج ى،عبد القادر بن  تيجان)17
م(،الدرر المنثورة في سيرة الشيخ محمد عبد 4111( =كج ى  عبد القادر بن  تيجان11

 طوىب:حبث أ  مطبوع (.  القادر الطوبي
، )  نة السالمأزهار الربى في سلسلة أنساب مديب( 1774=كج ى عبد القادر بن تيجان)17

 طوىب: م تبة كج ى رسالة أ  مطبوعة (.
،طوىب م تبة كج ى، مذكرة  وفيات األعيان الطوبيةب( 2010=كج ى، عبد القادر تيجان)20

 أ  منأورة (
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من منأورات منظمة اليو يس و،  (تاريخ إفريقيا العام،ب 1711= جمموعة من الباحثني)21
 (.1ب وت:املطبعة ال اتيولي ية ، ط

تعميم الحباء بشرح تبليغ النداء في = مصباح وكى بن املرحوب الأيخ أيب ب ر د با وكى: 22
 (.  1) املغرب:دار احياء العلوب ،ط تذكير النساء

 الحركة العلمية والثقافية واإلصالحية في السودان الغربيب( 1777= مايغا، أبوب ر امساعيل )23
 (. 1)الرياض:م تبة التوبة،ط

في السودان الغربي  م( التأثير اإلسالمي5611)ة، د/ حممد عبد اهلل عبد اهلل حممد ،=النق  24
 (. 1( )الرياض:مطابع الفرزدق التجارية ،ط)غرب إفريقية

نبذة من سيرة اإلمام محمد عبد القادر  ب(،،1714= يماأا، احلاس سليمان بن سليمان)24
 ،كراسة أ  مطبوعة(.) طوىب : ورثة الأيخ احلاس أملاب  يماأا   دكرى،

تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس  (،ب1713لقاضي حممود كعت) ا=22
)  أره هوداس وزميله،  وذكر وقائع تكرور وعظائم األمور والفرق بين أنساب العبيد من األحرار،

 (.1باريس ط
 .(3ط ة: مؤسسة ذن قار) القاهر ،الكبرى الطوارق غرب الصحراء =القأاط، حممد سعيد،27
حتقيق  ءصبح األعشى في صناعة اإلنشام( 5614)=القلقأندى: أبو العباس ،أمحد بن علي21

 .( 1دار الف ر ، ط .)دمأق:د.يوسف علي طويل :
 ( .1)ب وت:امل تب اإلسالمي ط التاريخ اإلسالمي ب(1777=واكر: حممود واكر)27
، ) القاهرة:م تبة النهضة عة التاريخ اإلسالميموسو ب( 1713= وليب ، الدكتور أمحد وليب)30

 (1العصرية ط
)القاهرة:امل تبة دولة مالي اإلسالمية، ب (.  1770هو/1370=طرخان،  ابراهيم علي )31

 (.  1،طالعربية
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حبث أعد للدورة التدريبية الثا ية الوسائل التعليمية،  ب( 2004امساعيل حممد عبد القادر )ج/
 رو )طوىب: أ  مأور(.ملعلمي اقليم كولي و 

 ب= الكتب  التربوية:
،  إرشيف الدورة التدريبية الرابعة(،" 2004واإلسالمية" ) العربية=  االحتاد الوطين للمدارس 32

 م تب كولي ورو ) مذكرة  أ  مطبوعة (.
الرياض: مطابع أضواء بناء األجيال،) ب ( 2002هو و 1423=ب ار". دكتور: عبد ال رمي ب ار)33

 (. 1نتدى  طامل
اإلسالمية لدول غرب  العربيةمشكالت مناهج المدارس ب(2004=بأ  عبد الواحد بأ  )34

حبث مقدب لنيل درجة الدكتوراه ة املناهج: جامعة افريقيا  إفريقيا، الناطقة بالفرنسية)حال السنغال(
 العاملية و كلية الرتبية ،) حبث أ  منأور (. 

)مباكو: مطبعة   دليل المعلم،ب(2007ارة الرتبية الوطنية جلمهورية مايل)=مجاعة من األساتذة، بوز 34
EDIM.. SA1،ط .)  

مذكرة  م( المالحظات العامة حول محتوى  المرحلة الثاوية4151=دار القرآن واحلديث )37
تب مقدمة اىل ملتقى امل تب الوطين ملراجعة املنهج  الثا ون ة املعهد اإلسالمي بباماكو، ) طوىب م 

 ادارة التعليم، مذكرة أ  منأورة (.
حبث أعد للدورة التدريبية الثا ية الوسائل التعليمية،  ب( 2004=امساعيل حممد عبد القادر )31

 ملعلمي اقليم كولي ورو )طوىب: أ  مأور(.
)القاهرة:مطبعة  أسس بناء المناهج وتطبيقاتها،ب(:1712=حلمي الوكيل؛ وحممد أمني املفيت،)37

   (.1،طحسان
) م( المناهج :أسسها، تخطيطها، تقويمها. 5641= حيي هنداب ؛ وجابر عبد احلميد)40

 (.3،طالعربيةالقاهرة:دار النهضة 
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عناصرها وأسسها -)مفاهيمها المناهج التربوية المعاصرةب( 2002=مروان أبو حويج)41
 (.1عمان،الدار،العلمية الدولية طوعملياتها(

ترشيد التدريس واستراتيجيات نفسية حديثة ) عمان: دار ب( 1714= حممد بن محدان)42
 (. 5التربية الحديثة ط

، ) الرياض:  دار عامل ال تب المعلم والمناهج وطرق التدريس= حممد عبد العليم مرسي، 43
 (. 1للنأر والتوزيع  ط

ب( 1711= حممد عزت عبد املوجود ؛ وحممود الناقة، وفتحي علي يو س، وعلي أمحد مدكور)44
 (1)القاهرة:دار الثقافة للطباعة والنأر،طأساسيات المنهج  وتطبيقاته،

، ) القاهرة: دار المعارف العربيةم(الموجه الفني لمدرسي اللغة 5691=عبد العليم ابراهيم)44
 (.55ط

المنهاج الدراسي ، أسسه وصلته بالنظرية   ب(، 1712هو/1402= عبد الرمحن  احل عبد اهلل)42
 (. 1،)الرياض:مطبعة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، طاإلسالميةالتربوية 

 ب ( 2002حبث مل ينأر  تحليل نظام التعليم العربي األهلي في مالي= عبد الرمحن سيسى:47
 ) القاهرة:دار هنضة مصر للطبع والنأر،(. ،التربية والمناهجب(، 1771= فر سيس عبد النور)4

هو 1417كتور آدب ست ارى ؛ والدكتور حممد البأ  ، و عبد العزيز يتابرى )=سن ارى،  الد 47
اعداد الوفد املايل املأارك ة امللتقى الدعون  ذكرة التعليم اإلسالمي في مالي الواقع والمأمول،(:

ل سعود وهر رمضان ’السابع للجنة الدعوة ة افريقيا، حتت رعاية مسو األم  بندر بن سلمان 
 هو ) طوىب/ م تبة حممد البأ ، مذكرة أ  مطبوعة ( 1417املبارك 

،)ب وت :دار النفائس  المناهج المعاصرةب(1777=سرحان ، دكتور الدمرداش عبد اجمليد )40
 (.1ط

تقرير عن ورشة جول برامج  ب(،2010=سيال، دكتور سعيد حممد بابا سيال، و ديق ماركو)41
 (.مذكرة أ  منأورة دعم التعليم العربي في مالي.)بماكو: 
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 مذكرة التربية والتاريخ القوميب( 2001وعبة املناهج واملقررات ، بدار القرآن واحلديث) =14
 للصف الحادي 

 1ط عشر،
 المجالت:

 ب  2004هو ا1424=جملة قراءات افريقية العدد األول: رمضان43
 المقابالت الشخصية:

في  ب(،2011لية طوبىى للدراسات اإلسالمية)وكيل ك =الأيخ امساعيل حممد عبد القادر دكرى44
 ) مباكو : مايل(مقابلة شخصية معه في إدارته 

=الأيخ عمر حممد عبد القادر دكورى األمني العاب للم تب اإلقليمي:كولي ورو) 44
 ) طوىب : دار القرآن واحلديث (. مقابلة شخصية في إدارتهب(2011

 المراجع األجنبية:
)القاهرة :دار املنفيس  Wagadu dambeب( 1710)دو دامبىواغا= أداما درامى ،42

 (. 1للطباعة القاهرة ط
( ) Manden'Kurufaba) تاريخ مجموعات مانديب(  2004=كا ىت: فودىي سليمان)47

 (.1ط Librairie N'koب 2004مباكو: مطبعة اال  و، 
      K.b.C. onwubiko, B.A(LOND) , 1986 History of west 

Africa=11 printed by( polo Ibadan: Inyec prenter limited) 
NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE 2010 

A.M.A.A/P=47  
Libraire N'ko( .2001 ( )بManden" Ndofo) 

 
 المواقع االلكترونية:
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التربية في ظل  =                                                  موقع م تبة  يد الفوائد،20
  http://www.saaid.net/book/index.php متغيرات الجديدةال

 ، موقع م تبة  يد الفوائد ،عصرنا والعيش في زمان الصعب ،= دكتور عبد ال رمي ب ار21
ook/index.phphttp://www.saaid.net/b 

 خريطة مايل.     الخرائط: 

http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.saaid.net/book/index.php
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 قائمة المــــــــــالحق
 الملحق األول

 المحكمون على أددوات الدراسة:
و املاجست  امساعيل حممد دكرى، خريج كلية القرآن ال رمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة، ودبلوب ة 1

 من جامعة املدينة العاملية مباليزيا،ومدير ونون الرتبية من جامعة اإلماب بالرياض، واملاجست  ة التفس 
 الطالب )سابقا( مبدرسة دار القرآن واحلديث. ووكيل كلية طوىب للدراسات اإلسالمية.

و حممود بركنىت جايب، خريج كلية القا ون جبامعة افريقيا العاملية باخلرطوب، و ائب مدير االمتحا ات 2
تاريخ والنربية املد ية والفلسفة، واللغة االجنليزية مبدرسة دار بدار القرآن واحلديث بطوىب.ومدرس ال

 القرآن واحلديث.
و كنجورا  ياكيسما دكرى، خريج كليةالقا ون ) قسم احملامني ( جبامعة مباكو ، ومدير وعبة اللغة 3

 الفر سية فوق جبل طوىب.وعضو ة بلدية القرى السبع.
ة اإلسالمية من كلية القرآن ال رمي، ودبلوب ة الرتبية من و بفية  اهلل حممد دكورى: حريج اتلجامع4

 جامعة طيبة باملدينة املنورة،وعميد ونون الطالب بقسم التحفيظ بدار القرآن واحلديث.
 الملحق الثاني

 أسماء المحكمين الذين عرضت عليهم االستبيانات: 
رآن ال رمي وحامل الدكتوراه من و الدكتور:حممد البأ  حممد عبد القادر دكورى : خريج كلية الق1

قسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، واملفتش العاب ملدارس دار القرآن واحلديث بطوىب، 
وعضو هينة علماء افريقيا، وعضو ة اجمللس األعلى للأنون اإلسالمية ة مايل. وعميد كلية طوىب 

 مايل. للدراسات اإلسالمية ة مباكو عا مة مجهورية
و عمر حممد دكورى: خريج كلية الأريعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وعميد القبول 2

والتسجيل مبدرسة دار القرآن واحلديث بطوىب، ومسنول العالقات اخلارجية جلمعية دار القرآن 
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العامة، وعضو ة واحلديث، ووارك ة العديد من الدورات التدريبة ة الرتبية، واإلدارة، والعالقات 
 هينة علماء افريقيا، وة اجمللس األعلى للأنون اإلسالمية ة مايل.

و املاجست  امساعيل حممد دكرى، خريج كلية القرآن ال رمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة، ودبلوب ة 3
مباليزيا،ومدير ونون الرتبية من جامعة اإلماب بالرياض، واملاجست  ة التفس  من جامعة املدينة العاملية 

 الطالب )سابقا( مبدرسة دار القرآن واحلديث. ووكيل كلية طوىب للدراسات اإلسالمية.
و حممود بركنىت جايب، خريج كلية القا ون جبامعة افريقيا العاملية باخلرطوب، و ائب مدير االمتحا ات 4

سفة، واللغة االجنليزية مبدرسة دار بدار القرآن واحلديث بطوىب.ومدرس التاريخ والنربية املد ية والفل
 القرآن واحلديث.

و كنجورا  ياكيسما دكرى، خريج كليةالقا ون ) قسم احملامني ( جبامعة مباكو ، ومدير وعبة اللغة 4
 الفر سية فوق جبل طوىب.وعضو ة بلدية القرى السبع.

اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية و الدكتور سعيد حممد بابا سيال: خريخ كلية القرآن ال رمي والدراسات 2
باملدينة، والدكتورة ة قسم التفس  باجلامعة اإلسالمية، ومدير جامعة الساحل التابعة جلمعية الفاروق 

بدولة مايل،واألمني العاب هلينة علماء افريقيا، األمني العاب للمجلس األعلى للأنون اإلسالمية ة 
 مجهورية مايل.

ية الأريعة جبامعة املغرب، و ائب مدير الفروع ملدارس دار القرآن و تيجان عثمان، خريج كل7
واحلديث،وعضو ة مجعية وباب ا تأيلى للتقدب.وطالب ة الدراسات العليا جبامعة املدينة العاملية 

 مباليزيا.
و املاجست  سعيد أمحد بن سعيد سيال، خريج كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية، واملاجست  من 1

لسنة باجلامعة، ومدير معهد اإلماب مالك بن أ س ، التابعة جلمعية الفاروق ،ة اقليم  قسم ا
كان،وعضو مجعية مايل لتقدب اإلسالب، واجمللس األعلى للأنون اإلسالمية ة مايل، وعضو ة هينة 

 علماء افريقيا.
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بية من جامعة اإلماب و احلسني يوسف ترورى، خريج كلية اللغة باجلامعة اإلسالمية، ودبلوب ة الرت 7
 بالرياض، واملدرس بقسم اآلداب جبامعة مباكو الوطنية، ومدير  ادن األدب والثقافة.

و السيدة الفاضلة: عائأة حممد، خرجية وعبة البنات بدار القرآن واحلديث،والعضوة ة قسم 10
كة ة ال ث  من الرعاية جبمعية  ساء دار القرآن واحلديث، ومجعية الداعيات املسلمات، واملأار 

 الدورات الرتبوية.
و السيدة ال رمية ليلى تيوىل جارا، خرجية وعبة البنات بدار القرآن واحلديث، وأضوه هينة التدريس 11

بقسم البنات بدار القرآن واحلديث، و ائبة األمينة العامة للأؤون املالية جلمعية  ساء دار القرآن 
ى للتقدب، واملأاركة ة العديد من الدورات حول الرتبوية واحلديث، وأمينة عاب مجعية وابات كج  

 واخلدمة االجتماعية.
 الملحق الثالث

 ملحق االستبا ات
 و استبا ة املدراء.1
 و استبا ة املدرسني.2
 و استبا ة التالميذ.3
 و استبا ة أولياء أمور التالميذ4
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 والصالة والسالب على رسول اهلل األمني وبعد: احلمد هلل رب العلمني ، الرمحن الرحيم . ملك يوب الدين،

 عزيزن............................................................

 السالب علي م ورمحة اهلل وبركاته

 فإ ه ال وك أن للمناهج الدراسية أمهية قصوى ة خدمة اجملتمع، والنهوض باألمة ، وتربية األجيال.

 العربيةية ة مايل قبل االستعمار دور عظيم، وتأث  كب  ة اجملتمع، حيث كا ت اللغة وقد كان للمناهج الدراس
 هي اللغة الرمسية للملوك واملصلحني واحل اب ة املنطقة.رأم ما كا ت هذه املناهج تعاين من تعدد.

ة هي الرائدة، وسيدة مث تغ  الوضع بعد االستعمار، فتحولت جمريات األمور، وأ بحت املناهج الدراسية الفر سي
ومناهجها ة املدارس األهلية.وأ بحت احل ومة تنفق على املدارس الفر سية  العربيةاملوقف، وتقلص دور املدارس 

 .العربيةوختلت عن املدارس 

وليت أن األمر توقف اىل هذا احلد،؟ ول ن لألسف أ ه ابتدئ ة األخ  هجوب عنيف على املناهج الدراسية 
اإلسالمية، ومدرسيها، وو فهم بالت لف والرجعية. وحرماهنم من تويل منا ب قيادية ة  العربيةثقافات وال العربية

اإلسالمية اليت حيملوهنا  العربيةالدولة، اما على أساس أهنم ال يتقنون اللغة الرمسية الفر سية. أو خوفا من الثقافة 
 بني جنباهتم .

، واعرتاف احل ومة مبناهجها، وقبول طالهبا العربيةالدراسة ة املدارس وقد بذلت حماوالت كث ة لتطوير  مناهج 
ة الثما ينات من القرن امليالدن املاضي، مث خل حمل هذا  العربيةة كلياهتا وثا وياهتا، فتم ت وين احتاد املدارس 

با، ومت وضع حمتوى  ة كال ب تقري1774اإلسالمية ة  العربيةاالحتاد، احتاد آخر باسم:  االحتاد الوطين للمدارس 
 الفرتتني اعرتفت احل ومة هبا.

اإلسالمية، وااللتحاق  العربيةواليوب هناك حاجة اىل البحث عن مدى قدرة هذه املناهج على النهوض باملدارس 
 طالهبا.و  العربيةهبا بطالهبا بركب اجلامعات ة الدولة  وعن مدى تأث  اجملتمع هبا، واستفادة اجملتمع من املدارس 
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وملا قبلت كطالب ة الدراسات  جبامعة املدينة العاملية مباليزياو مرحلة املاجيست  و أخرتت موضوع حبثي حتت 
 عنوان: 

 "دراسة تقويمية لتأثير المناهج الدراسية في المدارس العربية اإلسالمية في جمهورية ؟مالي

أن جتيبوا عليها بدقة وواقعية، بعيدين عن الت لف  وبناء على ذالك أوجه اىل سعادت م هذا االستبيان، وأرجو
اإلسالمية، لن طط معا مستقبال  العربيةوالعاطفة، أل نا  ريد  أن  صل اىل حقائق واقعية،  درك هبا واقع املدارس 

 اإلسالمية. العربيةسعيدا للمدارس 

 وأسأل اله تعاىل أن يوفقنا ملا يبه ويرضاه، ا ه ويل ذلك والقادر عليه.

