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أ

تقديم:

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين

وبعد؛

العلماء  من  الصفوة  دأب  هو  املحمدية  األمة  في  اإلسالمية  التربية  بمناهج  العناية  إن 

والباحثين ممن اصطفاهم الكريم سبحانه لنقل ميراث النبوة إلى الخلف جيال بعد جيل.

وإن هذا البحث املوسوم بـ«مركزية القران الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية؛ 

ضاف إلى صرح الجهود املباركة في موضوعها؛ ملا اجتمع 
ُ
مقاربة ديداكتيكية« لهو لبنة مميزة ت

فيه من الشروط واملواصفات.

إنه عنوان يؤلف أبعادا متنوعة متكاملة، تربوية منهاجية، بيداغوجية وديداكتيكية، 

ثلة من  اجتماع  للدراسة من  تعالى  ما قيضه هللا  زكاها  قرآني حاكم؛  أساس  اندمجت على 

متنوعة؛  خبرات  تحصيل  في  الزمن  من  عقودا  أفنوا  والتعليم،  التربية  قضايا  في  الباحثين 

نظرية وعملية.

أما تأسيس البحث على مركزية القرآن الكريم املعجزة الخالدة؛ فهو بناء على األصل 

األصيل، واتصال باملعين الذي ال ينضب، وال تنق�ضي أسراره وأنواره، وال يشبع منه العلماء، 

وكذا الباحثون، وال يخلق من كثرة الرد، وال يمله املتعلمون املكرمون بالتعلم على هدى من 

مناهج تحظى بالعناية، وأساتذة يستفرغون الوسع في التحقق بمقتضياتها.

وأما اختيار االشتغال على منهاج التربية اإلسالمية املعدل؛ فهو خدمة للمادة غاية في 

تمحيصا  املتخصصين؛  بجهود  منهاجي  تجديد  كل  إسناد  إلى  امللحة  للحاجة  نظرا  األهمية؛ 

وإغناء وتفعيال.

بما  الدراسية؛  الفصول  التعليمية داخل  املهنية  املمارسة  املنهاج هو بوصلة  ذلك ألن 

يخطه من توجيهات تسعف املربين في انتقاء أنسب األنشطة واملحتويات، واستثمار أفضل 

الطرق والوسائل والفضاءات، لتحقيق أق�ضى ما رسمه من أهداف ومقاصد وغايات...



ب

 وإن منهاج مادة التربية اإلسالمية ليتطلب دراسات، من قبيل التي بين أيدينا، ألسباب 

كثيرة أهمها اثنان:

 أولهما: املقام الذي بوأه املنهاج للقرآن الكريم بأن جعله منارة التوجيه؛

وثانيهما: اعتماده منطق »الوحدات« لتنظيم املحتويات؛ تصريحا في السلك االبتدائي، 

واقتضاء في الثانوي. 

وإن الجمع بين مركزية القرآن، وتأطيره لكافة املداخل، وخيار »الوحدة« صيغة النتظام 

في  تبذل  جهود  إلى  للحاجة  نظرا  القصوى؛  أهميته  للبحث  يجعل  أفقيا،  البرنامج  مفردات 

سبيل الكشف عن نسق التعلمات املؤسسة على موجهات سورة/سور »الوحدة« من جهة، 

املحددة لصلبها وموضوعها )أو ما يسمى تعريبا بـ«تيمتها« املركزية( من جهة ثانية.

إلى عناوينها ومجاالتها، خالفا  يشير  أن  »الوحدات« دون  تبنى صيغة  املنهاج   ذلك ألن 

للمتعارف عليه في هذا الشأن، وهي ثغرة ال تسهم في سدها إال الدراسات من هذا القبيل، 

مردفة بجهود األساتذة في مؤسسات التربية والتعليم.

النفع، ويكتب له  وإننا إذ نقدم لهذا العمل الجليل؛ نسأل هللا عز وجل أن يحقق به 

القبول، ويجعل له الحقا من األعمال ما يغني خزانة التربية اإلسالمية ومناهجها، فإنه ولي 

ذلك، والقادر عليه، والحمد له، والشكر له.

عن مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات )مفاد(

كتبه د. عبد الحليم محمد أيت أمجوض

في 15 ربيع اآلخر 1443ه - 21 نونبر 2021
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بسم هللا الرمحن الرحمي

مقدمة

املوسم  فيعرف منهاج مادة التربية اإلسالمية مراجعة دخلت حيز التنفيذ 

األولوية للبعد القيمي املنبثق من بإعطاء   هندسة املنهاجهمت م،  2016/2017 الدراس ي

عليم االبتدائي، والوحدات التسلك املكونات في  خيارالنتقال من وباالقرآن الكريم، 

التي تعبر في منطوقها  املداخل خيار اإلعدادي والتأهيلي، إلى  سلك الثانوي،الالتربوية في 

 )التزكية، االقتداء، االستجابة، القسط، الحكمة..(. القيم القرآنيةعلى منظومة من 

، فإنه فتح نقاشا واسعا تناول "فلسفة جديدة"  وعلى الرغم من تأسيسه على

املقاربات الديداكتيكية لتنزيله، مما انعكس على املمارسات طبيعة طبيعة مفرداته، و 

 .في هذا الصدد الصفية للسادة األساتذة 

، يجد هذا البحث مشروعيته ضمن املشاريع البحثية املتخصصة التي من هنا

زية مرك وخصوصا قضية، تروم تطوير االشتغال الديداكتيكي في مادة التربية اإلسالمية

 :املعدل، فكان العنوان األنسب لهذا االشتغال القرآن الكريم في املنهاج

 مقاربة ديدكتيكية" –"مركزية القرآن الكريم في املنهاج الجديد  
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 .املدخل املنهجي

افعه أوال:  .أهمية البحث ودو

يد، يستمد هذا البحث أهميته من املكانة التي يحتلها القرآن الكريم في املنهاج الجد

من حيث مركزيته في مادة التربية اإلسالمية، فهو املصدر الرئيس الستمداد املعرفة 

املواقف، واستنباط القيم الشرعية، وبناء املفاهيم واملهارات، وتشكيل االتجاهات و 

 خالل اشتغال جميع املتدخلين في استيعاب وتنزيل مفرداته.كل ذلك من  وتمثلها. 

ستعرض مزيدا من التفصيل حول منهاج املادة باألسالك في كونه يته تتجلى أهمي و

التي أجراها فريق البحث مع بعض أعضاء  "املقابالت"التعليمية الثالثة، انطالقا من 

 مما يملجنة وضع املنهاج، 
م
بهمات التي ظهرت أثناء تنزيل املنهاج كن من توضيح كثير من امل

  .ألساتذةواملمارسة الصفية ل خالل االشتغال الديداكتيكي 

فرصة لطرح  "ملادة التربية اإلسالمية 2016املنهاج املعدل سنة "لقد شكل صدور 

تدريس القرآن الكريم ضمن جملة من القضايا واإلشكاالت، وخاصة تلك التي تهم 

علما أنه  السور املقررة في باقي الداخل، ، وكيفية استحضار السورة أومدخل التزكية

 تخصيصه مساحة واسعة للقرآن الكريم كما وكيفا. ملعدلاملنهاج ا ميزاتمن 

طيلة السنوات الدراسية في املقررة فباعتبار عدد السور القرآنية  :كما فأما

 األسالك التعليمية الثالثة.
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لدروس  ةالتأطيريالسورة القرآنية  وظيفةفإن املنهاج نص صراحة على  :وأما كيفا

 املداخل األخرى.

مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل، "حث في موضوع إلى البدفعنا يوهذا كله، 

على مستوى لى الظروف التي صاحبت تنزيل املنهاج إبالنظر  اصةخ"، مقاربة ديداكتيكية

 ..فقه فلسفة املنهاج.  تي صاحبتال املالبساتو املمارسة الصفية، 

 أهداف البحث.ثانيا: 

خص مركزية القرآن الكريم، استكشاف التصور الذي حكم واضعي املنهاج فيما ي .1

 .املمارسين واألساتذة التربويين وتقريبه للسادة املفتشين

 الوقوف على مركزية القرآن الكريم في الوثيقة املنهاجية، والوثائق املصاحبة لها. .2

اإلشهادية في الكتب املدرسية الخاصة باألقسام  تتبع مركزية القرآن الكريم في .3

 األسالك التعليمية الثالثة.

 .في املمارسة الصفيةتشخيص صعوبات االشتغال الديداكتيكي للسورة القرآنية  .4

القرآن الكريم في االشتغال الديداكتيكي لتدريس  )توجيهات تربوية(تقديم موجهات .5

 .مدخل التزكية أصالة وباقي املداخل تبعا

تقديم مقترحات عملية تسهم في تذليل صعوبات تدبير الدرس القرآني، وتجويد  .6

 ء مدرس ي املادة.أدا
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توحيد التصور العام الذي يحكم األداء الديداكتيكي ملدخل التزكية/ السعي إلى  .7

 القرآن الكريم.

 

 إشكالية البحث.ثالثا: 

، لجميع املستويات الدراسية من في مادة التربية اإلسالمية إن بناء املنهاج الدراس ي

 :الرئيسة الخمسوفق املداخل السلك االبتدائي إلى نهاية السلك الثانوي التأهيلي، 

ضمن  االشتغال عليها ، يقتض ي حكمةالقسط، و الستجابة، و اال قتداء، و االتزكية، و ال

م بينها جميعا، وهو ظالخيط النااستيعاب العالقة بين كل املداخل، و  بدركبناء نسقي، 

سالك القرآن الكريم، بغية تحقيق املقاصد املنشودة من املادة عموما في كل سلك من األ 

 التعليمية الثالثة.

إن املقاربة الجديدة التي سلكها املنهاج، بتخصيص سور قرآنية في كل سلك 

تعليمي، وتأطير هذه السور القرآنية لجميع مداخل املنهاج ومفرداته، تجعلنا نتساءل 

عن جدوى هذه املقاربة الجديدة، وهل بإمكانها تحقيق ربط املتعلم بالقرآن الكريم، 

 ؟املدخل الصحيح لتزكية النفس البشريةوالذي هو 

من خالل التجربة في مجال تأهيل أساتذة مادة التربية اإلسالمية باألسالك 

الدراسيين  نالتعليمية الثالثة، ورصد املمارسة الديداكتيكية في امليدان، خالل املوسمي

ال ، ومن خالل التواصل مع الفاعلين التربويين في املج2018/ 2017و 2016/2017
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غياب تصور موحد أو متقارب على مستوى )املفتشون التربويون، واملصاحبون...(، تبين 

، بسبب غياب القرآن الكريم الذي يأخذ بعين االعتبار مركزيةاالشتغال الديداكتيكي 

 :، مما يستدعي عدة تساؤالت، أهمهاوثيقة التوجيهات التربوية

  ؟هاما هي محدداتو  املركزية؟هل حفل القرآن الكريم في تدريسه باملحورية و  

 من خالل التصريح بالقيمة املركزية، والقيم  املعدل، إلى أي حد استطاع املنهاج

االنسجام  خدمالقرآن الكريم، بما يتحقيق هيمنة  ،الناظمة، واملقاصد العامة

على مستوى ) وثائق املادة التربوية(، و  تنظيربين املداخل على مستوى الوالتكامل 

 ؟) املمارسة الصفية(تنزيلال

  ؟ألقسام اإلشهاديةلوتكامل املداخل في الكتب املدرسية  القرآنما هي تجليات هيمنة 

  ها ر استحضيتم ا وهل ؟ما العالقة بين السورة القرآنية واملداخل والقيم واملقاصد

 ؟تدريسا وتقويما

  ؟هاهل يقتض ي التعامل مع املقطع القرآني الوقوف عند كل القضايا التي يثير 

  ماهي الضوابط البيداغوجية واإلجراءات الديداكتيكية للتوظيف األمثل للسورة أو

 ؟السور القرآنية املقررة في املداخل األخرى 

 الدروس  اتهل تقسيم السورة في الكتاب املدرس ي إلى أجزاء يتناسب مع موضوع

 ؟املقترحة في املداخل
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   ؟خالل تقسيمها إلى أجزاء ومقاطعهل يظهر التناسب بالنظر إلى السورة كلها أم من 

 فرضيات البحث.رابعا: 

 إشكالية البحث وأسئلته الفرعية، تحديد مجموعة من الفرضيات قصد تقتض ي

  التحقق منها في هذه الدراسة، وهي:

 بتوجيهات واضعي املنهاج فيما  استرشاد مؤلفي الكتب املدرسية للسنوات اإلشهادية

كريم في التأليف، واستجابتهم للمحددات املنهاجية مركزية القرآن اليتعلق بإبراز 

 والديداكتيكية في التعامل مع السورة القرآنية.

  مفتشون تربويون يي ملادة التربية اإلسالميةكلديداكتاالشتغال اإدراك املتدخلين في(- 

  ملركزية القرآن الكريم في املنهاج. أساتذة ممارسون(

 القرآن الكريم على مستوى املمارسة الصفية.األساتذة املمارسين ملركزية  ترجمة 

  من منطلق مركزية االشتغال الديداكتيكي في تصور الضرورية لتقريب الالحاجة

 .القرآن الكريم

 اته.و منهج البحث وأدخامسا: 

الذي  التحليلي واالستقرائي ملعالجة محاور البحث، اعتمدنا املنهج الوصفي

 .واالستقراء، يتأسس على املالحظة والوصف والتحليل
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 أعضاء لجنة وضع املنهاج، مع بعض  أداة املقابلةأما أدوات البحث، فتجلت في 

 التي استهدفت الوثائق التربوية تحليل املضمون وأداة وبعض املفتشين التربويين، 

، )منهاج املادة الخاص باألسالك التعليمية الثالثة، واألطر املرجعية لألقسام اإلشهادية

والكتب املدرسية الخاصة باألقسام اإلشهادية في األسالك  (،اقبة املستمرةومذكرات املر 

 لألساتذة في األسالك التعليمية الثالثة. االستمارة املوجهةوأداة  التعليمية الثالثة.
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خطة البحث.سادسا: 

مقدمة

املدخل املنهجي

 أوال: أهمية البحث ودوافعه.

 أهداف البحث. ثانيا:

 حث.ثالثا: إشكالية الب

 رابعا: فرضيات البحث.

خامسا: منهج البحث وأدواته.

 خطة البحث. سادسا:

الفصل األول: الجانب النظري 

املبحث األول: تحديد املفاهيم األساس للبحث.

 تقديم 

 أوال: املركزية.

 ثانيا: القرآن الكريم.

 ثالثا: املنهاج املعدل

 رابعا: مادة التربية اإلسالمية.

 الديداكتيكية.خامسا: املقاربة 

.عدلملركزية القرآن في املنهاج امل یةاألسس الشرع املبحث الثاني:

2016الثالث: تدريسية القرآن الكريم قبل املنهاج املعدل  املبحث

 .أوال: أهداف تدريس القرآن الكريم

 .تدريس القرآن الكريمثانيا: منهجية 

.تدريس القرآن الكريمثالثا: إشكاالت 



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[10] 

 

 

  اني: الجانب التطبيقي.الث الفصل

 في أدوات البحث املعتمدة مقدمة

  األول: املقابالت املبحث

 : مقابالت مع بعض أعضاء لجنة مراجعة املنهاج املعدلأوال

  األولى: الدكتور حميد بودار. املقابلة

 الثانية: الدكتور عبد العظيم صغيري. املقابلة

 الثالثة: الدكتورة فاطمة بوسالمة املقابلة

 : املقابالت الخاصة باملفتشينانياث

  األولى: السيد الغزواني سيربو، مفتش منسق بجهة بني مالل خنيفرة املقابلة

 جهة البيضاء، سطات. -الثانية: السيد شعيب لحسن مفتش بمديرية املحمدية املقابلة

 جهة البيضاء، سطات–الثالثة: السيد سعيد العطري مفتش بمديرية النواصر  املقابلة

 سطات. –الرابعة: السيد عمر أوعلي مفتش بمديرية سطات، بجهة البيضاء  املقابلة

  مون الثاني: تحليل املض املبحث

 : مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدلأوال

 : مركزية القرآن الكريم في األطر املرجعية.ثانيا

 في مذكرات املراقبة املستمرة. مركزية القرآن الكريمثالثا: 

  : مركزية القرآن الكريم في الكتب املدرسية في السنوات اإلشهاديةعاراب

 الثالث: عرض نتائج االستمارة وتحليلها املبحث

 

  الرابع: تمحيص الفرضيات وتقديم التوصيات واملقترحات املبحث

  : تمحيص الفرضيات.أوال

  : املقترحات والتوصيات:ثانيا

  خاتمة

 املالحق

  .ةاألول: املقابل امللحق

  .الثاني: االستمارة امللحق
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 امللحق الثالث: أجوبة األساتذة على بعض أسئلة االستمارة.

 مبررات استفتاح املقطع القرآني ـــ 1

 الطرق املعتمدة في ربط املعاني املستفادة في املقطع القرآني بمفاهيم دروس املداخل األخرى  ــــ 2

 آني أو عدمهأسباب استحضار  تعلمات املقطع القر  ـــــ 3

 تعلمات مادة التربية اإلسالميةبناء املقترحات العملية  لتفعيل مركزية القرآن الكريم في  ـــــ 4

 .الجداول واملبيانات فهرست

  .املواضيع فهرست
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 الفصل األول: الجانب النظري 

 املبحث األول  

 تحديد املفاهيم األساس للبحث.

 تقديم

ي فهم أي ظاهرة مهما بلغت درجة بساطتها أو إن املداخل املفهومية مركزية ف

تركيبها، انطالقا من أن إهمال التدقيق في املنطلقات املصطلحية ألي مشروع بحثي  ذي 

 بال، قد يؤدي تلقائيا إلى اضطراب في اإلمكانات التواصلية مع الباحث واملتخصص.

ملدخل املفهومي، لهذا كان لزاما على فريق البحث االنطالق، في هذا املشروع ، من ا

 سعيا إلى تدقيق الداللة املفاهيمية ملجموعة من املصطلحات املؤسسة للبحث وهي :

 املركزية.أوال: 

 القرآن الكريم.ثانيا: 

 املنهاج املعدلثالثا: 

 مادة التربية اإلسالمية.رابعا: 

 .املقاربة الديداكتيكيةخامسا: 
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 :املركزيةأوال: 

زّية" اسم مصدر صناع
َ
رك

َ
ز، "امل

َ
ث منسوب إلى َمْرك ز، وهو اسم مؤنَّ

َ
ّي من َمْرك

رٌّ الثابت الذي 
َ
ق
َ
َز، يقصد به امل

َ
ِز، وهو اسم مكان من رك

َ
ْرك

َ ْ
ى امل

َ
وٌب ِإل سم

ْ
زّي: اسم َمن

َ
رك

َ
وامل

  تتفرَّع منه فروع، والفعل منه "ركز"، ومنه: 
ً
 الش يء منتصبا

ْرزم
َ
"  ويقصد به، غ زم

ْ
ك "الرَّ

زم 
م
ْرك

َ
 كالرمح ونحوه ت

م
ْنِد : املوضع الذي أ زم الجم

َ
ِزه ... وَمْرك

َ
 في َمْرك

ً
زا

ْ
ن يلزموه وال ه َرك

َ
مروا أ

وه" اَراِت...َيبَرحم
َ
ْعِليَماِت َواإِلش لُّ التَّ

م
رم ك ْصدم

َ
يُّ ، ِمْنهم ت َساس ِ

َ
"  الِجَهازم األ ِزيُّ

َ
ْرك

َ ْ
 1 ، و" الِجَهازم امل

ع منه فروع، وتدور حوله قضايا، استعير املعنى للداللة على كل ش يء أساس ي قار، تتفر .

 مصدر لتشكيل التصورات واملفاهيم والقيم كلّيها وجزئّيها،فهو 

  :القرآن الكريمثانيا: 

بعض للقرآن الكريم، وإنما تكلموا عن يرد  عند القدامى تعريفا واضحا لم 

  متعلقاته:

 على األحرف الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي املصحف  وحدُّ  :"لغزالي يعرفه قائالفا

 .2"السبعة نقال متواترا

                                                      
 

1
  ه.1414 3دار صادر، بيروت، طلسان العرب، ابن منظور،    

2
ظ ط. شركة املدينة دراسة وتحقيق د.حمزة بن زهير حاف –( 12 / 9الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، املستصفى من علم األصول ) 

  .، بدون تاريخ1املنورة، ط
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 وهو ما نقل إلينا بين دفتي  ،وكتاب هللا هو كالمه... :"أما ابن قدامة فقال

  1"املصحف نقال متواترا.

 "2وعرفه الزركش ي بقوله:" هو الكالم املنزل لإلعجاز بآية منه، املتعبد بتالوته  . 

 حا فهو، الكالم املنزل وأما حد الكتاب اصطال  :"رفه الشوكاني بقولهفي حين ع

  3"على الرسول صلى هللا عليه وسلم، املكتوب في املصاحف، املنقول إلينا نقال متواترا

املالحظ على هذه التعاريف، أن القصد منها تقريب معنى القرآن، وبيان خصائصه، 

والكتابة في املصاحف، والنقل  لذلك زاد بعض العلماء على هذه األوصاف، اإلنزال،

 4اتربالتو 

التعبد بتالوته، والحفظ في  و 5وزاد البعض اآلخر أوصافا أخرى مثل، اإلعجاز

 6.الصدور، واملبدوء بسورة الفاتحة واملختوم بسورة الناس

                                                      
1

ناظر في أصول الفقه ،ابن قدامة املقدس ي، موفق الدين عبد هللا بن أحمد
م
تقديم وتحقيق وتعليق د. عبد الكريم  ،روضة الناظر وجنة امل

  .(1/267) -1993 -1413/ 1، مكتبة الرشد، الرياض، ، ط النملة 

 
2

/ 1ركش ي، البحر املحيط في أصول الفقه، تحرير عبد القادر العاني، مراجعة د. عمر سليمان األشقر،) بدر الدين محمد بن بهادر الز 

 . 1992 -1413/ 2( ، ط. وزارة األوقاف بالكويت، ط 441
3
ط  ،اضدار الفضيلة الري ،تحقيق وتعليق سامي بن العربي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول الشوكاني، محمد بن علي   

1- 1421-2000 ،( ،1/169).  
4
 .(21) ص  ،م1980ه، 1400/ 9مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة ودار الفكر العربي، ط  ،مناع القطان 

  
5
 (20-19)ص  ،1987-1407/ 3ر اللواء، الرياض، طاملدخل لدراسة القرآن الكريم،دا ،محمد أبو شهبة 

6
 –1دار الكتاب العربي، بيروت، ط -لعرفان في علوم القرآن، تحقيق فواز أحمد زمرليمناهل ا محمد عبد العظيم الزرقاني،

1415/1995،(1/19، 21). 
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صلى هللا عليه  وحى به إلى النبيكالم هللا، امل"وعليه، فإننا نختار التعريف التالي: 

وته، املججز بأقصر سورة منه، لفظا ومعنى بلسان عربي مبين، املتعبد بتال  وسلم،

 "املبدوء بسورة الفاتحة املختوم بسورة الناس

 : املنهاج املعدلثالثا: 

املنهاج على وزن "مفعال" صيغة اسم اآللة كمفتاح، والصيغة تحتمل املصدرية أيضا 

كمعراج أو اسم املكان كمرصاد، ومعنى الكلمة لغة السلوك والوضوح، قال الراغب 

وضح، ومنهج الطريق ومنهاجه،  النهج الطريق الواضح، ونهج األمر وأنهج" األصفهاني:

 َوِمْنَهاًجا ) :قوله تعالىمن سورة املائدة  50وقد جاء في اآلية 
ً
ْم ِشْرَعة

م
َنا ِمنك

ْ
ّلٍّ َجَعل

م
بمعنى  (ِلك

"الطريق الواضحة التي ال لبس فيها وال غموض
1

. 

"ميدان السباق"، ويحدد القاموس  ويعني Curriculum ويقابله في األصل الالتيني

في أنه:" مجموع املعلومات  Curriculum املعنى املعجمي لكلمة le Petit Robert الفرنس ي

املدنية والثقافية املتعلقة بشخص معين كالشهادات التي حصل عليها والسنوات التي 

 ."قضاها في الدراسة ونوع الدراسة

خطة عامة تنظم عملية "عادة بأنه:صطاليي يعرف املنهاج وعلى املستوى اال 

التدريس، وهو يشمل بالدراسة املدخالت واملخرجات وما بينهما من عمليات تربوية 

                                                      
1

 . (506 /1تحقيق محمد سيد كيالني، دار املعرفة، بيروت، ) املفردات في غريب القرآن،حمد الراغب اإلصفهاني، الحسين بن م
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سلسلة من الوحدات موضوعة  وهو أيضا:" 1"أساسية ال يمكن االستغناء عنها

بكيفية تجعل تعلم كل وحدة يمكن أن يتم انطالقا من فعل واحد، شريطة أن يكون 

حكم في القدرات املوصوفة في الوحدات املخصصة السابقة داخل التلميذ قد ت

 .2"املقطع

منطوق مقاصد التكوين، ويتضمن الغايات واألهداف  واملنهاج الدراس ي هو:"

واملحتويات ووصف لنظام التقويم وتخطيط األنشطة واآلثار املتوقعة فيما يهم تغيير 

الئحة محتويات التخصصات  املواقف وسلوكات األفراد أثناء التكوين)...( وهو 

املدرسية املراد تحصيلها املبنية بناء منطقيا للمعارف املدرسة وسيرورات التعلم 

والتقويم كما أنه مجموع مصاغ وفق غايات ومحتويات وكفايات وطرق 

 .3"بيداغوجية

مجموع الخبرات  وهناك من يتحدث عن املنهاج بمفهومه الحديث ويعتبره:"

ية والثقافية...التي تخططها املدرسة وتهيئها لتالميذها ليقوموا التربوية واالجتماع

                                                      
1
 . 96، ص 1995تكوين، دار االعتصام، الطبعة األولى سلسلة التربية وال ،خالد املير وإدريس قاسمي  

2
معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا ، رابي وعبدالعزيز الغرضاف ومحمد أيت مويىاعبد الكريم غريب وعبداللطيف الف

  . 10و 9ص ، 2001منشورات عالم التربية، طوالديداكتيك، ، 
3

  .227، ص 2008دار الحرف للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، يدليل املدرس التكويني واملنه الحسن اللحية، 
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بتعلمها داخل املدرسة أو خارجها، بهدف إكسابهم أنماطا من السلوك أو تعديل أو 

 .1"تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو االتجاه املرغوب فيه

ية ما وقع من مراجعة ملناهج وبرامج تدريس الترب تعريف املنهاج املعدل: هو

اإلسالمية، سواء في املدرسة العمومية أو التعليم الخصوص ي أو مؤسسات التعليم 

  .2016فبراير  06العتيق، استجابة للبالغ امللكي بمدينة العيون بتاريخ 

لقد عرف منهاج مادة التربية اإلسالمية تغييرا دخل حيز التنفيذ بداية املوسم 

سة املنهاجية، في االنتقال من منهاج ، تمثل على مستوى الهند2016/2017الدراس ي 

املكونات في سلك التعليم االبتدائي، والوحدات التربوية في سلكي التعليم الثانوي 

 اإلعدادي والثانوي التأهيلي، إلى منهاج املداخل.

واتسمت دروس كل مدخل بالتتابع والتنامي عبر مختلف األسالك واملستويات، بما 

 يلي: ومما ميز هذا املنهاج عن سابقه ماالسيكو نمائّي، املتعلمين ومستواهم يناسب 

 تحديد مفهوم مادة التربية اإلسالمية:  

يعتبر هذا التحديد أول معالم فلسفة جديدة في بناء مادة التربية اإلسالمية، وقد 

يعتبر البعض أن تعريف املادة أمرا بدهيا، أو من حواش ي الوثيقة وليس متنها، إال أن 

احث سيجد أنه تحديد أرادت الوثيقة من خالله الحسم في هوية املادة التي الخبير والب

                                                      
1

  . 30، ص 2001، 1ط دار النشر العبيكان، املناهج الدراسية: أسسها ومكوناتها.."،  ،مها العجمي
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تجتذبها تصورات مختلفة، وتؤثر فيها ممارسات كثيرا ما كان يرصدها املفتشون 

، عضو لجنة الدكتور حميد بودارالسيد  قد أكدو  التربويون في زياراتهم التأطيرية.

  ة مفردات املنهاج.بعد االنتهاء من صياغكتبوا التعريف  أنهم املعدل، واضعي املنهاج

 تحديد القيمة املركزية والقيم الناظمة لها: 

قضية بناء لقد كان من بين الدوافع املركزية ملراجعة منهاج مادة التربية اإلسالمية، 

، ألنها تعتبر من اإلشكاالت املركزية التي تعيشها املنظومة التعليمية املغربية، القيم

امليثاق "، منذ اعتماد "مدخل التربية على القيم" املنظومة تبنت فبالرغم من أن

 ، إال أن تحديد تلك القيم ظل فضفاضا."الوطني للتربية والتكوين

اكتساب القيم األساسية للدين املتمركزة لقد حددت وثيقة املنهاج غايته في "

، واكتسابها القيم"، كما أن جل أهداف املادة متمركزة حول بناء حول قيمة التوحيد

" باعتبارها تمثل التوحيدالقيمة املركزية للمنهاج، وهي قيمة " بل أكثر من ذلك حددت

 أفق الكمال البشري عندما يتمثل اإلخالص هلل تعالى.

" الحرية" و"املحبة" أيضا في: أما القيم الناظمة للمنهاج، فقد حددتها الوثيقة

 ".اإلحسان" و"االستقامةو"
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يقة املنهاج الخاصة بالتعليم االبتدائي إلى بعض القيم املرتبطة أشارت وث وقد ،هذا

"، والتي لم تكتف بذكرها، بل تجاوزته إلى قيم املقصد الحقوقيبمقاصد املنهاج، ومنها "

 :وتلك القيم هي .ثيقة تنحو هذا املنحى في التفصيلهذه أول و لعل و  تعريفها،

 التحرر من كل القيود واألغالل. :الحرية 

 حكم املؤمن بالعدل ولو على نفسه واألقربين. :القسط 

 تمييز بين البشر. ال :املساواة 

 عزة الفرد ال ينتقص منها قوة، أو سلطان، أو جهل، أو فقر، أو عرف... :الكرامة 

 إدراج القرآن الكريم ضمن مدخل التزكية: 

 الثالثمية املقرر في كل سنة من سنوات األسالك التعلي الكريَم  اعتبر املنهاج القرآَن 

كما   )التي جعلها متكاملة في بناء املفاهيم.(األخرى مؤطرا ومهيمنا على دروس املداخل 

فهو منطلق االشتغال  ،ادةاملقرر مركزية مدخل التزكية/ القرآن الكريم في بناء مفاهيم 

 يلي: في باقي املداخل، لذلك جاء في أهداف مدخل التزكية ما

 اقي محاور املادة.توظيف اآليات القرآنية في ب 

  الثروة اللغوية واملعرفية املكتسبة من القرآن في املكونات الدراسية األخرى.استثمار 

 التربية اإلسالمية البناء النسقي ملداخل منهاج مادة: 
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تعتبر املقاربة باملداخل من أهم تجديدات منهاج مادة التربية اإلسالمية؛ هذه 

لبناء النسقي للتعلمات في مختلف األسالك التعليمية املقاربة التي تسعى إلى التكامل وا

تحتاج إلى توضيح حتى ال تلتبس بمقاربة املكونات التي كانت معتمدة في املنهاج األسبق 

 للمادة.

وقد أشار منهاج املادة بالتعليم الثانوي بصيغة عامة إلى هذه العالقة النسقية 

ه ودوام االتصال به، واالقتداء فتزكية النفس بتعظيم هللا ومحبت:" بين املداخل

بالرسول الكريم نموذج الكمال البشري تعبدا وسلوكا، من خالل االستجابة ألوامر هللا 

ورسوله إلخالص العبودية هلل وحده. وذلك كله يدفع بالفرد لالرتقاء إلى املواطنة 

الصالحة من خالل تمثل حقوق هللا وحقوق الفرد وحقوق املجتمع، واتخاذ مواقف 

ومبادرات إيجابية تهدف تحقيق النفع العام...على اعتبار أن املواطن الصالح حامل 

 .1"رسالة العمارة في األرض وصالحها

شير األطر املرجعية إلى هذا التكامل، في بند وسم بالهام وعلى مستوى التقويم ت

نيات جدا:" مادة التربية اإلسالمية مادة واحدة مندمجة ومتكاملة، ومداخلها ليست ب

                                                      
7املنهاج ص 
1
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مستقلة في املنهاج وإنما هي مقاربات سيكوبيداغوجية وديداكتيكية الكتساب املعارف 

 .1"وبناء املفاهيم وتملك القيم في تكامل لبناء شخصية املتعلم

إن االنتقال من تدريس الوحدات إلى تدريس املداخل، يقتض ي مراعاة 

سية تنتظم في أربع ؛ فكل سنة دراالوحدة خصائص التدريس باملداخل ومنها خاصية

وحدات، كل وحدة تنتظم في ستة دروس مندمجة ضمن املداخل الخمسة املقررة. 

والتدريس بالوحدة، يقتض ي اعتبار الدروس بمثابة محاور متكاملة ومترابطة تبرز 

النظرية الشمولية للقضية واملفهوم املدرس، كما تقتض ي تجاوز التكرار والتعارض 

؛ عالوة على ضرورة التخطيط للوحدة وفق الكفايات، الذي قد يبدو بين الدروس

 باالنطالق من وضعية دامجة لكل دروس الوحدة، واختيار النصوص املناسبة لها.

 تدريس املادة في ضوء املقاربة بالكفايات: 

" منذ إصدار مدخل املقاربة بالكفاياتاعتمدت املنظومة التعليمية املغربية "

"، وقد اعتبرها املنهاج نموذجا معرفيا في بناء ة والتكوينامليثاق الوطني للتربيوثيقة"

  .التعلمات، وهو في ذلك يؤكد االستمرارية في مسار متميز عرفته املادة وتدريسيتها

 

 

                                                      
 (.   6ص: وزارة التربية الوطنية، اإلطار املرجعي املوحد ملادة التربية اإلسالمية، السنة الثالثة إعدادي ) •

1
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 مادة التربية اإلسالمية.رابعا: 

التربية اإلسالمية مادة دراسية تروم تلبية حاجات كاآلتي:" ألول مرة  جاء التعريف

ية التي يطلبها منه الشارع حسب سنه وزمانه ونموه العقلي والنفس ي املتعلم الدين

بأبعادها  تهوالسياق االجتماعي، ويدل هذا املفهوم على تنشئة الفرد وبناء شخصي

 املختلفة الروحية والبدنية وإعدادها إعدادا شامال ومتكامال وذلك استنادا إلى :

 يقية.: ضرورة االستجابة للحاجات الدينية الحقاملبدأ

 : اكتساب القيم األساسية للدين املتمركزة حول قيمة التوحيد.الغاية

 .1: التزكية واالقتداء واالستجابة والقسط والحكمة"املداخل

وتحت بند، وصف بالهام جدا، في ختام وثيقة اإلطار املرجعي الختبار االمتحان 

ية اإلسالمية بجميع مسالك املوحد الجهوي للسنة األولى من سلك الباكالوريا، ملادة الترب

، تم التنصيص على 2016نونبر  21الباكالوريا، والصادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 

ماهية جامعة للمادة تعطي خصائص جوهرية لبنيتها، إذ "تعتبر مادة التربية اإلسالمية 

نما هي مادة واحدة مندمجة ومتكاملة، ومداخلها ليست بنيات مستقلة في املنهاج، وإ

                                                      
1
 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي : منهاج التربية االسالمية لجميع املستويات الدراسية بالتعليم االبتدائي العمومي والخصوص ي، 

 .2ص  2016يونيو  11مديرية املناهج، 
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مقاربات سيكوبيداغوجية وديداكتيكية الكتساب املعارف وبناء املفاهيم وتملك القيم 

 في تكامل لبناء شخصية املتعلم.

يتم تقويم املادة في بعدها التكاملي انطالقا من وضعية تقويمية دامجة ودالة 

 .1كثر"مرتبطة بمداخل املادة، وضعية تقويمية واحدة أو وضعيتين تقويميتين على األ

 بناء على ما سبق، يمكن تسجيل االستنتاجات اآلتية: 

 تعليمية ضمن منهاج دراس ي، تشغل حيزا محددا في زمن التعلم.مادة  هاأن 

 .أن لها مفردات محددة ينبغي التزام املدرس بها 

 .أنها تجعل املتعلم في صلب اهتمامها 

  املسلم ينبغي إشباعها.أن وجود هذه املادة يستند باألساس إلى حاجة لدى املتعلم 

  أن الغاية من مادة التربية اإلسالمية بناء القيم األساس للدين املتمركزة حول قيمة

 " املركزية، وهذا التحديد يحمي املادة من الخوض في الجزئيات والتفاصيل.التوحيد"

 لتصريف املنهاج من داخل املرجعية الثقافية، اإلسالمية،  "مداخل" أنها تعتمد

لتزكية، واالقتداء، واالستجابة، والقسط، والحكمة، وهي كلها تمثل وظائف وهي: ا

النبوة التي جاء التنصيص عليها في مواطن عدة من كتاب هللا تعالى منها قوله عز 

ْيِهْم آ ﴿وجل 
َ
و َعل

م
ِسِهْم َيْتل نفم

َ
ْن أ  ّمِ

ً
وال  ِفيِهْم َرسم

َ
 َبَعث

ْ
ؤِمِنيَن ِإذ

م ْ
ى امل

َ
م َعل

ّ
ْد َمنَّ ّللا

َ
ق
َ
َياِتِه ل

                                                      
1

الجهوي للسنة األولى من سلك الباكالوريا، مادة التربية  وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي : االطار املرجعي لالختبار االمتحان املوحد

 .8ص    2016نونبر  21االسالمية بجميع مسالك الباكالوريا، بتاريخ 
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 املقاربة الديداكتيكية.خامسا: 

من فعل قارب على وزن فاعل، ومضارعه يقارب، ويدل على معنى  املقاربة: لغة: - أ

 .1واالبتعاد"  وهو خالف البعد" الدنو واالقتراب 

هي تصور لدراسة أو معالجة املشكل أو بلوغ غاية " من تعريفاتها: اصطالحا:

ترتبط بنظرة املتعلم إلى املحيط الفكري الذي يحبذه، وكل مقاربة ترتبط 

  2"باستراتيجية عمل

الطريقة التي يتناول بها الدارس أو الباحث موضوعا من املوضوعات، بما "

به ذلك من وضع منهجية تأخذ بعين االعتبار مختلف العوامل التي يمكن أن يستوج

كل أو معالجة أو بلوغ : املقاربة كيفية دراسة مشأو بتعبير آخرتتدخل في املوضوع، 

 3"ط بنظرة الدارس إلى العالم الفكري الذي يحبذه في لحظة معينةبغاية، وترت

ما، والتي يراد منها دراسة وضعية أو "الكيفية العامة، أوالخطة املستعملة لنشاط 

 4".معينة، أو االنطالق في مشروع ما مسألة، أو حل مشكلة، أو بلوغ غاية

                                                      
1
 .)مادة قرب ( ه ،1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العربابن منظور،    

2
 . 19، ص 1990، الجزائر، 2لوطنية للكتاب، ط ااملؤسسة  دليل الباحث في املنهجية وكتابة الرسائل الجامعية،، عبد الكريم غريب    

3
، الطبعة األولى، دار الخطابي 10و9تيك" تأليف جماعي، سلسلة علوم التربية كمعجم علوم التربية: مصطلحات البيداغوجيا والديدا  -

  .21، ص 1994للطباعة والنشر 
4
 .101، ص: 2005ط، ، ، الجزائرةبناهني خير الدين " مقاربة التدريس بالكفاءات" مطبعة ع  
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املقاربة مفهوم  من خالل هذه التعريفات وربطا بسياقنا البحثي يمكن القول أن

تقني يحيل على منهجية دراسة ومعالجة مشكالت العالقة بين مكونات العملية 

 علمية، وفق استراتيجية واضحة، واجراءات تطبيقية دقيقة.ة التيالتعليم

 الديداكتيك: - ب

"، وقد  didactikosأو didaskein االشتقاق اللغوي للديداكتيك أصله يوناني" لغة:

كان يخلط بمصطلح البيداغوجيا في املعاجم القديمة، ولم يعرف بهذا االسم إال في سنة 

كفن للتعليم. وورد  Emile Littrè و Le Petit Robertمن خالل معجمي  1960و 1955

م".enseingerيمعنى 
َّ
 " درَّس أو عل

بشكل دقيق على  الديداكتيكأكد الباحثون صعوبة تحديد مدلول  اصطالحا:

اعتبار أنه ممارسة عملية باألساس فال يستطيع تعريفه باملعنى الحقيقي إال املمارس 

لبا ما نطالب املختصين في ديداكتيك املختص، وقد أشار أحدهم إلى ذلك بقوله: " غا

املواد بتحديد مسبق الختصاصاتهم، وهو خطأ من وجهة نظري، وبما أن الرياضيات 

ف ديداكتيك املواد ال تنطلق من تعريف، بل باملمارسات، فإن يا لم تبدأ بتعريوالبيولوج
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على  مسبق ملوضوعها... وهي موجودة كممارسة علمية ووجودها لم يبن على فراغ، بل

 .1أنقاض البيداغوجيا الخاصة"

يهتم باملشترك بين املواد الدراسية دون  األول عامن من الديداكتيك، انوع وهناك

هو ديداكتيك املواد الذي يهتم بخصوصيات  والثاني خاصمراعاة لخصوصية أي منها، 

ملجال ومنهم من ربط الديداكتيك باملجال التنظيري، ومنهم من ربطها با تدريس كل مادة.

 التطبيقي، ومنهم من ربطها باملجالين معا.

 وسنكتفي ببعض التعاريف املحيلة على ما ذكرنا: 

  دراسة علمية ملحتويات التدريس وطرقه وتقنياته، وألشكال تنظيم مواقف التعلم"

ة اغة نماذج ونظريات تطبيقية معياريالتي يخضع لها التلميذ، دراسة تستهدف صي

رجوة سواء على املستوى العقلي أو االنفعالي أو الحس ي بقصد بلوغ األهداف امل

 .2الحركي"

  الديداكتيك هي الدراسة العلمية لنظام وضعيات التعلم التي يعيشها املتعلم قصد"

 3تحقيق هدف معرفي، أو عاطفي أو حركي"

  يسعى الديداكتيك للتوصل إلى حصيلة متنوعة من النتائج التي ستساعد كال من "

ؤطر واملشرف التربوي وغيرهم ... على إدراك طبيعة عملهم، والتبصر املدرس وامل

                                                      
1

تمولوجي إلى البيداغوجي " مطلعة النجاح الجديدة دار سأحمد العمراوي و خالد البقالي القاسمي " ديداكتيك التربية اإلسالمية من االب

 Matrinand JL (Quelques remarques sur les didactique، نقال عن 14م، ص 1999، 1ية، ط جالثقافة املغرب، السلسلة البيداغو 

des disciplines) Les Sciences de L’Education N ½ . 1987 . 
 

 
2
  ...28ص  1990محمد الدريج " التدريس الهادف". مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة األولى.  

3
  Lavallèe  لية اآلداب والعلوك اإلنسانية الفالي، ورد عند املكي املروني " البيداغوجيا املعاصرة وقضايا التعليم النظامي" منشورات ك

 .95ص  1993بالرباط، أطالل العربية للطباعة والنشر، 
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مما ييسر سبل التغلب عليها، ويسهل قيامهم بواجباتهم  ،باملشاكل التي تعترضهم

  1التربوية التعليمية على أحسن وجه"

الديداكتيك الخاص بمادة التربية اإلسالمية  نإ :يمكن القول  لكل ذلك،اعتبارا 

رية تطبيقية، تنظم وتنسق وتسهل وتطور املمارسة التعليمية، وتبصر هو دراسة تنظي

 بمشاكلها، قصد تجاوزها.

 املقاربة الديداكتيكية: -ج

ملقاربة فهوم "املويمكن من خالل التعريفين توليف املفهوم التركيبي اآلتي 

وضع خطة واضحة دقيقة ونسقية ألبعاد املمارسة التعليمية  ية" بأنهالديداكتيك

درس املتعلم املعرفة(، لتحديد وتجاوز مشكالت العالقة بينها، وفهم أعمق لعملية )امل

التعلم من خالل تحليل واستثمار نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية لوضعيات 

 التدريس والتعلم.

                                                      
1
  .11، ص 2011، مارس 47الدريج " عودة إلى تعريف الديداكتيك أو علم التدريس" مجلة علوم التربية، عدد  محمد 
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 :الثاني ثاملبح

   .عدلالسورة القرآنیة في املنهاج امل ركزيةاألسس الشرعیة مل

 

لعلمية الحديث عن األسس الشرعية ملركزية القرآن الكريم في تقتض ي املنهجية ا

هناك دراسات تهتم  العام املستوى املعرفيفمما الشك فيه أنه على ، عدلاملنهاج امل

، إذ هي التي تبرز املقصد العام للسورة القرآنية الواحدةبالوحدة املوضوعية والبنائية 

(: ".. وجميع ذلك هـ ـ790: سنةى )املتوفتعالى مام الشاطبي رحمه هللا اإل يقول من السورة، 

 جهة النظماعتبار بعتبارات؛ فاال ال بد فيه من النظر في أول الكالم وآخره بحسب تلك 

فائدة إال بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فاالقتصار على بعضها  امثال السورة ال تتم به

ال  ،ية في استفادة حكم ماعلى بعض اآل  فيه غير مفيد غاية املقصود، كما أن االقتصار

   .1يفيد إال بعد كمال النظر في جميعها"

: "فسورة البقرة مثال ، قالمثالسورة البقرة  ولقد بين ذلك من خالل حديثه عن

هو  واحتوت على أنواع من الكالم بحسب ما بث فيها، منها ما النظم، كالم واحد باعتبار

و ها ما نهاملؤكد واملتمم، ومك لوب، ومنها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بين يدي األمر املط

                                                      
1
 . 4/268  1، ط1417/1997بن عفان ، ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن، دار ااملوافقات ابراهيم بن موس ى الشاطبي 
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العائدة  نها الخواتمبواب، وماأل تفاصيل  لىام عكحاأل  رينزال، وذلك تقر اإل  يفاملقصود 

   .1ذلك"ه يت وما أشبببالتأكيد والتث هاما قبل لىع

 ها مقصد واحد يدارل سورة لك (: "فإن ه 885:فى)املتو عيقول برهان الدين البقايو 

، لى أتقن وجهع ترتب املقدمات الدالة عليها، فيهف يستدل عليها، و ها وآخر هأولعليه 

لم هدليل الدليل، و في كذا ه. و هدليل استدل علي لىيحتاج إما يها ان فك وإذا  ،هجوأبدع ن

نعطف الكالم إليه، وعاد ان ابتدأ، ثم ا ك  األمر إلى غايته، ختم بما منه جرا. فإذا وصل

 ،هاالسورة قد واصل أول ول منيع... وآخرير األ غقى ومر ع،يبد آخر هج ن لى، عالنظر عليه

 ك فصارت  ا،ها ما قبلهابتداؤ  ا. وعانقهعدبا ما هاؤ تهكما الحم ان
ً
 ى،بر ك ل سورة دائرة

ِرّ اآل دوائر  لىمشتملة ع
م
 .  2يبة الضم.."عجالنظم، ال عةالبدي يات الغ

 ليمر الكاأل  :نيعض املتأخر ب(:"قال ه911:فىوقول جالل الدين السيوطي)املتو

لى الغرض الذي سيقت و أنك تنظر إهجميع القرآن في يات اآل لعرفان مناسبات  املفيد

مراتب تلك  لىوتنظر إ ،ذلك الغرض من املقدمات وتنظر ما يحتاج إليه السورة له

ما لى املقدمات إفي الكالم  والبعد من املطلوب وتنظر عند انجرار القربفي املقدمات 

 ض يتقتتي ال بعة لهاللوازم التا ام أولى األحكالسامع إ شراف نفستمن استبعه تسي

                                                      
1
 . 4/268 املصدر نفسه. 

2
  .149/ 1، 1408/1987، 1، طع، مكتبة املعارف الرياض مصاعد النظر لإلشراف مقاصد السور  أبو بكر البقاعي،  
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 ليمر الكاأل و هذا هفيها، الوقوف عللى شراف إتساال  البالغة شفاء الغليل بدفع عناء

النظم  ين لك وجهتب ، فإذا فعلتهالقرآن ن جميع أجزاءيط ببحكم الر  لىيمن عهامل

 .  1ة"ل سور في ك ل آية وآية ك ن يمفصال ب

أن هذه املعاني  ه(، إلى:"1377: فىدراز )املتوهللا الدكتور محمد بن عبد  وقد أشار

تنتسق السورة كما تنتسق الحجرات البنيان. ال، بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم األعضاء 

كما يلتقي  في جسم اإلنسان، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما،

فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما  العظمان عند املفصل ومن

جملة  يشتبك العضوان بالشرايين والعروق واألعضاء؛ ومن وراء ذلك كله يسري في

 سم قواًما واحًدا،لجكما يأخذ ا غرًضا خاصا،وتؤدي بمجموعها  ن،يالسورة اتجاه مع

 .2ة"ه العضوياختالف وظائف مع أداء غرض واحد،لى ع يتعاون بجملتهو 

النظام ا، يجلي واحد اق مقصدتحقورة قرآنية مهما تعددت قضاياها، كل سإن 

 ، وذلك من أروع وجوه الجمال في النظم.الكلي الذي جاءت به في جملتها

السور القرآنية  الوحدة املوضوعية في جلى( فقد ه 1385 :فىوأما سيد قطب )املتو

ا القلب هش معيعيا روح هصية لشخ  ة!يز صية ممشخ ل سورة من سورهكإن ل قال:" ها،لك

                                                      
1
 . 376/ 3، 1394/1974ب، ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، الهيئة املصرية العامة للكتاعلوم القرآنتقانجالل الدين السيوطي، اإل 
2
 . 188 ، ص1426/2005، دار القلم للنشر والتوزيع، ط النبأ العظيممحمد بن عبد هللا دراز،   
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 س أويا موضوع رئهنفاس! ولاأل المح والسمات و يز املمميي ش مع روح يعيان ك كما لو 

 تهاجو خاص يظلل موضوعاها خاص. ول محور  لىسة مشدودة إيعدة موضوعات رئ

ا نهجوانب معينة، تحقق التناسق بي ذه املوضوعات منهناول تا يهجعل سياقيا، و هلك

 . 1القرآن جميعا" سور في ع عام بذا طاهو  لجو..ا ذاه وفق

 وذات مالمح صية متفردة،شخسورة من سور القرآن ذات  كلإن ل :"أيضاقول يو 

ذا هعالج في ن، وذات مجال متخصص يخاص، وذات أسلوب معهج ة، وذات منمتميز 

 .  2املوضوع والغاية" لىا تتجمع عهلكا نهة. إير ذه القضية الكبهالواحد، و  املوضوع

 با وافرا منيل سورة من سوره نصك أن ينال من قراءة  "فالقرآن يروم من قارئه

ها شة قصصها ومعايوفواصل يهاا ومعانبهخرج من تدبره ألسلو يا، و يها فثهب تيدايات الهال

 –و أن السورة ه... ولعل حكمة ذلك ها إليهتحملتي ا برسالة السورة التها وحواراهوصور 

أن يتم  فىواأل ا باملكيال نهستقي من معييل هاحياض لىللوارد ع يبغنبي -الواحدة اآليةك 

فإذا استأنف  ؛ ...اهنال أن يتوقف عند جزء م ،كلها هداها يستمنحهأن  ا إذا أرادتهتالو 

                                                      
1
  .28- 27-/ 1، 1412، 17، دار الشروق، بيروت القاهرة، طظالل القرآنسيد قطب، في  

2
 ( 3/1243)نفسه 
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ا يهمعان عضبوإنما أخذ  السورة،في لية كعد ذلك لم يتلق الرسالة القرآنية البا تهقراء

 .  1فحسب"

                                                      
1
-151ص: ،1428، 3عدد  للدراسات القرآنية، بيمام الشاطاإل د همجلة مع ،مداوي لحرشيد ا السورة القرآنية،في سق نمقال: وحدة ال 

152 . 
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 ملبحث الثالث:ا

 2016قبل املنهاج املعدل  القرآن الكريم يةتدريس

 

 أهداف تدريس القرآن الكريم:أوال: 

دفة من تهساسية املساأل  اراتاملهأن على ؛ 2009لسنة  ةيبو تر ات اليهالتوجنصت 

  :هي داديةاإلع املرحلةفي  ميس القرآن الكر يتدر 

 يحا تاماصح السنوات الثالثة حفظافي  حفظ السور املقررة.  

 يات القرآنيةاآل  ترتيلفي  د املقررةيام التجو كتطبيق أح.  

 الوحدات أوالدعاماتفي  سة املقررة،يات الرئلحف املصطيعر تم و هيحديد املفات. 

  (يةثتحليل النصوص الشرعية )قرآنية وحدي.. 

 بر.ام وحكم النصوص وكذا الدروس والعكباط قيم وقواعد وأحناست  

  نة برهالفي ا تثمارهواس هاظيفتو ، من خالل النصوص الشرعيةب ستداللاال

 1 .... "اجية أو تواصليةحجوضعيات هاد في شتساال و 

لى املتعلم )ة( ع ي إقداربسلك التعليم الثانوي التأهيلسالمية اإل بية تر منهاج ال يىيتغ "و

 :تيةاآلساسية األ ارات هتنمية امل

                                                      
، 2009مديرية املناهج )املغرب(، "البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي".،  

.14ص
1
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 ا؛تهم النصوص الشرعية وتحديد دالال هف  

 ا؛نهية وتحديد مضامريتحليل النصوص الشرعية والفك  

 ام من النصوص الشرعية؛كحاأل باط القيم والقواعد و ناست  

 مختلف النصوص؛في  سة املثارةين والقيم والقضايا الرئاستخراج املضامي  

  1اجية"حجوضعيات تواصلية بيانية أو في  ستدالل بالنصوص الشرعيةاال . 

 منهجية تدريس القرآن الكريم:ثانيا: 

 ما يلي: لىفيما يخص تدريس دعامة القرآن الكريم؛ ع ،سميةالر  ائقالوثنّصت 

 : يتضمن ما يلي: التأمل .1

 ه.تمت بالسورة واختم  هلت بهتم وما اس ا،هانطالقا من اسموع السورة تحديد موض  

 بقضية  بيان عالقتهو  ل مقطع من مقاطع السورة املقررة،كل لكااختيار إش

 )  .ةيالدروس النظر (. الوحدة

   :التالوة .2

 ي،نقواعد الرسم العثما بتعليمه ف،صحكيفية القراءة من امللى ب املتعلم عيدر ت

د لى تطبيق قاعدة التجويوالعمل ع عدادي،اإل ذلك، حسب سنوات السلك في  والتدرج

                                                      
1
 .16،ص 2007ربية اإلسالمية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي تربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة التالالتوجيهات   



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[36] 

 

تطبيق قاعدة  لىب املتعلم عيغليب تدر تنا هومن الضروري  النص،في  بروزا ثركاأل

   .زئيةلجام اكحاأل ة و يفات النظر يمن التعر  كثاراإل د املقررة بدليالتجو 

 :ويشمل، مهالف .3

 الشرح الوظيفي للمفردات القرآنية؛   

  آية  يهازئية للفواصل، باالشتغال عللجي اناستخالص املعا لىب املتعلم عيتدر

 ية للمتعلم،اآل  نىب معيوتقر  م،عجإلذابة امل ا،ها حسب سياق ورودتهمفردا آية، وشرح

العام  نىل املتعلم إلدراك املعهي خطوة تؤهو  ،عجميالشرح امللى ع قتصاراالبدل 

   .املقطعيها قسم إلتي للفقرات ال

   :التحليل .4

 ية لآليات؛لجزئا نيتركيب املعالى ب املتعلم عياملقطع بتدر نى ستخالص معا   

 املحدد للمقطع؛ كالشاإل  ةلجمعافي  تفيدتي ة الييم املركز هاستخالص املفا   

 سديد السلوكتو  هتوجيفي  تفيدتي ال سةيباط القيم الرئناست.   

   ركيب املضمون العام واستثماره في :ت  التوظيف: .5

 كلة.ح للوضعية املشتر املقلحل إعداد خالصة داعمة لنتائج ا  

 عيالسلوك الشر  لىبإرشاده إ والبعيد،ب يه القر صية املتعلم ومحيطفي شخ يرالتأث 

ا، وتحقيق ميل ينظر  عرف عليهبعد التعمليا،  هسابت، من أجل اكهفي املرغوب
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 بطة من النص، أويسة املستنكمة الرئلحيت ابمن أجل تث ي نحوه،ني إيجابوجدا

     1 ه"ي املستفاد منك السلو يز استجابة املتعلم للتوجيه عز ت

 ه الفترة املمارسين بين أمرين:ذقد خيرت التوجيهات خالل هو 

ي من و يبنى عليها ما يأت ا،تهون مقصودة لذاكفت ،ا نصوص انطالقهعتبار ا األول:

 ليفية أوكام التألحكانها ستخرج متا، ثم يها وتحدد معانتهشرح مفرداتفتقرأ و  الدرس،

 نٍّ م بمعاهوإمداد ن،يسلوك املتعلم ها بتحليل عناصر الدرس وتوجيهطبالوضعية، لر 

با ما قة غاليذه الطر وه جتماعية املالحظة،اال ر هع والظواالشائ م السلوكيشرعية لتقو 

في بناء ستقراء اال قة يتباع طر ا/التطبيقي، أو ليالعم عبتتوافق والدروس ذات الطا

   .من النصوصاملفهوم، وذلك باستخراج أوصافه وأمثلته 

ون خادمة كبل ت ا،تهدفة لذاتهون مسكفال ت ،ا نصوصا بنائيةهاعتبار  الثاني:

توظف النصوص طبيعة الوحدة، فيا حسب هجومنظم من ،معرفيا ملوضوع مكتمل

حيث  ،كلةلفقرات ومحاور الدرس ومراحل حل الوضعية املشتها ا حسب مناسبخالله

ثماره ديداكتيكيا تواس استدالال..(، ادا أوهشتللمحور،)اس يتم استدعاء النص املناسب

ومدى  ،لحكم املرتبط بها أو ،املؤكد للمحور نى املع واستخراج هوشرح مفردات هبقراءت

 .لةكاملش الوضعية حلل هدعم

                                                      
.58-57نفسه ص 
1
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وهي امل املوضوع معرفيا، كت لىاقتصادا للوقت، وحفاظا ع ثرالثانية أك قةيوالطر  

 . 1وم ودعم الكفاية"هبناء املففي تاجية االستنقة يللطر ثر كذلك مناسبة أك

لم يعد القرآن الكريم يدرس باعتباره لي، فأما فيما يخص التعليم الثانوي التأهي

 نصوصه التي تكون ارات منهجية قليلة في التعامل مع مكونا مستقال، بل اكتفي بإش

 ،موضع انطالق دروس الوحدات

  .ئق الرسمیة السابقةثاس النص القرآني في الو يإشكاالت تدر  ثالثا: 

عدادي لسن املتعلم ونموه اإل  السلكفي  ال مالءمة السور القرآنية املقررةكشإ .1

 . املرحلة في هذهعي جتمااال  س ي وسياقهوالنفلي العق

ات يهالتوج حسب ق الحيز الزمني املخصص للقرآن الكريم في السلك اإلعداديضي .2

 ا فقط(، يساعات سنو 6؛ )2009ة لسنة تربويال

  .يفي التعليم الثانوي التأهيل للقرآن الكريممستقل  درس مانعدا .3

 ي الوثائق الرسمية السابقة،ف كية املنهاجية والتصور الديداكتيعدم وضوح الرؤي  .4

  ؟ّون كم مأ م دعامة من الدعامات،يقرآن الكر ال هلف

في ثمر تسيم ي بنائ نصأم وحفظه(، ه مهوف ص مقصود لذاته)قراءتهو نهل هو 

 ؟وم/ القيمةهجميع مراحل بناء املف

                                                      
.56نفسه ص

1
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في  الدعامةكال اصطالح م يطرح إشيبدعامات القرآن الكر مى سيكما أن وجود ما  

عن  يادعامة منفصلة موضوعر إطافي  ميالكر  درس القرآن ني؛ بحيث بم حد ذاته

ا هو ما يحصر أفقهداف الوحدات، و هأ ا عنهدافالوحدات العشر، ومنفصلة بأه

بيداغوجيا الكفايات مطمحا  جعلهادف، ويس اليحدود التدر جي في البيداغو 

لى إ رتقي بتدريسهي ميخاص بالقرآن الكر  جيغياب إطار بيداغو في صعب املنال 

القرآن  سيط تدر بفر  ديد،الج ا استدركه املنهاجهو مو  ي،ني وجداك مستوى سلو 

 باعتباره دعامة مكملة للوحدات دون رابط تزكية النفس بدل تقديمهم بيالكر 

 . مباشر عيموضو 

  في التعليم الثانوي لم يهتم بتدريس القرآن الكريم في التوجيهات السابقة، بقدر

لم نجد إال  ،ليالتابو ، معلومات عن القرآن الكريمما كان االهتمام فقط بتدريس 

 حيث  ي موضع انطالق الدروس،لتعامل مع النص القرآنلقليلة  يةهجإشارات من
َ
ّم ت

ل استكفى التلميذ ه: مما يجعلنا نتساءلذا السلك، في هبنائية  نصوص لىقتصار عاال

  1د؟! ي وقواعد التجويرات التعامل مع النص القرآنوقدهارات بم

                                                      
1

  .38ص.2018-2017بحث لنيل دبلوم مفتش تربوي  -الوظيفة الديداكتيكية للسورة القرآنية في مادة التربية اإلسالمية -سعيد العطري 
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 الفصل الثاني

 يقيالجانب التطب 

 اعتمدنا في هذا البحث األدوات التالية:أدوات البحث املعتمدة: مقدمة في 

موجهة لبعض أعضاء لجنة إعداد املنهاج املعدل ملادة التربية وهي  املقابلة: .1

 وتنحصر أهم أهدافها كاآلتي:، اإلسالمية، ولَعينة من السادة املفتشين التربويين للمادة

 التربويين الذين أسهموا في بلورة املنهاج املعدل  تجسير العالقة بين كل الفاعلين

 تأسيسا وتنظيرا وتنزيال وممارسة وتأطيرا ومواكبة.