 تفبلوا فائق حتيوواتنا واحرتامنا.و 

 اإلسالمية العربيةأخوكم وزميل م ة خدمة املدارس 

 عبد القادر بن تيجان كج ى

 مدير التعليم مبدارس دار القرآن واحلديث بطوىب

 66877607اهلاتف:  4ص ، ب  

   Bguidiera@yaho.Frالربيد األل رتوين: 
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 أوال/ إستبانة المديرين

 ل: المحور األو 
 اإلسالمية  في المجال االقتصادي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

أو ة  العربيةكل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس  1
األعمال احلرة، ألن مناهج هذه هذه املدارس حتث على 

 من كسب اليد ال سب احلالل واألكل

     

راتبك يفيدك اىل حد كب ،وهو أفضل من راتب العامل  2
 العادن

     

اإلسالمية دور قي ختفيف  سبة البطالة  العربيةللمدارس  3
 بتبين كث  من األساتذة

     

تساهم مدرست م ة دفع عجلة االقتصاد  ة املنطقة مبا  4
من خالل  يزاوله مت رجوها من  أاطات اقتصادية، أو

 .سيفا 4000 - 20،000رواتبهم اليت ترتاوح ما بني 

     

اإلسالمية اىل خارس  العربيةيتوجه معظم خرجيي املدارس  4
مايل للتجارة واألعمال احلرة، وتساهم حواالهتم البن ية ة 

 اقتصاديات املنطقة  بصفة خا ة والدولة بصورة عامة

     

 
 
 
 



175 
 

 المحور الثاني
 اإلسالمية  في المجال االجتماعي: العربيةج  الدراسية في المدارس تأثير المناه

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية ة الأؤون  العربيةيساهم خرجيو املدارس  1
 االجتماعية للبلد، ويتمتعون بثقة اجملتمع وتقديره هلم

     

اول القضايا االجتماعية، عية تتن1ينظم اخلرجيون برامج اذ 2
وتناقش املأاكل اليت هتم اجملتمع، وهم أفضل ب ث  من 

 خرجيي املدارس الفر سية ة هذا اجملال

     

      البنكية 3

ة اجلمعيات الأبابية   العربيةخرجيو املدارس  يأارك 4
فيصبغوهنا  بغة دينية، ويوجهوهنا حنو اجلد بدال من اللهو 

 واللعب

     

اإلسالمية على تأسيس  العربيةعمل خرجيو املدارس  4
اجلمعيات التعاو ية ة الداخل ، وسعوا ل سب العالقات 

 التعاو ية مع بعض املنظمات اخل ية ة  اخلارس
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 المحور الثالث : 
 اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق افقأو  العبارات العدد

اإلسالمية على الوظائف  العربيةال يقبل خرجيو املدارس  1
 احل ومية، ألن جوا ب العناية بالسياسة قليلة ة املنهج .

     

خرجيو املناهج الدراسية ة املدارس العربية احلديثة ليس هلم  2
املناهج تأث  كب  ة احلياة السياسية ة مايل، خبالف 

 التقليدية القدمية

     

ال يتقلد خرجيو املدارس اإلسالمية منا ب قيادة عليا ة  3
 البلدية، وال ة اجملالس النيابية

     

اإلسالمية باحلمالت الدعائية  العربيةالتسمح املدارس  4
اال ت ابية ة أروقتها أو داخل فصوهلا، ألن ة لوائحها أهنا 

 سيةمدارس دينية أ  سيا

     

اإلسالمية ما عا  العربيةال يرى املنهج  الدراسي ة املدارس  4
من االخنراط ة السياسية، او اال ت اب كعضو برملاين،  أو 

 عقد العالقات الطيبة مع احل ومات والسياسيني.
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لعقلي و اإلسالمية  في المجال ا العربيةالمحور الرابع تأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 الثقافي

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية احلديثة ة حد ذاته ظاهرة  العربيةا أاء املدارس   1
 ثقافية هامة

     

اإلسالمية مبناهجها احلديثة وسيلة حملو األمية،  العربيةاملدارس  2
 وحث اجملتمع على القراءة وال تابة.

     

اإلسالمية احلديثة من خالل مناهجها  العربيةت املدارس أحي 3
 الفصحى العربيةدور التحدث باللغة 

     

اإلسالمية احلديثة عقول الناونة  العربيةفتحت مناهج املدارس  4
على العامل اخلارجي من خالل مواد اجلغرافيا، والرتبية املد ية 

 والتاريخ القومي

     

 العربيةفر سية ة مناهج املدارس تعزيز وتقوية اللغة ال 4
اإلسالمية، فتحت لل رجيني فرص االلتحاق حبامعات الدولة، 

 والتوظيف.
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 ثانيا إستبانة المدرسين
 المحور ألول

 اإلسالمية  في المجال االقتصادي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 النسبة وعاجملم الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

أو ة  العربيةكل املدرسني جيدون فر ة للعمل ة املدارس  1
 األعمال احلرة

     

راتبك يفيدك اىل حد كب ،وهو أفضل من راتب العامل  2
 العادن

     

اإلسالمية دور ة ختفيف  سبة البطالة بتبين   العربيةللمدارس  3
 كث  من األساتذة

     

عجلة االقتصاد  ة املنطقة مبا تساهم مدرست م ة دفع  4
يزاوله خرجيوها من  أاطات اقتصادية، أو من خالل رواتبهم 

 .سيفا 4000 - 20،000اليت ترتاوح ما بني 

     

اإلسالمية اىل خارس مايل  العربيةيتوجه معظم خرجيي املدارس  4
للتجارة واألعمال احلرة، وتساهم حواالهتم البن ية ة 

 بصفة خا ة والدولة بصورة اقتصاديات املنطقة
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 اإلسالمية  في المجال االجتماعي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية ة الأؤون  العربيةيساهم خرجيو املدارس  1
 ره  هلماالجتماعية للبلد، ويتمتعون بثقة اجملتمع وتقدي

     

ينظم اخلرجيون برامج اذاعية تتناول القضايا االجتماعية،  2
وتناقش املأاكل اليت هتم اجملتمع، وهم أفضل ب ث  من 

 خرجيي املدارس الفر سية ة هذا اجملال

     

اإلسالمية اثر كب  ة  العربيةللحرجيني من املدارس  كان 3
 فيف الفوارق الطبقيةختفيف مؤن الزواس، واجلنائز وأ ها وخت

     

ة اجلمعيات الأبابية   العربيةخرجيو املدارس  يأارك 4
فيصبغوهنا  بغة دينية، ويوجهوهنا حنو اجلد بدال من اللهو 

 واللعب

     

اإلسالمية على تأسيس  العربيةعمل خرجيو املدارس  4
اجلمعيات التعاو ية ة الداخل ، وسعوا ل سب العالقات 

 مع بعض املنظمات اإلسالمية ة اخلارسالتعاو ية 

     

 المحور الثالث : 
 اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية  على الوظائف  العربيةال يقبل  خرجيو املدارس  1
 ا ب العناية بالسياسة قليلة ة املنهج .احل ومية، ألن جو 

     

اإلسالمية احلديثة ليس هلم تاث  كب   العربيةخرجيو املدارس  2
 العربيةة احلياة السياسية ة مايل، خبالف خرجيي املدارس  
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 التقليدية القدمية

ال يتقلد خرجيو املدارس اإلسالمية منا ب قيادية عليا ة  3
 ة اجملالس النيابية.البلدية، وال 

     

اإلسالمية باحلمالت الدعائية  العربيةال تسمح املدارس  4
اال ت ابية ة أروقتها أو داخل فصوهلا، ألن ة لوائحها أهنا 

 مدارس دينية أ  سياسية.

     

اإلسالمية ما عا  العربيةال يرى املنهج  الدراسي  ة املدارس  4
و اال ت اب كعضو برملاين،  أو من االخنراط ة السياسية، أ

 عقد العالقات الطيبة مع احل ومات والسياسيني.

     

 المحور الرابع
 اإلسالمية  في المجال العقلي و الثقافي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس  

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

سالمية احلديثة ة حد ذاته ظاهرة اإل العربيةا أاء املدارس   1
 ثقافية هامة

     

اإلسالمية مبناهجها احلديثة وسيلة حملو   العربيةاملدارس  2
 األمية، وحث اجملتمع على القراءة وال تابة

     

اإلسالمية احلديثة من خالل مناهجها  العربيةأحيت املدارس  3
 الفصحى العربيةدور التحدث باللغة 

     

اإلسالمية احلديثة عقول الناونة  العربيةمناهج املدارس  فتحت 4
على العامل اخلارجي من خالل مواد اجلغرافيا، والرتبية  املد ية 

 ،والتاريخ القومي
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 العربيةتعزيز وتقوية اللغة الفر سية ة مناهج املدارس  4
اإلسالمية، فتحت لل رجني فرص االلتحاق حبامعات الدولة، 

 والتوظيف.

     

 ثالثا إستبانة التالميذ
 المحور ألول

 اإلسالمية  في المجال االقتصادي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

كل الطلبة املت رجني من املدارس اإلسالمية جيدون فر ة للعمل  1
عمال احلرة، ألن مناهج هذه هذه أو ة األ العربيةة املدارس 

 املدارس حتث على ال سب احلالل واألكل من كسب اليد.

     

رواتب مدرسي م تفيدهم اىل حد كب ،وهو أفضل من راتب  2
 العامل العادن

     

اإلسالمية دور ة ختفيف  سبة البطالة بتبين كث   العربيةللمدارس  3
 من األساتذة

     

ة دفع عجلة االقتصاد  ة املنطقة مبا يزاوهلا  تساهم مدرست م 4
خرجيوها من  أاطات اقتصادية، أو من خالل رواتبهم اليت ترتاوح 

 .سيفا 4000اىل  20،000ما بني 

     

اإلسالمية اىل خارس مايل  العربيةيتوجه معظم خرجيي املدارس  4
يات للتجارة واألعمال احلرة، وتساهم حواالهتم البن ية ة اقتصاد

 املنطقة بصفة خا ة والدولة  بصورة عامة
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 المحور الثاني
 اإلسالمية  في المجال االجتماعي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية ة الأؤون  العربيةيساهم خرجيو املدارس  1
 لد، ويتمتعون بثقة اجملتمع وتقديره هلماالجتماعية للب

     

ينظم اخلرجيون برامج اذاعية تتناول القضايا االجتماعية،  2
وتناقش املأاكل اليت هتم اجملتمع، وهم أفضل ب ث  من 

 خرجيي املدارس الفر سية ة هذا اجملال

     

اإلســالمية أثــر كبيــر  العربيــةكــان للخــريجين مــن المــدارس  3
مــــؤن الــــزواج، والجنــــائز وغيرهــــا وتخفيــــف فــــي تخفيــــف 
 الفوارق الطبقية

     

ة اجلمعيوووووووووات الأوووووووووبابية   العربيوووووووووةخرجيوووووووووو املووووووووودارس  يأوووووووووارك 4
فيصوووبغوهنا  وووبغة دينوووة، ويوجهوهنوووا حنوووو اجلووود بووودال مووون اللهوووو 

 واللعب.

     

اإلسوووووووالمية علوووووووى تأسووووووويس  العربيوووووووةعمووووووول خرجيوووووووو املووووووودارس  4
وسووووعوا ل سووووب العالقووووات اجلمعيووووات التعاو يووووة ة الووووداخل ، 

 التعاو ية مع بعض املنظمات اإلسالمية ة اخلارس
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 المحور الثالث :
 اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

على الوظائف  اإلسالمية العربيةال يقبل خرجيو املدارس  1
 احل ومية، ألن جوا ب العناية بالسياسة قليلة ة املنهج .

     

اإلسالمية احلديثة ليس هلم تاث  كب   العربيةخرجيو املدارس  2
ة احلياة السياسية ة مايل، خبالف خرجيي املدارس 

 اإلسالمية التقليدية القدمية

     

ب قيادة عليا ة ال يتقلد خرجيو املدارس اإلسالمية منا  3
 البلدية، وال ة اجملالس النيابية.

     

اإلسالمية باحلمالت الدعائية  العربيةال تسمح املدارس  4
اال ت ابية ة أروقتها او داخل فصوهلا، ألن ة لوائحها أهنا 

 مدارس دينية أ  سياسية.

     

ا اإلسالمية ما ع العربيةال يرى املنهج  الدراسي ة املدارس  4
من االخنراط ة السياسية، او اال ت اب كعضو برملاين، أو 

 عقد العالقات الطيبة مع احل ومات والسياسيني.

     

 



184 
 

 المحور الرابع :
 اإلسالمية  في المجال العقلي و الثقافي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية احلديثة ة حد ذاته ظاهرة  العربيةا أاء املدارس   1
 ثقافية هامة

     

اإلسالمية مبناهجها احلديثة وسيلة حملو األمية،  العربيةاملدارس  2
 وحث اجملتمع على القراءة وال تابة

     

اإلسالمية احلديثة من خالل مناهجها  العربيةأحيت املدارس  3
 الفصحى العربيةة دور التحدث باللغ

     

اإلسالمية احلديثة عقول الناونة  العربيةفتحت مناهج املدارس  4
على العامل اخلارجي من خالل مواد اجلغرافيا، والرتبية  املد ية 

 والتاريخ القومي

     

 العربيةتعزيز وتقوية اللغة الفر سية ة مناهج املدارس  4
ق حبامعات الدولة، اإلسالمية، فتحت لل رجني فرص االلتحا

 والتوظيف.

     

 رابعا/ إستبانة أولياء أمور الطالب
 المحور ألول

 اإلسالمية  في المجال االقتصادي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 
 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

فر ة  كل الطلبة املت رجني من املدارس اإلسالمية جيدون 1
أو ة األعمال احلرة، ألن مناهج  العربيةللعمل ة املدارس 
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هذه هذه املدارس حتث على ال سب احلالل واألكل من  
 كسب اليد.

هل ترى أن رواتب املدرسني تفيدهم اىل حد كب ، وأ ه  2
 أفضل من راتب العامل العادن

     

البطالة اإلسالمية دور ة ختفيف  سبة  العربيةللمدارس  3
 بتبين كث  من األساتذة

     

تساهم مدرست م ة دفع عجلة االقتصاد  ة املنطقة مبا  4
يزاوهلا خرجيوها من  أاطات اقتصادية، أو من خالل 

 .سيفا 4000اىل  20،000رواتبهم اليت ترتاوح ما بني 

     

اإلسالمية اىل خارس  العربيةيتوجه معظم خرجيي املدارس  4
رة واألعمال احلرة، وتساهم حواالهتم البن ية ة مايل للتجا

 اقتصاديات املنطقة لصفة خا ة والدولة  بصورة عامة

     

 المحور الثاني
 اإلسالمية  في المجال االجتماعي: العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية ة الأؤون  العربيةاملدارس يساهم خرجيو  1
 االجتماعية للبلد، ويتمتعون بثقة اجملتمع وتقديره هلم

     

ينظم اخلرجيون حماضرات عامة، أو برامج اذاعية تتناول  2
القضايا االجتماعية، وتناقش املأاكل اليت هتم اجملتمع، وهم 

 أفضل ب ث  من خرجيي املدارس الفر سة ة هذا اجملال

     

     اإلسالمية أثر كب  ة  العربيةكان لل رجيني من املدارس  3
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 ختفيف مؤن الزواس، واجلنائز وأ ها وختفيف الفوارق الطبقية

ة اجلمعيات الأبابية   العربيةخرجيو املدارس  يأارك 4
فيصبغوهنا  بغة دينية، ويوجهوهنا حنو اجلد بدال من اللهو 

 واللعب

     

اإلسالمية على تأسيس  العربيةملدارس عمل خرجيو ا 4
اجلمعيات التعاو ية ة الداخل ، وسعوا ل سب العالقات 

 التعاو ية مع بعض املنظمات اإلسالمية من اخلارس

     

 المحور الثالث : 
 اإلسالمية  في المجال السياسي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن الاأوافق أوافق العبارات العدد

اإلسالمية على الوظائف  العربيةال يقبل خرجيو املدارس  1
 احل ومية، ألن جوا ب العناية بالسياسة قليلة ة املنهج .

     

متجرجو املناهج الدراسية ة املدارس العربية احلديثة ليس هلم  2
هج تأث  كب  ة احلياة السياسية ة مايل، خبالف خرجيي املنا

 التقليدية القدمية

     

ال يتقلد خرجيو املدارس اإلسالمية منا ب قيادة عليا ة  3
 البلدية، وال ة اجملالس النيابية.

     

اإلسالمية باحلمالت الدعائية  العربيةال تسمح املدارس  4
اال ت ابية ة أروقتها أو داخل فصوهلا، ألن ة لوائحها أهنا 

 .مدارس دينية أ  سياسية

     

اإلسالمية ة اال ت ابات  العربيةاليأارك خرحيو املدارس  4
البلدية والنيابية بفعالية،ألهنم مأغولون بأمورهم الدينية 
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 والدعوية.

 المحور الرابع :
 اإلسالمية  في المجال العقلي و الثقافي العربيةتأثير المناهج  الدراسية في المدارس 

 النسبة اجملموع الأدرن اأوافقال أوافق العبارات العدد

اإلسالمية احلديثة ة حد ذاته ظاهرة  العربيةا أاء املدارس   1
 ثقافية هامة

     

اإلسالمية مبناهجها احلديثة وسيلة حملو  العربيةاملدارس  2
 األمية، وحث اجملتمع على القراءة وال تابة

     

الل اإلسالمية احلديثة من خ العربيةأحيت املدارس  3
 الفصحى العربيةمناهجها دور التحدث باللغة 

     

اإلسالمية احلديثة عقول  العربيةفتحت مناهج املدارس  4
الناونة على العامل اخلارجي من خالل مواد اجلغرافيا، والرتبية 

 املد ية والتاريخ القومي

     

 العربيةتعزيز وتقوية اللغة الفر سية ة مناهج املدارس  4
ة، فتحت لل رجني فرص االلتحاق حبامعات اإلسالمي

 الدولة، والتوظيف.

     

 الملحق الرابع
 ملحق المحتويات

 أوال/ ملحق المنهج المقرر على المرحلة االبتدائية
 : المنهج المقرر  على طالب السنة األولى    -5
 [ حمتوى القرآن ال رمي: من أول سور ة الفاحتة اىل آخر سورة الزلزلة.1] 

 ة األوىل/ سورة الفاحتة، الناس، الفلق، اإلخالص، املسد، النصر، الفرت 
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 الفرتة الثا ية/ ال افرون، ال وثر، املاعون، قريش، الفيل، اهلّمزة.

 الفرتة الثالثة / العصر ، الت اثر ،القارعة ، العاديات ، الزلزلة ،  مراجعة عامة.

 [ حمتوى التوحيد:2]

ال اهلل حممد رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم، حمبة اهلل، خلق اهلل تعاىل الفرتة األوىل / تلقني ال اله ا
للم لوقات،  ور من  عم اهلل تعاىل على عباده ) كنعمة السمع والبصر (،  و ر اهلل تعاىل على 

  عمه،  عبد اهلل.