 2016 رصد مواطن القوة والضعف في املنهاج املعدل. 

 .مقاربة مجمل التصورات حول مركزية القرآن الكريم ورصد مدى فهمها وتنزيلها 

 ل التزكية )القرآن( في عالقته الكشف عن الرؤية الفلسفية للمنهاج بخصوص مدخ

 بباقي املداخل، وسبل التنزيل الديداكتيكي السليم لها.

وقد شملت أسئلة املقابلة أربعة محاور، تضمنت في مجموعها اثني عشر سؤاال لبعض 

 واضعي املنهاج، وأحد عشر سؤاال للمفتشين التربويين، وقد همت املحاور اآلتية:

 .سياق تعديل منهاج املادة 

 دسة املنهاج )الركائز والغايات(.هن 

 .مركزية القرآن في املنهاج 

 .أجرأة مركزية القرآن أثناء االشتغال الصفي 
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 انصب اختيارنا في هذه األداة على أمرين:تحليل املضمون:  .2

، 2016املنهاج املعدل  الوثائق التربوية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية: األول: 

 .التربوي التقويم مذكرات  و ،التعليمية الثالث األطر املرجعية لألسالكو 

 .الكتب املدرسية املقررة باألقسام اإلشهاديةالثاني: 

لكترونية املوجهة ألساتذة مادة التربية االستمارة اإلاعتمدنا  االستمارة: .3

 :وتوخينا من خاللها ما يلي ،اإلسالمية

  ية القرآن الكريم في مالمسة مدى استيعاب مدرس ي املادة للتصور املنهاجي ملركز

 .بناء التعلمات، نظرا وممارسة، وهذا ما ال يحققه االكتفاء بالجانب النظري للبحث

  الكشف عن مكامن االختالالت في تنزيل مقتضيات املنهاج الخاصة بتدريسية

القرآن الكريم، في مدخل التزكية وغيره من املداخل، مقارنة بالتصور النظري لدى 

 .العينة املستهدفة

 اإلسهام في تمحيص فرضيات البحث. 

 :وقد تضمنت االستمارة العناصر اآلتية

  مقدمة حول موضوع البحث وسياقه، مع دعوة تحفيزية لعينة البحث قصد

 .االنخراط في اإلجابة عن أسئلتها

 أسئلة حول مجتمع وعينة البحث همت املعلومات واملؤهالت املهنية والعلمية. 
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  تنوعت بين األسئلة املغلقة واملفتوحة،  سؤاال( 16)أسئلة حول موضوع البحث

واالختيار من متعدد، لنتيح للمستهدف حرية التعبير عن رأيه، وفي الوقت نفسه 

 .اإلفصاح عن تمثالته عبر األسئلة املركبة

  ،وزعنا استمارة ورقية على فئات متنوعة ومن بخصوص صدق االستمارة وثباتها

ما مكننا من تعديلها وتنقيحها، مة االلكترونية ، قبل اعتماد النسخمناطق مختلفة 

 (.انظر امللحق هذا البحث )والوصول إلى النموذج املعتمد في 
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 املقابالت :املبحث األول 

 

 منهاج التربية اإلسالمية  أعضاء لجنة مراجعةمع بعض : مقابالت أوال
 

 املقابلة األولى: الدكتور حميد بودار

 

  

 

 

 

 األستاذ بودار:  

فكرة أو مقترح أو مشروع تحديث منهاج التربية  ،بدايةالتشخيص األولي: 

 اإلسالمية: هي قرار مؤسساتي بكل رتبه وبكل خلفياته وبكل محدداته ومرجعياته.  

ثانيا: أنه قرار بني على دراسة تحليلية تشخيصية لثغرات املنهاج القديم، 

محطات بينها انفصاالت، بمعنى أن على مستوى كونه كان عموديا ب هم باألساس ما شابَ و 

كل بعد من أبعاد املنهاج القديم يخدم ذاته عموديا، بدون ترابط وتكامل مع البعد 

اآلخر، وهذا املستوى العمودي، أو هذه الصيغة العمودية في النظريات املنهاجية ال 

 أ س تاذ التعلمي العايل ملادة عمل النفس الاجامتعي، جامعة محمد اخلامس، الرابط 

 املغرب -أ س تاذ حمارض ومفتش منسق مركزي يف مادة علوم الرتبية مبراكز تكوين ال طر.  

 ارض يف معهد محمد السادس لتكوين ال مئة واملرشدين ادلينينيأ س تاذ حم. 

  مستشار وخبري يف مجموعة من الهيئات واملنظامت ادلولية يف جمال بيداغوجيا الإدماج

 .وهندسات التكوين ال سايس واملس متر والهندسات املهناجية للتعلمي وتكوين أ طر الرتبية

 االجتماعي جمال عمل النفس هل العديد من البحوث وادلراسات العلمية يف. 
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كتيكات وال حتى نسقية تقديم املادة على مستوى الديدا ،تخدم ال املادة، وال املتعلم

 .املعتمدة داخل الفصول الدراسية

فاملنهاج القديم لم يكن يراعي بشكل مقصود ومباشر  أما التشخيص الثاني:

منطق التعلمات، بمعنى سيرورات التعلم واالكتساب التي يمارسها كل طفل في مستوى 

 لم، (اإلعدادي والتأهيليالسلك الثانوي:  أقصد هنا السلك االبتدائي و)سلك معين 

على مستوى املعارف العقائدية  يراعي هذه النسقية االنتقائية في التعلم واالكتساب، ال

تقحم أو  )بحيث املرتبطة بعلوم القرآن، أو بعلوم الحديث، وما يتصل بها من مضامين،

وال على مستوى انتقاء القيم في ارتباطها بالخلفية  (،تبرمج داخل الدروس والحصص

 وجهها. وت هاالدينية التي تؤطر 

منطقية املرجعيات العمرية، واملراحل  انعدام هذا االرتباط لم يأخذ بعين االعتبار 

عند الطفل واملراهق، بما يؤطر عملية  "سيكولوجيا النمو الديني"بـالنمائية وما يسمى 

تنزيل البرمجة وانتقاء املضامين داخل مكونات املنهاج وداخل سنوات كل سلك، وهذا 

وال مع حسنات املنهاج السابق وإيجابياته، ال ننكر ذلك ،ولكن ارتأت كان تشخيصا معق

 هذا املستو ى. وجوب مراجعة الجهات العليا 

أن مضامين املنهاج السابق التحديث جاء في سياق :الثالثالتشخيص ي البعد  

القيم،  %،  ولم تراهن على البعد القيمي وبناء95-90كانت معرفية بنسبة تتجاوز 
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وتوجيهات السيد وزيراألوقاف   ،التوجهات الرسمية للدولة وخطابات امللك أنخاصة و 

تخليق الهدف املركزي من البرامج واملناهج هو أكدت أن والسيد وزير التربية الوطنية: 

يعني أن التخليق مما  الرسمية هافي توجهات ااستراتيجي ابعد اعتبرته و الحياة العامة،

ش على حساب التضخم املع ِمّ ال نبني قيما بقدر ما نبني معارف معزولة عن فرفي، هم

 يقتض ي إجابة واضحة في املنهاج الجديد . سؤاال الواقع، وهذا يعتبر في حد ذاته 

بمعنى أن مادة التربية اإلسالمية في املنهاج السابق كانت أكثر بعدا عن  الرض ى:د  

 واحتياجات املتعلم في ارتباطه بواقعه املعيش ي.    ،الواقع

مع بناء مقارنة كانت أكثر ارتباطا بإعطاء املعارف بل ال أقول ذلك،  األستاذ بودار:

سيرورة حاول املنهاج الجديد أن يرجح ميزان التكافؤ بين السيرورتين : لذلك القيم. 

 ، وهذا يعتبر من ضمن التوجهات االستراتيجية. اكتساب املعارف، وسيرورة بناء القيم

عملية التجسير و كان عبارة عن جزر منفصلة بدون تجسير، أيضا املنهاج القديم 

الوضعيات التعليمية  على مستوى  لم تكن بارزة خاصة في التنزيل)بمعنى االرتباط( 

 التعلمية باألقسام في املمارسة الصفية. 

أن املنهاج القديم لم يفعل تكاملية املعارف والعلوم الشرعية املعتمدة في كما 

 املنهاج. 

 ألسس والركائز املعتمدة في هندسة املنهاج الجديد؟ ما هي ا 
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معروف أن أي هندسة منهاجية ف، مراجعة منطق املضامينهو  :األساس األو ل

 savoir savantعميقة وواضحة ملا يمكن تسميته بمنطق االنتقال  تقتض ي نظرة بارزة و

au savoir enseigné) ) وهذا االنتقال  ،يسمن املعرفة العاملة إلى املعرفة موضوع التدر

 دقيق فال ينجح.، فيكون املنهاج ناجحا، أو غير  دقيقا إما يكون 

باملعنى التقني في املنهاج  لم تراعى نسبيا، ولم تكن حاضرة  معايير هذا االنتقال،

السابق، فعملية االنتقال من املعرفة العاملة للعلوم الشرعية إلى املعرفة املدرسة 

، وأسطر على هذا االصطالح، بمعنى السيكوبيداغوجية املقاييسحسب  تتم للطفل

 أريد أن أبرمج مضمونا تعليميا للسلك االبتدائي،لالنتقاء معايير تضبطه، فعندما أن 

 ما هي النقاط التي سأعتمدها في هذه البرمجة وهذا االنتقال؟.  أتساءل:

لي، السؤال نفسه يطرح على السلك االعدادي وعلى السلك الثانوي التأهي 

 بسنواته الثالث. 

إذن الركيزة األولى هي هذه املراجعة ملنطق االنتقال من املعرفة العاملة داخل حقل  

الحظوا أنني أركز على هذا البعد وهو املعرفة )العلوم الشرعية إلى املعرفة املدرسة، 

 لناهاالتي رأيناها وحل املنهاج السابق  كتبفغالب ، (العاملة داخل حقل العلوم الشرعية

الشرعية تؤخذ  أن املعرفة خلصنامن خاللها إلى ، هاوشخصنا بعض النقاط السلبية في

ال  (la notion sélective) في حين أن منطق االنتقائية ترمى، كما تؤخذ من غدير و
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، مهم في املجال الديداكتيكي، وفي مجال برمجة املنهاج واملنهاج القديم، وهفي يوجد 

 ه في الكتب املدرسية.  والنقلة التنزيلية ل

ما هي املرتكزات املرجعية لعملية االنتقال من املضامين كما هي في العلوم الشرعية 

إلى تكييفها ومالءمتها مع منطق تدرج اكتسابات التربية اإلسالمية، عبر مراحل االبتدائي 

 واإلعدادي والثانوي التأهيلي؟ 

؛ ةلنظر لكلفتها من الناحية العلمينقطة قوية  ومرهقة جدا، با هذا التساؤل كان 

قرنا من منتوج الفكر اإلسالمي، كيف يمكننا أن ننتقي هذا دون  14عندنا تقريبا ف

 ذاك؟ 

هنا دخلت االعتبارات التشريعية الوطنية املذهبية، ودخلت ونزلت الثوابت بقوة، 

التعليمي،  هذه املضامين بالنظر إلى منطق السلكبمعيرة نزلت كذلك الثوابت املتعلقة 

 فتحصلت لدينا ثالث معايير:. (منطق في حد ذاته سلك)فلكل 

 شرعيةال ضوابطالختيارات و اال يعبر عن الثوابت واملرجعيات:  :ل ألو املعيار: ا

وهو منطق التناسب ما بين املضمون كما هو في املجال العلمي ونقله إلى  :املعيار الثاني

ينبغي أن ما الذي ) :ئه عبر سنوات التمدرسسلك محدد بسنوات، ثم االنتقال إلى تجزي

 وفي الثانية االبتدائي؟ والثالثة؟ والرابعة؟ والخامسة؟ يبرمج في السنة األولى؟
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بطبيعة (والسادسة؟ ثم األولى اإلعدادي والثانية ثم األولى باكالوريا وما إلى ذلك؟. 

 وتدخل مسائل معروفة.  ،املستوى األعلى تدخل تخصصاتالحال في 

أو ما  مرحلة عمرية وما يطابقها من معارف ومعلومات.نطق التناسب إذا هو م 

   .يطلق عليه مسمى السيكوبيداغوجي

، مثال القرآن ؟مضمونا معيناكيف أقدم وهو املعيار الديداكتيكي:  املعيار الثالث:

، فعندما نحدد الحموالت (وأنتم أهل االختصاص، أو العقيدة )وعلومه أو السيرة

ماذا سأقدم أطرح السؤال: الحموالت املرتبطة بالتزكية، و طة بالعقيدة، املرتب

ما بين سن ) في هذه املرحلة بمعنى كيف يمكن للطفل( كبيرا جدا سؤاال كان)لالبتدائي؟ 

)ألن أن يبني معتقده بكل التركيب املجرد كيف يمكنه  ( بناء معتقداته؟10/11وسن  7

بين الذات والصفات مثال إلى يربط ، أن (ي"فيه بنيات" قاضوية" ومنطق"بين قاضو 

 . دقيق سؤال و ،هي مسألة دقيقة للغايةفغير ذلك، 

أو كيف ستقدمه  ،ثم عندما تنزله ديداكتيكيا، كيف ستقدمه لطفل االبتدائي

في طور بناء الفكر املجرد، ثم كيف لك أن تبني استجابة، فهما لطفل اإلعدادي؟، 

صعبا، كان شيئا ما  فقد  االقتداءأما  (.األمر األبسطاالستجابة بالنسبة لي كانت )

كسيناريوهات تضعها و أن تأخذ سيرة ابن إسحاق أو ابن هشام، فكيف لك 

بحياة  بيداغوجية؟  وكيف يمكن لك أن تنزلها لدرس من الدروس التي تتعلق مثال
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وشخصيته، بهديه وأخالقه وتعامله مع الصحابة،  صلى هللا عليه وسلمالرسول 

ومع  ،ومع الجوار ؟1" من كان في يده فسيلة." وتعامله مع البيئة...، وتعامله مع الواقع

عندما آخذ مقطعا من ،إلى غير ذلك. يعني ما هو معيار االنتقاء ،ومع القيادة،العدو 

 االنتقاء الوظيفي كان خطيرا ومرهقا كثيرا.  ؟مقاطع السيرة

و الذي جعلكم تعرفون مادة : إذا سمحت أستاذ، هذا هالرض ى د عبد الصمد

 التربية اإلسالمية تعريفا واضحا تحضر فيه حاجيات املتعلم الدينية؟.  

 والسيرورة النمائية .   د عبد الكريم بودين:

فاملالحظات التي كنت أذيل بها مقترحات  ،األستاذ بودار: فعال، وإذا كنت تعلم

جميع الذين ، لفية بالذاتلجان تأليف املقررات الدراسية، كنت أستحضر هذه الخ

" يا دكتور بودار نحن : والذين ساهموا في التأليف يقولون  ،التقيت بهم من دور النشر

"نشكركم على كذا كذا، ولكن نقترح  :، وكنت أكتب"فعال استفدنا من مالحظاتك

 .الزمتي هذه كانت  كذا وكذا" عليكم

                                                      
 -

1
( رجاله 66/  4، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )”صحيح(:” 371ني في صحيح األدب املفرد )( وقال األلبا371رواه البخاري في األدب املفرد )  

( والبزار في 1216( وعبد بن حميد في مسنده )12902(، ورواه أحمد )78/  3، وكذلك صححه األرناؤوط في تخريج زاد املعاد )”أثبات ثقات

وقد ورد بهذا " أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل إن قامت الساعة وبيد " ، ولفظ الحديث: .(7408) مسنده

   اللفظ وبغيره.
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أليف استندنا فيها لركيزتين ويمكن القول أن بناء وتنزيل املضامين على مستوى الت

 أساسيتين: 

وهي أن املضمون العقدي، ومضمون اكتساب غائية القرآن،  الركيزة األولى:

 :تنقلهم للقسط والحكمة تقول عندما ومضمون اكتساب ما يسمى بمحددات القدوة، 

يستطيع . يعني هل املراهق مثال  ؟ما هو املقدار الذي أضعه في كل سلك، ! اهدأ ! توقف

أي  ؟ )في سورة يوسف  عليه السالمأن يفهم مفهوم "األمانة" كما حدده سيدنا يوسف  

ْرِض ۖقوله تعالى :" لتنزيال
َ ْ
َزاِئِن األ

َ
ٰى خ

َ
ِني َعل

ْ
اَل اْجَعل

َ
 َعِليٌم  ق

ٌ
ي َحِفيظ ِ

ّ
كانت أسئلة ( . 1"ِإن

 وعميقة في الوقت نفسه. ، مرهقة :كما قلت

كان عندنا اختياران: اختيار أنك  يداكتيكية:املقاربة الدوهي  :الركيزة األخيرة 

وتترك لجان التأليف  ،في دفتر التحمالتتضعها و  ،تعطي ما يسمى بإضاءات أو إشارات

نلجأ ملكانيكية هي أال اإلشارة التي ركزنا عليها أو تدقق األمور وتفصلها، فكانت تجتهد، 

  ثالثة أمور: ط بينعرض مضمون الدرس عبر تسميات فضفاضة، بمعنى أنه يجب الرب

 أوال: املضمون املتناسب املتكيف.   -

                                                      
55سورة يوسف اآلية   -

1
  



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[51] 

 

هل يفهم؟ هل يحلل؟ هل يركز؟ هل كذا  :ثانيا: العملية الذهنية املطلوبة -

 وكذا؟. 

 ثالثا: البعد الوجداني الذي يستثار عند الطفل حتى يبني القيمة.  -

املعرفة  :أقصد) وبناء على هذه الثالثية، راجعنا كثيرا من التأليفات املدرسية 

 ل في أي نشاط تعليمي.  فهذه الثالثية يجب أن تنزّ  (والوجدان والسلوك

، لكن استهداف النمو يجب (املهم أن كل كالمي كان فيه النمو)سنتطرق للنمو، 

"العتبة  قيم، بحسب محددات الوجدان و العرفة و املأن يمر بهذه الثالثية التي هي 

 اإلشكال هنا:    ،العمرية النمائية"

 هل املؤلفون يعرفون العتبة العمرية النمائية؟   -

 وهل املدرس يعرفها ويحترمها؟  -

 وهذا أخطر سؤال؛ هل املؤلف يعرف العتبة العمرية حتى يقدر أن يبرمج لها على

 13،12،11 )املقاس؟ بمعنى استحضار حاجيات النمو ملتعلمي السلك اإلعدادي

وكيف يمكنني تكييف املعرفة والوجدان ، ما هي حاجيات النمو في هذه املرحلة؟ (سنة

وينجح درس مادة التربية اإلسالمية؟ فهذا  ،مع الحاجيات النمائية للطفل ،والسلوك

 تحد كبير. 

  ما هي الغايات التي جاء من ورائها هذا املنهاج

 املعدل؟ 

 هي خمس غايات، ويمكن اختزالها، في ثالث: 
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على ضوء التوجيهات امللكية  وتوجيهات  مراجعة منطق تنزيل املنهاج الغاية األولى:

باتجاه  ،في إطار مراجعة وتطوير املناهج والبرامج ،وزارة األوقاف  ووزارة التربية الوطنية

احترام االختالف، و خلق االتفاق ما بين التربية الدينية وما يسمى بالفكر املتسامح 

 االعتراف باآلخر، هذه غاية . و الوسطية واالعتدال، و 

مراجعة املنهاج على أساس مساءلة العالقة بين انتقاء هي  ية الثانية:الغا

واالتجاه نحو األفقي بالتناسق ،  ،عن العمودي، واالبتعاد املضامين، وبرمجة املضامين

 واالنسجام ، والتكامل، وهذا هو املنطق.

 االنتقال من، بدل وهي االنطالق من الطفل من أجل البرمجة الغاية الثالثة:

النظر وجب قلبت املعادلة فإذا  بشكل ميكانيكي على الطفل، عرفة الشرعية وتنزيلهاامل

أو العمرالنمائي في هذا  ،ما هو املطابق لهذا السلك، أو لهذه السنةفننتقي املعارف،  في 

 السلك وما إلى ذلك .
كل أب يقوم بهذه العملية دون أن يشعر من باب أبوته، ولكن إذا كان  :الرض ىد 

 أو إذا كان عنده إدراك.    ،علم عنده

اآلباء ليت اآلباء يفكرون هكذا، الحظنا في إحدى الدراسات أن  األستاذ بودار:

بنسبة كبيرة، ليس عندهم انخراط في تتبع أبنائهم، بمجرد أن يضعه أمام باب الروض، 

ن يعتقد أن الواجب ينتهي به أمام باب املدرسة أو عند الخروج منها، فكيف سيسأل ع

 املضمون التربوي؟!..  

أريد أن أقول: أنه يوجد آباء يهتمون بدراسة أبنائهم، وتوجد نسبة كبيرة جدا 

 ال يهتمون إطالقا.   (هذه دراسة أثبتناها)ومنهم مثقفون، 
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 ما يلي:: صراحة اختيار السور كان يحكمه األستاذ بودار

 ى أي حد يصير إل :اآليات القرآنية يجب أن تخدم مخرجات املنهاج، بمعنى

القرآن وظيفيا، وال يبقى مجرد آيات تحفظ عن ظهر قلب، وليس له 

  ؟وظيفية

  .تثبيت  وترسيخ العقيدة ،وهي أهم وظيفية 

  صلى هللا عليه أنها تحقق االنفتاح على شخصية الرسول

تمثل كذلك بعد و وتمثل عظمته،وتمثل قيمته، وسلم، 

 االقتداء . 

 ؟االقتداءأي من القرآن إلى  :الرض ى د 

إلى االقتداء،  ومن القرآن إلى االستجابة... القرآن يعبر كل هذه  األستاذ بودار:

حق و حق النفس و املستويات، أو هذا املستوى الثالث، لكي يتأسس في القسط حق هللا 

، لكي ينفتح في (البعد الحقوقي في التجلي الديني اإلسالمي الرشيد بصفة عامة) اآلخر

 (.الحكمة) السلوك الحكيم

من القرآن إلى املداخل الخمسة، يعني يجب أن يعرف من القرآن ما هو أساس ي  

وضروري لكي يوظف في: العقيدة أو في االستجابة أو في االقتداء، ولكي يتمظهر على 

أو على مستوى السلوك في الحكمة... املمتدة أفقيا  ،مستوى املوقف في القسط
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، كان هناك ؟(نرتقي في سور القرآن بالتدرج البعد العمودي وهو: كيف)وعموديا 

 معياران :  

إمكانات الطفل وهو أن نختار من اآليات القرآنية مثال، األقرب إلى  :املعيار األو ل 

، بمعنى من حيث قدرة الطفل على التحكم في معانيها، في دالالتها، أو في بعض معرفيا

غالبا هذا التدرج يكون تدرجا  ،رجاتمعانيها، وهكذا يرتقي. والعمودي كذلك أن فيه تد

بمعنى أننا قد نستحضر بعض القيم القرآنية ( Sico développements)سيكونمائيا 

 وهو أن مكون القرآن الكريم:وتذهب حتى الباكالوريا، عموديا. إذا البعد العمودي هنا .

اء املعارف، بن، بناء الكفايات يعبر املنهاج بمنطق نمائي ويحضر أفقيا بمنطق بنائي: 

 بناء التمثالت، بناء وجدانات، بناء قيم، بناء كذا وكذا، إذن، هكذا بنائي وهكذا نمائي. 

 هذا يستحق أن يكون رسما في بحثنا فيه خط أفقي وخط عمودي .   د الرض ى: 

   la progression séquentielle:ما يسمى األستاذ بودار

 التدرج املقطعي .   د الرض ى:

نعم التدرج املقطعي، هذه املالحظة فعال قد سجلت، و أجيب عنها  ر:األستاذ بودا

بما يلي: أن الكتب املدرسية مازالت ستخضع للتنقيح بما يمكن من تجاوز هذا 

اإلشكال، ألنه تم التنصيص على ضرورة احترام املنطق العمودي واألفقي في دفتر 
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لكريم، وبعض فرق  برمجة القرآن ا programmationالتحمالت، ملا يسمى ب:  

ستراجع  ولهذا،التأليف لم تأخذها بعين االعتبار، نظرا للضغط ونظرا ملجموعة أمو ر 

 إن شاء هللا . 

 وماذا عن أجرأة مركزية القرآن الكريم؟   

هنا دخل ديداكتيك القرآن الكريم، حصة القرآن الكريم منذ أن وضعت التجارب 

لبا ما اعتبر القرآن الكريم بمثابة دعامة أو سند املنهاجية السابقة وباألخص األخيرة ،غا

 مرجعي، وقلما احترمت وظيفيته . 

 وسمي دعامات .  د الرض ى:

 في حين أنه يستحق أن يتم التعامل ،بمعنى أنه هكذا ينظر إليه األستاذ بودار:

 : املنطق الثالثيمعه بهذا 

 ماذا ينبغي أن يعرف ذلك املتعلم من القرآن؟  -1

 أن يبني من مواقف وقيم وجدانية؟ وماذا ينبغي  -2

 وما ينبغي أن يستثمر ويسلك من سلـوكات؟  -3

بهذا البعد الثالثي، يمكن أن تنزل هندسة ديداكتيكية لدرس القرآن الكريم،  

وهذا ما أفلح فيه بعض املؤلفين. وكما قلنا اجتهد فيه اآلخر، وكان فيه إشكال بعض 
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املائة في هذا االتجاه...كل فريق تأليف يمكن وغير السلبي مائة في ، النقص غير الضار

 له أن يجتهد فيه.  

 تالوتهالقرآن الكريم مجرد  1فمثال: يقول هللا سبحانه وتعالى  "يتلوا عليهم آياته"

وقراءته على األطفال بكل ما تستحقه القراءة من ضوابط القراءة والترتيل والتجويد 

هذه محطة أساسية، بما تقتضيه من  على مسامع األطفال، أتكلم على االبتدائي

 التزكية خشوع وترديد واستماع وإنصات وتشبع، وبمجرد حصول هذا الهدف تحصل

 فيها نفسها تدرج واضح .  3الكتاب والحكمة " يعلمهم. ثم" 2في قوله تعالى :"ويزكيهم"

املرحلة  هذا املنطق يعتبر منطقا ديدكتيكيا جميال جدا، بشرط تكييفه مع

يعني هذا السن يكفيه هذا الحد، وهذا السن  ،، بمعنى في مستوى التبسيطالنمائية

 ، وهكذا الجرعات املبرمجة واملمنهجة بشكل تدرجي.  dosageتزيد شيئا   

وقد كان من الضروري في تلك املرحلة، أن تتم جلسات، يمكن أن نقول، تأطيرية 

منطق  - فريق بناء املنهاج باعتبارنا - تحسيسية تكوينية لفرق التأليف، حتى نفهمهم

 .la logique didactique préféréاالختيار الديداكتيكي 

                                                      
1
يِهمأ َويُعَ ، قال هللا تعالى: " 2سورة الجمعة اآلية  -  نأُهمأ يَتألُو َعلَيأِهمأ آيَاتِِه َويَُزك ِ ي ِيَن َرُسوًلا م ِ ُم ِ ل ُِمُهُم الأِكتَاَب ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اْلأ

بِينٍ  ُل لَِفي َضََلٍل مُّ َمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَبأ  - َوالأِحكأ

نفسه.  -
2
  

نقسه.  -
3
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  ؟ اإلشهادية تمركزية القرآن في التقويما تمت مراعاةإلى أي حد 

أنا شخصيا لحد اآلن، لم أقم بدراسة حول االمتحانات االشهادية التي قدمت  

 حتى أستطيع اإلجابة على هذا السؤال . 

 ،كن تنصح بأن تكون دراسات لهذه االمتحانات من هذا املنطلقول :الرض ىد 

 منطلق مركزية القرآن . 