اإلميان  –الب اإلميان بالرسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم، اإلس –الفرتة الثا ية/ اإلميان باهلل تعاىل 
 التعريف بالدين اإلسالمي. -اإلميان بالقرآن ال رمي والعناية به  –بالرسول حممد  لى اهلل عليه وسلم 

حتميد اهلل تعاىل بعد كل  -الفرتة الثالثة/ التسمية ة بداية كل عمل ) لبسم اهلل قبل األكل مثال (
 حمبة مجيع الناس. –مهما حمبة الوالدين واكرا -عمل ) احلمد هلل بعد األكل مثال 

 [حمتوى الفقه: 3]

 فة الوضوء، التسمية ة  –(البدن ( الوضوء )عمليا  –الثياب  –الفرتة األوىل / الطهارة )امل ان 
 أول الوضوء، دعاء الوضوء )حفظه(، الصالة: كيفيتها ) عمليا (.

والصلوات -اإلقامة –ى األذان الباقيات الصاحلات، التدريب عل –اإلقامة  –الفرتة الثا ية / األذان 
 املفروضة مثال ) الفاحتة وسورة من القرآن(.

الصلوات اخلمس وعدد  -الصالة اإلبراهيمية  -التأهد  -والسجود  –الفرتة الثالثة / دعاء الركوع 
 [حمتوى التهذيب:4مبطالت الصالة  ) حصتان (. ] -السرية واجلهرية منها -ركعاهتا 

 -حتية الوالدين ة الصباح وعند الرجوع للبيت  -يث والتهذيب: آداب التحية الفرتة األوىل / احلد
 آداب اخلطاب.  -حتية ال بار والرفاق ة الطريق  -حتية الرفاق  -حتية املعلم 
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 -الوضوء  -االستحماب  –االستياك -الفرتة الثا ية/ النظافة:  ظافة اليدين،  ظافة الثوب واألدوات 
عدب طرح  –أسل املالبس  –جتديد املالبس  –ترك اجللوس ة الرتاب  – تعال اال -تقليم األظافر 

 األدوات على الطريق.

عدب أكل األطعمة املعرضة للغبار والذباب  -عدب ورب املياه امللوثة  –الفرتة الثالثة / مراعاة الصحة 
كسر احللوى   - أسل الفواكه قبل أكلها –كنس أرفة الدرس والفناء   –عدب أكل الطعاب احلار –

عدب ترك الفضالت  -مراعاة الصحة عدب الأره  -] التم ط والبصق  -واألوياء الصلبة باألسنان 
 الرفق باحليوان[. - -ة فناء املدرسة والطريق

 [حمتوى اهلجاء:4]

:حرف الباء باحلركات -التنوين -اوباع احلركات–الفرتة األوىل / احلركات الثالث مع حرف الباء 
 -حرف التاء باحلركات والتنوين واملد –مطالعة مصورة  –حرف الباء باحلركات واملد  –ن والتنوي

حرف -مراجعة عامة  –حرف ال اف باحلركات والتنوين واملد = مطالعة مصورة  –مطالعة مصورة 
د حرف امليم باحلركات والتنوين وامل –مراجعة عامة  –مطالعة مصورة  –الراء باحلركات والتنوين واملد 

 مطالعة مصورة. –

حرف النون  -مراجعة عامة –مطالعة مصورة  –الفرتة الثا ية /حرف الالب باحلركات والتنوين واملد 
 –حرف الصاد باحلركات والتنوين واملد  -مراجعة عامة –مطالعة مصورة  –باحلركات والتنوين واملد 

حرف الفاء -مراجعة عامة –ة مطالعة مصور  –(الأدة ) التأديد -مراجعة عامة –مطالعة مصورة 
 –حرف الدال باحلركات والتنوين واملد  -مراجعة عامة –مطالعة مصورة  –باحلركات والتنوين واملد 

مراجعة  –مطالعة مصورة  –حرف السني باحلركات والتنوين واملد  -مراجعة عامة –مطالعة مصورة 
 .-مراجعة عامة – مطالعة مصورة –حرف اهلاء باحلركات والتنوين واملد  -عامة

 –مطالعة مصورة  –التاء املربوطة  –مطالعة مصورة  –الفرتة الثالثة / الطاء باحلركات والتنوين واملد 
 –حرف القاف باحلركات والتنوين واملد  –مطالعة مصورة  –حرف الياء باحلركات والتنوين واملد 

حرف --مراجعة عامة –ة مصورة مطالع –حرف اجليم باحلركات والتنوين واملد  –مطالعة مصورة 
حرف احلاء باحلركات والتنوين واملد  -مراجعة عامة –مطالعة مصورة  –العني باحلركات والتنوين واملد 
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) أل ( القمرية مطالعة مصورة. )املرجع التالوة  –مطالعة مصورة  –الس ون  –مطالعة مصورة  –
 اجلزء األول: وي ون بأيدن الطالب ( العربية

وى ال تابة واخلط / تقتصر على رسم احلروف وال لمات اليت يعاجل التالميذ قراءهتا ووضع [حمت2] 
أو اهلا ة حصة الرسم واألوغال اليدوية من األوراق أو الصلصال أو أ ها،  وي تفى منهم بصحة 

 الرسم للحروف باخلط النسخ ) حصتان (

 ( )أربع حصص(27( اىل  فحة )10)[ حمتوى احملادثة / كتاب  مفتاح احملادثة من  فحة 7] 

أدوات  –التلميذ.  حجرة الدرس  –املعلم  -املدرسة –) حركات وأوامر –الفرتة األوىل/ املدرسة 
 –أأطية الرأس  –مالبس النساء  –مالبس الرجل  –جسم اإل سان  –مساحة املدرسة  –التلميذ 
 أياب األسبوع. –النعال 

–معلومات بسيطة عن الزمن) يوب  –املطبخ  –املساكن  –ألسرة أعضاء ا –الفرتة الثا ية/ األسرة 
 –مصادر املاء ة القرية وة املدينة  –املدينة  –احلي أو احلومة  –مساء ( القرية  – باح  –ليلة 

 السوق.

اخلياط  –البناء  –النجار -احلداد  الصائغ )) اجلوهرن (( –الفرتة الثالثة/ أ حاب احلرف ) الفالح 
الرحالت ) السفر (  –احليوا ات الوحأية  –احليوا ات األليفة  –يوب بارد –: يوب حار الطقس –

 مراجعة عامة على الدروس.  –وسائل النقل امل تلفة 

[حمتوى احملفوظات:جيب أن ت ون القصائد خمتصرة ال تزيد عن مثا ية أو عأرة أسطر، ومؤلفة 1]
ملركز االستفادة، وليتجنب املعلمون اعطاء التالميذ حول مواضيع سهلة ومنظمة بعبارة واضحة متابعة 

قصائد طويلة أو قصائد خيالية ال يفهموهنا.بل خيتار املدرس األ اويد السهلة امللحنة مثل: طلع البدر 
مايل وطين.وأ ها من األ اويد اليت فيها كث  من الت رار، وينبغي أن ت ون مضح ة  -وطين  -

 ومفرحة.

دروس اإلمالء ة السنة األوىل والثا ية تابعة لدروس التهجي والقراءة. فيجب أن [ حمتوى اإلمالء:7]
يعرف التلميذ كتابة احلرف اهلجائي فور قراءته بأو اهلا امل تلفة) ة أول ال لمة ووسطها وآخرها ( 
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اءة ويعرف كتابة ال لمات واجلمل اليت مير هبا ة دروس القراءة، مع العلم بأن اجادة التلميذ للقر 
 بالتمييز بني خمارس احلروف ورعاية املد والتنوين والأدة ة مواضعها هو أهم قواعد اإلمالء.

فالتلميذ الذن جييد القراءة  ادرا ما يقع ة األخطاء اإلمالئية كما أ ه من الصعب أن يسلم التلميذ 
رية، بل يعتمد على من اخلطأ ة كتابة قطعة ال حيسن قراءهتا، وال داعي مطلقا اىل عرض قاعدة  ظ

 الت رار واحملاكات.

 ، المنهج المقرر على طالب السنة الثانية4
سورة(قراءة جمودة مع حفظها.] من أول سورة البينة اىل آخر سورة 12[ حمتوى القرآن ال رمي ) 1]

 األعلى ( 

 التني. –العلق  –القدر  –الفرتة األوىل/ سور: البينة 

 البلد. –الأمس  –الليل  –حى الض–الفرتة الثا ية/سور الأرح 

 األعلى.  مراجعة عامة.–الغاوية  –الفرتة الثالثة/سور: الفجر 

 [ حمتوى التوحيد:2]

اإلميان بأن اهلل رب ال ون، ) كاألرض والسماء وما فيهما  -الفرتة األوىل/ معىن ال اله اال اهلل وحمبته
وجوب العمل مبا جاء به  –لناس كافة اإلميان بأمولية رسالته اىل ا–معىن حممد رسول اهلل  -(

 الرسول )ص(حمبة الرسول وآله.

اإلسالب دين األخوة  –التدبر ة عظمة اهلل –الفرتة الثا ية/ اإلقرار باأللوهية واألدلة على ذلك 
وبعض ما هنى اهلل عن فعله   –بعض ما أمر اهلل بفعله كالصالة والصياب وبر الوالدين  -واإل سا ية

 وعقوق الوالدين والسرقة.كرتك الصالة 

–اإلميان باليوب اآلخر  –ت رمي اإل سان بالعقل  –الفرتة الثالثة/ حمبة القرآن ال رمي والعمل به 
 واالستعداد له.

 [ حمتوى احلديث والتهذيب:3]
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االستواء ة اجللوس عند  -اجتناب احملذورات املدرسية–الفرتة األوىل/ القياب بالواجبات ة أوقاهتا 
 –التف   قبل اإلجابة  –اإل صات اىل املدرس –اال تظاب ة احلضور وة الصف  –اءة وال تابة القر 

 –طاعة النصيح  –طاعة املعلم واملدير أو املسنول  -طاعة الوالدين -االلتزاب باملبادئ اإلسالمية 
 اطالق الوجه بالبأاوة وال الب الطيب.

جتنب  فخ  –ه واحلمدلة ة آخره، تنظيف اليني قبله وبعده الفرتة الثا ية/ آداب األكل:البسملة ة أول
ترك ال الب أثناء  –ومضغها جيدا  –تصغ  اللقمة  –األكل باليمني  –األكل مما يليك  –الطعاب 
جتنب أكل ما ليس لك  –جتنب األكل ة الطريق  –االلتفات والنظر اىل وجوه اآلخرين  –األكل 

 التوسعة ة اجمللس والطريق.–بدء بالسالب ال –توق  ال بار واحرتامهم  -

 –عدب اللعب ة الطريق  –سلوك اجلا ب األمين  –الفرتة الثالثة / آداب املأي:اال تباه ة املأي 
ترك الصراخ  –ترك الثرثرة  –آداب احلديث وال الب:الصدق، جتنب ال ذب  –التوسط ة السرعة 

جتنب –جتنب السرقة  –اإل غاء اىل حيدثك  –ترك احللف باهلل  –ترك السباب  -ة احلديث
 النميمة.   

 [ حمتوى الفقه : 4] 

 –واالستجمار  -االستنجاء –الفرتة األوىل /مراجعة ما سبقت دراسته ة السنة األوىل: الطهارة 
 دعاء الوضوء. –استمرار التدريب على الوضوء عمليا  – فة الوضوء 

الصلوات  –مبطالت الوضوء  –وروط الوضوء  –الوضوء  واجبات –الفرتة الثا ية/ فروض الوضوء 
  فة الصالة. –املفروضة وعدد ركعاهتا 

الدعاء -الصالة على النيب  لى اهلل عليه وسلم  –مواضع التأهد  –الفرتة الثالثة /التأهد 
األذكار بعد  –مواضع الصالة على النيب  لى اهلل عليه وسلم والدعاء  –باالستعاذة من أربع 

 .) تلقينية وعملية (.-فوائد الصالة  -الةالص

 [حمتوى اهلجاء:4]
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حرف الزان مطالعة -مطالعة مصورة -حرف اخلاء  –مطالعة مصورة  –الفرتة األوىل/ حرف الأني  
مطالعة  -حرف الواو  –مطالعة مصورة  -حرف الغني  –مطالعة مصورة  -حرف الضاد  -مصورة
مطالعة مصورة  -مطالعة مصورة حرف الثاء  -ف اهلمزةحر  -مطالعة مصورة -حرف الذال -مصورة

 مطالعة مصورة. -حرف الظاء –))أل الأمسية ( –األلف املقصورة -

اهلمزة )ء( على الواو  -الفرتة الثا ية: اهلمزة )ء( على األلف ة أول ال لمة وة وسطها وة آخرها.
مزة )ء(املنفردة ة وسط ال لمة وة اهل –تدريب على القراءة اجليدة  –ة وسط ال لمة وة آخرها 

 تدريب على القراءة اجليدة. –اهلمزة)ء(على الياء ة وسط ال لمة وة آخرها  –آخرها 

االسم املبدوء باأللف مع أل  –عرض لتعريف متارين القراءة  –الفرتة الثالثة:األلف املمدودة آ 
 العربيةتاب مبادئ القراءة أو التالوة واالستمرار على املطالعة اجليدة من ك –األرض  –=األر ب 

 للمدارس املغربية.

[حمتوى ال تابة واخلط: تقتصر دراسة ال تابة واخلط بال تابة والتدريب على رسم احلروف 2]
وال لمات اليت يعاجل التالميذ قراءهتا، و نع أو اهلا ة حصة الرسم واألوغال اليدوية كما يطلب 

ن من الورق أو الصلصال أو أ ها، وي تفى منهم بصحة الرسم منهم  نع مثل: الطائرات والسف
للحروف باخلط النسخ. وذلك ملا يعاجلو ه من  عوبة ة معاجلة ال تابة، فتطبق هذه القواعد عمليا 
وتراعى فيها الدقة واإلجادة. وحتسني كتابة اآليات القرآ ية واألحاديث النبوية والعناوين البارزة خبط 

 النسخ.

وى احملفوظات:جيب أن ت ون القصائد خمتصرة ال تزيد عن مثا ية أو عأرة أسطر، ومؤلفة [ حمت7]
حول مواضيع سهلة ومنظمة بعبارة واضحة متابعة ملركز االستفادة، وليتجنب املعلمون اعطاء التالميذ 

طلع  قصائد طويلة أو قصائد خيالية ال يفهموهنا. بل خيتار املدرس األ اويد السهلة امللحنة مثل:
مايل وطين.وأ ها من األ اويد اليت فيها كث  من الت رار، وينبغي أن ت ون  -وطين  -البدر 

 مضح ة ومفرحة.

 ( اىل آخر ال تاب. 21[حمتوى احملادثة: كتاب مفتاح احملادثة اجلزء األول من  فحة ) 1]
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 – ( مع األفعال املناسبة اخل –املدير  –املعلمة  -أسرة التعليم ) املعلم –الفرتة األوىل/ املدرسة 
كيف أين ؟ (مع األفعال   –ما هذه  –أدوات االستفهاب ) ما هذا  –اللوازب املدرسية، عبارات التحية 

 –أطول من ...اخل  –أ غر من  –املقار ة بني : أكرب من  –حجرة الدرس وحمتوياهتا  –املناسبة 
 مراجعة عامة على ما سبقت دراسته. –األلوان 

 –الطبيب  –املستو ف  –املستأفى –ثا ية: جسم اإل سان: الرأس وما حيتون علية الفرتة ال
املالبس  –األمل  –العافية  –املرض  –الصحة  –يعاجل  –اجلب ة  –الدواء  –اإلسعاف  –املمرض 
األطعمة وأ واعها  -الفروع ( –األقارب: ) األ ول  –النعال وأ واعها. األسرة وأفرادها  –وأ واعها 

 الأاب...، اخل. –الولد  –مراحل العمر: الطفل  –

 –البلدية  –املدينة  –القرية  –السوق وحمتوياته  –اإل ارة وأ واعها  -الفرتة الثالثة: املطبخ ولوازمه 
الفواكه وأ واعها مراجعة على ما  –الرحالت ووسائلها  -احلأرات وأ واعها  –امللعب وأدوات اللعب 

 سبقت دراسته.

اإلمالء:دروس اإلمالء ة السنة األوىل والثا ية تابعة لدروس التهجي والقراءة. فيجب أن  [ حمتوى7]
يعرف التلميذ كتابة احلرف اهلجائي فور قراءته بأو اهلا امل تلفة) ة أول ال لمة ووسطها وآخرها ( 

لميذ للقراءة ويعرف كتابة ال لمات واجلمل اليت مير هبا ة دروس القراءة، مع العلم بأن اجادة الت
 بالتمييز بني خمارس احلروف ورعاية املد والتنوين والأدة ة مواضعها هو أهم قواعد اإلمالء.

فالتلميذ الذن جييد القراءة  ادرا ما يقع ة األخطاء اإلمالئية كما أ ه من الصعب أن يسلم التلميذ 
قاعدة  ظرية، بل يعتمد على  من اخلطأ ة كتابة قطعة ال حيسن قراءهتا، وال داعي مطلقا اىل عرض

 الت رار واحملاكات.

 ، المنهج المقرر على طالب السنة الثالثة4
 سور( قراءة جمودة مع احلفظ7[ حمتوى القرآن ال رمي: من أول الطارق اىل آخر سورة النبأ ) 1]

 املطففني. -اال أقاق –الربوس  –الفرتة األوىل/ سور: الطارق 

 عبس. –الت وير  –ار الفرتة الثا ية/سور:اال فط
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 مراجعة عامة. –النبأ  –الفرتة الثالثة/ سور: النازعات 

 [ حمتوى التوحيد: 2]

أركان اإلسالب و الركن -التعريف باإلسالب  -الفرتة األوىل:مراجعة ما سبقت دراسته ة السنة الثا ية
ب الصالة و الركن الثالث: ايتاء األول:وهادة أن ال اله اال اهلل وأن حممدا رسول اهلل و الركن الثاين:اقا

التعريف باإلميان أركان  -الزكاة و الركن الرابع:  وب رمضان و الركن اخلامس: حج بيت اهلل احلراب
توحيد –اإلميان: الركن األول: اإلميان باهلل تعاىل و معىن اإلميان باهلل _ توحيد الربوبية و توحيد األلوهية 

الركن الثالث: اإلميان بال تب و الركن الرابع: اإلميان  - اإلميان باملالئ ةاألمساء والصفات و الركن الثاين
بالرسل و الركن اخلامس: اإلميان باليوب اآلخر و الركن السادس: اإلميان بالقدر خ ه ووره و ما هو 

 اإلحسان ؟

طاعة  –وسلم  طاعة اهلل وطاعة الرسول  لى اهلل عليه –الفرتة الثا ية:  اخالص العبادة هلل تعاىل 
 فوائد التدين. –الوالدين 

 أمساء بعض الرسل ) أولو العزب (. –اإلميان بالرسل  –الفرتة الثالثة: حمبة املسلمني 

 [ حمتوى الفقه:3]

الطهارة  –الطهارة وأقسامها:الطهارة املائية  -الفرتة األوىل: مراجعة ما سبقت دراسته ة السنة الثا ية
 حلاجة:عدب ال الب عند قضاء احلاجة.آداب قضاء ا –الرتابية 

االستنجاء واالستجمار و وروط  حة االستجمار  -الفرتة الثا ية: االستتار عند قضاء احلاجة 
مبطالته  –سننه  –فرائضه  –وروطه  –الوضوء –ازالة النجاسة  -واألوياء اليت حيرب االستجمار هبا 

 التيمم.-

ة ة اإلسالب و وروط الصالة و أوقات الصلوات املفروضة و أركان الصال-الفرتة الثالثة: األذان واإلقامة 
 بعض األدعية بعد الصالة. -الصالة اإلبراهيمية  -الصالة و واجبات الصالة ومبطالت الصالة

 [حمتوى احلديث:4]
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ان اهلل  –املسلم من سلم  –ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه  -الفرتة األوىل:أثر: ال يتعلم العلم 
 خ كم من تعلم القرآن وعلمه. -السواك مطهرة للفم -من حيرب الرفق -ايّل أن تواضعوا  أوحى

 –اتقوا الظلم  –رحم اهلل امرءا - -املؤمن للمؤمن كالبنيان -رضا اهلل ة رضا الوالدين  –الفرتة الثا ية
فال يتنفس ة اذا ورب أحدكم  –يا أالب سم اهلل  –املستبان ما قاال ––ال  الة ملن ال وضوء له 

 مراجعة عامة ة مجيع دروس الفرتة الثا ية.-اإل اء

 –ال يدخل اجلنة قتات)مناب(  -واماطة األذى عن الطريق  دقة  –الفرتة الثالثة: الصالة عماد الدين
املرء  –ويل للذن حيدث في ذب  -اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه  –طعاب االثنني كاة الثالثة 

 مراجعة عامة ة مجيع دروس الفرتة الثالثة. –على دين خليله 

 [حمتوى القراءة: 4]

 –رفيقيت ة البيت  –قطيت  –أدوات التلميذ  –حجرة الدرس  –الفرتة األوىل/ الرجوع اىل املدرسة 
 اهلل)وعر (

 الصلوات اخلمس. –ال لب والديك والثعلب  –ال لب  –لست تلميذا كسوال -

الصرار  –البنت احملبوبة  –الرياضة البد ية  –الساعة  –ر ( الدراجة الفرتة الثا ية/جرس املدرسة)وع
 حمبة الوالدين. –زرزور امساعيل  –احلمامة وأوالدها  –والنملة 

ط ن يا عصاف ن )وعر ( الفالح  -احملافظة على الوقت –سعيد وكلبه  –الفرتة الثالثة / عيد الفطر 
 عيد األضحى. –ولد جبان  –

الء وقواعده: دروس اإلمالء ة السنتني الثالثة والرابعة يس  بالطريقتني:التمهيدية [ حمتوى اإلم2]
واالرجتالية جنبا اىل جنب، حىت يتحقق استغناء التالميذ عن متهيد القطع اإلمالئية بندرة اخلطأ أو 

سريعة فقدا ه ة كتاباهتم، فعندئذ تعتمد على الطريقة االرجتالية بقصد تعويدهم على ال تابة ال
 واال تباه املركز.

ويعرض املدرس ة هذه املرحلة القواعد اإلمالئية التالية عند احلاجة اليها، وبعد أن ي ون التالميذ قد 
دخول حروف اجلر املفردة) ا  –مروا هبا تطبيقيا: دخول أل على احلروف القمرية واحلروف الأمسية 
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أل على االسم املبدوء بالب ) اللنب، الليمون دخول  -ك (على )أل ( املنطوقة وأ  املنطوقة -ب–
التاء املبسوطة والتاء  -دخول اجلر عليها –ودخول )أل(عليها  –كتابة اهلمزة ة أول ال لمة   -(

مهزة ابن -احلروف اليت ال تو ل هبا من يسارها )) ُزْر ذما ُوٍد (( –املد باأللف والواو والياء  –املربوطة 
وتتم هذه األهداف  -األلف الفارق بعد واو اجلماعة املتطرفة ة األفعال مىت ت تب ومىت ال ت تب؟

بت رار التمارين اإلمالئية املناسبة ملستواهم العمرن والعلمي ، وأن يصحح املعلم هذه التمارين ب ل 
 0ا تباه. املد باأللف والواو والياء 

 [ حمتوى التعب  ) تركيب اجلمل (:7]

ت وين مجل من فعل وفاعل مؤ ث  –لفعلية: ت وين مجل من فعل وفاعل مذكر الفرتة األوىل: اجلملة ا
ليال وهنارا  –مساء  –ظهرا  –ت وين مجل من فعل وفاعل ومفعول به.جلمل الفعلية: مع ) باحا  –
ت وينها من  –ت وينها من مبتدا وخرب مؤ ث  –اجلمل اإلمسية:ت وينها من مبتدا وخرب مذكر -(-

 املثىن واجلمع.

 –أماب  –حتت  –استعمال) فوق  –استعمال ال الناهية  –لن  –ما مل  -فرتة الثا ية: استعمالال
عند ( استعمال أدوات  –بعد  –قبل  –قرب  –استعمال:)بني  -مشال ( –ميني  –خلف 

 مىت (. –أين  –استعمال االستفهاب ) كيف -ما (–من –االستفهاب ) هل اهلمزة 

 –تا ك  –هاتان –ذا ك  –هذان  –تلك  –هذه  –ذالك  –وارة: هذا الفرتة الثالثة: استعمال اإل
أ ت  –أ ا  –هو  –أ ت  –استعمال املفرد: أ ا –هنالك )مث(  –استعمل هناك  –أولنك  –هؤالء 

 أ تم هم هن مراجعة عامة، –استعمال ضمائر اجلمع: حنن –هي  –

وف وال لمات من خط ) النسخ ( [ال تابة واخلط: يدرب الطالب على كتابة مناذس من احلر 1ٍ]
وختتار هذه النماذس من ال تب املتداولة ة الغالب لدى التالميذ للقراءة وجيب تنبيه الطالب اىل 

بعض القواعد الفنية واروادهم اىل الطريقة الصحيحة ة رسم احلروف وكتابتها كما جيب حتميلهم 
 باخلط النسخ.0على حتسني خطوطهم 

 [ حمتوى النحو:7]
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أحرف  –التنوين  –الس ون  –الضمة  -احلركات:الفتحة ال سرة –فرتة األوىل: احلروف اهلجائية ال
 وحرف (.–فعل –ال لمة وأقسامها ) اسم  –احلرف الأمسية  –احلروف القمرية –الأدة  –املد 

 –ضارع امل –األزمنة: املاضي  –املفرد واملثىن واجلمع  –الفرتة الثا ية: املذكر واملؤ ث من االسم 
 املفعول به واعرابه. –الفاعل =تثنية الفاعل ومجعه  –اجلملة الفعلية واجلملة االمسية  –واألمر 

 صب الفعل –تذك  الفعل املضارع وتأ يثه  –أحرف اجلر  –الفرتة الثالثة: املبتدأ واخلرب واعراهبما 
 .جزب الفعل املضارع -تدريب على  صب الفعل املضارع واعرابه  –املضارع

 [حمتوى الصرف:10]

تصريف الفعل  –تصريف الفعل املاضي بضمائر الغائب  –الفرتة األوىل: الفعل اجملرد وأوزا ه الثالثة 
 تصريف الفعل املضارع بضم  الغائب. –املاضي بضمائر امل اطب واملت لم 

ضمائر  –مائر تصريف األمر بالض –الفرتة الثا ية: تصريف الفعل املضارع بضم  امل اطب واملت لم 
 النصب املتصلة للغائب.

 –تدريب على استعمال ضمائر النصب املتصلة  –الفرتة الثالثة: ضمائر النصب املتصلة باحلاضر 
 الفعل املزيد وأوزا ه.

[حمتوى احملفوظات: جيب أن ت ون القصائد خمتصرة ال تزيد عن مثا ية أو عأرة أسطر ومؤلفة 11]
رة واضحة متابعة ملركز االستفادة، وليتجنب املعلمون اعطاء التالميذ حول مواضيع سهلة ومنظمة بعبا

 قصائد طويلة أو قصائد خيالية ال يفهموهنا:

حماسن  -أ اويد تقون فيهم الأعور الديين وتنوه بنعم اهلل على عباده وحتث على الصالة واإلميان -1
مقطوعات  -2الطفل،  أيد الصباح،  اإلسالب: اهلل، لك احلمد يا ربنا والثناء،  أيد الصالة، دعاء

وطين  –الرياضة  –تريب فيهم الأعور اإلسالمي حنو الوالدين والوطن والرياضة مثل، حب الوالدين 
ان  –أ اويد تريب فيهم الفضائل اإلسالمية كاحلث على طلب العلم، النظافة من اإلميان  -3مايل 

آيات كرمية ة احلجرات تأمر بالصلح، وتنهى -4 –أهال ب م  –الرفق باحليوان  –اهلل حيب الرفق 
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أ اويد وحماورات هادفة على ألسنة -4 -عن الس رية واللمز والتنابز باأللقاب والتجسس والغيبة
 أسباب النجاح ة احلياة. -الطيور واحليوا ات: العصفور الصغ  يغين 

 ـ المنهج المقرر على طالب السنة الرابعة:3
(سور قراءة جمودة 1مي: من أول سورة املرسالت اىل آخر سورة املعارس )[ حمتوى القرآن ال ر 1] 

 )وحفظا(

 الفرتة األوىل: سور: املرسالت، اإل سان، القيامة 

 مراجعة عامة -الفرتة الثا ية: سور: املدثر ) املزمل، اجلن.الفرتة الثالثة: سور:  وح، املعارس 

 [حمتوى التوحيد: 2]

-العبادة  -أول ما فرض اهلل على العباد _ اإلميان الصحيح –خلق اخللق الفرتة األوىل/ احل مة ة 
–أركان الدين اإلسالمي:اإلسالب  -األمساء والصفات ( –األلوهية  –أقساب التوحيد: ) الربوبية 

الأرك  –الأرك وأقسامه  –معىن اإلحسان  –معىن اإلميان  –معىن اإلسالب –اإلحسان –اإلميان 
 األ غر (.وأقسامه )األكرب و 

االبتعاد عن  –الفرق بني اجلن واملالئ ة  –أمساء بعض املالئ ة  –الفرتة الثا ية:اإلميان باملالئ ة 
من  –احل م بغ  ما أ زل  –الأيطان هو الطاأوت األكرب  –خطوات الأيطان الرجيم والتحرز منه 

العروة - فر بالطاأوتاملؤمن ال بد أن ي –ادعى علم الغيب أو رضي بعبادة الناس فهو طاأوت 
 القرآن ومزاياه.–اإلميان بال تب السماوية  -الوثقى

 فات الرسل الواجبة هلم  –معىن اإلميان بالرسل واأل بياء -الفرتة الثالثة: رسل اهلل اىل اخللق 
 املعجزة. –دعوة الرسل  –واملستحيلة عليهم 

 [حمتوى الفقه:3]

تقسيم النجاسة اىل  –فوائدها الدينية والصحية  –ة اإلسالب أمهيتها  -الفرتة األوىل:  الطهارة معناه
 –الصالة ووروط  حتها  -النجاسات وبعض ما ليس منها –خبث وحدث، وكيفية التطهر منها 
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سنن الوضوء  - واقض الوضوء –وروط الوضوء  -فروض الوضوء  –تقسيم املياه، وبيان ح م كل 
  واقضه.  –مندوباته  –سننه  –كيفية النية   –فرائضه  –يد أ واع الصع –أ واعه  –التيمم: أسبابه  -

 –الصالة:وروط وجوهبا  -سنن األذان  –األذان واإلقامة  –الفرتة الثا ية: املسح على اجلرح واجلب ة 
 –فضلها  -الفرق بني الركن والواجب  -أر كان الصالة  –واجبات الصالة  –وح م تاركها 

فرائض الصالة وسننها  –تأخ ها  –والقضاء  –األداء  -أوقات الصالة –أمر الصيب هبا  –وفوائدها 
 ح م من ترك وينا من فرائض الصالة وسننها. -وفضائلها –

تسوية  –وروط اإلماب واملأموب  –فضل املسجد  –فضلها  –ح مها  –الفرتة الثالثة: الة اجلماعة 
الصالة على  –-واحلديث بعدها  –ح م النوب قبل    الة العأاء  -أح اب املسبوق –الصفوف 

بيان معىن الصالة على  -بيان معىن التأهد  –تفس  سورة الفاحتة  -النيب  لى اهلل عليه وسلم 
 النيب  لى اهلل علي وسلم.

 [حمتوى احلديث: 4]

ما من  –من توضأ للصالة فأسبع  –الفرتة األوىل:اذا ولغ ال لب ة اإل اء فاأسلوه سبع مرات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مرا                                                                                                                           –ما أ زل اهلل داءا اال وله دواء  –أرسا  مسلم يغرس

 عامة.جعة 

ال يدخل اجلنة –الفرتة الثا ية: أفضل ال الب أربع: سبحان اهلل واحلمد هلل، وال اله اال اهلل واهلل أكرب 
 مراجعة.–من سلك طريقا يطلب فيه العلم –كفى باملرء امثا أن حيدث   –قاطع 

 -لتوحيد فضل ا -هل تنصرون وترزقون اال بضعفائ م  –الفرتة الثالثة:ان اهلل حيب اذا عمل أحدكم 
حترمي  -حق املسلم على املسلم  -األكل من كسب اليد  -فضل االستياك  -فضل  الة اجلماعة 

 -أخرب ين بعمل يدخلين اجلنة  -ان مما أدرك الناس من كالب النبوة األوىل  -حترمي النميمة  -الغيبة 
 ي ون هواه تبعا ملا ال يؤمن أحدكم حىت -ان اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ  -من  ّفس عن مسلم كربة 

 مراجعة عامة. -ال ضرر وال ضرار -جنت به 
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معىن  –والدته  -وفاة والده  - سبه  -[حمتوى الس ة النبوية: حياة الرسولصلى اهلل عليه وسلم 4]
 -رعيه الغنم  -كفالة أيب طالب–تربيته ووفاة جده  -وفاة أمه وحضا ته  -رضاعته  -عاب الفيل

 سفرته الثا ية اىل الأاب.-خرب الراهب حب ى  –أاب سفرته األوىل اىل ال

اختالف  –اورتاكه ة بناء ال عبة  –هدب قريش ال عبة –الفرتة الثا ية: زواجه خبدجية رضي اهلل عنها 
– أأته وحمبة قومه له  –ح مه بني قريش ة وضع احلجر األسود  -قريش ة وضع احلجر األسود

 حفظ اهلل له من أعمال اجلاهلية.

 -الدعوة سرا  -حالة العرب قبل اإلسالب  -بدء  زول الوحي  -الفرتة الثالثة: حياته قبيل الرسالة 
 دعوة أيب ب ر رضي اهلل عنه.–أول املؤمنني 

[ حمتوى اإلمالء وقواعده: دروس اإلمالء ة السنتني الثالثة والرابعة يس  بالطريقتني:التمهيدية 2]
 يتحقق استغناء التالميذ عن متهيد القطع اإلمالئية بندرة اخلطأ أو واالرجتالية جنبا اىل جنب، حىت

فقدا ه ة كتاباهتم، فعندئذ تعتمد على الطريقة االرجتالية بقصد تعويدهم على ال تابة السريعة 
 واال تباه املركز.

التالميذ قد  ويعرض املدرس ة هذه املرحلة القواعد اإلمالئية التالية عند احلاجة اليها، وبعد أن ي ون
دخول حروف اجلر املفردة) ا  –مروا هبا تطبيقيا: دخول أل على احلروف القمرية واحلروف الأمسية 

دخول أل على االسم املبدوء بالب ) اللنب، الليمون  -ك (على )أل ( املنطوقة وأ  املنطوقة -ب –
التاء املبسوطة والتاء  -ادخول اجلر عليه –ودخول )أل(عليها  –كتابة اهلمزة ة أول ال لمة   -(

مهزة ابن -احلروف اليت ال تو ل هبا من يسارها )) ُزْر ذما ُوٍد (( –املد باأللف والواو والياء  –املربوطة 
وتتم هذه األهداف  -مىت ت تب ومىت ال ت تب؟ األلف الفارق بعد واو اجلماعة املتطرفة ة األفعال

واهم العمرن والعلمي، وأن يصحح املعلم هذه التمارين ب ل بت رار التمارين اإلمالئية املناسبة ملست
 -التاء املفتوحة  -ال سرتان  -الضمتان  -الفتحتان  -التنوين -ا تباه. املد باأللف والواو والياء 

 0الالب الأمسية والقمرية  -التاء املربوطة 

 [حمتوى التعب  )تركيب اجلمل (:1]
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ية من الفعل والفاعل واملفعول به، تركيب اجلملة االمسية من املبتدا الفرتة األوىل: تركيب اجلملة الفعل
و ف الفاعل واملفعول به مع التذك  والتأ يث ة  –واخلرب، استعمال حروف اجلواب: عم، بلى، ال 

 –اضافة املفرد واملثىن واجلمع، توسيع اجلمل بالظروف امل ا ية  –أحوال اإلفراد والتثنية واجلمع 
 قبل أن. –استعمال بعد أن  -أرط: ) ان، مهما، أينما، كيفما، حيثما، مىت (استعمال ال

 –أالبا  – ادرا  –كلما –تارة  –استعمال أحيا ا  –الفرتة الثا ية/ استعمال ألجل ت تقريبا 
 –يومنذ  –استعمال حيننذ  –فقط  –استعمال ال أ   –طاملا  –كث ا ما   –استعمال ريثما 

 كان.  –ل ن  –أن  –استعمال:ان  –استعمال كان وأخواهتا وكاد  –ضال عن ف –استعمال السيما 

استعمال  -ت–ت –ياء املت لم  –استعمال تاء املت لم  –الفرتة الثالثة:أمساء اإلوارة واستعماهلا 
 –أ نت –حنن  –هم  –أ تم  –استعمال ضمائر اجلمع:حنن  –مها  –أ تما  –ضمائر التثنية: حنن 

مراجعة  –الاليت  –الذين –اللتان  –اللذان  –اليت  –ضمائر املو ول: الذن استعمال  –هن. 
 عامة على ما سبقت دراسته.

الفعل  –االسم وعالماته  –احلرف  –الفعل  –[النحو: الفرتة األوىل: أجزاء اجلملة: االسم 7]
بناء  –عل واعرابه  ائب الفا –الالزب واملتعدن –املفعول به واعرابه  –الفاعل واعرابه  –وعالماته 

 الفعل للمجهول.

اعراب  –االسم املذكر واملؤ ث وعالمات التأ يث  –الفرتة الثا ية: تقسيم االسم اىل متصل ومنفصل 
تدريب على  صب وجزب الفعل  – صبه وجزمه مع أدوات النصب واجلزب  –رفعه  –الفعل املصارع 

 املضارع.