من منطلق مركزية القرآن ولكن بالهندسة،  ولكي نجود مركزية  األستاذ بودار:

 القرآن الكريم أقترح ثالث ممارسات أو ثالث إجراءات : 

 :عليه كل أنواع  تدور بؤرة محورية أن القرآن الكريم يعتبر  اإلجراء األول

بمعنى: أنك تدخل إلى  ،التعلمات، بحسب األنشطة داخل كل مدخل

القرآن  فتستحضرالقرآن الكريم، تدخل إلى الحكمة فتستحضر االستجابة 

الكريم، القسط كذلك ،حتى االقتداء، كل ما قاله هللا عز وجل في حق رسوله 

يمكن أن يستدعيه حاضرا في املنهاج، ولكن  يعتمد، ليس بالضرورة أن يكون 

 املدرس من أجل تطعيمه بدليل.  

  :به جل أننا نستطيع أن نخدمو  من معجزات كتاب هللا عز اإلجراء الثاني 

 السلوك، نؤطر به ، وأنفتتطور القيم، وأن نخدم به الوجدان فتبنىاملعرفة 
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بأن يحقق لنا أهداف وغايات هذا املنهاج، وهي  يٌل كفِ  يعني القرآن الكريم

 .  يق والتأطير  والتنوير للقيم السمحة واملنفتحةالتخل

 : بمعنى أن لألستاذ موطن إبداع في هذا املجال؟الرض ى د

األستاذ مركزي من منطلق إبداعه وانتقائه، إذا كان يؤمن بهذا التصور، ف بالفعل،

 وإذا كان املكون يؤطر في هذا االتجاه،  وكذا املفتش . 

 لما استدعى القرآن الكريم ، استدعى كراماته املدرس ك اإلجراء الثالث : أن

باإلنصات، باالعتبار،  ،بالخشوع :املتجلية في جمالياته، وعالقة ذلك كله

املدرس ي يركز على هذه  كلما وجد املدرس الكتاب بالتبصر، باإلصغاء والفهم؛ 

 .األبعاد: أن ينصت، أن يستمع، أن يتمعن، أن يقرأ بترتيل، أن يتخشع..

نا تتجلى مركزية القرآن الكريم. فهل نستطيع وضع القرآن في املكانة إذن، من ه

 التي تليق به في البيداغوجية التأطيرية الصفية؟  

 بناء على هذا ما هي األمور التي يحتاجها األستاذ في تكوينه؟ د الرض ى:

تكوين أطر أو تكوين مدرس ي مادة  ،: بالنسبة لهندسة التكوين األستاذ بودار

 اإلسالمية ،أقدم ثالث اقتراحات:    التربية

لكل مكون من املكونات  الوظيفيةوهو تعميق التكوين في أبعاد  : االقتراح األو ل

 . (وما إلى ذلك ،السيرة ،الحديث ،القرآن)
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 يعني املكونات الشرعية تحتاج إلى تعميق .الرض ى: د 

 . بات وظيفيةبمقار ويتعمق فيها  ،يجب أن يتعمق فيها جيدا : بودار األستاذ

 ؟بم تخدم املنهاج د بودين: 

يعني أن يفهم ما هو ؟ بم تخدم املنهاج وعلى رأسها القرآن الكريم : بودار األستاذ 

ما مكونات القرآن، منطق القرآن، الخطاب القرآني، تجلياته وأبعاده ؟ القرآن

رآن أيها ما الذي يتميز به الق ؟ وضعه في بعده التربوي الوظيفي اللسانية، سوره،

 املدرس حتى تستطيع تقديمه على الوجه املطلوب وتنال به ثواب هللا سبحانه وتعالى؟

بحسب كل  االنتقاء والبرمجةأن املدرس يجب أن يعرف منطق  االقتراح الثاني:

 سلك ...

بأية مقاربة ديداكتيكية يمكننا تقديم هذه املكونات، يجب أن  :االقتراح الثالث

وبعضهم في هذه املقاربة في هذا الكتاب، فيحلل بعضهم درسية، للكتب املمعهم تنزل 

في  ما هو السلبيو وما الذي تمت إضافته؟ ما هو اإليجابي،  ،ننظر ما تم إغفاله آخر.

 الديداكتيكية؟ هذه املقاربة

ومن خالل هذه االقتراحات الثالث يمكن وضع واستخالص هندسة تكوين 

 (.األستاذ) للطالب ديداكتيكية
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  .ثانية: الدكتور عبد العظيم صغيري املقابلة ال

 

 

 

 

 وال: سياق تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية.أ

 ما هو السياق الذي تحكم في تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية؟ .1

  :امللكي في مدينة العيون  بالغ الديوانرسميا. 

  :ععدم استجابة املضامين العلمية في املنهاج للواقعلميا. 

 تربويا: تقديم مشروع يراعي األبعاد التربوية ويراهن على القيم. 

 منهاجيا: الرغبة في جعل القرآن الكريم محور املنهاج ولبه 

 هي املالحظات املسجلة على املنهاج القديم و أفضت إلى ضرورة التعديل؟ ما .2

 غياب الصياغة النسقية للمعارف. 

 عاة التدرج في تشكيل التصورات غياب التكامل بين املستويات، أي عدم مرا

 .واملضامين العقدية وتكاملها من مستوى إلى آخر

 تراعي املستويات العمرية للمتعلمين بعض املضامين ال. 

 أ س تاذ العقيدة والثقافة الإسالمية جبامعة قطر.   

  سنيةبدار احلديث احل العقيدة والفكر الإساليم  جامعيأ س تاذ. 

   مرشف تربوي ومفتش. 

  توثيق الرتبوي وأ خالقيات املهنةالترشيع املدريس وال “أ س تاذ“. 
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 عدم االهتمام بالقيم. 

  خفوت االهتمام بالقرآن الكريم في السلك الثانوي. 

 ثانيا: هندسة املنهاج املعدل )الركائز والغايات(

 كائز املعتمدة في هندسة املنهاج املعدل؟ما هي األسس والر  .3

 محورية املداخل. 

 هيمنة القرآن على كل املداخل. 

  التنصيص على االنطالق من القرآن الكريم لشرح العقيدة واألحكام الشرعية

)العبادات( والسيرة والقيم، وربط املتعلم بالنص القرآني في كل املحطات، وبكل الصيغ، 

 .وفي كل االستدالالت

 تكامل في بناء املعارف وهندستها بشكل يراعي:ال 

 الحاجات النفسية للمتعلم. 

  مستواه العمري. 

هل لكم أن تحددوا لنا الغايات املتوخاة من املنهاج املعدل على مستوى التصور  .4

 .العام، وعلى مستوى بناء الكتب املدرسية)دفاتر التحمالت وفرق التأليف(

  ال املقبلة. يستجيب لتطلعات األجيتقديم منهاج 

 .قدراته العقلية 

 عدم إثقال كاهل املتعلم. 
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 تضمين قيم السماحة والرفق والرحمة، وبيان يسر اإلسالم ورحمته باملخالف. 

  احترام املقتضيات الحاكمة للتوجهات الرسمية املسطرة في الدستور، ومراعاتها

 .في اختيار مفردات املنهاج وتطبيقها وتنزيلها

 تم تقييمفين، بالنسبة للكتب: وضع دفتر تحمل واضح هو بمنزلة تعاقد مع املؤل 

 املقررات على وفقه.

 ثالثا: مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل. 

 ما هو التصور املعرفي والبيداغوجي املوجه الختيار السور القرآنية املقررة؟ .5

 القرآن حاكم. 

 االنطالق من القرآن الكريم في تشييد مكونات املداخل واختيار مفرداتها. 

 سية املستعجلة للمتعلم ) قيمة الفتوة/ الكهفاالستجابة للحاجات النف،  

 / يس()قيمة التوحيد(اآليات الدالة على وجود هللا وعظمته ،قيمة العفة / يوسف

 لذلك لم نحترم ترتيب النزول في االختيار مثال. 

كيف تصورتم طبيعة العالقات املمتدة أفقيا وعموديا بين السور القرآنية  .6

 ؟املقررة ودروس باقي املداخل

في املائة على مستوى  70هذه العالقة تم احترامها بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 

 أفقي، بحيث تم التنصيص على ضرورة االنطالق من السورة املقررة في كل مدخل.
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 ما هو تقويمكم للكيفية التي تم بها تقطيع السور القرآنية في الكتب املدرسية؟ .7

مكونات لجنة التأليف. عموما، هي ال التجارب تختلف قوة وضعفا حسب طبيعة 

، وعدم غياب تكوين املؤلفين واملفتشينتستجيب للتطلعات املنتظرة منها بسبب 

إطالعهم على فلسفة إعداد املنهاج، واألسس املعرفية واملحددات البيداغوجية التي 

 .روعيت في تنزيله

خيرة من املالحظات املسجلة في بعض الكتب املدرسية تخصيص الحصة األ  .8

 للمقطع القرآني األخير من غير امتداد مع دروس املداخل األخرى، ما رأيكم؟ 

 لم يورد جوابا.

املنهاج املعدل أثناء االشتغال الصفي في  بعا: أجرأة مركزية القرآن الكريمرا

 )قضايا  وإشكاالت(.

لوحظ اضطراب على مستوى املمارسة الصفية فيما يخص تدبير درس القرآن  .9

 ا هي مقاربتكم لهذه املسألة؟الكريم، م

 .ضرورة تكوين متخصص للمفتشين من قبل واضعي املنهاج ال من غيرهم 

 .البد من مواكبة لصيقة لألساتذة من قبل املفتشين 

 .البد من تكوين متخصص لكل املتدخلين في العملية التعليمية 

 .ضرورة دعوة لجنة املنهاج املركزية للتواصل مع الفاعلين وتكوينهم 
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 عوة أعضاء اللجنة املركزية لتقديم شروح ضافية عن املنهاج الجديد وفلسفته د

 عبر وسائل اإلعالم.

من خالل متابعتكم للممارسة التقويمية على مستوى االمتحانات اإلشهادية   .10

ِخذت مركزية القرآن الكريم بعين االعتبار؟ 
ُ
 )الجهوية والوطنية(،  إلى أي حد أ

 .بسبب بعدي عنهالم أتابع هاته املمارسات 

ما هي، في نظركم، املقترحات الكفيلة بتجويد مركزية القرآن الكريم على  .11

 مستوى املمارسة الصفية تخطيطا وتدبيرا وتقويما؟

 .9نفس الجواب رقم 
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  ثالثة: الدكتورة فاطمة بوسالمة.املقابلة ال

 

 

 

 

 

عليم بأسالك الت القرآن الكريم في منهاج التربية اإلسالمية الجديد

 االبتدائي والثانوي اإلعدادي والتأهيلي.

إن تفسير وتعليل اختيارات مفردات البرنامج الدراس ي ملادة التربية اإلسالمية، وكذا 

على بيان حقيقة  ،والشك ،إيجابا، كل ذلك متوقف الحكم على هذه االختيارات سلبا أو

 التصور الذي بني عليه هذا البرنامج.

نهاج التربية اإلسالمية الجديد أولى عناية أكثر للقرآن الكريم وتبعا لذلك أقول: إن م

 وقوى من حضوره كما وكيفا.

فبالرغم من أن املنهاج في عمومه تجاوز املقاربة الكمية في  فأما من جهة الكم:

تعاطيه مع مفردات البرنامج الدراس ي )إذ قل عدد الدروس مثال( إلى محاولة تلمس 

املفردات، إال أنه، وبالنسبة للقرآن الكريم خاصة، )وهو مصدر "املعنى" الكامن في هذه 

كل معنى إيجابي ومطلوب( زيد في عدد السور املقررة بالنظر إلى جميع مستويات 

إلى  التعليم، وانتقل عدد هذه السور في بعضها، مثل سلك التعليم الثانوي اإلعدادي،

 

   س تاذة مادة علوم القرأ ن مبؤسسة دار احلديث احلسنية ابلرابطأ. 

 .أ س تاذة متعاونة مع مؤسسة محمد السادس للعلامء ال فارقة 

 (ابحثة متعاونة مع مؤسسة البحوث وادلراسات العلمية )مبدع 
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سورة واحدة في السنة، وهي على سور بمعدل  03عف، إذ كان املقرر السابق يشمل الّضِ 

سور بمعدل سورتين في  06، وقرر حاليا سور لقمان، والحجرات، والفتحالترتيب: 

سورتا ق ولقمان ، وسورتا النجم والحجرات، وسورتا الحشر السنة، هي على الترتيب 

 .والحديد

 ةر سو سور لها رمزية خاصة هي:  03وبالنسبة لسلك التعليم الثانوي التأهيلي قررت

، وذلك بعد أن لم تكن وال سورة واحدة مقررة في الكهف، وسورة يوسف، وسورة يس

 هذا السلك.

فقد اتجه التصور الجديد للمنهاج إلى اعتبار مادة التربية  وأما من جهة الكيف:

اإلسالمية بمداخلها الخمسة )التزكية، واالقتداء، واالستجابة، والقسط، والحكمة( 

طة يلتحم فيها الفكر بالسلوك والعلم بالعمل". واألساس املتين "وحدة متكاملة ومتراب

، ويكفل تحقيق ذلك الترابط هو القرآن الكريمالذي تبنى على قواعده هذه الوحدة، 

إذ وردت التوجيهات" بضرورة اعتماد السور القرآنية املقررة مرجعا معرفيا مؤطرا 

 ل".ملختلف املفاهيم والقضايا املتداولة في كل املداخ

وانسجاما مع هذا االتجاه، لم ترتب سور القرآن الكريم املقررة في سلك التعليم 

االبتدائي وفق ترتيب املصحف، وروعي في الترتيب الجديد مناسبة السور، ما أمكن، 

(/ السنة الثانية 26إلى  23للموضوعات املقترحة ضمن املداخل، فبالنسبة لألسابيع)من 
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سورتي االنشقاق والعصر لتأطير دروس املداخل الخمسة، وهي ابتدائي مثال، تم اختيار 

على الترتيب درس) هللا يسمعني ويراني، السميع ، البصير(/مدخل التزكية، ودرس)كدح 

الرعي(مدخل االقتداء، ودرس) أصلي املغرب  الرسول صلى هللا عليه وسلم،

) أتقن والعشاء(/مدخل االستجابة، ودرس)أعمل وأجتهد(/مدخل القسط، ودرس

 عملي(/مدخل الحكمة.

وال يخفى أن هذه املداخل تلتقي في مفهوم العمل الذي تؤطره اآليات من السورتين 

ِقيه ﴿ :املقررتين، من مثل قوله تعالى
َ
ُمال

َ
ْدًحا ف

َ
َك ك ِ

ى َرب 
َ
اِدٌح ِإل

َ
َك ك

َّ
 ِإن

ُ
َها اإِلنَسان يُّ

َ
 ﴾ ياأ

ين آمنوا وعملوا ذإال ال ﴿، 25شنشقا  أ ية ، وقوهل تعاىل يف سورة الا [6]سورة االنشقاق آية 

وهي آيات تبرز والشك قيمة العمل [2]سورة العصر آية  ﴾الصالحات وتواصوا بالحق

 كما تؤكد فكرة ارتباطه باإليمان.

والغاية املقصودة التي ينبغي أن يصل إليها املتعلم في نهاية دروس هذا الشهر)ضمن 

( مقتديا بالنبي صلى هللا عليه وسلم في عمله مدخل الحكمة(، هي وجوب) إتقان العمل

وكدحه، ومطيعا ربه الذي يسمع ويرى عمله، كما جاء في قوله تعالى أيضا في السورة 

 [15]سورة االنشقاق آية  ﴾بلى إن ربه كان به بصيرا﴿املقررة 

(/ السنة الخامسة ابتدائي، تم اختيار سورة 15إلى  12وبالنسبة لألسابيع )من

تأطير درس )أومن بالبعث والجزاء(/ مدخل التزكية، وعنوان السورة يكشف القيامة ل

بوضوح عن سر اختيارها قبل النظر في موضوعها، كما تم اختيار سورة التكوير في 

وذلك بهدف تأطير ، 9 -8ال يتان ﴾وإذا املوؤدة سئلت   ﴿:الشهر نفسه، وفيها قوله تعالى

لتعريف بمنزلة املرأة في اإلسالم وتوجيه القرآن باقي املداخل التي يلتقي موضوعها في ا
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الكريم إلى احترامها وتقديرها، إذ سيتعرف املتعلم على شخصية أمنا خديجة رض ي هللا 

عنها من خالل درس )مساندة خديجة رض ي هللا عنها للرسول صلى هللا عليه 

في درس)أمد وسلم(/مدخل االقتداء، ويقف على حق املرأة في مساعدتها وتيسير مهامها 

يد العون، قصة موس ى عليه السالم مع بنات شعيب(/ مدخل القسط، ليتقرر في ذهن 

املتعلم ضرورة تقدير املرأة مع درس)أقدر املرأة(، وهو موضوع مدخل الحكمة لهذا 

 الشهر.

وهكذا تتوزع مفردات البرنامج الدراس ي ضمن مداخل متكاملة مؤطرة بالقرآن 

عض على نحو يقوي من صلة املتعلم بالقرآن الكريم، الكريم يفض ي بعضها إلى ب

 ويساعده أكثر على ترجمة ما يتعلمه من آيات إلى سلوك واقعي وممارسة يومية.

وفي سلك التعليم الثانوي اإلعدادي ، تواصل العمل وفق التصور نفسه، إذ دعا 

ملداخل املقررة في املنهاج إلى ضرورة " إبراز مبدأ تأطير السورة املقررة لجميع محتويات ا

كل أسدوس"، فتم اختيار، مثال، سورة النجم لتأطير عدد من موضوعات السنة الثانية 

/ مدخل التزكية، و)اإلسراء -إعدادي من مثل، )علم هللا تعالى للغيب والشهادة( الويي

واملعراج(/ مدخل االقتداء، )وشمول العبادة ملنايي الحياة(/ مدخل االستجابة، 

ود هللا وشعائره اجتناب الكبائر واملوبقات(/ مدخل القسط.... والناظر في و)تعظيم حد

هذه السورة يقف، والشك، على آيات كثيرة تسعف في معالجة هذه املوضوعات، من 

َهَوى  ﴿ مثل قوله تعالى في بداية السورة
ْ
 َوْحٌي ُيوَحى  .َوَما َينِطُق َعِن ال

َّ
 ُهَو ِإال

ْ
، 4 -3ال يتان  ﴾ِإن

 وقوله تعالى في وسط السورة، [10﴾ ]سورة النجم آية فَأَْوَحى إَِلى َعْبِدِه َما أَْوَحى ﴿ عالىوقوله ت

﴿ ُم
َ
ْعل

َ
ِفَرِة ُهَو أ

ْ
غ
َ ْ
َك َواِسُع امل  َربَّ

َمَم ِإنَّ
َّ
 الل

َّ
َواِحَش ِإال

َ
ف
ْ
ِم َوال

ْ
َباِئَر اإِلث

َ
 ك

َ
ِنُبون

َ
ِذيَن َيْجت

َّ
ْم ال

ُ
ِبك
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رْ 
َ
َن األ ِ

م م 
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
 أ
ْ
ُم ِإذ

َ
ْعل

َ
ْم ُهَو أ

ُ
َسك

ُ
نف

َ
وا أ

ُّ
َزك

ُ
 ت
َ
ال
َ
ْم ف

ُ
َهاِتك مَّ

ُ
وِن أ

ُ
 ِفي ُبط

ٌ
ة
َّ
ِجن

َ
ْم أ

ُ
نت
َ
 أ
ْ
ِض َوِإذ

ى
َ
ق
َّ
ِ َواْعُبُدوا﴿ ، وقوله تعالى في نهايتها31اآلية " ﴾ ِبَمِن ات

اْسُجُدوا ّلِِلَّ
َ
 .61اآلية  ﴾ ف

املقررة للسنة كذلك، تم اختيار سورتي الحشر والحديد لتأطير محتويات املداخل 

الثالثة إعدادي، فأما بالنسبة لسورة الحشر، فهي أنسب سورة تؤطر موضوعات 

مداخل األسدوس األول من السنة. بل موضوعات املداخل للسنة بكاملها، فهي سورة 

يغلب في قسم كبير منها الحديث عن مرحلة استقرار الرسول صلى هللا عليه وسلم في 

وتدبيره عليه السالم لبعض شؤون الدولة الجديدة، وما يرتبط املدينة بعد هجرته إليها، 

َراء  ﴿:ه قوله تعالىبذلك من حديث عن فضل كل من املهاجرين واألنصار، من
َ
ق فم

ْ
ِلل

رم  ِ َوِرْضَواًنا َوَينصم
َّ

َن ّللا  ّمِ
ً
ْضال

َ
وَن ف

م
ْمَواِلِهْم َيْبَتغ

َ
وا ِمن ِدياِرِهْم َوأ ِرجم

ْ
خ

م
ِذيَن أ

َّ
َهاِجِريَن ال

م ْ
وَن امل

ون 
م
اِدق مم الصَّ ِئَك هم

َ
ْول
م
هم أ

َ
ول َ َوَرسم

َّ
وَن َمْن . ّللا ِحبُّ ْبِلِهْم يم

َ
اَر َواإِليَماَن ِمن ق وا الدَّ

م
ؤ َبوَّ

َ
ِذيَن ت

َّ
َوال

اَن ِبهِ 
َ
ْو ك

َ
ِسِهْم َول نفم

َ
ى أ

َ
وَن َعل ِثرم

ْ
ؤ وا َويم

م
وت
م
ا أ مَّ  ّمِ

ً
وِرِهْم َحاَجة دم وَن ِفي صم  َيِجدم

َ
ْيِهْم َوال

َ
ْم َهاَجَر ِإل

ون  ْفِلحم
م ْ
مم امل ِئَك هم

َ
ْول
م
أ
َ
ْفِسِه ف

َ
حَّ ن

م
وَق ش  َوَمن يم

ٌ
َصاَصة

َ
 .9-8الحشر/ اآليتان  ﴾خ

وهو ما يفيد في دروس مدخل االقتداء التي خصصت لهذه السنة، وتبعا لتسلسل 

دروس هذا املدخل بداية من السنة األولى ابتدائي، ملوضوع الهجرة النبوية الشريفة 

ات، وذلك ضمن عناوين أربعة هي، ديدة وما رافقه من تدابير وتحديوبناء الدولة الج

حماية الدعوة وبناء الدولة، الهجرة إلى املدينة(، و) املسجد نواة املجتمع(، و)الرسول )

صلى هللا عليه وسلم يرس ي قيم السلم والتعايش، وثيقة املدينة(، و)إيواء الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم ونصرته...(.

وا  يا ﴿ ثان من السورة تكررت الدعوة إلى تقوى هللا، وفي قسم
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
أ

 
َ  ِإنَّ َّللاَّ

َ وا َّللاَّ
ُ
ق
َّ
ات ٍد َو

َ
 ِلغ

ْ
َمت دَّ

َ
ا ق ٌس مَّ

ْ
ف
َ
ْر ن

ُ
نظ

َ
ت
ْ
 َول

َ ون َّللاَّ
ُ
ْعَمل

َ
ِبيٌر ِبَما ت

َ
 ،[18]سورة الحشر آية  ﴾ خ

 حق هللا، تقوى هللا(.)في مدخل القسط الذي هو بعنوان  وهو ما يستثمر
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ا  ﴿ عظمة القرآن الكريم وقوة تأثيره وفي قسم ثالث ورد التنبيه على
َ
ا َهذ

َ
ن
ْ
نَزل

َ
ْو أ

َ
ل

اِس 
َّ
ْضِرُبَها ِللن

َ
اُل ن

َ
ْمث
َ
َك األ

ْ
ِ َوِتل

َيِة َّللاَّ
ْ
ش

َ
ْن خ ِ

ًعا م  ِ
َصد 

َ
ت اِشًعا مُّ

َ
ُه خ

َ
ْيت
َ
أ َر

َّ
ى َجَبٍل ل

َ
 َعل

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
 ال

رُ 
َّ
ك
َ
ف
َ
ُهْم َيت

َّ
َعل

َ
كما ورد في قسم رابع وأخير تعريف بأسماء ،  [21]سورة الحشر آية  ﴾ونل

ِحيم﴿ : هللا تعالى ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ
َّ
ْيِب َوالش

َ
غ
ْ
 ُهَو َعاِلُم ال

َّ
 ِإال

َ
ه
َ
 ِإل

َ
ِذي ال

َّ
ُ ال ]سورة  ﴾ُهَو َّللاَّ

اء من وهذان القسمان معا يخدمان مدخل التزكية/العقيدة الذي ج [22الحشر آية 

 عناوينه، )أسماء هللا الحسنى( و)أثر القرآن الكريم في تزكية النفس(.

وتبعا لتكامل املداخل فيما بينها وتأطير القرآن الكريم لهذه املداخل، لم تبتعد باقي 

موضوعات املداخل عن املعاني والقيم املرتبطة باملوضوع األساس ي في سورة الحشر من 

)اإليثار  املهاجر من هجر ما نهى هللا عنه(، وقيمةمثل معنى)الهجرة املتجددة، 

التعارف ) والتضحية(، وقد وردت في سورة الحشر إشارة قوية لها. فضال عن قيمة

 والتعايش(، ولها ارتباط بوثيقة املدينة، وهذا ضمن مدخل الحكمة.

وقع التنبيه ضمن دروس مدخل القسط على أهمية التخطيط والتنظيم  ،كذلك

وهو ما له ارتباط بتخطيط الرسول صلى هللا عليه وسلم في الهجرة وتنظيمه  في الحياة،

للمجتمع الجديد. وأيضا أهمية أن يكون للدولة رئيس يتولى أمرها ويقوم على شؤونها 

 الدينية والدنيوية وهو موضوع درس ) إمارة املؤمنين، األسس والغايات(.

لغالب هو الحث على البذل وبالنسبة لسورة الحديد، ال يخفى أن موضوعها ا

وا ﴿  واإلنفاق
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ال
َ
 ِفيِه ف

َ
ِفين

َ
ل
ْ
خ
َ
ْست م مُّ

ُ
ك
َ
ا َجَعل وا ِممَّ

ُ
نِفق

َ
أ ِ َوَرُسوِلِه َو

وا ِباّلِلَّ
ُ
آِمن

ِبير
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
وا ل

ُ
ق
َ
نف

َ
أ ْم َو

ُ
ِ ﴿ وقوله تعالى،  [7﴾ ]سورة الحديد آية  ِمنك

 ِباّلِلَّ
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 ت
َ
ْم ال

ُ
ك
َ
َوَما ل

ِمِنين وَ 
ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
ْم ِإن ك

ُ
ك
َ
اق

َ
 ِميث

َ
ذ
َ
خ
َ
ْد أ

َ
ْم َوق

ُ
ك ِ
وا ِبَرب 

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
ْم ِلت

ُ
ُسوُل َيْدُعوك ]سورة الحديد آية  ﴾الرَّ
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  ﴿وقوله عز وجل ، [10
ُ
اَعف

َ
ا ُيض

ً
ْرًضا َحَسن

َ
 ق

َ َرُضوا َّللاَّ
ْ
ق
َ
أ اِت َو

َ
ق ِ
د  صَّ

ُ ْ
 َوامل

َ
ِقين ِ

د  صَّ
ُ ْ
ِإنَّ امل

ِريم 
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
ُهْم َول

َ
ونحوه. وهو ما يفيد كثيرا في تأطير الدروس  ،[17]سورة الحديد آية  ﴾ل

املقررة ملدخل االستجابة وهي الدروس املرتبطة ب) الزكاة، أحكامها ومقاصدها(، ودرس) 

 اإلنفاق في سبيل هللا، صوره ومقاصده(.

وتشترك سورة الحديد مع سورة الحشر في تأطير دروس مدخل التزكية ومدخل 

ْرِض  ﴿ :سابق ذكرها، إذ وردفيها قوله تعالىالقسط ال
َ
َماَواِت َوَما ِفي األ ِ َما ِفي السَّ

َح ّلِِلَّ َسبَّ

َحِكيم
ْ
َعِزيُز ال

ْ
َباِطُن ﴿ إلى قوله تعالى   [1]سورة الحديد آية  َوُهَو ال

ْ
اِهُر َوال

َّ
ُل َواآلِخُر َوالظ وَّ

َ
ُهَو األ

ْيٍء َعِليم
َ

ِ ش 
ل 
ُ
 .3-1يات سورة الحديد/ اآل  ﴾َوُهَو ِبك

َزَل ِمَن  ﴿:كما ورد قوله تعالى
َ
ِ َوَما ن

ِر َّللاَّ
ْ
وُبُهْم ِلِذك

ُ
ل
ُ
َع ق

َ
ش

ْ
خ
َ
ن ت

َ
وا أ

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ِن ِلل

ْ
ْم َيأ

َ
ل
َ
أ

ِثيرٌ 
َ
وُبُهْم َوك

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
َست

َ
ق
َ
َمُد ف

َ
ْيِهُم األ

َ
اَل َعل

َ
ط

َ
ْبُل ف

َ
اَب ِمن ق

َ
ِكت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
 َيك

َ
ِ َوال

َحق 
ْ
 ال

نْ  ِ
ون م 

ُ
اِسق

َ
  ﴿ يا: وأيضا قوله تعالى، 15]سورة الحديد آية  ﴾ ُهْم ف

َ وا َّللاَّ
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
أ

 ُ ْم َوَّللاَّ
ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
 ِبِه َوَيغ

َ
ون

ُ
ْمش

َ
وًرا ت

ُ
ْم ن

ُ
ك
َّ
ْحَمِتِه َوَيْجَعل ل ْيِن ِمن رَّ

َ
ل
ْ
ْم ِكف

ُ
ِتك

ْ
وا ِبَرُسوِلِه ُيؤ

ُ
 َوآِمن

ِحيم وٌر رَّ
ُ
ف
َ
ال أقصد ههنا إلى عرض جميع اآليات املؤطرة ملوضوعات  .[27الحديد آية ]سورة  ﴾غ

املداخل املقررة، وال االستدالل على ما تزخر به سور القرآن الكريم من دالالت وقيم 

تؤطر فكر املتعلم وسلوكه بحسب سنه، بقدر ما أقصد إلى الكشف عن منزلة القرآن 

ر املقررة في البرنامج الجديد للتربية اإلسالمية، الكريم وطبيعة الوظيفة التي تؤديها السو 

 وما يتصل بذلك من بيان حقيقة التصور الذي حكم اختيار هذه السور أو تلك.

وفي سلك التعليم الثانوي التأهيلي، حضر التصور نفسه، إذ قرر االشتغال في كل 

وسف في سنة على سورة واحدة ال أكثر، نظرا لطولها، وذلك كاالشتغال على سورة ي

السنة األولى باكالوريا بهدف تأطير محتويات املداخل املقررة، ومنها على سبيل املثال ال 

الحصر موضوع ) اإليمان وعمارة األرض(، وموضوعات ) فقه األسرة(، و)العفة 
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والحياء(، و)وقاية املجتمع من تفش ي الفواحش(،وأيضا موضوع) الكفاءة واالستحقاق 

 اء باألمانة(، ونحو ذلك.أساس التكليف(، و)الوف

ومعلوم أن حياة يوسف عليه السالم، حافلة باملواقف اإليجابية والبناءة، وتعلم 

 سورة يوسف له أثر خاص في نفوس الشباب.

ما قيل عن القرآن الكريم من جهة العناية به في املنهاج الجديد، يقال عن سنة 

ن هذا األمر يحتاج إلى وقفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسيرته العطرة، وبيا

مستقلة، ويكفي ههنا أن نشير إلى شمول البرنامج الدراس ي ملادة التربية اإلسالمية 

للمحطات األساسية من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم، بداية من مولده عليه 

ء السالم إلى وفاته صلى هللا عليه وسلم )نشأته، بعثته، دعوته السرية والجهرية، اإلسرا

واملعراج، هجرته وبناء املجتمع الجديد، غزواته، صلح الحديبية وفتح مكة....(، وذلك 

ضمن مدخل خاص هو مدخل االقتداء الذي تمتد دروسه كغيره من املداخل، من 

السنة األولى ابتدائي إلى السنة الثانية باكالوريا ثانوي تأهيلي. مع ما يتخلل هذه املحطات 

صلى هللا عليه وسلم، وبيان عاملية رسالته، وتنبيه على العبر من ذكر لشمائل الرسول 

والدروس في األحداث، وتعريف بالصحابة رضوان هللا عليهم، وفي مقدمتهم الخلفاء 

 األربعة، ناهيك عن دروس راتبة في نصرة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
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لى القيم البانية دون أن ننس ى عناية البرنامج بتلقين العقيدة الصحيحة والتربية ع

 وتعليم الضروري من العبادات.

ومهما يقال من حسنات هذا املنهاج، يبقى أنه جهد بشري متواضع يعتريه القصور 

وال شك، والتعويل في تجويده شيئا فشيئا على الخبراء من املشتغلين في املجال، كما أن 

يح الالئق به على مؤلفي األمل في تنزيل فكرته ومفرداته على أرض الواقع، التنزيل الصح

 الكتاب املدرس ي من جهة، واألساتذة من جهة أخرى.

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 املقابالت الخاصة باملفتشينا: ثاني

 

 خنيفرة -ربو، مفتش منسق بجهة بني ماللياملقابلة األولى: السيد الغزواني س

 

 أوال وثانيا :

   .سياق التعديل: دعوة ملكية 

  أية دراسة  خاصة باملنهاج املعدل.  نجازإلم يتم 

 ساس الديداكتيكي في تدريسها. على األ  تعريف مادة التربية االسالمية والتركيز 

 .االنفتاح على املقاربات والنظريات التربوية الحديثة 

 . االنطالق من الثوابت الوطنية والدينية 

 .مراعاة البعد املقاصدي 

  وللمركبات االضافية  الخمسة املداخل  يل مفهومصأغياب أي مرجعية  لت،

التي وضعت بدل الوحدات التربوية في املنهاج السابق)التزكية ، االقتداء ، االستجابة، 

 الحكمة، القسط ( مع التعسف في إقحام العقيدة مع القرآن الكريم في مدخل واحد.
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 ة: املقصد غياب أي تبرير نظري او شرعي او تربوي في تحديد مقاصد املاد

التي تسهم مجتمعة في تحقيق الغاية الكبرى  ،لوجودي والكوني والحقوقي والجوديا

 للمادة: وهي "تحقيق كمال حرية االنسان".

  فلسفة مضمرة وغير واضحة مما يسهم في فقدان األستاذ آليات األجرأة

 والتنزيل لصعوبة استيعاب أغلب االساتذة فلسفة املنهاج.

 ت املنهاج لجميع حاجات املتعلمين. بل هناك تغييب عدم استجابة مفردا

الحاجيات الحياتية والدنيوية ،قد يفهم منه التمهيد لشرعنة املسكوت عنها 

 للعلمنة . 

 .عدم تأتيثه بتصريف عملي بسيط وواقعي 

 ثالثا

 .مركزية القرآن والسيرة حقق للمادة ثقلها املرجعي وعمقها التربوي 

 وعدم إجرائيته في تحقيق  ،ملعتمد في املادةعدم تناسب نظام املداخل ا

 الكفايات وشروده عن نظام الوحدات التي نص عليه امليثاق الوطني للتربية و التكوين.

 ىقصور في تحديد مفهوم مركزية القرآن "اعتبار حضور املقاطع القرآنية  حت 

ة " وربما هذا مع عدم مناسبتها للموضوع املدروس ذو أهمية  في تحقيق املركزية املنشود
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الذي أدى إلى تغييب دعامات  الحديث النبوي وعدم تخصيص مدخل مستقل لها  مع 

 . (ن و القرآني)ما فيه خطورة على املعتقد. 

   تحقيق هيمنة السورة/املقطع املؤطر للدرس وعدم توافق بعض في التعسف

 شطر القرآنية و مواضيع املداخل املقررة.األ 

 غفال البعد العملي و االمتدادات السلوكية إعرفي و غليب االشتغال النظري املت 

  غياب محطة لدمج دروس املداخل الخمسة لتحقيق وحدة مفاهيم املادة

  .وتكامل مفرداتها

  َالتعسف في بعض األحيان . هم تقطيع السور شاب 

 .. الغالف الزمني املخصص لتدريس القرآن الكريم و مدخل االستجابة غير كاف 

 قرآنية ال يراعي وحدة املوضوع.تقطيع السور ال 

 .السور القرآنية املقررة للمستويات الثالثة ال تغطي جميع دروس املداخل 

  املقررة ملستوى أولى إعدادي ال تالئم املرحلة العمرية للمتعلم. "ق"سورة 

  قواعد التجويد بالكتاب املدرس ي غير مرتبة وفق الترتيب الذي اصطلح عليه

 أهل هذا الفن. 
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 ا:رابع

  التكلف في ربطها بالسورة املقررة .و  ،محاور الدروستطرق ألهداف و العدم 

 .صعوبة التزام بعض االساتذة  باملدة الزمنية املقررة لكل درس 

 تبني بيداغوجيا الكفايات على مستوى بناء التعلمات وتقييمها واعتماد مقاربات 

ء واالستدالل واالستنباط البحث والتقص ي واالستقراديداكتيكية وبيداغوجية متنوعة )

 وحل املشكالت؛....(

 طرح  ها،اعتماد وضعية مشكلة مؤطرة للوحدة، تكون منطلقا لتناول دروس

هل يكتفى فيها  .مشكال فيما يتعلق باملقاطع التمهيدية في بناء دروس القرآن الكريم

لكل أم يتم بناء وضعية دامجة ؟ بمدخل اشكالي أم يتم بناء وضعية مشكلة لكل مقطع

 ... ؟سورة على طول السنة الدراسية

 سهم ممارسات بيداغوجية وديداكتيكية تقليدية تغيب  فيها وظيفية املعرفة   وت

 نماط التلقينية في املمارسة الصفية لكثير من االساتذة.في استمرار األ 

 .اعتبار االستاذ)ة( تجربته الشخصية إطارا مرجعيا في أدائه الديداكتيكي 

   بين  املهارات املستهدفة بالتقويم الواردة في  ان هناك تطابقأيالحظ على العموم

 واملهارات الواردة في جدول التخصيص . ،اإلطار املرجعي
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  تسجيل تضارب بين املنهاج الذي لم يشر الى التدريس بالوضعية املشكلة

ات االمتحانلفروض و و بين اإلطار املرجعي الذي صرح بضرورة تأطير مختلف ا ،الدامجة

 بالوضعية التقويمية الدامجة.

 املقترحات :

 صدار توجيهات ودالئل تربوية وجذاذات نسقية مسوغة بيداغوجيا إ

 وديداكتيكيا .

  بما ينسجم مع و  ،بناء الدروس في الكتب املدرسية وفق  بيداغوجيا الكفايات

 خطوات التدريس بالوضعية املشكلة الدامجة للمداخل الخمسة .

 ساعات(. 4الى  3الزمني للدرس القرآني في مدخل التزكية ) الرفع من الغالف 

  االشتغال باملنظور التكاملي للمادة و اعتماد الوضعية املشكلة الجامعة سيعين

 على التدبير الجيد لزمن التعلمات و على ضبط الغالف الزمني لكل درس.

  املنهاج دلفهم فلسفة ومقاصالتكوين املستمر ألساتذة مادة التربية اإلسالمية، 

وتوجيه ممارسته التربوية بشكل منهجي  ،لعقلنة االشتغال الديداكتيكي لألستاذ)ة(

 وعلمي.
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 املقابلة الثانية: السيد شعيب لحسن

 جهة البيضاء، سطات. -مفتش بمديرية املحمدية 

 أوال سياق التعديل: 

التي يشهدها  لثقافية والتنمويةاالسياق املعبر عنه هو التحوالت االجتماعية و  – 1

املغرب بصفة عامة، غير أن السياق الحقيقي ال يخرج عن ضغوط أو إمالءات دولية 

 معينة، شملت الكثير من البلدان اإلسالمية، ولم يكن املغرب بعيدا عن ذلك. 

من أهم املالحظات املسجلة على املنهاج القديم، اإلغراق في البعد املعرفي  – 2

وكثرة املعارف بتفصيالتها الدقيقة، دون التركيز على الكمي، وتضخم عدد الدروس، 

 ليس فيه حضور وازن للقرآن الكريم، إال بعض النتف هنا وهناك.  والبعد املهاري. 

 ثانيا: هندسة املنهاج املعدل )الركائز والغايات( 

تحدثت وثيقة التعديل عن العديد من املرتكزات، منها ما يتعلق باملنطلقات  – 3

صالح التربوي، ومنها ما يرتبط بالقيم، ومنها ما يتعلق باملضامين وباملتعلم. لكن العامة لإل 

 ذلك كله يبقى كالما فضفاضا. 

تم االنتقال من نظام املجزوءات، ونظام الوحدات  ،على مستوى التصور العام – 4

 إلى نظام املداخل، مع محاولة برمجة سورة قرآنية مركزية تنظم كل هذه املداخل، أما

فيما يخص الكتب املدرسية، فإن الطابع االستعجالي لتأليفها، وطريقة اختيار فرق 
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التأليف لم يكن ليساهم في تنزيل ما هو نظري )املنهاج( إلى ما هو عملي )الكتب 

 املدرسية( بشكل دقيق، كما أن غياب التنافسية يضرب في الصميم فكرة الجودة.

 :نهاج املعدلثالثا: مركزية القرآن الكريم في امل 

كنت سألت املسؤول األول عن املنهاج عن املبررات البيداغوجية 5 –

ليس هناك أي  والديداكتيكية الختيار املداخل عوض املجزوءات، فقال بالحرف:"

 مبرر"، وقال:" عليكم أن تنفذوا هذا البرنامج والسالم". 

 .ختياراال وجية، لهذا فإنه يصعب الحديث عن املبررات املعرفية والبيداغ  وبالتالي،

أتصور أن كل مدخل يرتبط بالذي يليه ارتباطا وثيقا، كما أتصور أن السورة  6 -

املقررة تؤطر كل املداخل على حدة، فهناك عالقة أفقية بين املداخل، ثم بين السورة 

 .فإن اختيار السورة لم يكن باألمر السهل ،وكل مدخل على حدة. لذلك

لسور القرآنية في املقررات الدراسية يحكمه طابع كمي، أعتقد أن تقطيع ا 7 – 

فتسلسل األحداث في السورة  ،بحيث تتم مدارسة السورة خالل املوسم بكامله، وبالتالي

ال يمكن أن ينسجم تماما مع بناء املداخل وتسلسلها، لذلك فالغرض من التقسيم هو 

ظر عن موافقة املدخل. حفظ السورة واإلحاطة بكل ما فيها من دروس وقيم بغض الن

نجد أحيانا تعسفا في بعض االقتباسات، نريدها أن تخدم درسا ما أو مدخال ما ، لذلك

 .كيفما اتفق
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إذا كانت السورة مهيمنة على كل املداخل، فهذا يعتبر نقصا بكل تأكيد. يجب 8 – 

 .أن ندرس السورة في ارتباط باملداخل، لكن دون تعسف

 .رآن الكريم أثناء االشتغال الصفي )قضايا وإشكاالت(رابعا: أجرأة مركزية الق

صحيح هناك اضطراب، مرده إلى عدم التوافق حول مقاربة محددة، ال في 9 – 

صياغة املنهاج، وال في تنزيله )التأليف(، وال في تصريفه )التدريس(. وأنا شخصيا أرى أن 

أرى أن هذا من نقاط قوة القرآن الكريم مراد لذاته في درس القرآن )مدخل التزكية(، و 

املنهاج الجديد. لذلك فكل ما يتعلق بالقرآن )قراءة، أداء، قواعد تجويد( أمور مطلوبة 

لذاتها في الحصة األولى، وفي الثانية الدروس والعبر والقيم، مع ربط املقطع أو الشطر 

 .باملدخل، وببقية املداخل

ندوات ودروس  لمن خالتم ذلك من خالل الزيارات الصفية املباشرة، و 10 –

ل كيفية التعامل مع النص القرآني )بعض األساتذة يتعاملون معه كأنه و تطبيقية ح

 نص أدبي، فيتحدثون عن استخراج املضامين مثال(

 أنقط،  4جدول التخصيص خصص للقرآن الكريم 11 –
م
مس نقطة ي خ

ل(، وبالنظر االمتحان، مقسمة بدورها إلى قسمين )االستظهار املباشر، ثم االستدال

 فإنه لم يم  ،ملساحة القرآن الكريم في املنهاج
َّ
ل بشكل جيد في التقويم، لكن ال يمكن أن مث

نعطي مهارة التذكر أكثر من ذلك، إنما يمكن أن يكون النص القرآني حاضرا في بقية 
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املهارات األخرى، دون أن نقصد بهذا االستظهار فقط. ومن جهة أخرى، ال ينبغي أن 

كزية القرآن في التقويم متعلقة بالنقط. يجب مقاربة املوضع هنا قيميا. تكون مر 

لو ألغيت نقط النص القرآني، فلن  يحفظه التالميذ البتة، ولو رفعت نقطه،  للتوضيح: 

لتم اللجوء للغش مثال. ولكن نسعى ليحفظ التالميذ القرآن، ويحسوا بأهميته بغض 

 .النظر عن النقط

 :ة بتجويد درس القرآناملقترحات الكفيل12 –

 أوال: فيما يتعلق بدروس القرآن خاصة: 

 اختيار أصوات متميزة للقراءة.  

  الستعانة بوسائل تقنية حديثةا. 

   االعتناء بقواعد التالوة، والتنافس في ذلك. 

 ربط املقطع بواقع املتعلم، حتى يكون له معنى. 

 :القرآن في بقية املداخل ثانيا:

      قطع املناسب من السورة املركزية، حتى لو كان في آخر حسن اختيار امل

 .السورة للربط مع درس في األول أو الوسط

      الدرس،  التعامل مع النص بنظرة وظيفية، ال باعتباره فقرة مقدسة قارة في

 .دا، أو لحل مشكلة، أو لتمحيص فرضية مثالفنتعامل معه باعتباره سن
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 العطري املقابلة الثالثة: السيد سعيد 

 جهة البيضاء، سطات.–مفتش بمديرية النواصر  

 أوال: سياق تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية.

 ما هو السياق الذي تحكم في تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية؟ .1

سياق محلي )خرجات العلمانيين وانتقاداتهم ودعواتهم إلى  ،سياق دولي )اإلرهاب(

 .ج إلى التطوير والتجديدحاجة املنها ،حذف املادة(

 ما هي املالحظات املسجلة على املنهاج القديم والتي أفضت إلى  ضرورة التعديل؟ .2

عدم  ،غياب االنسجام والتكامل ،عدم تكييف املحتويات حسب حاجات املتعلمين

  .غياب محورية القرآن الكريم ،التركيز على القيم

 يات(ثانيا: هندسة املنهاج املعدل )الركائز والغا

 ما هي األسس والركائز املعتمدة في هندسة املنهاج املعدل؟ .3

ية لبناء املادة في األسالك الثالثة على وإعادة هيكلة املقاربة املنهاج محاولة مراجعة

خلفية الربط األفقي عوض الربط العمودي وتحقيق منطق التمفصالت التكاملية بين 

رد االعتبار للقرآن الكريم ، و ملتعلمكل مداخل الهندسة املنهاجية والتمركز حول ا

 باعتباره اإلطار املرجعي املحرك للمادة.
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هل لكم أن تحددوا لنا الغايات املتوخاة من  املنهاج املعدل على مستوى التصور  .4

 ؟العام، وعلى مستوى بناء الكتب املدرسية)دفاتر التحمالت وفرق التأليف(

ورد االعتبار للقرآن الكريم وتفعيل  بناء القيم املركزية وتلبية حاجات املتعلم

املقصد  -لمقاصد األربعة: املقصد الوجوديلام والتكامل بين املداخل تحقيقا االنسج

 .املقصد الجودي -املقصد الحقوقي -الكوني

 ثالثا: مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل. 

 رآنية املقررة؟ما هو التصور املعرفي والبيداغوجي املوجه الختيار السور الق .5

-خدمة السورة للمداخل الخمسة تحقيقا للتناغم واالنسجام مع مفردات البرنامج

 .املنطق الديداكتيكيو مراعاة البعد النمائي 

كيف تصورتم طبيعة العالقات املمتدة أفقيا وعموديا بين السور القرآنية  .6

 .تحققت هذه العالقة نسبيا ال كليا املقررة ودروس باقي املداخل؟

 ما هو تقويمكم للكيفية التي تم بها تقطيع السور القرآنية في الكتب املدرسية؟ .7

 .ألنها لم تحقق املقصود الذي دعا إليه املنهاج ،تحتاج إلى مراجعة ونظر

من املالحظات املسجلة في بعض الكتب املدرسية تخصيص الحصة األخيرة  .8

 األخرى، ما رأيكم؟  للمقطع القرآني األخير من غير امتداد مع دروس املداخل

 ألنه كان من املفروض أن يكون مرتبطا بمفردات املداخل الخمسة أيضا. ،هذا خلل
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رابعا: أجرأة مركزية القرآن الكريم املنهاج املعدل أثناء االشتغال الصفي 

 )قضايا  وإشكاالت(.

لوحظ اضطراب على مستوى املمارسة الصفية فيما يخص تدبير درس القرآن  .9

 هي مقاربتكم لهذه املسألة؟ الكريم، ما

نظرا لضعف التكوين في هذا املوضوع عند جل األساتذة وغياب تصور واضح 

 .للوظيفة الديداكتيكية للسورة القرآنية في منهاج مادة التربية اإلسالمية

من خالل متابعتكم للممارسة التقويمية على مستوى االمتحانات اإلشهادية  .10

ِخذت مركزية القرآن الكريم بعين االعتبار؟  )الجهوية والوطنية(،  إلى أي
م
 حد أ

فهي ال تستجيب  ،لم تراع مركزية القرآن الكريم في أغلب االمتحانات اإلشهادية

للمحددات املنهاجية والديداكتيكية في التعامل مع  السورة القرآنية  وهذا قصور وخلل 

            .يحتاج إلى تصحيح

مركزية القرآن الكريم على مستوى لكفيلة بتجويد ظركم، املقترحات اما هي في ن .11

 املمارسة الصفية تخطيطا وتدبيرا وتقويما؟

 التكوين ا ملستمر في أجرأة وتنزيل املنهاج. 

 بناء القضية املركزية استنادا إلى قضية السورة املؤطرة. 

 توظيف النصوص الشرعية من السورة بنائيا. 
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 لسورة وجعل النصوص الشرعية التركيز على النص الشرعي املستقى من ا

 .األخرى ضابطة ملضمونه

 االشتغال على وضعية جامعة مرتبطة بمفاهيم السورة. 

  جعل هيمنة السورة على املداخل مرتبط باالشتغال على شبكة مفاهيمية

 .ناظمة

  ةتمهير املتعلمين على حل وضعيات مرتبطة أساسا بالسورة املقرر. 
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 وعلي املقابلة الرابعة: السيد عمر أ

 سطات. –مفتش بمديرية سطات، بجهة البيضاء 

 أوال: سياق تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية.

 ما هو السياق الذي تحكم في تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية؟ .1

 تحكم في تعديل املنهاج سياقات:

 :دينية بالنظر إلى دعوة امللك في لقاء العيون إلى تغيير مناهج التربية ال سياس ي

 وصدور بالغ عن الديوان امللكي بذلك.

 :بالنظر إلى رغبة املغرب في التسويق لنموذجه الديني.  ديني 

 :الرغبة في إظهار سمات الشخصية املغربية املتسمة بالتسامح والتواصل  دولي

 والتعايش

 :إضفاء الصبغة التربوية على املادة ودفعها في اتجاه تلبية احتياجات املغاربة تربوي 

من املعرفة الشرعية في سياق تعليمي يستحضر املعطيات الثقافية واالجتماعية 

 للدولة 

 ما هي املالحظات املسجلة على املنهاج القديم والتي أفضت إلى  ضرورة التعديل؟ .2

المح هو ضعف املعرفة الشرعية واملتمثل في طغيان قضايا املأبرز  ي،في تقدير 

 جانبية على القضايا الشرعية.
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 يا: هندسة املنهاج املعدل )الركائز والغايات(ثان

 ما هي األسس والركائز املعتمدة في هندسة املنهاج املعدل؟ .3

 اعتمد واضع املنهاج على ركائز أهمها:

نموذج املغربي املعترف به واملتجسد في ل: االنضباط لعلى مستوى الشروط 

 ق السياس ي.فاالثوابت: النظام العقدي والفقهي والتو 

واالحتفاظ بمقاربة  ،االنضباط ملنتديات امليثاق ملستوى البيداغوجي:على ا

 الكفايات. 

  .التكامل املعرفي بين مجاالت املعرفة اإلسالمية على املستوى املعرفي:

 .وحدة املادة والتناسق بين مختلف االسالك على مستوى الهندسة:

دل على مستوى التصور هل لكم أن تحددوا لنا الغايات املتوخاة من  املنهاج املع .4

 ؟العام، وعلى مستوى بناء الكتب املدرسية)دفاتر التحمالت وفرق التأليف(

 الغاية العامة كما هي مصرح بها إخالص العبودية هلل.

 ولكن هناك غايات فرعية تختلف حسب مستويات التصريف:

داخل تتكامل في بناء شخصية وامل ،كل مدخل يفض ي لغاية على مستوى املنهاج:

 املتعلم. 
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 ثالثا: مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل. 

ما هو التصور املعرفي والبيداغوجي املوجه الختيار السور القرآنية املقررة؟: هذا  .5

 سؤال ينبغي أن تجيب عنه لجنة وضع املنهاج. 

ومع ذلك في تقديرنا فقد وقع اجتهاد كبير في البحث عن السور التي تناسب الفئة 

تهدفة من حيث حجم السور. ومن حيت املوضوع: أن تؤطر القضايا املعرفية التي املس

  .وردت في املداخل

كيف تصورتم طبيعة العالقات املمتدة أفقيا وعموديا بين السور القرآنية  .6

 املقررة ودروس باقي املداخل؟

 : ملا يحققه القرآن من تزكية وتربية... مقصودة لذاتهااعتبر املنهاج السورة 

شكلة عدم ة بحيث ستؤطر املعارف التي تقدمها املداخل األخرى؛ وبذلك نعالج ميووظيف

هل نحن في حاجة ماسة لالنطالق من نصوص  :شكاليةإوظيفية نصوص االنطالق و 

 شرعية في جميع دروس املادة؟

 ما هو تقويمكم للكيفية التي تم بها تقطيع السور القرآنية في الكتب املدرسية؟ .7

 ،به لجان التأليف هو مجرد اجتهادما قامت  ،ب توجيهات من املنهاجفي ظل غيا

وأخرى ال. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هل ينبغي تقسيم السورة؟  ،يكون موفقا احيانأ
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شطر األ م أاملقاطع  :التقسيم ذلك نسميذا إلى كم من شطر؟ وما "نعم"إذا كان الجواب

 م مواضيع املداخل؟... أيم؟  ترتيب اآليات في التقس جزاء...؟  ما الذي يتحكماأل م أ

من املالحظات املسجلة في بعض الكتب املدرسية تخصيص الحصة األخيرة  .8

 للمقطع القرآني األخير من غير امتداد مع دروس املداخل األخرى، ما رأيكم؟

سدوس واعتباره الحصة أأن السبب هو تخصيص املنهاج لثالث حصص في كل  أرى 

هل بتجزيئ السورة إلى ثالثة  ،تصريفالوقع االختالف في كيفية فمج. األخيرة حصة للد

ول ووسط وآخر السورة. أمقاطع؟ ويتم االشتغال حينها في املقطع األخير على الربط بين 

 تراجع السورة وتجمع معانيها...  ،أو يتم اعتماد التقسيم الثنائي وفي الحصة األخيرة

املنهاج املعدل أثناء االشتغال الصفي  رابعا: أجرأة مركزية القرآن الكريم

 )قضايا  وإشكاالت(.

لوحظ اضطراب على مستوى املمارسة الصفية فيما يخص تدبير درس القرآن  .9

 الكريم، ما هي مقاربتكم لهذه املسألة؟

: واتخاذ ما يلزم من طرق مهارة التالوةشخصيا أوجه األساتذة إلى التركيز على 

 كتاب هللا تدريبا... لتمهير املتعلمين على تالوة

لدفع املتعلمين نحو فهم كتاب هللا واعتبار ما يستنبطونه من  الفهم والتدبر:

 معان وجها من أوجه فهمه وتدبرهم لكتاب هللا. دون اإلغراق في التفسير... 
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تتجسد في استخالص أهم املفاهيم والقيم والقضايا التي وردت في  قراءة منهجية:

 شتغال عليها في املداخل األخرى. املقطع والتي سيتم اال 

من خالل متابعتكم للممارسة التقويمية على مستوى االمتحانات اإلشهادية   .10

ِخذت مركزية القرآن الكريم بعين االعتبار؟ 
م
 )الجهوية والوطنية(،  إلى أي حد أ

 راكش حرصنا على تفعيل األمر عبرشهادي بجهة ما في االمتحان اإل في اشتغالن 

 . سناد من السورة املقررةاأل  اعتماد بعض

  االستشهاد على القضايا من السورة رغم أن بعض أعضاء اللجنة طالب بقبول

 االستشهاد من خارج السورة على بعض القضايا. 

ما هي، في نظركم، املقترحات الكفيلة بتجويد مركزية القرآن الكريم على  .11

 مستوى املمارسة الصفية تخطيطا وتدبيرا وتقويما؟

 قديري يحتاج األمر ما يلي:في ت

 فهي مدخل من مداخل التزكية والتدبر والفهم. العناية التامة بالتالوة:

نحفز املتعلم ليفهمه وفق قدراته ونتدخل  اعتبار القرآن مأدبة هللا لعباده:

 لتوجيهه كلما اقتض ى األمر.

على  الحرص على أن تكون السورة منطلق بقية املداخل واستدعاء آياتها كشواهد

 
ً
 . مختلف القضايا كلما كان ذلك متاحا
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 املبحث الثاني: تحليل املضمون 

 مقدمة:

 انصب اختيارنا في هذه األداة على أمرين:

األطر  -2016املنهاج املعدل  ): الوثائق التربوية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية: أوال

 .(تمرمذكرات التقويم املس –املرجعية لألسالك التعليمية الثالث 

ثانيا: مركزية القرآن الكريم في األطر املرجعية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية في 

 .السنوات اإلشهادية

 ثالثا: مركزية القرآن الكريم في مذكرات املراقبة املستمرة.

 : الكتب املدرسية املقررة باألقسام اإلشهادية في األسالك نفسها.رابعا

 اظمة للمقصود.وسنتناول ذلك في شكل جداول ن

 



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[94] 

 

 أوال: مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل

  جدول بياني ملركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل: 1ل رقم و جد

  السلك               

 املنهاج املعدل

 الثانوي اإلعدادي والتأهيلي االبتدائي

 على مستوى 

 لكفايات الخاصةا

 .بالتعليم االبتدائي

 علم )ة( في نهاية السنة ....قادرا على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة بتوظيف مكتسباته يكون املت

 (13املرتبطة بالسور القرآنية املطلوبة.)ص

  نفسه بالنسبة للثانوي. 

على مستوى  

 .األهداف

  بناء املنهاج الدراس ي لجميع املستويات الدراسية من السلك االبتدائي إلى نهاية السلك الثانوي

)منهاج التربية اإلسالمية بالسلك   أهيلي، وفق مداخل رئيسية في مقدمتها التزكية التي قوامها القرآن الكريمالت

 (.3االبتدائي،ص

 (.8)منهاج التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي،ص 

 ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي على أساس اإليمان النابع من التفكير والتدبر واإلقناع 
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 (.3)منهاج التربية اإلسالمية بالسلك االبتدائي ص والسنة النبويةالكريم وتثبيتها في نفس املتعلم انطالقا من القرآن 

  إقدار املتعلم على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة، بتوظيف مكتسباته املرتبطة بالسور القرآنية

 (.13املقررة )نفسه، ص

 تعالى تزكية النفس وتطهيرها بتوحيد هللا 

وتعظيمه ومحبته، وذلك بدوام مناجاته من خالل تالوة 

القرآن واالتصال به وتعرف قدرة هللا وعظمته )منهاج 

 (.4التربية اإلسالمية باالبتدائي، ص

  استناد دروس التربية اإلسالمية إلى

خصوصية املعرفة اإلسالمية املستمدة من القرآن 

ل املفاهيم الكريم والسنة النبوية املطهرة، وتأصي

الشرعية انطالقا من املرجعيات الشرعية )نفس 

 (.5املرجع السابق، ص

   تنمية فهم املتعلم وإدراكه للمفاهيم

 الشرعية وتجريدها وتعميمها.