 –املبتدأ واخلرب  –اجلمع السامل املؤ ث  –اجلمع املذكر السامل  –الفرتة الثالثة: املثىن وعالمات التثنية 
 ان وأخواهتا. –كان وأخواهتا   –واعراهبما 

 [الصرف:10]

تقسيم الفعل اىل ثالثي  –تصريف االسم  –تصريف الفعل  –الفرتة األوىل: تعريف علم الصرف 
 أوزان الثالثي والرباعي. –ورباعي 
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تصريف الفعل الصحيح ماضيا  –املهموز وأقسامه  –الصحيح وجدوهلا  الفرتة الثا ية: أقساب الفعل
 جدول تصريف الفعل الصحيح مضارعا معلوما وجمهوال. –معلوما وجمهوال 

تصريف الفعل املضارع  –ف رة عن الضمائر  –الفرتة الثالثة: جدول تصريف الفعل الصحيح أمرا 
 معلوما وجمهوال.

 [حمتوى القراءة:11] 

 –النظافة  –البستاين والبستان  –الذئب الطامع واحلصان الذكي  –وىل: العمل والراحة الفرتة األ
 يوب ة البادية. –ة قاعة الطعاب  –تلميذ لطيف )وعر( ة السوق  –املالبس 

–فصل الربيع  –عاووراء  –الصناعة اليدوية  –رجال الغد  –الفرتة الثا ية:وسائل اإل ارة 
 الصديقان املسافران. –اإلحسان للمحتاجني – األحاجي–الفراوات)وعر( 

 –القط واألر ب )وعر( توزيع اجلوائز  –املمرضة)وعر( بداية احلرب  –الفرتة الثالثة: فصول السنة 
 قولوا يل يا  اس )وعر (.

 -الرسوب من الذاكرة  -الرسوب احلرة بالر اص  -[حمتوى الرسم: رسم أداة من أدوات الفصل 12] 
 -رسم األوجار  -املستطيالت  -املربعات  -هندسة املثلثات  -رآها التلميذ ة املنزل  األوياء اليت

 -رسم أداة عاب  -رسوب هندسية ذات أو ال رباعية ومثلثات وزوايا  -رسوب متداخلة للتزيني 
 رسوب من الذاكرة باختيار املعلم وأ  احليوا ية. -اعطاء أسلوب رسم هذه األداة 

ال:  نع مناذس  احلة من األدوات املنزلية ) من الصلصال ( تقطيع ولصق [حمتوى األوغ13]
فتل  -رسم أدوات التلميذ  -ميناء ساعة  -الرسوب اهلندسية تغليف ال تاب أوالدفرت  -بطاقات 

 ) حصة واحدة(  0 - نع أدوات  افعة  -احلبل 

يبدأ مترينهم على   -النسخ [ال تابة واخلط: يدرب التالميذ على كتابة احلروف وال لمات خبط14]
احلروف اليت ت تب فوق السطر ة خط النسخ وة  -كتابة خط الرقعة من منتصف العاب اىل آخره 

احلروف مفردة وة بدء  -احلروف اليت ي تب جزء منها حتت السطر ة النسخ وة الرقعة  -الرقعة 
 .العربيةاألرقاب  -األو ال  -ال لمة ووسطها ومتطرفة 
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 دقيقة ) حصة واحدة ة األسبوع ( 30اريخ القومي:التوقيت:[الت14]

(مدرسيت من  احية 3(مدرسيت من  احية االبت ار 2(اليوب، الأهر، السنة 1مبدأ تعريف الزمن:
(قرييت أو حيي: 2(قرييت أو حيي: من  احية التقدب 4(قرييت أو حيي: من  احية التأسيس 4التقدب 

 (األعياد التقليدية للقرية أو للحي،7اجلوع، األوبنة (األحداث ال ربى املاضية)احلرب، 

(األعمال الفنية ال ربى 7( الزعماء التقليديني 1األو اص األسطورية ال ربى للحي أو للقرية:
(أبرز األو اص األسطورية األخرى: أكرب احملاربني، أكرب الفالحني، أكرب املربني أو أكرب 10والفنيني 

 الصيادين البحريني

 ة: كل درس يت ون من حصتني: األوىل: اعداد دفرت التحقيق، واحلصة الثنية الدرس  فسه.مالحظ

 دقيقة )حصة/ أسبوع (. 30[ حمتوى اجلغرافيا:التوقيت 12]

-4تصميم املدرسة -3تصميم القسم -2مبدأ معرفة اجملال  –جهات األربع اجلغرافية  -1التوجيه: 
النهار -7ض:و لها، حركة دوران األرض حول  فسها األر -2األرض داخل اجملال -مبدأ اخلريطة

 والليل:

-11مناطق املناخ -10املواسم -7عنا ر املناخ، الرياح، الغيوب، والتساقطات -1مبدأ تعريف املناخ/
ملتقى النهرين البحر  –األهنار:روافد -12الساعد، النهر: منبع، مصب، مصعد، مهبط، الضفاف 

-اهلضبة –التل  –السهل  –أو ال التضاريس 14-اريس مبدأ تعريف التض-14التضاريس  –
 اجلبل.

[حمتوى احملفوظات واأل اويد: جيب أن ت ون القصائد خمتصرة ال تزيد عن مثا ية أو عأرة 17]
أسطر، ومؤلفة حول مواضيع سهلة ومنظمة بعبارة واضحة متابعة ملركز االستفادة، وليتجنب املعلمون 

 و قصائد خيالية ال يفهموهنا:اعطاء التالميذ قصائد طويلة أ

األلعاب - أيد ال أافة  –أ اويد امل رتعات احلديثة:القطار  -بنو ال راب  –أ اويد تسبيح اهلل 
فصول السنة  -رباط األخوة  –الطفل املؤدب  – أيد  وت والوطن  – أيد الفالح  –الرياضية 

 احرتاب املهن. -
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 [ حمتوى الرتبية املد ية واألخالق:17]

السلوك  –علينا أن  زين مدرستنا  –تنظيف الساحة  –الواجبات حنو املسلمني  –مل ة الفصل الع
التواضع  –اتباع السلوك اجليد ة احملالت والسوق  -النظاب حولنا:الفصول، املنازل –اجليد ة الأارع 

يف تلبس ك  –العناية باملالبس جتعلها تدوب طويال  –كيف جتلس داخل سيارة   –ادمان ال حول  –
الوسخ يسبب  –على الدراجة أمأي بتأن وعلى اليمني -األزرار–العنف  –جيدا: األحذية 

–حرفة املزارع اجليدة  –العمل اجلماعي  –اجلروح الصغ ة ت رب دون عناية –املرض:اجلرب، القرع 
 كن حذرا   –جيب أن ت ون فرامل دراجيت سليمة 

علينا أن  لطف باحليوا ات، وال جيوز أن  عاملها – املاء أستغيث اذا أرق ا سان ة –على حافة املاء 
علينا أن   ون  –على الدراجة ال جيوز أن منأي بسرعة –الغضب: جيب أن منسك أ فسنا -بقسوة

 –القرية: على الدراجة أقوب باإلوارة عندما أأ  االجتاه –الغيبة:ذكر مساوئ الناس  –متواضعني 
التعاون األسرن:   –ال ألعب فوق اجلسر –احمل مة –وز لنا أن  غش ال جي –علينا أن   ون خملصني 

االحرتاس من أجل  –اخلوف:هتدئة البال -ال أعرب الطريق أماب سيارة –احرتاب القيم االجتماعية 
 –كل احلرف جيدة -االحرتاس ة حالة ا دالع احلريق و  ان احلقول–تفادن   ان احلقول واحلدائق 

علينا أن  قوب بأداء اجبنا با تظاب:االجتهاد ة كل  –ال سل: آثاره السينة  –رحى عليتا أن  عني اجل
التضامن  –احرتاب الالئحة  –تقدير جهود العمال  –احلرف ضرورية –ست ون مواطنا  احلا  –يوب 

علينا أن   ون   –احلالة املد ية: وهادة امليالد، الزواس، الوفاة، الضريبة –العمل املتقن ضرورن  –
العلم الوطين:السالب  –طريق تقدمي اهلبة أحسن من اهلبة  فسها  –كرماء حنو العاجزين عن العمل 

 السرقة:أو اهلا امل تلفة، العقوبات. –الوطين 

 دقيقة ة األسبوع: 44[حمتوى العلوب: احلصة 20]

I- أس الس ني )الساطور أو مقص األوراق والف-1 –آالت وائعة االستعمال  –معدات  –أدوات
 الدراجة العادية-4مأعلة اجليب -4مصباح النفط -3العتلة -2أو املن ل( 

ii-2- دراسة األأذية)الس ر ،امللح ،احلليب ، اللحم ، الزيت )اختيارن 
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 iii :اخلأب  10 –النفط  -7الصلصال أو الطني -1الرمل -7عض املعدات واملواد الأائعة
 الصابون. 11-والفحم اخلأيب 

iv-:ظافة العني  -14 ظافة اجللد  -14 ظافة األ ف  -13 ظافة األسنان  –لفم ا-12النظافة 
بعض -11اجلرب ( واجلروح –عالس األمراض اجللدية)القرحة اجللدية -17 ظافة األذان -12

 املاء الصاحل للأرب و ظافة الغذاء. -17احلأرات الضارة: الذبابة البعوضة 

V- :البقرة ، اجلمل ، احلصان ، احلمار ، ال لب ، القط( دراسة ثديية أهلية  -20بعض احليوا ات(
 املاء الصاحل للأرب و ظافة الغذاء.-17بعض احلأرات الضارة: الذبابة البعوضة -11

Vi- :دراسة مثرة )املنقة ، التمر ، الغويافا ،الربتغال ،البابان ، البطيخ ، الدالء ، -22دراسة الثمار
 باميا(.املوز ، الفول السوداين ،الفول ،ال

Vii- .النبات: األجزاء امل تلفة لنبات ،اجلذور ،السيقان ،األوراق 

-viii بعض األوجار النافعة ة املنطقة: مالحظة،يقتصر املدرس على دراسة وجرتني  افعتني ة
 املنطقة.

ال ارتى، التبلدى، وجرة ال ابوت، التمر اهلندن، ال سيدرن، الغابات، البال يت، )زيقيىن  24-24
 الصمغ العريب...اخل. –وجرة   ى، وجرة البال زن، الور ىي، الن لة أو الن لة االستوائية، السنط  (،

 
 ـ المنهج المقرر على طالب السنة الخامسة1

 بسم اهلل الرمحن الرحيم و لى اهلل على حممد وسلم:  

 قراءة جمودة )وحفظا( (سور2[ حمتوى القرآن ال رمي: من أول سورة احلاقة اىل آخر سورة التغابن )1] 

 القلم–الفرتة األوىل: سورتا: احلاقة 

 التحرمي –الفرتة الثا ية:سورتا : امللك 

 مراجعة عامة. -التغابن  –الفرتة الثالثة:سورتا: الطالق 
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أوجه  -االستعاذة والبسملة  -[حمتوى التجويد: تعريف التجويد وموضوعه وح م تعلمه ومثرته 2]
 -أح اب امليم الساكنة  -أح اب النون الساكنة والتنوين  -وجه اليت بني السورتني األ -ابتداء القراءة 

أح اب  -ح م الالب الواقعة ة الفعل -ح م ال الأمسية والقمرية -أح اب امليم والنون املأددتني 
 اإلدأاب.

–لتوحيد مثرته و معىن ا –فضله  –ح م تعلمه  –[التوحيد:الفرتة األوىل: تعريف علم التوحيد 4] 
 –األمساء والصفات -3األلوهية -2توحيد املعرفة واإلثبات)الربوبية( -1تقسم التوحيد اىل ثالثة:

 االستعا ة بغ  اهلل. –معىن اإلوراك وتقسيمه: الأرك األكرب والأرك األ غر والفرق بينهما 

والدليل عليه وح م  ح م املوحد–عناية القرآن بالتوحيد  –الفرتة الثا ية:ح م الأرك والدليل عليه 
العمل  –اإلخالص  –وروط حصول فضل ال اله اال اهلل:املعرفة  –معىن الطاأوت  –املنافق 

 بالفرائض.

األمور –تعريف اإلحسان  –تعريف اإلسالب وأركا ه  –وعب اإلميان  –الفرتة الثالثة:قواعد اإلميان 
 ح م اخلارس من الدين.  –اليت خترس املسلم من الدين 

 توى الفقه:[حم4]
الفرتة األوىل:أقساب املياه، املسح على اخلفني، التيمم، الصالة، آداب املأي اىل الصالة وا تظارها، 

 فة الصالة، سنن الصالة، األفعال امل رو هة ة الصالة، سجود السهو.  الة اجلماعة، من أوىل 
 -الناس باإلمامة

من  - الة املسبوق  –رع املأموب ة أفعال الصالة مىت يأ –الفرتة الثا ية: موقف املأموب من اإلماب 
  الة اجلمعة -يعذر ة ترك اجلمعة واجلماعة

األح اب املتعلقة بالسفر و  -الفرتة الثالثة: أهل األعذار ،  الة املريض و الصالة ة امل ان الوحل 
 أوقات النهي. -السنن الرواتب و الوتر 

 [ حمتوى التهذيب ) احلديث (:2]
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آداب –آداب احلديث  –االستنذان وافأاء السالب  – لة الرحم  –األوىل: الصدق وال ذب  الفرتة
 –لعن اهلل املتأبهني  –حديث:الرب حسن اخللق –وعيادة املريض  –آداب الزيارة  –األكل والأرب 

 مراجعة عامة.–أال أ بن م بأكرب ال بائر 

 –الغيبة والنميمة  –الرفق باحليوان  –واحللم  الغضب –اختيار الرفيق –الفرتة الثا ية:بر الوالدين 
 مراجعة –حديث وعظنا رسول اهلل  لى اهلل عليه سوسلم موعظة  –أمرت أن أقاتل الناس 

الدين  -املسلم أخو املسلم  –قل يل ة اإلسالب قوال  –الفرتة الثالثة: حق املسلم على املسلم 
كفي باملرء كذبا أن حيدث ب ل ما مسع   –واسية الناس س –أرأيت اذا  ليت امل توبات  –النصيحة 

 مراجعة عامة. –

 -تعصب قريش على النيب  -دعوته لعأ ته  -[حمتوى الس ة النبوية:الفرتة األوىل:الدعوة اجلهرية 7]
جميء قريش اىل أيب طالب ة املرة  –جميء قريش اىل أيب طالب ة املرة األوىل –حصار النيب وآل بيته 

مطالب قريش من النيب  -ايذاء قريش للصحابة  –ذاء قريش للرسول  لى اهلل عليه وسلم اي -الثا ية
هجرة  -اسالب محزة وعمر  -اسالب محزة وعمر  -هجرة احلبأة األوىل - لى اهلل عليه وسلم 

 مراجعة عامة.–احلبأة الثا ية 

وفاة  -وفد جنران –احلصار  خروس النيب  لى اهلل عليه وسلم من –الفرتة الثا ية: اسالب ملك احلبأة 
وفاة عمه أيب  -زواس سودة وعائأة  -ايذاء قريش للرسول بعد وفاة خدجية  -خدجية رضي اهلل عنها 

دعوة القبائل  -اإلسراء واملعراس  -مراجعة عامة –الرحلة اىل الطائف -ايذاء قريش للرسول  -طالب 
 اىل الدين.

اتفاق  -هجرة املسلمني اىل املدينة  -تا العقبة األوىل والثا ية بيع -الفرتة الثالثة: بدء اسالب األ صار 
طلب قريش الرسول  لى اهلل  -هجرة املصطفى  لى اهلل عليه وسلم  -قريش على قتل الرسول 

 –أول مسجد بين ة اإلسالب  -النزول بقباء  -خروجه  لى اهلل عليه وسلم من الغار  -عليه وسلم
 -قدومه اىل املدينة  –أول خطبة ة اإلسالب  -أول مجعة ة اإلسالب  -و ول النيب اىل املدينة 

 هجرة آل البيت منع املستضعفني أ ل الغزوات.

 [ حمتوى القراءة:1]
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 –أهوى بالدن  –عالل بن عبد اهلل  –الفتاة السعيدة  –مدرسيت  –الفرتة األوىل: اىل املدرسة 
مولد النيب  –الس وت ح مة  –الأارع  ة – صائح ويخ  –رحلة ة القطار  –جندن الوطن 

  لى اهلل عليه وسلم) وعلى املدرس بيان بدعية املولد( ة السينما.

عيد ميالد لطيفة ) على املدرس بيان بدعية املواليد  –الثلج  –قطرة املاء  –الفرتة الثا ية: املذياع 
 –ديقة العمومية ة احل –األطفال كاألزهار  -الأ صية ( جدة حنو ة)وعر ( فصول السمة

 العفو. –اإلحسان 

رجال  –رجال الأرطة  –عاقبة الطمع  –مرافقة األورار  –عاقبة الطيش  –الفرتة الثالثة: العزمية 
 الثعلب احملتال والغراب املغرور. –رجال اإلطفاء  –الدرك 

د اإلمالء  ظريا  ( معرفة قواع1[ حمتوى اإلمالء وقواعده:يدرس اإلمالء ة هاتني السنتني لغرضني: 7]
ب( تعويض التالميذ على ال تابة السريعة مع الصحة واجلودة والوضوح ، ولذلك تعد دروس اإلمالء 

 طبقا لتسلسل املوضوعات التالية:

(اهلمزة ة أول ال لمة 3( التاء املبسوطة والتاء املربوطة 2( قواعد دخول )أل( على االسم  1
(اهلمزة ة وسط ال لمة )على النربة ، 4األلف والياء والواو (  (اهلمزة ة آخر ال لمة) جمردة على4

 (األلف املتطرفة.2على األلف ، على الواو ( 

 وحيرص املدرس ال رمي على اإلكثار من التمارين التطبيقية حول كل موضوع.

ال تابة  [ حمتوى ال تابة واخلط: يدرب التالميذ على ال تابة خبط الرقعة ل و ه املست دب كث ا ة10]
 -م ان ارت از القاطع  -احلروف اليت ترت ز على السطر  -القواعد الفنية ة اخلط  س ا ورقعة  -

احلروف  -احلروف اليت ت تب على أكثر من و ل  -احلروف املتوازية  -أماكن االتصال  -الزوايا 
الدقة واإلجادة وجيب  ملحوظة: تطبيق هذه القواعد عمليا وتراعى فيها -القاطع املت رر  -املت ررة 

  0حتسني كتابة اآليات القرآ ية واألحاديث النبوية والعناوين البارزة خبط النسخ 

 [ حمتوى اإل أاء:11]
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استعمال  –اضافة الفاعل واملفعول به  –اضافة املبتدا واضافة اخلرب –الفرتة األوىل: املبتدأ واخلرب 
بينما ، بعدما ، استعمال  عن ، حبذا ، بنس ، أف  استعمال عندما ، -ها   –ضمائر املفرد: اهلاء 

 استعمال أحرف النفي والنهي وأحرف االستفهاب. –. 

أينما  –مهما  –) ان –استعمال الأرط وجوابه  –الفرتة الثا ية: استعمال الضمائر املتصلة واملنفصلة 
ئ األساسية املباد –استعمال حروف اجلر  –كيفما، مىت، حيثما ( استعمال حروف العطف –

 رسالة من تلميذ اىل معلمه ة املدرسة.–اخلتاب (  –العرض  –لتحرير الرسائل:) املقدمة 

مراجعة عامة على  –امللعب  -املسجد –القرية واملدينة  –األسرة أو العائلة  –الفرتة الثالثة:املدرسة 
 ما سبقت دراسته.

 [حمتوى النحو:  12]

بناء املاضي على الفتح  –عالمات اإلعراب األ لية  –أ واع البناء  –الفرتة األوىل: املعرب واملبين 
بناء األمر على حذف اآلخر،  –بناء األمر على الس ون وبناؤه على الفتح  –والضم والس ون 

 وعلى حذف النون.

 –املقصور واعرابه  –اعراب األفعال املعتلة  –الفرتة الثا ية: بناء املضارع على الفتح وعلى الس ون 
  –األمساء اخلمسة ووروط اعراهبا 

املفعول  –املفعول املطلق  –النعت  –العطف وحروفه  -الفرتة الثالثة:األفعال الناس ة: كان وأخواهتا
 ألجله

 [حمتوى الصرف:13]

تقسيم الفعل اىل: جمرد ومزيد  –ما يدخله الصرف وما ال يدخله  –الفرتة األوىل:تعريف علم الصرف 
 ثي املزيد حبرفني وأوزا ه.الفعل الثال –فيه 

مصدر املزيد  –مصدر الفعل الثالثي  –املصدر  –الفرتة الثا ية: الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف 
 مصدر الفعل املزيد املبدوء هبمزة و ل. –أ  املبدوء هبمزة و ل 
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 ظرف امل ان.–ظرف الزمان  –اسم اهلينة  –الفرتة الثالثة: اسم املرة 

سطرا، وأن  14-12حملفوظات:ة هذه املرحلة مي ن أن يبلغ طول القصيدة ما بني [حمتوى ا14]
 ت ون ذات مواضيع تدعو اىل التف   والتأمل وتس  جنبا اىل جنب مع مركز االستفادة:

 مالحظة: ومن املوضوعات اليت تأوق التالميذ ة مراحل السنوات اخلامسة والسادسة مايلي:

(أ اويد ة الضراعة 2-املدرسة والتعلم  –حب الوالدين  –الوطنية (أ اويد ة معىن الروح 1
ومعىن القطن واحلصاد،  –(أ اويد ة بعض مظاهر الطبيعة: كزراعة الذرة والفول 3واالبتهال اىل اهلل 
( أ اويد على 4أ اويد على ألسن أرباب احلرف امل تلفة  -4والأمس والقمر  –والصباح واملساء 
 ألسن احليوا ات:

 –ذب الغيبة  –االعتماد على النفس  -اجلهاد  -األما ة  -األخالق اإلسالمية ال رمية: مثل النجدة 
التحذير من  –التحذير من ال ذب  –العمل بالعلم النافع  –احلج وفوائده  -الصالة  -بر الوالدين 

استعادة احلق  –لم املع –االعتزاز بالدين  –تعليم البنت  –الرووة  –ذب النفاق  -النميمة والظلم 
من أقوال الرسول  لى اهلل عليه وسلم  -: املسجد األقصى أوىل القبلتني وثالث احلرمني -املغصوب 

أ اويد وحماورات حتبب الصناعات الناونة وحتث  -وهادة الزور  -الأتم  -ة النهي عن:السباب 
التالميذ عأرين بيتا من  ملحوظة: حيفظ -على العمل وحتارب البطالة وال سل: احلث على العمل 

 الأعر وحيفظون من النثر عأرين سطرا من اآليات القرآ ية واألحاديث النبوية.   

 دقيقة/حصة أسبوع (  30[حمتوى اجلغرافيا:التوقيت 14] 

(قرييت: مناخها،  باهتا، جرياهنا السطحي 2(قرييت:موقعها، حدودها، تضاريسها 1دراسة واملة حملية:
من  احية العدد، الرتكيب حسب األعمار، وحسب اجلنس، واللغات والديا ة (قرييت س اهنا 3
(منطقيت اإلدارية:موقعها، 7(قرييت:ادارهتا 2(قرييت طرق ووسائل املوا الت 4(قرييت أ أطة الس ان 4

 ( دائريت: حدودها، مساحتها.1حدودها، مساحتها 

(اقليمي: مناه،  باته، 10) اخلريطة (  (اقليمي: موقعه، مساحته، حدوده، تضاريسه7دراسة اقليمية: 
(اقليمي: س ا ه)من  احية العدد، التوزيع، الرتكيب حسب األعمار 12جريا ه السطحي )اخلريطة 
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( اقليمي: التقسيم اإلدارن )اخلريطة ( املواوي، والصيد البحرن 12واجلنس، اللغات والديا ة ( 
(اقليمي:طرق ووسائل املوا الت 14(اقليمي: الصناعة اليدوية، الصناعة، السياحة 14
 (اقليمي:التبادالت التجارية.12

املالحظة: بالنسبة للمقاطعة احلضرية باماكو  درس: احلي بدال من القرية، والبلدية بدال من الدائرة، 
 واملقاطعة احلضرية بدال من اإلقليم.

 ( دقيقة) حصة /أسبوع (30[ حمتوى التاريخ: التوقيت)12]

(مبدأ تعريف علم 2مبدأ تعريف علم األزمنة التارخيية: التناسل، القرن، األلفي ( 1مبادئ عامة:
: ما قبل التاريخ -(التقسيمات ال ربى للماضي 3األزمنة التارخيية:العصر املسيحي والعصر اإلسالمي 

 ( أ ول املعرفة عن املاضي.4والتاريخ 

( 1( اإل سان حيسن جودة طعامه 7ار (اإل سان والن2(حياة اجملتمع البدائي 4التقدمات البأرية 
( اإل سان حيسن جودة ايضائه 10( اإل سان حيسن جودة مس نه 7اإل سان حيسن جودة مالبسه 

( اإل سان وسائله 13(اإل سان حيسن وسائله النقلية 12( اإل سان حيسن أساليبه الزراعية 11
 املعلوماتية.

( 12(دائريت: تأسيسها، قادها 14توايل الزعماء فيها ( منطقيت اإلدارية: تأسيسها، 14التاريخ احمللي:
 ( اقليمي تأسيسه، احل اب.17اقليمي ة املاضي: األو اص التارخيية ال ربى واألسطورية 

 مالحظة: بالنسبة للمقاطعة احلضرية باماكو:  قوب بدراسة املقاطعة احلضرية بدال من اإلقليم.

 [حمتوى الرتبية املد ية واألخالقية:17] 

تعداد س ان القرية أو التقسيم اإلدارن -3القرية أو التقسيم اإلدارن  -2احرتاب الالئحة الداخلية -1
الضريبة -7الريبة املباورة: أساسها  -1الدائرة 7املديرية -2وهادات احلالة املد ية -4البلدية -4

رئيس -12صا ات االخت –مراجعة: احملافظ -11الضرائب أ  املباورة.   -10املباورة: حتصيلها 
وزارة اإلدارة اإلقليمية واألمن  -14رئيس احل ومة االختصا ات -13االختصا ات —اجلمهورية

 وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.-14)وزارة الداخلية ( 
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الوحدةعة -44مصاملايل -17املسامهات املتنوعة -11اجلمارك -17=املالية 12املصاحل اإلقليمية: 
مصاحل التنمية: التعاون -22مصاحل التنمية:املياه والغابات -21ربية املواوي مصاحل التنمية: ت-20
اإلدارة اإلقليمية للأباب  -21التعليم -27الصحة -22الدرك -24الأرطة -14العدالة  -23

 -32جملس الرابعة: ) التجنيد (  -31مفتأية العمل -30االتصاالت -27والفنون والرياضة 
حرية  -34اعالن حقوق اإل سان  -24مفتأية الأؤون اإلدارية  -33القوات املسلحة)اجلنود ( 

كيف   -40حق اال ت اب -37حق التجمع  -31حرية الصحافة  -37حرية الضم  -32العمل 
مجهورية -44السالب الوطين  -43دفع الضريبة واجب -42االمتثال للقوا ني -41يتم اال ت اب ؟  

حركات الأباب، -41علم مايل: السالب -47طنية الروح الو  -42الوحدة الوطنية -44مايل 
 فائدهتا.

 [ اللغة الفر س24[حمتوى الرتبية البد ية ]23]

 ـ المنهج المقرر على طالب السنة السادسة9

(سور قراءة جمودة 2[ حمتوى القرآن ال رمي:من أول سورة املنافقون اىل آخر سورة اجملادلة )1] 
 )وحفظا(

 نافقون، واجلمعةالفرتة األوىل: سورتا: امل

 الفرتة الثا ية:سورتا: الصف، واملمتحنة.

 الفرتة الثالثة: سورتا:احلأر، واجملادلة.

أح اب املدود وأقسامها: املد  -[حمتوى التجويد:مراجعة ما سبقت دراسته ة السنة اخلامسة 2]
بيان عدد  -قة بيان القل -أح اب لفظ اجلاللة والراء  -أقساب كل منها  -املد الفرعي  -األ لي 

 بيان  فات -خمارس احلروف

 واملرجع: كتاب هداية املستفيد )حصة واحدة (  -بيان أقساب الوقف -احلروف 

[حمتوى التفس : من سورة الت وير اىل آخر سورة التني ) من كتاب معاين ال لمات والأرح 3]
 واللغة احمللية (. العربيةب
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 [ حمتوى التوحيد: 4]

 فات اهلل  –اإلميان بأمساء اهلل و فاته –اجعة ما سبقت دراسته ة السنة اخلامسة الفرتة األوىل: مر 
امل الفة  –البقاء  –اإلرادة  –القدرة  –واألدلة عليها واألدلة عليها: من  فات اهلل: الوحدات 

الغضب  –ال الب  –الضحك  –البصر  –السمع  –احلياة  –العلم  –القياب بالنفس  –للحوادث 
بعض ما جيب تنزيه اهلل عنه من النقص ة حقه تعاىل) املستحيالت  –االستواء  –الرجل  –اليد  –

 ة حق اهلل (

الأيطان وأعماله  –الفرق بني املالئ ة واجلن  –بعض املالئ ة وأعماهلم  -الفرتة الثا ية: اإلميان باهلل 
 اإلميان بال تب السماوية.–االعتصاب من الأيطان  –

الصفات الواجبة واجلائزة ة حق  –الفرق بني الرسول والنيب  –اإلميان بالرسل واأل بياء  الفرتة الثالثة:
اجلنة  –أمساء اليوب اآلخر  –اإلميان باليوب اآلخر  -الرسل واملستحيلة عليهم _ أولو العزب من الرسل 

 -النار وأبواهبا  –وأبواهبا 

 امسة[حمتوى الفقه:مرجعة ما سبقت دراسته ة السنة اخل4]

 - الة االستسقاء  - الة ال سوف واخلسوف  - الة العيدين  -الفرتة األوىل:  الة اجلمعة 
األ ناف اليت خترس  –مأروعيتها:من ال تاب والسنة  – الة اجلنازة الفرتة الثا ية: الزكاة: تعريفها 

زكاة عروض  - زكاة الذهب والفضة -زكاة اخلارس من األرض  -منها الزكاة: زكاة هبيمة األ عاب 
 -مأروعية الصوب –الصوب: معناه  -مصاريف) أهل الزكاة ( –اخراس الزكاة  -زكاة الفطر  -التجارة 
 أركا ه و واجباته و مفسداته. -وروطه 

الفرق بني  –أركاهنا  –مبطالته* العمرة: تعريفها  –واجباته  –أركا ه  –الفرتة الثالثة: احلج: معناه 
 اجلد والعمرة. 

 وى التهذيب )احلديث (:[حمت2]

 –التواضع  –الصرب  –األما ة –االعتماد على النفس  –احلياء  –القناعة  –الفرتة األوىل: التعاون 
 مراجعة -اتق اهلل حيث ماكنت  –امنا األعمال بالنيات  –اإلخالص 
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ان اهلل  –هل تنصرون وترزقون....  –ما أ زل اله داء...  –الفرتة الثا ية: من  فس عن مؤمن كربة 
ان اهلل طيب ال  -ة اجلسد مضغة اذا  لحت... –ما هنيت م عنه فاجتنبوه  –كتب اإلحسان 
 مراجعة عامة. -أمرت أن أقاتل الناس... -يقبل اال طيبا..

 مراجعة عامة. –ال حتاسدوا  –من رأى من م من را  –الفرتة الثا ية: ليس الغىن عن كثرة العرض 

أذان فجر  -بدء األذان  -بناء املسجد الأريف  -:السنة األوىل من اهلجرة [حمتوى الس ة النبوية7] 
 -اخبارهم عن الرسول قبل بعثته  -يهود املدينة: عداوهتم للمسلمني  -أذان اجلمعة  -رمضان 

السنة  -عدد الغزوات  -عدد السرايا  -بدؤه  -القتال: اإلذن به  -معاهدة اليهود  -منافقو املدينة 
 -)بعثت باحلق والعدل ( فداء األسرى–أزوة بدر ال ربى  -ن اهلجرة، أزواهتا: أزوة قينقاع الثا ية م

أمر الرسول  لى اهلل عليه وسلم  -رجوع املنافقني  -أزو ة أحد: خروس الرسول  -أزوة أطفان 
  -وج وجهه  -وجاعته و ربه  -ثبات الرسول  لى اهلل عليه وسلم ة أزوة أحد -و تيجة خمالفته 

السنة  -السنة الرابعة من اهلجرة: أزوة بين النض   -القتلى    -جرح وجنتيه  -سر رباعيته وثنيتيه ك
حادثة  -اخلامسة من اهلجرة: أزوة دومة اجلندل، أزوة بين املصطلق، أسباب اسالب بين املصطلق 

 أزوة بين قريظة. -أزوة اخلندق  -اإلفك 

أزوة احلديبية وبيعة الرضوان  -ة: أزواهتا، اسالب مثامة واعرتافه الفرتة الثا ية:السنة السادسة من اهلجر 
فتح فدك و لح تيماء وأزوة وادن القرى  -السنة السابعة من اهلجرة، أزوة خيرب - لح احلديبية  -
حوادث السنة الثامنة من -واسالب بعض قواد قريش  –رجوع مهاجرن احلبأة  –عمر ة القضاء  -

أزوة  -فتح م ة  -مؤتة: و ايا الرسول  لى اهلل عليه وسلم جليش مؤتة  اهلجرة: أزواهتا، أزوة
 اليوب يوب الرمحة.البيعة. –العفو عند املقدرة  -اليوب يوب الرمحة -الفتح من عأرين من رمضان 

السنة التاسعة من  -رجوع الرسول اىل املدينة  -أزوة الطائف  -أزوة حنني  -الفرتة الثالثة:  
السنة العاورة من اهلجرة: بعوث –رجوع الرسول اىل املدينة  -ختلف املنافقني  -تبوك اهلجرة: أزوة 

وفد  –اسالب بين حنيفة  –دخول الناس ة اإلسالب أفواجا –حوادث  -حجة الوداع  -اليمن 
وفاته  لى اهلل عليه  -مرض الرسول  لى اهلل عليه وسلم  -جتهيز جيش أسامة - صارى جنران 

هينته وبعض  -أزواجه  -أوالده  لى اهلل عليه وسلم  -خامتة  -ى اهلل عليه وسلم دفنه  ل -وسلم
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معجزاته  لى اهلل عليه وسلم  -أخالقه  لى اهلل عليه وسلم  -أحواله  لى اهلل عليه وسلم 
 ويالحظ حذف اخلال ات. 