  تملك املتعلم لرصيد معرفي في مجال

العلوم الشرعية وألدوات التعامل مع أنواع الخطاب 

 (.5الشرعي )نفس املرجع، ص

 م على فهم النصوص الشرعية إقدار املتعل
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وتحديد دالالتها وتحليلها وتحديد مضامينها، 

واستنباط القيم والقواعد واألحكام منها، واالستدالل 

بها في وضعيات تواصلية بنائية أو حجاجية، 

واكتساب املفاهيم الشرعية وتعريفها وتحديد 

خصائصها، وبيان العالقات فيما بينها" )منهاج التربية 

 (. 10مية بالسلك الثانوي، صاإلسال 

مستوى على 

 املداخل الرئيسة

  إصالح النفس وتهذيبها والسمو بها وتطهيرها

 وفق توجيهات الشرع.

  تحري الضبط والدقة والوظيفية في اختيار

النصوص القرآنية والحديثية" )منهاج التربية 

 .5/ اإلسالمية بالسلك االبتدائي

 ر اعتماد مقاربات ديداكتيكية تستحض

وظيفة النصوص من أجل استثمارها، واستهداف 

تنمية مهارات االستدالل واالستشهاد واالستنباط 

 .6/ هنفس لدى املتعلم)املرجع
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على مستوى 

 أهداف كل مدخل

 التزكية مدخل

 من الداخل، وتنمية قيمه  تستهدف التزكية بناء اإلنسان

منهاج من خالل القرآن الكريم والعقيدة الصحيحة )الروحية 

 .5/التربية اإلسالمية بالسلك االبتدائي

  استثمار اآليات القرآنية والثروة اللغوية املكتسبة من القرآن

 .8ريم في املكونات الدراسية األخرى/الك

  تنمية حب القرآن الكريم في نفس املتعلم وتعظيمه والتمسك

به واإلقبال على حفظه وتدبر أحكامه ومعانيه وتنمية قدرة 

 (.8/ هنفساملرجع على االستماع واإلنصات ) املتعلم

  تعرف قواعد التجويد وتطبيقها بما يمكن املتعلم من تالوة

 القرآن الكريم تالوة صحيحة )نفس املرجع ونفس الصفحة(.

  تنمية قدرة املتعلم على حفظ واستظهار آيات وسور القرآن

 (.املرجع نفسه./ الصفحة نفسهاالكريم وفق أحكام التالوة )

 كسابه مهارات التعبير بلغة سليمة عما فهمه من اآليات إ

 القرآنية الكريمة.

  تنمية قدرته على فهم املعاني العامة التي ترشد إليها اآليات

 (.هانفسالصفحة و  هنفس املرجع)الكريمة 
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على مستوى 

 األهداف التعلمية

  يوظف اآليات والسور القرآنية في الصالة

اإلسالمية وفي إنتاجاته الكتابية وباقي مداخل التربية 

والشفوية./ يوظف القيم املستمدة من السور املقررة 

في مكوني القسط والحكمة وفي سلوكه 

 .(32اليومي.)ص

يستخرج من اآليات  :العقيدة -مدخل التزكية

لسور القرآنية ما يعرفه باهلل تعالى ويحببه او 

 .(32إليه.)ص

القيم املتضمنة يتم إبراز :  القرآن -مدخل التزكية

في السور واآليات القرآنية وربطها بمضامين باقي مداخل 

التربية اإلسالمية والوحدات الدراسية األخرى كلما كان 

 (9ذلك ممكنا)ص

  استثمار اآليات القرآنية املناسبة للموضوع

 (. 9العقدي)ص
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 مدخل االقتداء 

  توظيف اآليات القرآنية املناسبة للموضوع كلما

ك ممكنا الستخالص العبر والقيم كان ذل

اقف التي يجب غرسها في نفس املتعلم  واملو

 (.10)ص

 مدخل االستجابة

  االنطالق من وضعيات ديداكتيكية تجعل

حديث( أو بعض -من النصوص الشرعية)قرآن

الوضعيات املقترحة أسنادا تساعد على تقديم دروس 

 (...10االستجابة)ص

 مدخل القسط

 م والحديث النبوي اعتماد القرآن الكري

 (11دعامة أساسية لدروس القسط)ص

  تعزيز مقاصد دروس القسط ومضامينها

 (11بمكتسبات القرآن الكريم )ص
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 مدخل الحكمة

  توظيف اآليات القرآنية املدروسة واألحاديث

النبوية الشريفة منطلقا ودعامة أساسية لدروس 

 (12الحكمة)ص

 

على مستوى 

 الحصة الزمنية

البتدائي: يقدم كل موضوع من مواضيع بالنسبة ل

التربية اإلسالمية في حصتين باستثناء القرآن الكريم 

الذي يقدم في حصتين أو ثالث أو أربع أو ست حصص 

قصرها )منهاج التربية  حسب طول السور أو

 (.6اإلسالمية بالسلك االبتدائي، ص

  بالنسبة للثانوي اإلعدادي: تقدم سورة

ن كل سنة دراسية )منهاج قرآنية في كل أسدوس م

 (.12التربية التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي، ص

  بالنسبة للثانوي التأهيلي: تقدم سورة

 قرآنية واحدة في كل سنة دراسية )املرجع

 (.20،صنفسه
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علـــــــــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــــــــتوى 

 املهارات األساسية

  عند تقويم مكتسبات املتعلم بالسلك

لخاصة االبتدائي تعتمد مجموعة من التوجيهات ا

بالقرآن الكريم من قبيل: يقوم حفظ القرآن شفهيا في 

جميع املستويات / يقوم حفظ القرآن كتابيا ابتداء من 

السنة الرابعة /...")منهاج التربية اإلسالمية بالسلك 

 (.7و 6االبتدائي، ص 

 

 .فهم النصوص الشرعية وتحديد دالالتها 

  تحليل النصوص الشرعية والفكرية وتحديد

 ها.مضامين

  استنباط القيم والقواعد واألحكام من النصوص

 الشرعية.

  استخراج املضامين والقيم والقضايا الرئيسة

 املثارة في مختلف النصوص.

 

على مستوى 

 التقويم

 

 

  تقوم قدرة املتعلم)ة(على معرفة أسماء هللا

تعالى وعظمته وقدرته انطالقا من سور وآيات 

 .(7قرآنية)ص 
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 ات خالصات واستنتاج

  توظيف السورة القرآنية املؤطرة باعتبارها أساسا شرعيا

 وإطارا عاما موجها لتدريس املداخل.

  هيمنة السورة القرآنية على املداخل الخمسة وخصوصا

 مدخل التزكية/ العقيدة.

  تقديم مدخل التزكية / القرآن الكريم في الترتيب على كافة

ليا في البحث عن عالقة وهو األمر الذي ييسر استثماره قب ،املداخل

ومقصديا  ،الشطر القرآني موضوعيا بعناوين دروس املداخل

 بالغايات التربوية للمداخل.

  َهر املفاهيم والقيم املدرسة في املداخل اعتمادا على ص

السورة أو السور القرآنية حتى ال تظهر أنها بنيات مستقلة أو جزر 

 متناثرة.
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 االبتدائي ذكر عبارة  املالحظ في منهاج املادة في السلك

 "مكوني القسط والحكمة" بدل "مدخلي القسط والحكمة".

  من وظائف السورة أو السور القرآنية في املنهاج الجديد

"التأطير/ الدمج/ الهيمنة/ بناء املفاهيم/ تحقيق وحدة املادة/ 

 تحقيق التكامل".
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ة مركزية القرآن الكريم في األطر املرجعية الخاصة بمادثانيا: 

 التربية اإلسالمية في السنوات اإلشهادية

نقصد باألطر املرجعية لالمتحانات اإلشهادية ملادة التربية 

لسنة املرجعي للمستوى السادس ابتدائي، وااإلطار ، اإلسالمية

لسنة الثانية باكالوريا ا، والسنة األولى باكالوريوا ،الثالثة إعدادي

 أحرار.

 عرض املكونات :-1

 : هداف العامةعلى مستوى األ  - أ

ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي على أساس 

واإلقناع، وتثبيتها في نفس يمان النابع من التفكير والتدبر اإل 

 املتعلم)ة( انطالقا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

السنوات على مستوى الكفايات املستهدفة خالل كل  - ب

 :شهاديةاإل دراسية ال
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املتعلم في نهاية السنة الدراسية، قادرا على حل  أن يكون 

وضعية مشكلة مركبة ودالة بتوظيف معارفه املرتبطة بالقرآن 

 الكريم)السورة أو السور التي درسها املتعلم خالل املوسم الدراس ي(.

 : على مستوى موجهات تقويم الكفاية - ت

ي تقويم قدرة املتعلم)ة( على توظيف السورة القرآنية املقررة ف

 معالجة املفاهيم والقضايا الواردة في املداخل األخرى.

على مستوى املهارات األساس التي تستهدفها األطر  - ث

 املرجعية :

 .فهم النصوص الشرعية وتحديد دالالتها 

 .تحليل النصوص الشرعية...وتحديد مضامينها 

 .استنباط القيم والقواعد واألحكام من النصوص الشرعية 

  الشرعية في وضعيات تواصلية بيانية أو االستدالل بالنصوص

 حجاجية.
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ورد في املجال الفرعي  على مستوى املجاالت الفرعية : - ج

 : التزكية / القرآن الكريم ما يلي:األول 

  توظيف آيات من السورة أو السور املقررة في معالجة

 املوضوعات والقضايا الواردة في املداخل.

  ة لدعم اآلراء توظيف آيات من السورة أو السور املقرر

 واملواقف.

على مستوى جدول التخصيص حسب : 2رقم   جدول  - ح

 السنة السادسة من السلك االبتدائي- املجاالت واملهارات األساسية

 التنقيط نسبة األهمية املهارات األساسية

 حفظ النصوص الشرعية واستخراج أحكامها 

 لتكليفية.ا

%10 1 

 1 10% استخراج القيم وتوظيفها.

 1 10% تشهاد بالنصوص الشرعية املناسبةاالس
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 السنة الثالثة إعدادي :: 3جدول رقم 

 

 ى باكالوريا:السنة األول: 4جدول رقم 

 التنقيط نسبة األهمية املهارات األساسية

 4 20% حفظ النصوص الشرعية واالستشهاد بها.

 4 20% تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها.

 4 20% استخراج القيم وتوظيفها

 التنقيط نسبة األهمية املهارات األساسية

 4 20% حفظ النصوص الشرعية واالستشهاد بها.

تحليل النصوص الشرعية واستخراج 

 أحكامها.

%20 4 

 3 15% استخراج القيم وتوظيفها
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 السنة الثانية باكالوريا أحرار ::5 مجدول رق

املهارات  نسبة األهمية املهارات األساسية

 ألساسيةا

 نسبة األهمية

 مسلك ع.اإلنسانية مسلك اآلداب مسالك العلوم

تحليل النصوص 

الشرعية واستخراج 

 أحكامها

%10 %10 %5 

استنباط القيم 

 وتوظيفها

%20 %20 20% 

االستشهاد 

بالنصوص الشرعية بيانا 

 واستدالال

%20 %20 10% 

 

   :مالحظات -2

 ألطر املرجعية.حضور القرآن الكريم في جميع مفاصل ا 

  اعتبار القرآن الكريم املصدر األول لعقيدة التوحيد وقيم

 الدين اإلسالمي.
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  التنصيص على املهارات األساس املرتبطة بالنصوص

الشرعية وأولها النص القرآني في األطر املرجعية وهي بمعدل خمس 

 مهارات من أربع عشرة مهارة.

  ور املقررة في أو الس ةتأكيد ضرورة توظيف آيات من السور

 معالجة مفاهيم وقضايا الدروس في املداخل األخرى.

  أو  السورة إلى ضرورة استحضار آيات منإثارة االنتباه

 السور املقررة لدعم اآلراء واملواقف.

  ،تتجلى مركزية القرآن الكريم أيضا في جدول التخصيص

ا ، ارتباط%60، و %45، و %30حيث إن نسبة األهمية تتراوح ما بين 

 باملهارات األساس الخاصة بالقرآن الكريم.
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اقبة املستمرةفي مركزية القرآن الكريم ثالثا:   .مذكرات املر

 عملية التقويم،ل ةبطاوثيقة ض تعد مذكرة املراقبة املستمرة

الزمني/مراحل اإلعداد  على مستويات)املكونات واملواصفات/التدبير

قصد  ،راقبة واالستثمار(واإلنجاز واملعالجة والدعم/ التتبع وامل

ضمان مراقبة تتميز باملصداقية، والثبوتية، والتغطية، والتكامل 

واالنسجام بين مداخل املادة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين املتعلمين 

 .واملتعلمات

وعلى اعتبار أهمية القرآن الكريم في مادة التربية اإلسالمية، 

ور هذه األهمية للمعرفة وبناء التعلمات، فما مدى حض امصدر 

 بمذكرات املراقبة املستمرة لألسالك التعليمية الثالث؟
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 :مذكرات التقويمفي حضور القرآن الكريم  .1

مذكرة التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي ملادة  -أ

 . التربية اإلسالمية

 : مكونات املراقبة املستمرة وتنظيمها الفقرة الثانية:في جاء 

 :املشترك واألولى بكالوريا جميع املسالكلجذع بالنسبة ل

  :20نسبة أهمية مهارة حفظ النصوص الشرعية واالستشهاد بها%, 

  :20نسبة أهمية مهارة تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها%  

 :سنة الثانية بكالورياوبالنسبة لل

  :10نسبة أهمية مهارة تحليل النصوص واستخراج األحكام التكليفية %

 .% ملسلك العلوم اإلنسانية5ع املسالك و لجمي

  :نسبة أهمية مهارة االستشهاد بالنصوص الشرعية بيانا واستدالال

 .ملسلك العلوم اإلنسانية % 10% لجميع املسالك و 20

ضوابط الفروض " :تحت عنوان الفقرة الرابعة كما جاء في 

 :"الكتابية املحروسة
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 ر املرجعي للتقويم استحضار منهاج املادة، ومقتضيات اإلطا

 .باعتبارهما موجهين لبناء الفروض

  بناء وضعية تقويمية دالة ومركبة مناسبة تستثمر مختلف

 (األسناد )النصوص الشرعية ومختلف الوثائق بشكل وظيفي

 : فقرة مكونات االمتحانات املوحدة وتنظيمهاوفي 

  ،االلتزام بما حدده اإلطار املرجعي من مجاالت مضمونية

  .ات مهاريةومستوي

مذكرة التقويم التربوي بالسلك الثانوي اإلعدادي ملادة  -ب

 : التربية اإلسالمية

  : األنشطة املدمجةجاء في فقرة 

  من األنشطة املدمجة التي حددتها الفقرة " استظهار النصوص

 " الشرعية

  :فقرة ضوابط الفروض الكتابية املحروسةوفي 
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 ملرجعي لتقويم املادةاستحضار مبادئ ومقتضيات اإلطار ا. 

  : فقرة مكونات املراقبة املستمرة ومواصفاتهاوأما في 

  :20نسبة أهمية مهارة حفظ النصوص الشرعية واالستشهاد بها%, 

  :20نسبة أهمية مهارة تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها%,  

مذكرة التقويم التربوي بسلك التعليم االبتدائي ملادة  -ج

 . إلسالميةالتربية ا

)االختبارات  فقرة أنواع اختبارات املراقبة املستمرةجاء في 

 :(الشفهية

  ّلى م استظهار القرآن الكريم شفهيا في جميع املستويات عيقو

 .داد السنة الدراسيةتام

  يقوم ترتيل القرآن الكريم وفهم معنى اآليات ابتداء من السنة

 .الثانية

 : "كتابيةضوابط إعداد الفروض ال "وفي فقرة 
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  استحضار منهاج التربية اإلسالمية واإلطار املرجعي لالمتحان

 .االقليمي املوحد

  قصة ...( قابلة  -نصوص شرعية -رسوم -اعتماد أسناد ) صور

 .لالستثمار من طرف املتعلمين واملتعلمات

 : فقرة جدول توزيع النقط على املهارات املستهدفةوفي 

 (6جدول رقم )تهدفةتوزيع النقط على املهارات املس

 العملية القرآن في االختبارات الكتابية القرآن في االختبارات الشفهية السنة
 الشيء الش يء 10من  6 :االستظهار األولى

 // الش يء 10من  7,5 :االستظهار + الترتيل  الثانية
 // 10من  2 :استخراج األحكام 10من7:االستظهار+الترتيل+الفهم الثالثة
استخراج القواعد واألحكام  10من  9 :االستظهار+الترتيل+الفهم الرابعة

 10من  2 :والقيم
// 

استخراج القواعد واألحكام  10من  9 :االستظهار+الترتيل+الفهم ةسالخام

والقيم+ تحليل النصوص 

من  3 :الشرعية واالستشهاد بها 

10  

// 

اعد واألحكام استخراج القو  10من  9 :االستظهار+الترتيل+الفهم ةسالساد

والقيم+ تحليل النصوص 

من  3 :الشرعية واالستشهاد بها

10 

// 
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  :مذكرات التقويمفي قراءة وتحليل لحضور القرآن الكريم  .2

  ة املستمرة بالجذع املشترك باملراقفي نسبة حضور القرآن

%(، تبرز 40وبالسنة األولى بكالوريا قريبة من النصف )

باقي املهارات، وتؤكد على الحضور الوازن للقرآن مقارنة ب

مركزية القرآن وهيمنته على املستوى التقويمي، غير أن هذه 

السنة الثانية بكالوريا لتصل إلى في النسبة ستعرف تراجعا 

% فقط بمسلك العلوم 15% بكل مسالك البكالوريا، و 30

ف س( يضاعِ 2اإلنسانية، رغم أن الغالف الزمني لهذا املسلك)

القرآن ا التراجع في النسبة يقلل من هيمنة باقي املسالك، وهذ

ار يألهمية على اعتبار أن املركزية خ، ويطرح سؤال ا تهومركزي

سنة ختامية للتعليم ا يلثانية بكالور منهاجي، وأن السنة ا

 .ل االلتحاق بالتعليم الجامعي كمحطة تخصصيةباملدرس ي ق
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 ثانية، حضور البعد الوظيفي في تأكيد مذكرة التقويم بالسنة ال

ومذكرة التقويم باالبتدائي، على اعتماد النصوص الشرعية 

في الوضعية التقويمية مع استحضار قابليتها  اأسنادباعتبارها 

 .في من طرف املتعلمينير الوظلالستثما

  مذكرات التقويم على استحضار التأكيد املستمر في كل

ات ومبادئ منهاج املادة، واألطر املرجعية لجميع يمقتض

سالك قبل إعداد الفروض واالمتحانات اإلشهادية، وقد األ 

 .الكريم رآنمركزية وهيمنة القأكدت هذه الوثائق 

  ،مراعاة التدرج في حضور القرآن الكريم بالتعليم االبتدائي

سواء على مستوى االختبارات الشفهية أوالكتابية، بحيث روعي 

، في ذلك سن املتعلم، ومستواه اإلدراكي، ومستوى فهمه

 وقدراته املهارية.
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: مركزية القرآن الكريم في الكتب املدرسية في السنوات رابعا

 اإلشهادية

للنص الشرعي عموما، والنص القرآني خصوصا مكانة مركزية 

ال يمكن الجدال فيها وال االختالف حولها في الكتاب املدرس ي الخاص 

انة بمادة التربية اإلسالمية، ويستمد النص القرآني هذه املك

االعتبارية بصفة ذاتية فيه، كونه وحيا إلهيا، كما يستمدها من 

رتبة عنه في وظيفته وإعماله، ولكونه موردا رئيسا الستمداد تاآلثار امل

املعرفة الشرعية، وبناء املفاهيم واملهارات، وتشكيل االتجاهات 

 واملواقف، واستنباط القيم الدينية العاملية.

ية املقررة، يالحظ حضور النص إن املتأمل للكتب املدرس

القرآني بقوة، خاصة وأن من اإليجابيات واإلضافات النوعية التي 

جاء بها املنهاج الجديد، إدراج القرآن الكريم ضمن مدخل التزكية، 
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في كل مستوى، وجعل القرآن الكريم  أو سور  وتقرير سورة منتقاة

 على املداخل الخمسة.44مهيمنا

قرآنية الواردة في الكتب املدرسية ويمكن تصنيف النصوص ال

 إجرائيا وديداكتيكيا إلى أربعة أنواع رئيسة هي :

 النصوص املؤطرة  .1

 تتصدر جميع الدروس. 

   تسمى النصوص املؤطرة

لدرس، أوالنصوص ل

صوص ناألساسية، أو 

 .االنطالق

 النصوص البنائية .2

  تتخلل املحتوى)التحليل

 واألنشطة( 

 .تعتمد في بناء التعلمات 

 د في بناء وبيان املفاهيم تعتم

 والقيم املركزية في الدرس

 النصوص الدعمية .3

 تدعم املكتسبات التربوية 

 ذات قيمة إضافية 

 تثري التعلمات. 

 

 النصوص التقويمية .4

 تعتمد في الوضعيات التقويمية 

 أثناء التقويم لقياس  ىتستدع

 .املهارات النصية املطلوبة

 

                                                      
 1

 ميع املداخل.في ج ةالحضور الوظيفي للسور املقرر املقصود بالهيمنة هنا  
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لتعليم ل درسيةاملالكتب : مركزية القرآن الكريم في 1

 )املستوى السادس نموذجا( االبتدائي:

املنير في ، في رحاب التربية اإلسالميةالكتب املدرسية املعنية: )

 (.املفيد في التربية اإلسالمية، التربية اإلسالمية

 .الجن( ،القلم ،املرسالت، امللك، املدثر ،نوح ،)الحاقة السور املقررة:

قررة عدديا في امل جدول بياني لحضور السور  - أ

 (7)جدول رقماملداخل األخرى 

 املداخل     

 

 الكتاب املدريس

ت ال
دة

عقي
ل  ا

ة 
يكي

 

داء
قت الا

ابة 
تج

س 
الا

 

ط
س

لق ا
 

مكة
احل

وع 
جملم

ا
 

 33 06 06 06 07 08 الرحاب 

 14 01 00 00 04 09 املفيد

 21 01 02 00 05 13 املنري
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توزيع السور حسب التوظيف الديداكتيكي في دروس  - ب

 (8)جدول رقم داخل األخرى:امل

 التوظيف ادليداكتييك 

 الكتاب املدريس 

النصوص 

 املؤطرة

النصوص 

 البنائية

 النصوص التقوميية النصوص ادلمعية

 2 00 01 26 الرحاب

 04 05 03 02 املفيد

 03 02 12 07 املنري

 : اتمالحظ

 في التقويم والدعم. يةنصوص قرآن 05في كتاب الرحاب تم إدراج 

 نص قرآني واحد في التقويم العام. جتاب املفيد تم إدرافي ك 

 في كتاب "املفيد" غياب توظيف السور املقرر في الكتاب املدرس ي (

بمدخل  "املنير"، وفي كتاب "بمدخلي "االستجابة" و"القسط

 ".االستجابة"

  مدخل  في ةللنص القرآني الخاص بالسور املقرر الغياب الجلي

 و"املنير". الحكمة بكتابي: "املفيد"

  خلل في الكتب املدرسية على مستوى استيعاب مركزية وجود

 القرآن الكريم.
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 : مركزية القرآن الكريم في مقررات الثانوي اإلعدادي2

 )الثالثة إعدادي نموذجا(:

الحديد عدديا في املداخل  جدول بياني لحضور سورة - ت

 (9)جدول رقم األخرى:

 املداخل       

 

 الكتاب املدريس
لز ا

دة
عقي

ل  ا
ة 

يكي
 

داء
قت الا

ابة 
تج

س 
الا

 

ط
س

لق ا
 

مكة
احل

وع 
جملم

ا
 

 16 02 04 03 02 05 الرحاب

 25 00 02 10 06 07 املنار

 21 05 02 05 03 06 الرائد

توزيع السورتين حسب التوظيف الديداكتيكي في دروس  -ب

 (10)جدول رقم املداخل األخرى:

 التوظيف دليداكتييك    

 الكتاب املدريس

النصوص 

 املؤطرة

النصوص 

 البنائية

النصوص 

 ادلمعية

النصوص 

 التقوميية

 03 02 02 13 الرحاب

 00 06 05 06 املنار

 01 01 02 16 الرائد
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 خالصات واستنتاجات

  إدراج سورتين قرآنيتين في السنة الدراسية )سورة الحشر

 وسورة الحديد(. 

  نسبة تغطية الشطر القرآني املقرر من سورة الحديد

 عات املداخل في "الرحاب" أكثر منه في "الرائد" و"املنار".ملوضو 

  ارتباط بعض مضامين املداخل بسورة الحديد ظاهر جلي، في

حين يبدو ارتباط البعض اآلخر منها بالسورة خفي وغير ظاهر، وهذا 

يتطلب تدبرا عميقا ومتأنيا في السورة من أجل إبراز ذلك الترابط 

 وتوضيحه.

  املدرسية للسورة القرآنية في مرحلة عدم اعتماد الكتب

"التقويم"، بحيث لم ترد آيات من السورة املقررة إال مرة واحدة في 

الكتابين "الرائد" و "الرحاب"، وثالث مرات في كتاب "املنار"، وهي 

 نسبة قليلة جدا نظرا ألهمية التقويم في العملية التعليمية التعلمية.
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 يفية النصوص قصد عدم استحضار الكتب املدرسية لوظ

استثمارها في مرحلة بناء الدرس، ال سيما إذا علمنا أن املنهاج الجديد 

 تستحضر وظيفية النصوصيلح على "اعتماد مقاربات ديداكتيكية 

من أجل استثمارها".  كما أن دفتر التحمالت الخاص باملادة واملتعلق 

عدادي نص بتأليف وإنتاج الكتب املدرسية بسلك التعليم الثانوي اإل 

 بدوره على" اعتماد القرآن الكريم مرجعا معرفيا مؤطرا ملختلف

املفاهيم والقضايا املتداولة في كل املداخل واالشتغال عليه 

وظيفيا بحيث يؤطر املعارف املتداولة عند إنجاز 

 "املداخل...وتوظيف النصوص الشرعية بنائيا...

 (السنة األولى باكالوريا)مركزية القرآن الكريم في الكتاب املدرس ي،  :3

 منار التربية اإلسالمية( //)في رحاب التربية اإلسالمية
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جدول بياني لحضور )سورة يوسف( عدديا في املداخل 

 (11)جدول رقماألخرى 
 املدخل

ة  الكتاب املدريس
يكي ت

 ال

دة
عقي

ل ا
داء 

قت الا
ابة 

تج
س 

الا
 

ط
س

لق ا
 

مكة
احل

وع 
جملم

ا
 

 25 7 5 2 3 8 يف رحاب الرتبية الإسالمية

 57 9 13 10 11 14 منار الرتبية الإسالمية

 من خالل هذا الجدول نالحظ ما يلي :

 ."حضور آيات سورة يوسف في "املنار" أكثر منه في "الرحاب 

  حضور آيات سورة يوسف في مدخل التزكية/ العقيدة أكثر

 من املداخل األخرى في الكتابين املدرسيين معا.

   يوسف في مقرر " الرحاب.."  آليات سورة القليلالحضور

 واضح في مدخل "االستجابة".

   آليات سورة يوسف في مقرر"املنار" واضح  القليلالحضور

 في مدخل "الحكمة".



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[125] 

 

توزيع سورة يوسف حسب التوظيف الديداكتيكي في دروس 

 (12)جدول رقماملداخل األخرى 

 التوظيف ادليداكتييك        

 الكتاب املدريس
ص 

صو
لن ا

رة
ؤط

امل
 

ا
ص 

صو
لن

ية
ئ نا

لب ا
ص  

صو
لن ا

ية
مع

ادل
ص  

صو
لن ا

ية
مي و

لتق
ا

 

 2 9 7 7 يف رحاب الرتبية الإسالمية

 8 7 18 24 منار الرتبية الإسالمية

 (13)جدول رقمحضور سورة يوسف في حصص التقويم والدعم

 احلصة        

 كتاب املدريسال 

 التقومي وادلمع

 6 يف رحاب الرتبية الإسالمية

 18 سالميةمنار الرتبية الإ 

 

يالحظ جليا الحضور الوازن آليات سورة يوسف في حصص 

التقويم والدعم الخاصة بالكتاب املدرس ي "املنار"، حيث إن العدد 

يفوق ثالث مرات ما يوجد في الكتاب املدرس ي "الرحاب"، ولعل هذا 
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فقد األمر راجع باألساس إلى أن فريق التأليف لكتاب "الرحاب" 

تتجلى في إنجاز نشاطين اثنين هما: "إنتاج خصص حصصا لألنشطة 

، و"إعداد مطوية 1مجلة تالميذية، حائطية أو إلكترونية أو ورقية"

 .2تحسيسية بالوقاية من األمراض املنقولة جنسيا"

ثمار الكتابين إال أن التساؤل الذي يطرح هو كيفية است

آليات سورة يوسف على املستوى  واملنار" املدرسيين "الرحاب

 يداكتيكي التطبيقي لتحقيق الوظيفية والنسقية.الد

 رحاب التربية اإلسالمية" نسجل ما يلي:في " :لكتاب املدرس يفي ا

  اإلشارة ضمنيا إلى مبدأ الوظيفية ومبدأ النسقية، من خالل

ما ورد في مقدمة "الرحاب"  )...واستثمار التكامل القائم بين سورة 

ال بين القيم القرآنية الكبرى يوسف عليه السالم، التي تعد نصا واص

                                                      
1
 (72، في رحاب التربية االسالمية السنة األولى باكالوريا، )ص : 2017فريق التأليف، - 
2
 (.136نفسه )ص : - 
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وبين املداخل الخمسة: التزكية واالقتداء واالستجابة والقسط 

 .1والحكمة...(

  تصدير فريق التأليف كل درس من دروس املداخل األخرى

، واملالحظ أن 2"أهتدي وأوظفبآية من سورة يوسف تحت عنوان :"

 هذه اآلية تخدم الدرس.معانيها 

  ي فتعلمات املقطع القرآني وتوظيفها التنصيص على استثمار

دروس املداخل األخرى، وذلك بذكر امتدادات هذه التعلمات في 

 .3املداخل األخرى 

  تحت عنوان فلسفة املنهاج نقرأ ما يلي :"وقد احتل القرآن

الكريم الصدارة في تأسيس عناصر املنهاج، إذ يمثل األساس املعرفي 

ية لسورة يوسف....مما أتاح لكل املداخل اعتبارا للوحدة البنائ

                                                      
1
 (3) ص : ( 72، في رحاب التربية االسالمية السنة األولى باكالوريا، )ص : 2017فريق التأليف،  - 
2
 ( على سبيل املثال.34، 30، 26، 22، 18نفسه ) ص : - 
3
 ( مثال.17نفسه ) ص : - 
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للسورة أن تغطي كل مساحات املنهاج ومفاهيمه وقضاياه من خالل 

االنسجام الداخلي لكل مدخل، والتكامل األفقي بين املداخل، مما 

يتطلب عناية في قراءة السورة قراءة متدبرة متأنية تسمح بتحليل 

 1ات املنهاج..."آياتها واستخراج عبرها، وربطها ربطا مباشرا بباقي مكون

هذا النص يوضح بشكل جلي استحضار فريق التأليف لهيمنة 

السورة القرآنية، وضرورة توظيفها واستثمارها في دروس املداخل 

 األخرى.

إشارة لهيمنة السورة املؤطرة  على العكس من ذلك، ال نجد أي

املدرس ي:  كتابلس املداخل األخرى، ال في مقدمة اها في درو تيووظيف

ياب يطرح وهو غ ،3وال في كيفية استعماله، 2ر التربية اإلسالمية""منا

  .لكتابا لهذا أكثر من تساؤل بالنسبة

                                                      
1
 (.3في رحاب التربية اإلسالمية)املقدمة، ص : - 
2
 (.2منار التربية اإلسالمية )ص :  ،2017فريق التأليف، - 
3
 (3نفسه )ص : - 
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فإننا نسجل ما بكتاب "املنار" أما في ثنايا دروس املداخل األخرى 

 يلي :

 .حضور آيات من سورة يوسف في أغلب نصوص االنطالق 

 توظيف آيات من سورة يوسف في أغلب نصوص االنطالق. 

 .توظيف آيات من سورة يوسف في تحليل الدروس 

  غياب توظيف سورة يوسف في درس ي االستجابة )الزواج

 والطالق( على مستوى نصوص االنطالق.

نستنتج أن فريق تأليف الكتاب املدرس ي "املنار" كان أكثر ف

تطبيقا ملبدأ امتداد السورة املؤطرة في دروس املداخل، ولو أننا لم 

 لذلك ال في مقدمة الكتاب، وال في كيفية استعماله. نجد أية إشارة

 السنة الثانية بكالوريا (): مركزية القرآن في الكتب املدرسية4

  جدول االحصاء العددي ملدى هيمنة السورة املؤطرة )سورة

 :(14)جدول رقم يس( حسب املداخل
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 املدخل 

 

 الكتاب املدريس

دة
عقي

ل  ا
ة 

يكي ت
ال

 

داء
قت الا

ابة 
تج

س 
الا

 

س
لق ا

 ط

مكة
احل

وع 
جملم

ا
 

 25 4 6 4 4 7 حاب الر 

 38 4 8 8 4 14 نار امل 

 

  التوظيف  يس(حسب السورة)سورة مركزيةجدول

 (15)جدول رقم الديداكتيكي في دروس املداخل 

 التوظيف ادليداكتييك      

 

 الكتاب املدريس

ص 
صو

لن ا

رة
ؤط

امل
ص  

صو
لن ا

ية
ئ نا

لب ا
ص  

صو
لن ا

ية
مع

ادل
ص  

صو
لن ا

ية
مي و

لتق
ا

 

 00 00 02 23 اب الرتبية الإسالميةيف رح

 01 01 17 19 منار الرتبية الإسالمية

     

  جدول االحصاء العددي ملدى هيمنة السورة املؤطرة )سورة

 (16)جدول رقم  يس( في حصص التقويم والدعم

 التقومي وادلمع احلصة
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 الكتاب املدريس

 6 يف رحاب الرتبية الإسالمية

 8 منار الرتبية الإسالمية

 :قراءة في الجداول اإلحصائية 

 ( درسا اذا ما 20بلغ عدد دروس املداخل في كل كتاب مدرس ي )

 .استثنينا مدخل التزكية ) القرآن الكريم (

)سورة يس ( حضور وباستقراء الجدول يمكن تحديد معدل  

 (17)جدول رقم في كل مدخل كاآلتي: 

 رس معدل حضور النص القرأ ين يف لك د الكتاب املدريس

 1,25 يف رحاب الرتبية الإسالمية

 1,85 منار الرتبية الإسالمية

  مرة كتاب الرحاب في توظيفه للنص  12يفوق كتاب املنار

 القرآني.     
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  ) وظف كتاب املنار النص القرآني في مدخلي التزكية )العقيدة

 واالستجابة، عددا مضاعفا مقارنة بكتاب الرحاب.

 النص الشرعي في مداخل )االقتداء  فيتتقارب أعداد مرات توظ

 والقسط والحكمة( بين الكتابين معا.

 التربية  رحابفي " باستثناء مدخل التزكية )العقيدة(، فإن كتاب

ب النص القرآني )سورة يس( في كل املداخل، ما غيَّ  "اإلسالمية

 عدا مرتين في مدخل االقتداء. 

 تاب "في كفي  1.5صوص املؤطرة لكل مدخل معدل ) نال بلغت

 (."التربية اإلسالمية منار"كتابفي   0.95/  "التربية اإلسالمية رحاب

  1,5معدل حضور النص القرآني في حصتي التقويم والدعم ) بلغ 

التربية  منار "في كتاب 2/ "اإلسالمية التربية رحابفي " في كتاب 

 (."اإلسالمية

 مالحظات واستنتاجات:  -1
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 على املستوى البيداغوجي:

 ل حضور آيات السورة املؤطرة ملداخل الثانية بكالوريا يدل معد

لكل درس( على التوظيف  1,25/1,85بالكتابين املدرسيين )

منهاج املادة املحتشم للنص القرآني، بحيث ال يرقى إلى احتفاء 

 ص القرآني ومركزيته.نووثائقها بهيمنة ال

 ى ص القرآني، يشير إلنالكتابين املدرسيين في توظيف ال تفاوت

خلل في استيعاب الرؤية املنهاجية املؤسسة على مركزية القرآن، 

وقد برجع األمر إلى غياب التكوين القبلي ملؤلفي الكتب املدرس ي 

بما يضمن استيعاب مستجدات املنهاج، أو إلى السرعة التي 

أو إلى خلل في املصادقة على  ،حكمت تأليف الكتاب املدرس ي

لتحمالت التي أكدت على كتب مدرسية لم تستجب لدفاتر ا

 مركزية القرآن.
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  التربية اإلسالمية"  رحاب"في نصوص االنطالق التي صدرها كتاب 

التربية  منار"بعنوان " أتأمل وأتساءل "، وصدرها كتاب 

ن ربط و بعنوان" أقرأ وأتدبر"، أراد من خاللها املؤلف اإلسالمية"

الربط في هذا  فحصل تعسف واضحاملداخل بالسورة املقررة، 

مما بجلي بوضوح الخلل في استيعاب التصور املنهاجي ملعنى 

فية والنسقية يلقرآنية على املداخل، ومعنى الوظالهيمنة ا

 كاختيارات منهاجية.

 على املستوى الديداكتيكي:

  التغييب الكلي أو شبه الكلي للنص القرآني املؤطر أثناء بناء

التربية اإلسالمية" ب رحا"في  كتابالتعلمات ودعمها وتقويمها في 

بشكل عام، أحدث  التربية اإلسالمية" مناركتاب "و  ،بشكل خاص

فجوة عميقة بين التنظير املنهاجي والتنزيل على مستوى التأليف 

املدرس ي، ولهذا انعكاس على مستوى الفعل التعليمي إذا أخذنا في 
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سا في االعتبار عالقة األستاذ بالكتاب املدرس ي الذي يعتبره مرجعا أسا

 بناء التعلمات.

  في مقابل التغييب الكلي أو شبه الكلي للنص القرآني املؤطر

نجد أن جل املداخل قد اختار لها املؤلفون نصوصا قرآنية أخرى 

نصا قرآنيا كمثال في كتاب املنار مدخل  24) :وبشكل مستفيض

نصوص فقط من سورة  3سالم" منها القسط " حق هللا: االعتزاز باإل 

مع تسجيل عدم وظيفية الكثير منها، مما يعد خلال  يس"(،"

 بيداغوجيا وديداكتيكيا ال يخدم توجهات املنهاج الجدبد.

  حضور النص القرآني في حصة التقويم والدعم بمعدل

نصين في كل حصة ليس مؤشرا على استيعاب مدلول الهيمنة 

القرآنية، بل على العكس كرس التجزيئية بين املداخل، واستبعد 

لوظيفية والنسقية في التقويم، عندما فصل النص القرآني عن باقي ا

 املداخل خاصة كتاب املنار.
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اختيارات الكتابين املدرسيين مقارنة باختيارات املنهاج على 

 مستوى التعامل مع النص القرآني:

 كتاب املنار: - أ

  (، انعدمت اإلشارة ال من قريب وال 2في مقدمة الكتاب )ص

 ية القرآن الكريم، وهيمنته على املداخل.من بعيد إلى مركز 

  في فقرة كيفية استعمال الكتاب املدرس ي، كرس املؤلفون

الفصل بين القرآن الكريم باعتباره مقصودا لذاته قراءة وفهما، وبين 

اعتباره مقصودا لغيره في بناء التعلمات، واكساب املهارات، بحيث لم 

املدرس ي إلى مركزية القرآن  تشر مراحل بناء الدرس املحددة في الكتاب

 في كل مرحلة تعليمية. 

  أكد الكتاب املدرس ي في فقرة " املنهاج الدراس ي ملادة التربية

اإلسالمية " على املهارات األساسية التي حددها املنهاج واملتعلقة 

بالنص القرآني )فهما، وداللة، واستنباطا، واستدالال...(، وفي املقابل 
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م في ثنايا املداخل ال على مستوى البناء وال على لم يف بهذا االلتزا

 مستوى التقويم.

 كتاب الرحاب:   - ب

  تم التأكيد بشكل واضح في مقدمة الكتاب على مركزية

سعى هذا الكتاب إلى ... ي(: " 3القرآن وهيمنته حيث جاء فيها )ص

استثمار التكامل القائم بين نسق النص القرآني، وبين سورة )يس( 

، لقرآنية الكبرى واملداخل الخمسة"صا واصال بين القيم اباعتبارها ن

سفة املنهاج، لونفس التأكيد أشير إليه في فقرة الحقة مرتبطة ببيان ف

جاء فيها: " وقد احتل القرآن الكريم الصدارة في تأسيس عناصر 

املنهاج، إذ يمثل األساس املعرفي لكل املداخل من حيث اعتبار 

)يس(، وتماسك أحداثها"، وهذا التأكيد الوحدة البنائية لسورة 

النظري لم تحفل به مواضيع املداخل كما تبين من الجداول 

اإلحصائية أعاله، فباستثناء النص القرآني الذي اعتبره املؤلفون نصا 
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، نجد أن هة  مع ما لوحظ من تعسف في اختيار رابطا للمدخل بالسور 

 ،االستجابة ،االقتداء ،العقيدة -بناء التعلمات في مداخل )التزكية

الحكمة( بالكتاب املدرس ي كامال لم تتعد نصين فقط، وهذا  ،القسط

 يناقض ما أكدته مقدمة الكتاب.
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 وتحليلها نتائج االستمارةعرض  املبحث الثالث:

 :أ ول جممتع وعينة البحث

 (1رقم )مبيانالجنس  .1

 

 

 سلك التدريس .2

 (2)مبيان رقم

 

 

 

التعلمي الثانوي سليك أ ساتذة  ث عينات متقاربة منشارك يف اجناز اس امترة البح

 ضعف مشاركة  لوحظماكنية املقارنة والتحليل، يف املقابل اإ  أ اتح مما ،الإعدادي والتأ هييل

 كرث من دلةل.أ  عينة الابتدايئ وهو مؤرش حيمل 

 (3)مبيان رقم          املجال الجغرافي .3
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 قابلتالانامتء احلرضي شنس بة ن حبيث أ  ، جغرافية جممتع عينة البحثشنسب تفاوتت 

تيح فرصة املقارنة، والتحليل املوضوعي لرؤية مما ي  الانامتءين القروي وش به احلرضي، شنس بة

 عينة البحث عىل اختالف جممتعات انامتهئا. 

 (18)جدول رقم جغرافي لعينة البحثالتوزيع ال 

 النس بة املئوية العدد ال اكدمييات اجلهوية

 %32.2 40 سطات ، للرتبية والتكوين جلهة البيضاء ةال اكدميية اجلهوي

 %14.51 18 ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين مالل خنيفرة

 %2.41 3 للرتبية والتكوين جلهة طنجة تطوان احلس مية الااكدميية اجلهوية

 %4.83 6 للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال القنيطرة ال اكدميية اجلهوية

 %2.41 3 ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرش 

 %10.48 13 مراكش أ سفي جلهة ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 %13.70 17 ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة

 %1.61 2 الساقية امحلراء العيون للرتبية والتكوين جلهة ال اكدميية اجلهوية

 %5.64 7 درعة اتفياللت للرتبية والتكوين جلهة اكدميية اجلهويةال  

 %8.06 10 مكناس – فاس للرتبية والتكوين جلهة ال اكدميية اجلهوية

 %3.22 4 واد نون لكممي للرتبية والتكوين جلهة ال اكدميية اجلهوية

 %0.80 1 واد اذلهب ادلاخةل للرتبية والتكوين جلهة ال اكدميية اجلهوية

 %100 124 اجملموع
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حرصنا يف هذا البحث عىل متثيلية مجيع ال اكدمييات اجلهوية عىل اختالف وتنوع 

عىل كشف املعطيات ادلاةل،  ساعد صادية والاجامتعية...، ممابنياهتا الثقافية والاقت

 والاحصاءات الشمولية جملمتع البحث.

 (19)جدول رقم )األقدمية في التدريس )عدد السنوات .4

 النس بة املئوية العدد التدريس س نوات

ىل  1من   %45.96 57 س نوات 5اإ

ىل  6من   %16.93 21 س نوات 10اإ

ىل  11من   %6.45 8 س نوات 15اإ

ىل  16من   %17.74 22 س نوات 20اإ

ىل  21من   %4.83 6 س نوات 25اإ

ىل  26من   %7.25 9 س نوات 30اإ

ىل  31من   %0.80 1 س نوات 35اإ

 %100 124 اجملموع
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 ( 4رقم )مبيان

 

يقل عن  عهد ابملامرسة املهنية للتعلمي، يف املقابل ما لال  وحديث %45يقل عن  ما ل

س نة أ قدمية يف التعلمي، ويه شنسب داةل س تفيد يف  16من املامرسني جتاوزوا  30%

 حتليل نتاجئ البحث.

 اثنيا: املؤهالت العلمية

 (20)جدول رقم  ما يه أ خر شهادة علمية حصلت علهيا؟ .1

 النس بة املئوية العدد الشواهد التعلميية

 %64.51 80 الإجازة

 %29.03 36 املاسرت أ و ما يعادهل

 %6.54 8 ادلكتوراه

 %100 124 اجملموع
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 (5مبيان رقماملؤهالت العلمية: )

 

 

 

 

 

 

جازة واملاسرت وادلكتوراه، واملالحظ ت  تنوع شهادات عينة البحث بني أ سالك الإ

جازة ق  .%6مقابل ادلكتوراه اليت مل تتعد  %60د جتاوزت أ ن شنس بة الإ

 (6)مبيان رقم أ خر شهادة همنية حصلت علهيا؟ .2. 
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من خالل املبيان يتضح تنوع وتفاوت التكوين واختالف اجلهات امللكفة به، 

ويقارب شنس بة النصف خرجيو املراكز اجلهوية للرتبية والتكوين، وتشلك شنس بة التوظيف 

 .%18عن  املبارش ما ل يقل

 اثلثا: الاطالع عىل الواثئق الرمسية

 (7)مبيان رقم: تدرسه عينة البحثذلي املهناج املعدل اخلاص ابلسكل ا .1

 (8مبيان رقم ): عينة البحث الإطار املرجعي اخلاص ابلسكل اذلي تدرسه .2
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   (9)مبيان رقم عينة البحث مذيكرة املراقبة املس مترة اخلاصة ابلسكل اذلي تدرسه .3

  

ذا اكن اجلواب   (10)مبيان رقم : "نعم"، ما هو شلك الاطالع؟بـ اإ
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، %95يظهر من شنس بة الاطالع عىل واثئق املادة وعىل رأ سها املهناج قد قاربت 

ن  %5وهذه النس بة رمغ ارتفاعها وترصحي شنس بة  عىل عدم اطالعهم عىل هذه الواثئق، فاإ

عن شلك هذا الاطالع، حيث اتضح القصد من السؤال هو ما يوحضه السؤال املوايل 

منا توزع بني ادلورات التدريبية  أ ن شنس بة الثلث فقط مل يكن اطالعها بشلك خشيص، واإ

اكن اطالعهم خشصيا  %70واللقاءات التاطريية مع مفتش املادة، ويف املقابل فأ كرث من 

 مما قد ينعكس عىل تفاوت مس توى الفهم والتزنيل السلمي.

 ن يف املامرسة الصفيةرابعا: مركزية القرأ  

 (11)مبيان رقم   مب تس تفتح تدبري حصة املقطع القرأ ين؟ 

، يف %58يربز اس تفتاح املدرس ابلمتهيد يف حصة املقطع القرأ ين بنس بة أ كرث من 

للمدخل الاشاكيل، والسؤال ليس  %24، للوضعية املشلكة، وشنس بة %17مقابل شنس بة 
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منا لرصد أ س باب الاختيا ر ومدى انطالقها من قواعد علمية واحضة، مقصودا ذلاته، اإ

 وهذا ما س يوحضه السؤال املوايل.

  املدخل   الوضعية املشلكة   المتهيد ( بـ ملاذا تس تفتح(
1

 ؟ 

ررات استفتاح املقطع بماألجوبة املتعلقة بباستقراء 

مكن تسجيل يالقرآني بأحد االختبارات السالفة الذكر 

 املالحظات اآلتية: 

 يمكن تقسيمها إلى: ر التمهيد:مبررات اختيا - أ

 :من قبيل )الوضعية املشكلة ال  مبررات انطباعية

تصلح ولكن أحيانا أعتبر سبب النزول وضعية مشكلة / 

ثارة انتباه التالميذ / القرآن الكريم ال إل ،صراحة أفضل التمهيد

يستحسن فيه وضع املتعلم في اشكالية/ ال أجد أن األمر 

لقناعتي ان ما  -تشويق املتعلمينيستدعي وضعية مشكلة/ ل

                                                      
 

1
 (265 إلى  ص   254انظر تفاصيل الجواب في امللحق الثالث ) من    ص    
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هو  -هو االنسب -يسمى وضعية مشكل ال تجدي في هذا الباب

تألفه  -العادة  –الن القران الكريم ليس فيه مشكل  -اختيار

 ال أعلم( -الطبائع وفيه التنوع

 من قبيل )صعوبة مبررات غير علمية وغير دقيقة :

معاني صعوبة ايجاد وضعية تستوعب  -الوضعية واالشكال

صعوبة  -لصعوبة رصد الفرضيات من املقطع القرآني -املقطع

خشية تسرب  -لقدسية النص القرآني  -صياغة اشكال واضح

ألن املقطع القرآني مقصود لذاته فيحتاج  -الفرضيات الخاطئة

طرح  -املتعلم إلى مقدمة تمهيدية تحفزه على تلقي الخطاب

د يضيع معها اشكال مسبق أو وضع املتعلمين في وضعية ق

الوجدان بفعل ما تتطلبه من بذل الجهد في املناقشة وطرح 

ألن نصوص القرآن  -للقرآن الكريم خصوصية -الفرضيات

حيح الكريم قطعية و ال يمكن أن تخضع ملنطق االفتراض الص
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بات القضايا فأعتقد أنه ال ثالقرآن نستعمله إل -او الخاطئ

في درس ي القرآن الوضعيات ال تصلح  -يجوز التشكيك فيه

عدم كفاية  -والعقيدة تجنبا للتشويش على عقيدة املتعلم

 الوقت(

 مبررات اختيار املدخل اإلشكالي: -ب

 ما يلي:  تسجيلبتأمل مبررات أصحاب هذا االختيار يمكن 

  :مبررات تتسم باالنطباعية وعدم الوضوح والدقة من قبيل

 -عنجأنسب و أ -لفئةباإلضافة إلى ا هيغة الدرس هي التي تتحكم في)ص

األساليب على حسب موضوع  حدأكون يقد  -لتحفيز التعلمات

القرآن كالم هللا ويجب أن يعرف التالميذ  - تهوقضيالشطر القرآني 

ثارة استفهامهم إتعلمين و لشد انتباه امل  -أهمية اإلقبال عليه

لكون القرآن يحتوي على مشكالت حياتية تحتاج  -فضولهم املعرفي

 لصعوبة ايجاد وضعية مناسبة.( -التأمل
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  مبررات يتم فيها الخلط بين املشكلة واالشكالية، وبين املدخل

االشكالي والوضعية املشكلة من قبيل: ) هو الذي يضع املتعلم في قلب 

من أجل خلق الدافع و الحافزية لبناء  -الظاهرة التي ينبغي دراستها

بعد قراءته و  رآنيالشطر الق تعلمات او تمثل قيم مضمنة في آيات

كي أطرح  -يحفز على املشاركة الفعالة الخادمة للدرس -دراسته 

اإلشكاالت التي يعالجها املقطع و أدفع املتعلمين إلى التطلع للحلول 

 -الربط بالواقع ومحاولة استثارة املتعلمين -القرآنية تشويقا لهم

نوع احيانا باملدخل االشكالي واحيانا بالوضعية املشكلة حسب 

ألن الغاية خلخلة  -يراد من االيات االجابة عن االشكال -.املقطع

معارف املتعلم وخلق نوع من الالتوازن املعرفي لديه حتى يحس بعدم 

كفاية موارده ويطمح في موارد )تعلمات( جديدة تساعده على تجاوز 

املدخل االشكالي ينبني على تعلمات املقطع القرآني  -...هذا الالتوازن 

شكالية هي التي تحدث اإل  -.ابق، وبه يتم الربط مع املقطع الالحقالس
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ضطراب املعرفي لدى املتعلم مما يدفعه إلى التركيز ما يسمى باال 

وتجاوز القراءة السطحية والظاهرية للمقطع القرآني إلى القراءة 

في وتصحيح التدبرية االستنطاقية بقصد استعادة التوازن املعر

ن الكريم وتحكيمه في حل القضايا آقة في القر ثالالتمثالت واستعادة 

تحفيز  - صعدةاإلنسانية املعاصرة على كافة األ  األزماتو اإلشكاالت و 

فعية نحو التالميذ من خالل وضعهم أمام إشكال يولد لديهم الدا

لنجيب عنه من خالل القضايا التي  -تعلمينلرصد تمثالت امل  التعلم

نه أسهل في التناول من الوضعية وأيضا لكو  -يتضمنها املقطع القرآني

 احتراما لقداسة القرآن.(

 مبررات اختبار الوضعية املشكلة: -ج

، نجد %17على ضعف نسبة أصحاب هذا االختيار التي بلغت 

املبررات املعقولة، في حين ابتعد بعضها اآلخر واتسم المس بعضها أن 

 كاآلتي:  باالنطباعية والتقليد ليس إال، ويمكن جرد أمثلتها
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 :الغاية  مبررات تقترب من اختيارات منهاج املادة: من قبيل (

من التعلم هو تصحيح التمثل الخاطئ عن طريق التمثل الصائب 

والقرآن الكريم مؤطر لسلوك االنسان فيميز بين الصواب والخلل. 

سيناريو بيداغوجي محرك ، والوضعية املشكلة مظنة تحقيق ذلك

تعلمية وينمي مجموعة من الكفايات التي تنص للعملية التعليمية ال

تحدد املهارات بدقة وتقيس مستوى الذكاء  -عليه األطر املرجعية

ألن الضوابط البيداغوجية تنص على  -والقدرة على حل املشكلة

وذلك من خالل  لتحفيز املتعلمين على االقبال على التعلم. -ذلك

ألن القران  ،لكفاياتحسب املقاربة با ،اقحامهم في الفعل التعلمي

ولى أ والعتباره في ذاته، الكريم لكونه السند والدعامة لبقية املداخل ،

حكام ما يصادفه من أذهان الناشئة مرجعيته في أن يثبت في أ

إثارة  -معليه فيها القيم وتتنازع االحكا اشكاالت في حياته تلتبس

رة اثا -التفاعل قصد استخالص الفرضيات األولية حول الدرس
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عمال بالتدريس  -االنتباه وحصر الذهن وتمليك الدرس للمتعلم

إلثارة االنتباه واإلطالع  -ج الجديداالن هذا ما جاء به املنه -بالكفايات

 على تمثالت املتعلمين(.

 :نظرا  -) لنجاعتها  مبررات انطباعية غير دقيقة من قبيل

ر قادرين على فهم غي ،لضيق الوقت واعتبارا ملستوى التالميذ املتدني

جل إثارة انتباه املتعلمين ملعرفة أمن  -شكاليإلالتعامل مع املدخل ا

حتى أضع املتعلم في السياق العام  -موضوع السورة او سبب نزولها

ن املفتش التربوي أل  -إلى عالقة هذا املقطع بالدرس لآليات، ثم ننتقل

ينساق في  لوضع التلميذ في سياق إشكالي يجعله -أرشدنا إلى اعتمادها

 ثارة انتباه التالميذ(إل -بناء الدرس بشكل سلس

 استنتاج

بعد جرد مختلف املبررات عن أسباب اختيار ) املدخل االشكالي/ 

الوضعية املشكلة/التمهيد( نجد أن جلها يؤكد ما أسلفناه سابقا 
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بخصوص االطالع على وثائق املادة، وشكل االطالع عليها، حيث 

اج مادة التربية اإلسالمية على مستوى تتعارض واختيارات منه

ومنها اعتماد وضعيات  ،املقاربات البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم

تعلمية ذات معنى بالنسبة للمتعلم، ومنها اعتماد مقاربات 

ديداكتيكية تستحضر وظيفية النصوص من أجل استثمارها 

ط لدى واستهداف تنمية مهارات االستدالل واالستشهاد واالستنبا

 بررات:بين املواألنكى من ذلك أن يكون من ، املتعلم

 .) اختيار التمهيد هو قول أحدهم: )ال أعلم 

  اختيار الوضعية املشكلة هو قول البعض: )ألن املفتش

 التربوي أرشدنا إلى اعتمادها(.

  اختيار املدخل اإلشكالي هو قول بعضهم: )صيغة الدرس هي

 إلى الفئة(. باإلضافة ،التي تتحكم في الدرس
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 (12)مبيان  هل تعمتد توثيق السورة القرأ نية املقررة؟ 

 

جل عينة البحث رصحوا اعامتدمه توثيق السورة القرأ نية املقررة، 

( رصحت بعدم اعامتده، والقصد من السؤال معرفة %8ابس تثناء شنس بة قليةل)

 وايل. مدى توظيفهم التوثيق يف بناء التعلامت وهذا ما س يوحضه السؤال امل
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 هل توظف حمتوى التوثيق يف الربط ابملفاهمي املَُدرَّسة يف ابيق املداخل؟

 (13)مبيان رقم 

 

 -التأطير في املنهاج املعدل  كما كان متوقعا وتأسيسا على ضعف

تجاوز في نسبة كبيرة االطالع الشخص ي كما أكدته عينة يحيث لم 

لنصف بقليل فإن من نتائجه أن نسبة أقل من ا -البحث سالفا

( ال توظف محتوى التوثيق في الربط باملفاهيم املدرسة في باقي 40%)

املداخل، وبالتالي تغييب الوظيفية التي ألح عليها منهاج املادة، وباقي 

 مستقال ال االوثائق، وتجزيء التعلمات بحيث يصير التوثيق جزء

 عالقة له بالحقه. 
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بط التوثيق باستقراء إجابات عينة البحث عن أسباب ر و 

سة في باقي املداخل َدرَّ
م
 : صنفان متكامالنيتضح أنهم  ،باملفاهيم امل

يق وأنه مهم في الربط ثيستحضر وظيفية التو  الفريق األول:

بقدر عالقة محتواه بمفاهيم املداخل، ومن أمثلة ذلك: )من جملة ما 

يتعلق بالتوثيق موضوع السورة العام وهو الرابط والناظم لجميع 

ألن له عالقة  /املداخل التي تؤطرها السورة بموضوعاتها دروس

فمثال توثيق السورة هي مكية. تعالج أمور العقيدة  ،باملداخل

ذلك أن استحضار /ربط بينهاأ /املداخل تشير إلى ذلك /والغيب

القضايا املحورية التي تعالجها السورة بشكل سليم يمكن من تحقيق 

إذا كانت هناك عالقة بين  /ملداخلهيمنة النص القرآني على بقية ا

و تشريعي فوجب أما متعلقة بما هو عقدي إنها أل /اهيمفالتوثيق وامل

ألن السورة  /ربطها باملفاهيم املدرسة خصوصا في مداخل بعينها
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 إ ،ن تكون ناظمة لكل دروس املداخلأة يجب ر املقر 
ً
يجب التذكير  ذا

 دروس(بناء ال وبكل ما يفيد فيها في بها وبتوثيقها

يستحضر التكامل بين املداخل، ومركزية السورة  الفريق الثاني:

أهمية  اعتبر ربط التوثيق بمفاهيم املداخل ذي، و هالقرآنية في تحقيق

: )بينهما عالقة تكامل ترسيخا ملبدأ ته، ومن أمثلذلكفي املساعدة على 

تداخل إلبراز ال /هيمنة السورة القرآنية املقررة ومركزيتها بين املداخل

والتكامل بين املداخل ثم إبراز أن السورة املقررة مهيمنة على باقي 

من جملة ما يتعلق بالتوثيق موضوع السورة العام وهو  /املداخل

الرابط والناظم لجميع دروس املداخل التي تؤطرها السورة 

 بموضوعاتها...(

مبررات عينة البحث التي ال تربط بين التوثيق ومفاهيم 

 وحت بين: اتر املداخل  
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 ومثال ذلك:)لم  :االنطباعية وعدم استيعاب معنى وظيفية املعرفة

محتوى التوثيق يكون فيه طبيعة السورة مكية  /تخطر على بالي

مدنية عدد اآليات ترتيبها في املصحف ويصعب تكييف ذلك مع 

 ..(./ال يهم /ال أجد ترابطا بينهما /املفاهيم املدرسة

  بل محتويات التوثيق ومفاهيم املداخلاستبعاد وجود رابط بين ،

غالبا ما يكون الربط  /: )الربط فيه تكلفلهويعتبر ذلك تكلفا، ومثا

ألنه كثير من  /لكونها متقاطعة ومتباعدة/فيه نوع تكلف وتمحل

التوثيق ال صلة بينه وبين املداخل  /املداخل ال عالقة لها بالتوثيق

 االخرى...(

 تبر أن حيث يع وثيق بدل بناء التعلمات،النفعية في التعامل مع الت

) ال داعي  ق في االمتحان اإلشهادي، ومثاله:ياملتعلم غير مطالب بالتوث

لضيق الوقت فقط والتالميذ لن يمتحنوا في ذلك وهناك محاور أهم 
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التوثيق في الثانوي التأهيلي ليس له وزن في اإلطار  /سيختبرون فيها

 التأهيلي...(.املرجعي الخاص بالسلك الثانوي 

***   ***   *** 

   (14)مبيان أ ثناء تدبريك ملرحةل رشح املفردات، ماذا تعمتد؟   

 

ايق للمقطع القرأ ين ربع عينة البحث، مبعىن يالس   حرش  يتجاوز من رصحوا ابعامتد ال ل

أ ن ثالثة أ رابع مهنم يدجمون معه الرشح اللغوي ملفردات املقطع سواء ارتبطت ببناء 

ردات فال أ كرث دقة حول املأ م ل، وحىت يتضح ال مر فقد أ ردفنا هذا السؤال بسؤ  التعلامت

 املعنية ابلرشح لرنى مدى صلهتا بس يا  التعمل. 