 [ حمتوى القراءة:1]

القرد  –حديقة احليوان  –ث ان الثالثة ال –حياة ال أاف  –النملة  –الفرتة األوىل: الذئب واحللزون 
 الطبيب احلازب. – يد السمك  –خضار وسفاس وجزار  -املعرض –موسم احلج  –والقردة 

آلة  –ة مركز الربيد  –ة احمل مة  –احلاكم وسار احلماب  –الفرتة الثا ية: عميت العجوز والقاضي 
 مسابقة السالحف. –العنب اجمليع  –أهل ته بالدته  –أسد ميوت حبيلة أر ب  –التليفون 

عدو احلأرات  –ال لب واجلزار  –األسد والأيخ العجوز  –الفرتة الثالثة: كرة الطاولة = سرك سعاد 
 توزيع اجلوائز = ة العطلة. –السباحة  –املصيف  –على واطئ البحر  –حق احليوان  –

( معرفة قواعد اإلمالء  ظريا 1لغرضني: [ حمتوى اإلمالء وقواعده:يدرس اإلمالء ة هاتني السنتني 7]
ب( تعويض التالميذ على ال تابة السريعة مع الصحة واجلودة والوضوح، ولذلك تعد دروس اإلمالء 

 طبقا لتسلسل املوضوعات التالية:

(اهلمزة 4(اهلمزة ة أول ال لمة 3( التاء املبسوطة والتاء املربوطة 2( قواعد دخول )أل( على االسم 1
(اهلمزة ة وسط ال لمة )على النربة، على 4ال لمة) جمردة على األلف والياء والواو (  ة آخر

 (األلف املتطرفة.2األلف، على الواو ( 

القواعد الفنية ة اخلط  س ا  -[ حمتوى ال تابة واخلط: يدرب التالميذ على ال تابة خبط الرقعة 10]
 –أماكن االتصال  -الزوايا  -ت از املقاطع م ان ار  -احلروف اليت ترت ز على السطر  -ورقعة 

املقاطع  -احلروف املت ررة  -احلروف اليت ت تب على أكثر من و ل  -احلروف املتوازية 
امل ررة.ملحوظة: تطبيق هذه القواعد عمليا وتراعى فيها الدقة واإلجادة، وجيب حتسني كتابة اآليات 

 ة خبط النسخ.القرآ ية واألحاديث النبوية والعناوين البارز 

 [ حمتوى النحو: للسادس11]
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اإلخبار باجلملة  –املبتدأ واخلرب  –الفرتة األوىل: مراجعة سريعة ملا سبقت دراسته ة السنة اخلامسة 
ان  -خرب كان )مجلة أو وبه مجلة ( –كان وأخواهتا   –اإلمسية والفعلية، والظروف واجلار واجملرور 

 مواضيع كسر مهزة ان –وأخواهتا 

 –ما النافية احلجازية  –اعراب املصدر املؤول حسب مواضعه من اجلملة  –لفرتة الثا ية:املصدر ا
 املستثىن بإال وأح امها.–املفعول معه  –الصفة املمنوعة من الصرف 

 االستفهاب. –البدل  –النعت  –املنادى وأدوات النداء –التمييز  –الفرتة الثالثة:احلال 

 س[حمتوى الصرف:للساد12] 

جدول تصريف األجوف  –قواعد تصريف الفعل املضعف  –الفرتة األوىل: تصريف الفعل املضعف 
 تصريف الناقص من باب فعمل وفِعل. –قواعد تصريف األجوف –

تصريف الناقص –تصريف الناقص ماضيا  –الفرتة الثا ية:تصريف الناقص من باب فعل واويا ويائيا 
 يه مع اجلدولتصريف اللفيف بقسم –مضارعا وأمرا 

اسم املفعول من  –اسم الفاعل  -تصريف األفعال املعتلة –الفرتة الثالثة:قواعد تصريف اللفيف 
 جدول اسم املفعول. –جدول اسم الفاعل  –الثالثي وأ ه 

 [ حمتوى اإل أاء: 13] 

 ملسجد.ا –املستأفى  –السوق  –القرية واملدينة  -األسرة )العائلة ( –الفرتة األوىل: املدرسة 

رسالة من  –رسالة من أخ اىل أخيه  –الفرتة الثا ية: الرسائل األهلية: رسالة من تلميذ اىل والده 
رسالة من تلميذ اىل والده خيربه بنجاحه ة امتحان الأهادة  –تلميذ اىل  ديقه خبربه حبالته 

 حان الأهادة االبتدائية.رسائل التهننة: رسالة من والد اىل ابنه يهننه بنجاحه ة امت –االبتدائية 

رسالة من تلميذ اىل  ديقه يدعوه  –رسالة الدعوة اىل زيارة –الفرتة الثالثة: القصص التمثيلية الدائرة 
األلعاب:)مباراة بني  –رسالة من  ديق اىل  ديقه يدعوه فيها لزيارة املعرض  –لزيارته ة القرية 

 مراجعة عامة. –احلوار تبادل  –ردود الرسائل  –رسائل الأ ر -فريقني (
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سطرا، وأن ت ون  14-12[احملفوظات: ة هذه املرحلة مي ن أن يبلغ طول القصيدة ما بني 14] 
 ذات مواضيع تدعو اىل التف   والتأمل وتس  جنبا اىل جنب مع مركز االستفادة:

 ا يلي:مالحظة: ومن املوضوعات اليت تأوق التالميذ ة مراحل السنوات اخلامسة والسادسة م

(أ اويد ة الضراعة 2-املدرسة والتعلم  –حب الوالدين  –(أ اويد ة معىن الروح الوطنية 1
ومعىن القطن واحلصاد،  –(أ اويد ة بعض مظاهر الطبيعة: كزراعة الذرة والفول 3واالبتهال اىل اهلل 
( أ اويد على 4أ اويد على ألسن أرباب احلرف امل تلفة  -4والأمس والقمر  –والصباح واملساء 
 ألسن احليوا ات: 

احلرية مبفهومها  -البذل  -التضحية  -= موضوعات تتحدث عن األخالق اإلسالمية كاجلهاد  1
 -اأاثة امللهوف  -من حماسن اإلسالب:الدعوة باحل مة  –الصراحة ة احلق  -اإلسالمي الصحيح 

عن الزراعة وامل رتعات  = موضوعات تتحدث 2الصالة وكوهنا تنهى عن الفحأاء واملن ر. 
من  وادر  –الرمحة  –املذياع  –اخرتاع اجملهر  –الزراعة  -الساعة  -واالكتأافات احلديثة مثل: 

 –آثار الصناعة ة اجملتمع  –التحذير من املبادئ اهلدامة  –الدفاع عن املبادئ اإلسالمية  –احلمقى 
 صة واحدة(. لة الناس بعضهم ببعض. خيتار موضوعان من كل مقطع )ح

 دقيقة )حصة /أسبوع( 30[ حمتوى التاريخ القومي:التوقيت: 14] 

 اإلمرباطوريات ال ربى بالسودان العريب: 

( امرباطورية مايل: من 3(تأسيس امرباطورية مايل 2(امرباطورية أا ا: أ لها، ذروهتا، تدهورها ( 1
اطورية سو غون: من عهد (امرب 4(تأسيس امرباطورية سو غون 4عهد كن و موسى اىل تدهورها 

(االكتأافات ال ربى ة هناية العصور 7ب   12(متبوكتو وجيىن ة القرن 2أس يا اىل تدهورها   
 الوسطى:الورقة، مسحوق املدفع، البو لة، الدفة، السفينة الأراعية السريعة.

  اسة ة افريقيا.( الن7(االكتأافات البحرية ال ربى و تائجها 1االتصاالت األوىل مع األوروبيني: 

 ب17ب اىل القرن 17املمالك السودا ية من القرن 
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( ممل ة  13والىن مباسينا (ممل ة الف12(ممل ة ماساسي ب ارتا 11(ممل ة بامبارا بسيقو 10
(االخرتاق الفر سي للسودان)مايل 14(الرواد بالسودان ) مايل حاليا ( 14الغزو االستعمارن:كنيدوأو 

(أمحد بن ويخ عمر 17(سامورن 12منع االخرتاق الفر سي للسودان  حاليا ( واملقاومة قصد
 (الطوارق.17(بامببا 11

 دقيقة)حصة/أسبوع( 30[حمتوى اجلغرافيا: التوقيت 12]

مايل: مناخه -3مايل:تضاريسه)اخلريطة ( -2مايل: موقعه، حدوده، مساحته )اخلريطة ( -1مايل: 
مايل: -2مايل:جريا ه السطحي )اخلريطة( -4طة ( (مايل:املأاهد الطبيعية )اخلري-4)اخلريطة (

-1مايل: التنظيم اإلدارن )اخلريطة (-7س ا ه )الت اثر، الرتكيب حسب األعمار واجلنس، توزيعه ( 
مايل: -10مايل/ الفالحة)وضعيتها، ا تاجها ( -7مايل:املوارد الطبيعية )املناجم، موارد الغابة ( 

-13مايل:طرق املوا الت ووسائل النقل)اخلريطة ( -12السياحة  الصناعة اليدوية، الصناعة اآللية،
 مايل:التبادالت التجارية.

 افريقيا الغربية: افريقيا الغربية:التقسيمات السياسية)البلدان وعوا مها (.

 [حمتوى الرتبية املد ية:17]

-4اب اجمللس الوطين:اال ت -3رئيس اجلمهورية:االختصا ات -2مجهورية مايل: الدستور  -1
احل ومة:التأ يل، -2رئيس احل ومة:االختصا ات -4اجمللس الوطين:االختصا ات 

قوات مايل املسلحة:التنظيم  -7تنظيم الوزارة:دراسة خمتصرة  -1جملس الوزراء -7االختصا ات 
العلم الوطين:الأعار، السالب الوطين -12الوطن:الوحدة الوطنية -11اعالن حقوق اإل سان -10
دفع الضرائب -12االمتثال للقوا ني  -14حب الوطن والتطرف الوطين -14قومية الروح ال -13
 ظاب  -20اجملتمع الدويل -17التضامن بني وعوب العلم  -11التضامن بني الدول اإلفريقية  -17

 –اإلطعاب  –حقوق الطفل: التعليم  -22الدميوقراطية:التعريف وكيفية اإلدارة  -21املرور )درسان ( 
 اجلمعية التعاو ية.-23الصحة  –اإلس ان 

 -أعمال ذات فوائد  -حنت أدوات  غ ة  افعة  -[األوغال: تقطيع ولصق األو ال اهلندسية 11]
  نع امل اتب وال راسي.  - نع طوب وعريش ومراوح وأ ها 
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) األخضر، األزرق، األمحر، األ فر( حتديد  -[حمتوى الرسم: التعرف على األلوان األساسية 17]
رسم أداة ة  -رسم اخلط األفقي من سبع أدوات  -خلطوط األفقية بواسطة كراسة أو كوب ماء ا

دراسة جمموعة  -دراسة ورقة وجرية  -رسوب حرة بالر اص  -الفصل ومع اعطاء أسلوب رمسها 
 رسوب أ  حيوا ية من الذاكرة باختيار -أوراق ) مع اعطاء أسلوب رمسها ( ا تاس أداة بالفن احمللي 

  0رسم قطعة أ  حيوا ية  -اعطاء أسلوب الزهرة  -دراسة الزهرة  -املعلم

أعمال ذات  -حنت أدوات  غ ة  افعة  -[ حمتوى األوغال: تقطيع ولصق األو ال اهلندسية 20]
 0 نع امل اتب وال راسي  - نع طوب وعريش ومراوح وأ ها  -فوائد 

 ثانيــــا/ ملحق محتوى المرحلة المتوسطة:
 : المنهج المقرر على طالب الصف السابع المتوسط-5
 -احلديد   –الرمحن  -القمر -النجم  –الطور  –:سور: الذاريات [ محتوى القرآن الكريم5]

 الواقعة. 
 سور: الضحى اىل الناس مع الفاحتة. والتفس  اإلضاة )اجلن( اىل ) عبس ([ محتوى التفسير:4] 

سورة  -سورة اهلمزة  –سورة القدر  –العلق  –والتني –أمل  أرح  –الضحى  –الفرتة األوىل:الفاحتة 
 سورة الناس -الفيل 

تعريف علم التجويد، موضوعه، مثرته، ح م تعلمه، فضل تالوة القرآن، [ محتوى التجويد:4] 
آداب تالوة القرآن، االستعاذة والبسملة، أح اب النون الساكنة والتنوين: اإلظهار، اإلدأاب، 

اإلخفاء، أح اب امليم الساكنة: اإلخفاء اإلدأاب اإلظهار. ح م امليم والنون املأددين  اإلقإلب،
 )حصة واحدة(. )وي ون كتاب: فن التجويد، بأيدن الطالب(

 [ حمتوى احلديث النبون: ] كتاب تنبيه ااألفهاب ورح عمدة األح اب [  4]
خول اخلالء واالستطابة و باب السواك و الفرتة األوىل: كتاب الطهارة. أحاديث ة الطهارة و باب د

باب الصالة  -باب املسح على اخلفني و باب ة املذن وأ ه و باب الغسل من اجلنابة و باب التيمم 
 - الة اجلماعة  –باب الصفوف واإلمامة  –باب سجود السهو  –فضل  الة اجلماعة  -

باب اجلمع بني الصالتني  –الصالة  األما ة. باب الذكر عقب –اإلخالص  -موضوع ة طاعة اهلل 
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والقصر ة السفر.املرجع / كتاب تنبيه األفهاب ورح عمدة األح اب للصف األول  –ة السفر 
 املتوسط (.

 –/الوضوء وأح امه 2االستنجاء واالستجمار  –/ املاء الطاهر 1الطهارة - [محتوى الفقه:1]
/أوقات الصلوات اخلمس 1*الصالة -وأح امهوالتيمم  –/الغسل وأح امه 3 –واملسح على اخلفني 

/ سجود 4/ اإلمامة و الة اجلماعة 4/  فة الصالة وأح امها  3/األذان واإلقامة  2املفروضة 
/  الة ال سوف واخلوف 3/  الة العيدين   2/  الة السفر   1/  الة اجلمعة* 2السهو  

 / الة استسقاء.4
 ب (1771هو 1417السعودية  )كتاب / مقرر الفقه طبعة وزارة املعارف 
ب/ أركان اإلسالب  ت/معرفة اهلل  –لفرتة األوىل: اهلل خالق ال ون وما فيه [ محتوى التوحيد: ا9]

 وال تب السماوية. –تعاىل وحمبته وطاعته  ث/التعرف بالرسل 
ث/  الفرتة الثا ية: الصفات الواجبة ة حق اهلل تعاىل ب/ الصفات املستحيلة ة حق اهلل تعاىل

 الصفات اجلائزة ة حق اهلل، 
والفرق بني الرسول والنيب     ث/ مزايا  –الفرتة الثالثة/ اإلسالب واإلميان،  ب/ الرسل واأل بياء 

 اإلسالب وخصائصه، اإلسالب دين السالب واحملبة.
 مولد الرسول  لى اهلل -الفرتة األوىل: مقدمة:حالة العرب قبل اإلسالب، أ[ محتوى السيرة: 4] 

الدعوة ة مرحلتيها: السرية  -وزواجه بالسيدة خدجية  ب/البعثة النبوية   –عليه وسلم، و أأته 
واجلهرية . وايذاء قريش للرسول  لى اهلل عليه وسلم، ومقاومته هلم ت/اهلجرة اىل احلبأة  ث/ 

 وفاة أيب طالب. –وفاة خدجية –احلصار ة الأعب 
اتصاله بالقبائل ، بيعتا العقبة  ب/  -ى اهلل عليه وسلم اىل الطائف خروس النيب  ل -الفرتة الثا ية: أ

حتويل القبلة    –مؤامرة دار الندوة . واهلجرة اىل يثرب) املدينة (  ت/ ا تأار اإلسالب بني القبائل 
 واخلندق. –أزوة أحد  –ث/أزواته :أزوة بدر 

أزوة تبوك   –الطائف  –تح حنني ف – لح احلديبية. فتح خيرب. فتح م ة  -الفرتة الثالثة: أ
ب/مراسلة الرسول  لى اهلل عليه وسلم  للملوك   ت/ اليهود وتآمرهم على الدعوة اإلسالمية   ث/ 

 وفاة النيب  لى اهلل عليه وسلم   -حجة الوداع  
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الفرتة األوىل: ال الب وما يتألف منه، أجزاء ال الب، االسم و الفعل و احلرف و [ محتوى النحو:1]
املعرب و املبين و أ واع البناء و اإلعراب، املاضي وأحوال بنائه، األمر وأحوال بنائه، املضارع وأحوال 

 اإلعراب احمللي، اعراب املعتل اآلخرـ  اعرابه وبنائه
الفرتة الثا ية:الفاعل، املفعول به، مترينات عامة على ما سبق، الن رة واملعرفة، الضم : تعريفه، داللته 

ت لم أو امل اطب آو الغائب، أ واع الضم ، املتصل منه واملنفصل واملسترت، العلم، االسم و على امل
 ال نية و اللقب( اسم اإلوارة و االسم املو ول و املعرف باأللف والالب وباإلضافة

نْي( و عالمات الفرتة الثالثة:  املفرد واملثىن واجلمع وأ واعه و اعراب املثىن واجلمع )املذكر واملؤ ث الساِلمم 
 الوتأ يث ة األمساء و األمساء اخلمسة. 

 -تقسيم ال لمة اىل فعل واسم وحرف -الفرتة األوىل: تعريف علم الصرف  :[محتوى الصرف6]
 الفعل باعتبار الزمن. –امليزان الصرة  –اجملرد واملزيد  –ما يدخله الصرف من هذه األقساب 

أوزان  –اجملرد باعتبار املاضي فقط، مث باعتبار املاضي مع املضارع  الفرتة الثا ية: أوزان الفعل الثالثي
 تقسيم الفعل اىل  حيح ومعتل. –الفعل الرباعي اجملرد واملزيد فيه 

 -تقسيم الفعل اىل مبين للمعلوب ومبين للمجهول  –الفرتة الثالثة: تقسيم الفعل اىل جامد ومتصرف 
 تصريف الفعل مع الضمائر.  

 األدب العربي:األدب مع المطالعة[ محتوى 51]
(ة ال تاب  2( عاب جديد  1الفرتة األوىل: الجزء الرابع العربية[ محتوى المطالعة:التالوة 55]
 ( ال تاب.4( األب   4( والد ينصح ولده   3

(عدل عمر بن اخلطاب 7(التعاون الوطين  1(االحتاد قوة  7(أياب امل تب  2الفرتة الثا ية: 
 (الفق .10

(وداع 14(العطلة   14( الصدق أ فع   13(العفة والقناعة   12( يتيم ة العيد 11الفرتة الثالثة:
 املدرسة. 

عالمات الرتقيم: النقطة و الفا لة و الأرطة و القوس واملزدوجان والتعجب و [محتوى اإلمالء: 54]
احلروف اليت  -أول ال لمة وة آخرها  االستفهاب و النقطتان و التاء املربوطة و التاء املفتوحة و اهلمزة ة

واحلروف اليت حتذف ) املرجع: اإلمالء للصف األول املتوسط ط/ وزارة املعارف السعودية لعاب  –تزاد 
 ب (1771
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اهلدف من درس اإل أاء هو اطالق مواهب الطالب ليتم ن من [ محتوى اإلنشاء والتعبير: 54]
اء وة تعب  ما واء، خيتار بعض املوضوعات على أن اإلعراب عن م نو ات  فسه ة أن موضوع و

 ( موضوعا ة أأراض خمتلفة كل سنة من السنوات الدراسية:24ال يقل عن )
ة املستأفى أو  –السوق )البيع والأراء(  –املدرسة ومرافقها  –الفرتة األوىل: الرجوع اىل املدرسة 

 حوار مع الطبيب.
 كرة الطاولة.   –كرة اليد –كرة السلة   –القدب الرياضة: كرة  -الفرتة الثا ية: أ

 ة حديقة احليوا ات. -احلجز، ث –السفر واملوا الت  -ة الأارع،  ت -ب 
رسالة هتننة اىل  ديق ملناسبة  –رسالة هتننة اىل  ديق ملناسبة عيد  –حترير الرسائل  -الفرتة الثالثة: أ

) اما لطلب القبول أو است راس وهادة أو طلب  طلب موجه اىل ادارة مدرسة –النجاح ة االختبار 
 الردود على الرسائل.   هناية حمتوى الصف السابع –تدريس ( رسالة اعتذار 

 ـ المنهج المقرر على طالب الصف الثامن المتوسط
 ق.-احلجرات    –الفتح  –حممد  –[حمتوى القرآن ال رمي: سور: األحقاف 1] 

 من سورة حممد. 27حقاف اىل آية الفرتة األوىل: من أول سورة األ
 من سورة احلديد اىل هناية احلجرات 27الفرتة الثا ية: من آية 

 الفرتة الثالثة: من أول سورة ق اىل هنايتها.
 : :من سورة اال أقاق اىل هناية سورة الليل.[محتوى التفسير4] 

 الطارق. –الربوس  –الفرتة األوىل: سورة اال أقاق 
 الفجر. –الغاوية  –ورة األعلى الفرتة الثا ية: س

 الليل. –الأمس  –الفرتة الثا ية:البلد 
 : مراجعة ملا سبقت دراسته ة السنة األوىل.[محتوى التجويد4]

املدود وأقسامها و الواجب املتصل و اجلائز املنفصل و املد العارض للس ون و املد الالزب املثقل ال لمي و 
د الالزب املثقل احلرة واملد الالزب امل فف احلرة و مد الصلة و مد امل -املد الالزب امل فف ال لمي

البدل و مد العوض و مد اللني و مد الفرق و خمارس احلروف و  فات احلروف و الالب ة لفظ اجلاللة و الب 
 الفعل و الالب القمرية و الالب الأمسية و   ) فن التجويد، اعداد عزت عبيد دعاس(
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كتاب الزكاة : بعث معاذ اىل   -2كتاب اجلنائز    -الفرتة األوىل والثا ية1:[محتوى الحديث3] 
ح م زكاة الرقيق واخليل  –مقدار  صاب الفضة واإلبل واحلبوب والثمار  –اليمن وفيه ح م الزكاة 

فيقسم أنائم حنني وفيه املؤلفة  –ة ح م بعث السعاة لقبض الزكاة  –ة الواجب من الركاز  –
كتاب الصياب ة ح م سبق   –اب  دقة الفطر ة ح م زكاة الفطر ومقدارها و وعها ب  -قلوهبم 

ة وقت سحور –ة ح م السحور  –فيما جيب به  وب رمضان والفطر منه  –رمضان بالصوب 
ة ح م  وب من أكل أو ورب  –ة ح م  وب من أ بح جنبا  –النيب   لى اهلل عليه وسلم 

باب الصوب ة السفر وأ ه ح م الصوب ة  –ة هنار رمضان ة ح م مجاع الصائم  – اسيا 
ة  وب النيب  لى اهلل عليه وسلم ة  –ة أ ه ال عيب على الصائم وال املفطر ة السفر  –السفر 
ة ح م  –ة ح م الفطر ة السفر للمصلحة  –ة ح م الصوب ة السفر مع املأقة  -السفر

ة ح م قضاء  وب النذر عن  –لصوب الواجب على امليت ة ح م قضاء ا –تأخ  قضاء رمضان 
باب أفضل الصياب  –ة ح م الو ال  –مىت يفطر الصائم  –ة ح م تعجيل الفطر  –امليت 

فيما  –ة بيان أحب التطوع بالصياب والصالة اىل اهلل تعاىل  –وأ ه: ة بيان أفضل  ياب التطوع 
ة  –ة ح م  وب يوب اجلمعة  –هريرة من  ياب و الة أو ى به النيب  لى اهلل عليه وسلم أبا 

ة ح م  وب يومي العيدين وفيه  –ة ح م  وب يوب العيدين  –ح م  وب يوب اجلمعة مع أ ه 
باب ة ليلة القدر : ة الزمن الذن تتحرى  –ة ح م الصوب ة سبيل اهلل تعاىل  –أح اب أخرى 
باب ة االعت اف ة ح م االعت اف ومىت  –فيه ليلة القدر ة الليلة اليت تتحرى  -فيه ليلة القدر

ة ح م الوفاء باالعت اف  –ة ح م خروس املعت ف أو جزء منه من معت فه  –يدخل معت فه 
ة ح م زيارة املعت ف والتحدث معه . املرجع )   كتاب تنبيه األفهاب ورح عمدة  –املنذور 

 األح اب   للأيخ حممد  احل العثيمني(
حديث ة عزة  –حديث ة األما ة  –حديث ة الصدق  -لفرتة الثالثة: حديث ة الصرب والعفو ا

 النفس واملصلحة العامة.   
األعذار اليت تبيح الفطر ة  –الفرتة األوىل: أ= كتاب اجلنائز. ب= الصوب [ محتوى الفقه:1]

حيرب  ومه وما ي ره  ما –مستحبات الصياب  –قضاء  وب رمضان  –مفسدات الصياب  –رمضان 
 االعت اف. – وب التطوع  –ليلة القدر  –
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املعادن  –اخلارس من األرض  –هبيمة األ عاب  –الفرتة الثا ية:الزكاة: أ واعها وأح امها: وروط الزكاة 
 -زكاة الفطر –اخراس الزكاة  –أهل الزكاة  –الدين  –عروض التجارة  –الذهب والفضة  –الركاز  –

  دقة التطوع. –آداب الزكاة 
أ واع  –اإلحراب  –املواقيت  –الفرتة الثالثة: احلج والعمرة وأح امهما بالتفصيل: وروط احلج والعمرة 

 –أركان العمرة  – فة العمرة  -حمظورات اإلحراب _ الدخول اىل م ة واملسجد احلراب –النسك 
العقيقة (.    )كتاب / مقرر  –األضحية  –اهلدن  –الفدية  –أركان احلج وواجباته  – فة احلج 

 ب (1771هو 1417الفقه طبعة وزارة املعارف السعودية 
اإلسالب عقيدة  -اإلميان اإلحسان-مراتب الدين:اإلسالب –معجزات الرسل [محتوى التوحيد:9] 

الثواب  –اجلن والأياطني  –املالئ ة ودليل وجودهم  –اإلسالب دين التوحيد  –وعبادة وسلوك 
 جلنة والنار.ا –والعقاب 

 الفرتة األوىل: اخللفاء الراودون:[محتوى السيرة النبوية:4] 
سياسة  –بيعة أيب ب ر رضي اهلل باخلالفة  –اخلليفة األول أبو ب ر الصديق،  سبه وفضله، اسالمه 

موقف أيب  -( حركة الردة وموقف أيب ب ر منها2( ا فاذ جيش أسامة )1أيب ب ر،  أهم أعماله )
توجه املسلمني حلرب  –الفتوح اإلسالمية  –كتاب أيب ب ر اىل املرتدين   –عي الزكاة ب ر من ما 

مرض أيب ب ر رضي اهلل عنه  –مجع القرآن  -هو  تيجة املعركة13موقعة ال موك سنة  –الفرس والروب 
 ووفاته 

عنه بعد حياة عمر رضي اله  -اخلليفة الثاين: عمر ابن خطاب رضي اهلل عنه  سبه وفضله اسالمه 
الفتوحات اإلسالمية ة عهد عمر )أ( فتح العراق  –العهد لعمر باخلالفة  –اسالمه وقبل خالفته 

تأسيس ال وفة واالستيالء  –هو  عمر ورسول سعد 13)ب( موقعة القادسية عاب  -وبالد الفرس.
تح: محص، هو   وف21موقعة هناو د عاب  –قصة عبور هنر دجلة والس  على مائها  –على املدائن 

استأهاد عمر رضي اهلل  -أهم ا الحات عمر –فتح مصر –ومحاة ، وحلب،   فتح بيت املقدس 
 عنه على يد أيب لؤلؤة.

 –أثرة ة  صرة اإلسالب –اسالمه -اخلليفة الثالث: عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  سبه و أأته
 –وجزة عن الفتنة ال ربى م -امتداد الفتوح ة عهده -مجع املسلمني على مصحف واحد -بيعته

 استأهاد عثمان. –مواجهة عثمان للفتنة 
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 حبته للنيب وبالؤه ة –اخلليفة الرابع: علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  سبه و أأته واسالمه 
موقعة  –علي وعزل اخللفاء  -موقفه بعد توليه اخلالفة –أهم األحداث  –بيعته باخلالفة  –اإلسالب 

قصة  –اخلطوات املهمة للمعركة –هو ة ذن احلجة 32هو معركة  فني32أرة رجب  –اجلمل 
موقعة النهروان استأهاد علي  -علي واخلوارس   -تنبيه – تيجة التح يم  -التح يم وحقن الدماء

تعريف موجز عنهم و أهم أعماهلم و الفتوحات اإلسالمية و   - -رضي اهلل عنه وهناية اخلالفة الراودة 
 رهم و ا تهاء اخلالفة الراودة الغزوات ة عص

كان وأخواهتا   –مواضيع تقدمي اخلرب على املبتدا وجوبا وجوازا  –املبتدأ واخلرب  [ محتوى النحو:1] 
 -اعراب االسم املنقوص –اعراب االسم املقصور  -حروف اجلر  –ظن وأخواهتا  -ان وأخواهتا  –

ما و الالزب واملتعدن مع بيان أ واع املتعدن تقسيم الفعل اىل  حيح ومعتل مع بيان أ واع كل منه
وطرق التعدية و احلاق تاء التأ يث بالفعل وجوبا وجوازا و مناذس معربة و  ائب الفاعل و مناذس معربة و 

 –األفعال اخلمسة  –املفعول فيه: ظرفا الزمان وامل ان  -املفعول ألجله و املفعول املطلق وأ واعه
 -ع باألدوات اليت جتزب فعال واحداو األدوات اليت جتزب فعلني مضارعني جزب املضار  – صب املضارع 

املستثىن  –أدوات الأرط أ  اجلازمة و أساليب املدح والذب:  عم وبنس  –اقرتان جواب الأرط بالفاء 
عمل الصفة املأبهة باسم  –عمل اسم املفعول  –و يغ املبالغة  –عمل اسم الفاعل  -وأح امه 

 اسم التفضيل. عمل –الفاعل 
املصدر: مصادر الثالثي ومصادر الرباعي  –تقسيم االسم اىل جامد ومأتق [ محتوى الصرف: 6]
 –املصدر الصناعي  –املصدر امليمي  –اسم اهلينة  –والسداسي.اسم املرة  –مصادر اخلماسي  –

 –و وأها  – يغ املبالغة.الصفة املأبهة باسم الفاعل  – وغ اسم املفعول  – وغ اسم الفاعل 
 اسم اآللة.–اسم الزمان واسم امل ان  –ووروط  وأه  –اسم التفضيل 

 –التف ر ة خملوقات اهلل تعاىل و ان اهلل يغفر الذ وب ملن تاب [محتوى النصوص األدبية:51]
اإلسالب وتعليم املرأة و م ارب األخالق و و ية لقائد و من دالئل قدرة اهلل و ان أكرم م عند اهلل 

ة  ظاب العمل البن املقفع و ففي  –واعتذار، ل عب بن زه   –كم و من أمثال العرب   مدح أتقا 
 داء الأباب إلبراهيم  -احلماسة لقطرن بن الفجاءة -ة املدح للفرزدق -الف ر للمرقش األكرب 

  اجي و حديث املعذبون الثالثة 
 على األستاذ أن يتبع اخلطوات اآلتية: 
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 =حتليل النص4=مناسبة النص              2=ورح األبيات ورحا أدبيا   4  ا=التعريف بالأاعر 
 =أسنلة للمناقأة2=ورح املفردات                         3
 –ة الفصل مع الصغار  –اجلزء اخلامس.املدرسة  العربية:التالوة العربيةمحتوى المطالعة [ 11]

العدل أساس امللك  –العلم واجلهل  –احلرية  – اما حياة واما ممات –ال تب  –الوحدة وال تاب 
خصاب  –أحب من الناس العامل  –املال  –ويل للقون من الضعيف  –دعها فاحلق أ طقها  –

 موضوعا ( 14عس رن مثل بابا. ] –أيا بين –األخوين 
تاء التأ يث  –األلف اللينة  –القسم اإلمالئي: اهلمزة املتوسطة -1[ محتوى اإلمالء: 54]
 ساكنة وتاء التأ يث املربوطة.ال
ما آخره ألف من األمساء األعجمية  –واألفعال العربيةالقواعد اإلمالئية: ما آخره ألف من األمساء -2

حذف  –حذف األلف وسط ال لمة  -مواضع زيادة الواو –مواضع زيادة األلف  –واحلروف 
ما سبقت دراسته. حذف األلف من تدريبات على  –األلف من بعض أمساء اإلوارة و )ها ( التنبيه 

اهلمزة املتطرفة  –و ل بعض ال لمات ب )ما (  -و ل بعض ال لمات –) ما ( االستفهامية 
تدريبات على ما سبقت  –عالمات الرتقيم  –اهلمزة املتطرفة املسبوقة بساكن  –املسبوقة مبتحرك 

اسيني األول والثاين لوزارة املعارف املرجع ) اإلمالء ( للصف الثاين املتوسط بفصليه الدر  –دراسته 
 ب (1771هو 1417السعودية ط 

: اهلدف من التعب  هو اطالق مواهب الطالب ليتم ن من اإلعراب عن [محتوى اإلنشاء:54]
م نو ات  فسه ة أن موضوع واء و وة تعب  ما واء و اإلدارة ختتار بعض املوضوعات على أن ال 

 خمتلفة كل سنة من السنوات الدراسية. مع دراسة:( موضوعا من أأراض 24يقل عن)
 –احلوادث  –اإلوارات  –املرور: الأرطة  –النأرة اجلوية  –النأرات:  أرة األخبار عرب التلفاز 

 –عيد اجليش  –عيد اإلستقالل  –عيد األضحى  -األعياد:عيد الفطر –النظافة  –محاية البينة 
 التدريب على حترير الرسائل وتل يص املقاالت. –وى الرياضة:ألعاب الق –األمراض والعاهات 

 ـ المنهج المقرر على طالب الصف التاسع المتوسط4
 اجلاثية. -الدخان -الزخرف –: سور: الأورى [محتوى القرآن الكريم5]
 اجلاثية. –الدخان  –الزخرف  -سور: الأورى [ محتوى القراءة المجودة4]
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 -سورة اإل فطار -سورة الت وير -سورة عبس –لنازعاتسورة ا –:سورة عم [محتوى التفسير4]
 سورة املطففني.

 )مالحظة(يتم ورح اآليات ورحا امجاليا مع ذكر معاين املفردات، وأسباب  زول اآليات،  
-4العدة وأ واعها واإلسترباء -3الطالق وأح امه -2الن اح وأح امه -1:[ محتوى الفقه3]

البيوع املنهي عنه: بيع املالمسة،  –وروط البيع  –د به البيع ما ينعق –البيوع: تعريفه –اجلهاد 
واملنابذة، واحلصاة، وبيع الرجل على بيع أخيه، بيع احلاضر للبادن، بيع النجس، بيعتني ة بيعة، 

بيع العينة مع اإلوارة اىل  –تلقي السلع قبل  زوهلا اىل السوق، التصرف ة امل يل واملوزون قبل قبضه 
الربا  –السلم  –اخليار  –بيع األ ول والثمار  –رق، البيع بعد  داء اجلمعة الثاين مسألة التو 
العارية  –الوديعة  -اللقيط –اللقطة  –الأركة  –الوكالة  –الصلح  –احلوالة  –القرض  –والصرف 

 اإلجارة  –
 :] األحاديث الدالة على موضوعات الفقه ة  فس الصف [[ محتوى الحديث4]
 كتاب تيس  العالب ورح عمدة األح اب لعبد اهلل بن عبد الرمحن ابن  احل آل بساب ( ) املرجع   

احلث على  –احلث على العمل  -احلث على طلب العلم-النهي عن الب ل  -احلث على الصدقة
 النهي عن الز ا. –بر الوالدين 

 ليس ة املنهج مصطلح احلديث.[ محتوى مصطلح الحديث:9]
باب من  -فضل التوحيد وما ي فر من الذ وب -العبادة هلل ودليل وحدا يته اخالصالتوحيد [ 7]

باب الدعاء اىل وهادة ال اله اال  -باب اخلوف من الأرك -حقق التوحيد دخل اجلنة بغ  حساب
 باب ما جاء ة الرقى والتمائم.-باب تفس  التوحيد ووهادة أن ال اله اال اهلل -اهلل
فتوحات  –أهم األعمال ة الدولة األموية –خلفاؤها -لة األموية: قيامهاالدو [ محتوى التاريخ:1] 

 عوامل ضعف الدولة األموية واهنياره. –الدولة األموية 
 عوامل ضعف الدولة العباسية واهنيارها.–أهم األعمال فيها -خلفاؤها-الدولة العباسية: قيامها

-الفنون والعمارة-العلوب واآلداب -واإلدارة- ظاب احل م -ف رة موجزة عن معامل احلضارة اإلسالمية
 األحوال االقتصادية.

التمييز  -احلال -البذل -العطف باحلروف -التوكيد -التوابع/ النعت وأ واعه[ محتوى النحو: 6]
 املمنوع من الصرف وأ واعه واعرابه.  -وأ واعه
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وبناؤه  -)فاعل(اعراب العدد ما يصاغ منه على وزن –تعريف العدد وتن  ه  -العدد: تذك ه وتأ يثه
بيان  –املنادى وأقسامه  –متييزمها  –واالستفهامية  -كم اخلربية  -كنايات العدد  –اعراب املعدود  –

وروط االسم  –أداهتا  –تعريفها  –الندبة  –املفرد ة هذا الباب  –ح مه من حيث اإلعراب 
ح م املستغاث به واملستغاث  –أداهتا تعريفها و  –االستغاثة  –وجوه استعماله –ح مه  –املندوب 

االختصاص بأن  -الغرض من استعماله –تعريفه –ألجله من حيث جرمها بالب اجلر.  االختصاص 
اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب واجلمل اليت ال حمل هلا من  -وأيتها من حيث اإلعراب والبناء

 اإلعراب.
و حيح ووبيه بالصحيح، –وص وممدود تقسيم االسم اىل مقصور ومنق[ محتوى الصرف:51]

 التصغ  و النسب و اإلبدال واإلعالل . -وكيفية تثنيتها ومجعها مجعا مذكرا ساملا ومؤ ثا ساملا
 : النصوص األدبية مع املطالعة [ محتوى النصوص األدبية55]
 اجلزء اخلامس. العربيةمحتوى المطالعة: التالوة [12]
(الصداقة 2(األر ب واألسد 4(الثور 4(كيف أريد أن ينال ولدن 3 ( حتية الناونني2(اتقان العمل 1

( 12(األب مدرسة 11(ح م و صائح 10(اإليثار 7(محارن 1(ما أكثر اخوان الرخاء 7واأل دقاء 
(ال الب 12(الأرف 14(البؤساء ة العيد 14(األعياد ة اإلسالب 13و ية أعرابية البنتها 

 والصمت. 
احلروف اليت تو ل ) من، -1جعة ملا سبقت دراسته ة الصف الثاين، مرا[ محتوى اإلمالء:54]

 وعن، وة، (، )من(.
 األلف املبدلة من التنوين وياء املت لم.-3احلروف اليت تفصل ) أن وان (  -2

اهلمزة املفردة  –اهلمزة املتوسطة على ياء  –اهلمزة املتوسطة على واو  -اهلمزة املتوسطة على ألف
اهلمزة  –دخول مهزة االستفهاب على مهزيت القطع والو ل  –تطبيقات عامة  –وسط ال لمة 

تطبيقات على ما سبقت دراسته. . املرجع ) اإلمالء ( للصف  -من عالمات االختصار–املمدودة 
 ب1771هو 1417الثالث املتوسط بفصليه الدراسيني األول والثاين لوزارة املعارف السعودية ط 

اهلدف من دراسة اإل أاء هو اطالق مواهب الطالب ليتم ن من  [ محتوى اإلنشاء:53]
موضوعا  24اإلعراب عن م و ات  فسه ة أن اإلدارة ختتار بعض املوضوعات على أن ال يقل عن 

 ة أأراض وىت:
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 الحمد هلل رب العالمين ، وصلى اهلل على محمد وسلم.
 

 