 (15)مبيان رقمذا  يشمل رشح املفردات؟ما
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ردات ف عينة البحث يعمتدون رشح لك املتبني فعال أ ن شنس بة تفو  ثليث

 ل ضيق الوقت اذلي احتج به يف ثنااي(، وهو جواب رصحي عن سؤا%65اللغوية)

شارة واحضة  الإجابة عن ال س ئةل السالفة، ويه عدم استيعاب مقاصد املهناج وعىل رأ سها لاإ

ىل مادة  شارة واحضة عىل حتول مدخل التيكية اإ تلبية احلاجات الرضورية للمتعمل، ويه اإ

اليت تعترب الرتبية الإسالمية للتفسري، وابلتايل الوقوع يف جتزيئية ل ختدم النظرة املهناجية 

 مادة واحدة وليست مجموعة من املواد.

 



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[162] 

 

 (16)مبيان  يكيف تس تخرج معاين املقطع القرأ ين؟

 

 

أ كد مهناج املادة عىل وظيفية النص القرأ ين، والواحض أ ن شنس بة يكبرية من عينة 

مع  ( تس تخرج معاين املقطع القرأ ين بشلك جتزييئ للمقطع، وهذا يتناىف%74البحث )

الوظيفية ابستامثر املعاين اللكية للمقطع فامي خيدم املتعمل وحاجياته يف دروس املداخل 

الالحقة، وليس بشلك تفسريي ل يراعي ربط املقطع مبا س يحتاجه املتعمل قصد بناء 

جاابت ال س ئةل الالحقة.    تعلامته يف ابيق املداخل، وهذا ما سيتأ كد من خالل اإ
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    (17)مبيان س تفادة يف املقطع القرأ ين مبفاهمي دروس املداخل ؟هل تربط املعاين امل 

 

أ هنا تربط املعاين  -(، %70يظهر من ترصحي ما يقارب نفس النس بة السالفة )

، أ نه جيانب الصواب عىل اعتبار أ ن  -املس تفادة يف املقطع القرأ ين مبفاهمي دروس املداخل 

ة كام مت الترصحي يف السؤال السابق، لن خيدم قة جتزيئييطر بمعاجلة أ ايت املقطع القرأ ين 

ن مت بشلك تعسفي عىل ال ايت القرأ نية، وزايدة يف تأ يكيد هذا الطرح، فقد  ل اإ هذا الربط اإ

أ ردفنا سؤالنا بسؤال أ كرث دقة عن الطريقة املعمتدة يف هذا الربط ليتضح ما اس تنتجناه 

 بشلك جيل.   

ذا اكن اجلواب بنعم، خلص الطريقة اليت  تعمتدهااإ
1

  : 

                                                      
(274إلى ص  266انظر تفاصيل الجواب في امللحق الثالث )  من ص  
1
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 ( %10من خالل عدد من أ جابوا عن هذا السؤال أ ن شنس بة ): وىلال   الحظةامل

عاين املس تفادة مبفاهمي املمن عينة البحث امتنعت عن الإجابة مما يؤرش عىل ادعاء ربط 

 دروس املداخل.

  ،املالحظة الثانية: تأ يكيد بعض الإجاابت عىل حصول التعسف يف هذا الربط

ردات، ويف حتصيل معاين املقطع فمنتظرة من التجزيئية يف رشح امل نتيجةوهو مؤرش عىل 

 القرأ ين.

  ،املالحظة الثالثة:  تتناقض بعض الإجاابت مع اختياراهتا يف ال س ئةل السابقة

حيث تؤكد عىل أ ن الربط يمت من خالل اس تحضار املعاين الاجاملية للمقطع يف حني 

 زييئ.اختارت سابقا معاجلة املقطع بشلك جت

  ىل اس تقاللية املقطع القرأ ين عن شارة عدد من الإجاابت اإ املالحظة الرابعة: اإ

 ابيق املداخل حني تأ يكيدها عىل ربط املدخل ابملقطع القرأ ين لكام أ مكن ذكل.
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 استنتاج: 

ار باعت فييظهر إجماال أن إجابات عينة البحث تؤكد رغبة ملحة 

القرآني ال النص املها مع مركزية القرآن في بناء التعلمات، لكن تع

يسعفها في تحقيق ذلك، ويمكن إجمال أهم العوائق التي تحول دون 

 تحقيق هذا املبتغى فيما يلي: 

 .الشرح التجزيئي ملفردات النص القرآني، وتغييب الوظيفية 

  استقاللية مدخل التزكية )القرآن( عن باقي املداخل بتحوله

ن تكون لبنة من لبنات تحقيق إلى مادة تفسير مستقلة بذاتها بدل أ

 التكامل والتعاضد بين مداخل مادة التربية االسالمية.

  التعسف في الربط بين املقطع واملداخل بضرورة وجود آيات

قرآنية واضحة في صلتها بمفاهيم املداخل، وتغييب املعاني العامة 

 املستنبطة من اآليات للربط بعيدا عن التعسف. 
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قطع القرأ ين يف تدبري التقومي أ ثناء بناء دروس املداخل هل تس تحرض تعلامت امل

 ( 18) مبيان ال خرى ؟  

 

رصح غالبية عينة البحث ابس تحضارمه تعلامت املقطع القرأ ين يف تدبري التقومي أ ثناء 

 ( ذكل، %21(، يف حني نفت شنس بة هممة )%78بناء دروس املداخل ال خرى )

 



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[196] 

 

ت املقطع القرآني في استحضار تعلما  أسبابفيما يتعلق بو 

تدبير التقويم أثناء بناء دروس املداخل األخرى، أو عدم 

 ، يمكن تسجيل املالحظات اآلتية:  55استحضارها

 15 ( صرحوا بمبررات عدم %12شخصا فقط أي بنسبة )

استحضار تعلمات املقطع القرآني، وهي مبررات ال تعدو 

ج والوثائق االنطباعية، وتنم عن عدم استيعاب تصورات املنها

املؤطرة للمادة  من قبيل : )الحيز الزمني ال يسمح أحيانا و لصعوبة 

 -ذلك أحيانا أخرى ولبعد الدرس عن املوضوع العام للمقطع القرآني

لم تخطر  -قليلة هي الدروس التي لها عالقة مباشرة باملقطع القرآني

 (...كلما أمكن ذلك أقوم به -ببالي وال علم لي بذلك

                                                      
(282إلى ص 275الثالث من ) ص قتفاصيل الجواب في امللح 
55
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 64  ( صرحوا بمبررات %51أي بنسبة )شخصا

استحضارهم لتعلمات املقطع القرآني، وهي مبررات منسجمة مع 

 التصور الجديد للمادة، من قبيل تأكيد املركزية والهيمنة والترابط...

 45  شخصا ال يملكون مبررات فامتنعوا عن اإلجابة، وهو ما

حة، (، مما يؤشر على عدم امتالك رؤية واض%36,29يعادل نسبة )

 وحاجتهم امللحة إلى التأطير والتكوين في املنهاج املعدل.

***   ***   *** 

ما يه املهارات اليت تس هتدفها أ ثناء تقومي " تعلامت القرأ ن الكرمي" يف فروض 

 (19)مبيان رقم املراقبة املس مترة؟
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، رصح عينة البحث ابس هتدافهم خمتلف املهارات أ ثناء تقومي تعلامت القرأ ن الكرمي

( %18مبا فهيا همارة الاس تظهار حيث بلغت شنس بة من أ كدوا اس هتداف هذه ال خرية )

ويف ذكل خمالفة رصحية لل طر املرجعية اخلاصة ابلتقومي، واليت تستبعد هذه املهارة 

 بشلك مبارش، وتس تعيض عهنا مبهارات أ خرى اكلس تدلل.

في وفيما يرتبط باملقترحات العملية لتفعيل مركزية القرآن 

  التالية:الحظات ، نسجل امل56تعلمات املادة

تدعو إلى اعتبار القرآن مهيمنا على باقي املداخل،  الفئة األولى:

ومؤطرا في بناء التعلمات، وهي فئة متناغمة مع مقاصد املنهاج 

املعدل، ومن أمثلة اقتراحاتها ما يلي: )استصحاب السورة في جميع 

الق ان امكن او االستشهاد دروس املداخل سواء في نصوص االنط

تدريب املتعلم على تحليل اآليات واستنباط  -اثناء بناء التعلمات 

العمل على  -الحكم الشرعي أو القيم أو هما معا حسب السياق

                                                      
(296إلى ص  283لحق الثالث ) من ص انظر التفاصيل في امل  

56
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اقدار التلميذ على ادراك العالقة العضوية بين املقاطع القرانية 

 ..(.ومختلف املداخل حتى ال تكون في نظره جزرا متناثرة

في  تدعو إل ى تكثيف التكوين والتكوين املستمر لفئة الثانية:ا

وعقد ندوات  هذا الشأن والعمل بالورشات الجادة بين أساتذة املادة

 لتسهيل العقبات امام األستاذ. ومؤتمرات تشتغل على املوضوع

تقترح إعادة تكريس الوضع السابق للقرآن   الثالثة: الفئة

كونا مستقال، وأمثلة هذا االقتراح من الكريم باعتباره دعامة أو م

ن الكريم مدخال وحده وعدم التعسف في تنزيل آقبيل: )جعل القر 

استحواذ مكون القرآن على نصيب  -السور املقررة على باقي املداخل

 األسد...(.

تقترح زيادة املدة املخصصة للقرآن الكريم تحقيقا   الفئة الرابعة:

 ملركزيته.
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رح إعادة النظر في السور املقررة على اعتبار أنها تقت الفئة الخامسة:

ال تخدم كل املداخل، ومن أمثلة هذه االقتراحات: )دمج القران 

مثال  الكريم في كل مدخل من املداخل الخمسة شكال ومضمونا.

ن الكريم آمدخل القسط عنوان الدرس : العدل من خالل القر 

ران الكريم. ثم التحلي باملسؤولية من خالل الق /مدخل الحكمة

ي كل درس عوض ، فوضع كل مقطع مناسب من السورة للموضوع

ن ذلك ربما يويي أل  تخصيص مدخل خاص بالقران في بداية املنهاج.

.مثال نجد استاذ يقول للتالميذ  باستقاللية القران عن باقي املداخل

 ...( ن كذا وكذاآعندكم في القر 
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 املبحث الرابع

 التوصيات واملقترحات وتقديم تمحيص الفرضيات

 

 مقدمة

بعد رحلتنا املاتعة حول مركزية القرآن الكريم، ومالمستنا 

للتفاصيل النظرية والتنزيلية انطالقا من وثيقة منهاج التربية 

وقبل عرض اإلسالمية، وصوال إلى املمارسة الصفية لتدريس املادة، 

واألسئلة  التوصيات واملقترحات البد من التذكير باإلشكالية األساس

  :صهايمحتثم  الفرعية والفرضيات،

 .التذكير باإلشكالية األساس واألسئلة الفرعية والفرضياتأوال: 

 .تمحيص الفرضيات لحل إشكالية البحث األساسثانيا: 

 .عرض االقتراحات والتوصيات العمليةثالثا: 
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أوال: التذكير باإلشكالية األساس واألسئلة الفرعية 

 :والفرضيات

إن بناء املنهاج الدراس ي ": قد انطلق بحثنا من اإلشكالية اآلتيةل   

في مادة التربية اإلسالمية، لجميع املستويات الدراسية من السلك 

االبتدائي إلى نهاية السلك الثانوي التأهيلي، وفق املداخل الخمس 

الرئيسة: التزكية، واالقتداء، واالستجابة، والقسط، والحكمة، 

غال عليها  ضمن بناء نسقي، بدرك العالقة بين كل يقتض ي االشت

املداخل، واستيعاب الخيط الناظم بينها جميعا، وهو القرآن 

الكريم، بغية تحقيق املقاصد املنشودة من املادة عموما في كل سلك 

 .من األسالك التعليمية الثالثة

إن املقاربة الجديدة التي سلكها املنهاج، بتخصيص سور قرآنية 

سلك تعليمي، وتأطير هذه السور القرآنية لجميع مداخل  في كل

املنهاج ومفرداته، تجعلنا نتساءل عن جدوى هذه املقاربة الجديدة، 
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وهل بإمكانها تحقيق ربط املتعلم بالقرآن الكريم، والذي هو املدخل 

 "الصحيح لتزكية النفس البشرية؟

 :وانبثق عن اشكاليتنا األسئلة اآلتية 

 الكريم في تدريسه باملحورية واملركزية؟وما  هل حفل القرآن

  هي محددات هذه املركزية؟

  إلى أي حد استطاع املنهاج املعدل، من خالل التصريح

بالقيمة املركزية، والقيم الناظمة، واملقاصد العامة، تحقيق هيمنة 

االنسجام والتكامل بين املداخل على  خدمالقرآن الكريم، بما ي

وعلى مستوى  املادة التربوية(، مستوى التنظير)وثائق

 التنزيل)املمارسة الصفية(؟

  ما هي تجليات هيمنة النص القرآني وتكامل املداخل في

 الكتب املدرسية لألقسام اإلشهادية؟
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  ما العالقة بين السورة القرآنية واملداخل والقيم واملقاصد؟

 وهل يتم استحضارها تدريسا وتقويما؟

 ع القرآني الوقوف عند كل هل يقتض ي التعامل مع املقط

 القضايا التفسيرية التي يثيرها؟

  ماهي الضوابط البيداغوجية واإلجراءات الديداكتيكية

للتوظيف األمثل للسورة أو السور القرآنية املقررة في املداخل 

 األخرى؟

  هل تقسيم السورة في الكتاب املدرس ي إلى أجزاء يتناسب مع

 اخل؟موضوعات الدروس املقترحة في املد

  هل يظهر التناسب بالنظر إلى السورة كلها أم من خالل

 تقسيمها إلى أجزاء ومقاطع؟

  :لنخلص بعد هذه األسئلة إلى بناء الفرضيات اآلتية 
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  استرشاد مؤلفي الكتب املدرسية للسنوات اإلشهادية

بتوجيهات واضعي املنهاج فيما يتعلق بإبراز مركزية القرآن الكريم في 

جابتهم للمحددات املنهاجية والديداكتيكية في التأليف، واست

 .التعامل مع السورة القرآنية

  إدراك املتدخلين في االشتغال الديداكتكيي ملادة التربية

ملركزية القرآن  (أساتذة ممارسون  -)مفتشون تربويون اإلسالمية

 الكريم في املنهاج. 

  ترجمة األساتذة املمارسين ملركزية القرآن الكريم على

 .وى املمارسة الصفيةمست

  الحاجة الضرورية لتقريب التصور في االشتغال

 .الديداكتيكي من منطلق مركزية القرآن الكريم

 

 



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[206] 

 

 ثانيا: تمحيص الفرضيات:

وقصد تمحيص هذه الفرضيات فقد اعتمدنا فرشا نظريا 

المسنا خالله املفاهيم املؤطرة، وفي مقدمتها مفهوم القرآن الكريم، 

ومفهوم املقاربة الديداكتيكية، وأيضا تدريس  ومفهوم املركزية

القرآن قبل املنهاج املعدل، أما على املستوى التطبيقي فقد قمنا 

بتحليل نتائج البحث التي خلصنا إليها من خالل أدوات البحث 

املعتمدة واملتمثلة في الوثائق الرسمية والكتب املدرسية، واستمارة 

، وهذا ما مكننا على املستوى املقابلة، واالستمارة االلكترونية

  :التمحيص ي من استخالص النتائج اآلتية

استرشاد مؤلفي الكتب املدرسية للسنوات  الفرضية األولى:

اإلشهادية بتوجيهات واضعي املنهاج فيما يتعلق بإبراز مركزية القرآن 

الكريم في التأليف، واستجابتهم للمحددات املنهاجية والديداكتيكية 

 .مع السورة القرآنية في التعامل
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أثبتت النتائج املتوصل إليها عدم صحة هذه الفرضية في شقيها 

ط بالثاني املرت ضعي املنهاج، أوتوجيهات وابسترشاد األول املتعلق باال 

ة للمحددات املنهاجية والديداكتيكية في التعامل مع بباالستجا

 :السورة القرآنية، حيث تبين أن

حفل برؤية واضحة حول مركزية  ة:املنهاج املعدل للماد -أ

القرآن الكريم، حيث اعتبره أساسا شرعيا وإطارا عاما مؤطرا  

ومهيمنا على جمبع املداخل، كما اعتبر أن من وظائف السورة أو 

السور القرآنية "التأطير/ الدمج/ الهيمنة/ بناء املفاهيم/ تحقيق 

 ."وحدة املادة/ تحقيق التكامل

 قد تبين حضور القرآن ف األطر املرجعية: -ب

الكريم في جميع مفاصل األطر املرجعية، واعتبرت القرآن الكريم 

املصدر األول لعقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي. ونصت على 

املهارات األساس املرتبطة بالنصوص الشرعية وأولها النص القرآني 
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 في األطر املرجعية وهي بمعدل خمس مهارات من أربع عشرة مهارة.

أو السور املقررة في  ةكما أكدت على ضرورة توظيف آيات من السور 

األخرى. واستحضار  املداخلمعالجة مفاهيم وقضايا الدروس في 

 .لدعم اآلراء واملواقف هاآيات من

اقبة املستمرة: -ج أكدت أيضا على مركزية القرآن  مذكرات املر

  الكريم

ا عما أكدته باقي لم يحد دفتر التحمالت أيض دفتر التحمالت: -ه

على" اعتماد القرآن الكريم مرجعا معرفيا مؤطرا  الوثائق حيث نص

ملختلف املفاهيم والقضايا املتداولة في كل املداخل واالشتغال عليه 

وظيفيا بحيث يؤطر املعارف املتداولة عند إنجاز املداخل...وتوظيف 

 ."...النصوص الشرعية بنائيا

درسية من خالل تحليلها اعتمادا وخالصة القول فإن الكتب امل

على شبكة من أربعة معايير همت النصوص التأطيرية والبنائية 
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والدعمية والتقويمية، تبين أنها تفتقر إلى املواصفات املعيارية 

ومركزية النص القرآني في الدقيقة لتنزيل الرؤية املنهاجية لوظيفة 

   :ويتجلى ذلك من خالل ،باقي املداخلبعالقته 

 د الكتب املدرسية التي شملتها الدراسة في مقدماتها على يكأت

مركزية القرآن وهيمنته، ومثاله ما جاء في كتاب الرحاب للسنة 

( : " يسعى هذا الكتاب إلى ... استثمار التكامل 3الثانية بكالوريا )ص

القائم بين نسق النص القرآني، وبين سورة )يس( باعتبارها نصا 

رآنية الكبرى واملداخل الخمسة"، لكن على واصال بين القيم الق

 .املستوى التنزيلي لم تحفل مواضيع املداخل بهذا التأكيد

  الربط التعسفي بين النصوص املؤطرة املجتزأة من السور

أو السورة املقررة، وبين مواضيع دروس املداخل حيث أراد من 

خاللها املؤلفون ربط املداخل بالسورة املقررة، فحصل تعسف 

اضح في هذا الربط مما بجلي بوضوح  الخلل في استيعاب التصور و 
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املنهاجي ملعنى الهيمنة القرآنية على املداخل، ومعنى الوظيفية 

 .والنسقية كاختيارات منهاجية

  عدم استحضار الكتب املدرسية لوظيفية النصوص قصد

 .استثمارها في مرحلة بناء الدرس

 القرآني، يشير إلى  صنتفاوت الكتب املدرسية في توظيف ال

خلل في استيعاب الرؤية املنهاجية املؤسسة على مركزية القرآن، وقد 

بما  ،رجع األمر إلى غياب التكوين القبلي ملؤلفي الكتب املدرس يي

يضمن استيعاب مستجدات املنهاج، أو إلى السرعة التي حكمت 

تأليف الكتاب املدرس ي أو إلى خلل في املصادقة على كتب مدرسية 

 .لم تستجب  لدفاتر التحمالت التي أكدت على مركزية القرآن

  كثرة النصوص القرآنية البنائية دون مبررات بيداغوجية أو

نصا قرآنيا كمثال في كتاب املنار للسنة  24اله:)ثديداكتيكية، وم
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 3الثانية بكالوريا، مدخل القسط " حق هللا: االعتزاز باإلسالم" منها 

 ("سنصوص فقط من سورة " ي

 ضعف التواصل بين واضعي املنهاج ومؤلفي الكتب املدرسية  

  التغييب الكلي أو شبه الكلي للنص القرآني املؤطر أثناء بناء

التعلمات ودعمها وتقويمها في مقرر الرحاب بشكل خاص واملنار 

بشكل عام، أحدث فجوة عميقة بين التنظير املنهاجي والتنزيل على 

لهذا انعكاس على مستوى الفعل مستوى التأليف املدرس ي، و 

التعليمي إذا أخذنا في االعتبار عالقة األستاذ بالكتاب املدرس ي الذي 

 .يعتبره مرجعا أساسا في بناء التعلمات

  في مقابل التغييب الكلي أو شبه الكلي للنص القرآني املؤطر

نجد أن جل املداخل قد اختار لها املؤلفون نصوصا قرآنية أخرى 

ض مع تسجيل عدم وظيفية الكثير منها، مما يعد وبشكل مستفي

 .خلال بيداغوجيا وديداكتيكيا ال يخدم توجهات املنهاج الجدبد
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  حضور النص القرآني في حصة التقويم والدعم بمعدل

نصين في كل حصة ليس مؤشرا على استيعاب مدلول الهيمنة 

القرآنية، بل على العكس كرس التجزيئية بين املداخل، واستبعد 

الوظيفية والنسقية في التقويم، عندما فصل النص القرآني عن باقي 

 .املداخل خاصة كتاب املنار

كيي يإدراك املتدخلين في االشتغال الديداكت الفرضية الثانية:

ملادة التربية اإلسالمية لضرورة مركزية القرآن الكريم في املنهاج. 

 .(أساتذة ممارسون  -)مفتشون تربويون 

تبين  لكترونية،رات املقابلة، واالستمارات اإلتمامن خالل اس

، واتضح جليا ادراك مفتش ي الفرضية بنسبة عاليةصحة هذه 

املادة، واألساتذة املمارسين للتصور املنهاجي الذي أكد على مركزية 

منته على كل املداخل، وعلى ضرورة االشتغال يوه القرآن الكريم،

لكن اتضح وجود تفاوت في الوظيفي والنسقي املجسد لهذه الهيمنة. 
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عكس على التنزيل نهذا الفهم، وتفاوت في مستوى اإلدراك مما ا

 .السليم في املمارسة الصفية

ترجمة األساتذة املمارسين ملركزية القرآن  الفرضية الثالثة:

 .الكريم على مستوى املمارسة الصفية

إذا كانت فرضية االستيعاب النظري لضرورة مركزية القرآن 

م لها نسبة عالية من الصحة فإن فرضية الترجمة العملية الكري

من خالل املمارسة الصفية  لهذا االستيعاب على املستوى العملي

من خالل  -ؤها على اعتبار أن االستمارة االلكترونية بينت طتبين خ

 –أسئلتها املركبة التي تحرينا فيه الدقة، ومالمسة واقع املمارسة 

  :أن

 الوضعية أو شكالياإل  ملدخلا) مبررات اختيار 

ة والدقة لميتفتقد الع( جلها مبررات انطباعية املشكلة/التمهيد

ط بين املشكلة واالشكالية، وبين املدخل ل، بل فيها خحو وضوال
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االشكالي والوضعية املشكلة، باستثناء بعض املبررات التي حاولت 

هذا يؤكد مالمسة املعقولية والعلمية في اختيار الوضعية املشكلة، و 

ما بينته االستمارة بخصوص االطالع على وثائق املادة، وشكل 

االطالع عليها، حيث تتعارض واختيارات منهاج مادة التربية 

اإلسالمية على مستوى املقاربات البيداغوجية املتمركزة حول 

، ومنها لهاملتعلم ومنها اعتماد وضعيات تعلمية ذات معنى بالنسبة 

اكتيكية تستحضر وظيفية النصوص من أجل اعتماد مقاربات ديد

واستهداف تنمية مهارات االستدالل واالستشهاد  ،استثمارها

 .واالستنباط لدى املتعلم

 ( ال توظف محتوى 40نسبة أقل من النصف بقليل )%

التوثيق في الربط باملفاهيم املدرسة في باقي املداخل، وبالتالي تغييب 

التعلمات  وتجزئ ملادة وباقي الوثائق، الوظيفية التي ألح عليها منهاج ا

بحيث يصير التوثيق جزء مستقال ال عالقة له بالحقه، وقد بررت 
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هذه الفئة عدم التوظيف باستبعاد وجود رابط بين محتويات 

التوثيق ومفاهيم املداخل، بل واعتبرت ذلك تكلفا، كما بررت 

حانات ق في االمتيى اعتبار عدم حاجة املتعلم للتوثبالنفعية عل

حيث  -اإلشهادية،  وكل هذا يؤكد  ضعف التأطير في املنهاج املعدل 

%( االطالع الشخص ي كما أكدته عينة 70تجاوز في نسبة كبيرة )يلم 

 .-البحث

 عينة البحث اعتمدت شرح كل املفردات  يثلث

%(، وهو جواب صريح عن سؤال ضيق الوقت الذي 65اللغوية)

موعة من أسئلة البحث، وهو إشارة احتج به في ثنايا اإلجابة عن مج

واضحة لعدم استيعاب مقاصد املنهاج وعلى رأسها تلبية الحاجات 

الضرورية للمتعلم، وهي إشارة واضحة على تحول مدخل التزكية إلى 

مادة للتفسير، وبالتالي الوقوع في تجزيئية ال تخدم النظرة املنهاجية 

 .ليست مجموعة من املوادالتي تعتبر التربية اإلسالمية مادة واحدة و 
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  منهاج املادة أكد على وظيفية النص القرآني، والواضح أن

%( تستخرج معاني املقطع القرآني 74نسبة كبيرة من عينة البحث )

بشكل تجزيئي للمقطع، وهذا يتنافى مع الوظيفية باستثمار املعاني 

الكلية للمقطع فيما يخدم املتعلم وحاجياته في دروس املداخل 

حقة، وليس بشكل تفسيري ال يراعي ربط املقطع بما سيحتاجه الال 

%( 70املتعلم قصد بناء تعلماته في باقي املداخل. أما تأكيد نسبة )

ربطهم للمعاني املستفادة في املقطع القرآني بمفاهيم دروس 

املداخل، فهو تصريح مجانب للصواب على اعتبار أن معالجة آيات 

يئية لن يخدم هذا الربط إال إن تم قة تجز يطر باملقطع القرآني 

 .بشكل تعسفي على اآليات القرآنية

  بخصوص استحضار تعلمات املقطع القرآني في تدبير

التقويم أثناء بناء دروس املداخل األخرى، أو عدم استحضارها، 

%( ذلك بمبررات 12%( منهم ال يستحضرونها، وبرروا  )48نجد أن )
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عن عدم استيعاب تصورات املنهاج نطباعية، وتنم اكونها ال تعدو 

%( مما يؤشر 36والوثائق املؤطرة للمادة، والباقي امتنع عن التبرير)

على عدم امتالك رؤية واضحة، وحاجتهم امللحة إلى التأطير 

 .والتكوين في املنهاج املعدل

  عينة البحث صرحوا باستهدافهم مختلف املهارات أثناء

فيها مهارة االستظهار حيث بلغت  تقويم تعلمات القرآن الكريم، بما

%( وفي ذلك مخالفة 18نسبة من أكدوا استهداف هذه األخيرة )

صريحة لألطر املرجعية الخاصة بالتقويم، والتي تستبعد هذه 

 .املهارة بشكل مباشر، وتستعيض عنها بمهارات أخرى كاالستدالل

  عينة البحث تؤكد رغبة ملحة على اعتبار مركزية القرآن في

القرآني ال يسعفها في تحقيق النص ء التعلمات، لكن تعاملها مع بنا

ذلك، ويمكن إجمال أهم العوائق التي تحول دون تحقيق هذا 

  :املبتغى فيما يلي
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 .الشرح التجزيئي ملفردات النص القرآني، وتغييب الوظيفية •

استقاللية مدخل التزكية )القرآن( عن باقي املداخل بتحوله  •

ير مستقلة بذاتها بدل أن تكون لبنة من لبنات تحقيق إلى مادة تفس

 .التكامل والتعاضد بين مداخل مادة التربية االسالمية

التعسف في الربط بين املقطع واملداخل بضرورة وجود آيات  •

قرآنية واضحة في صلتها بمفاهيم املداخل، وتغييب املعاني العامة 

  .فاملستنبطة من اآليات للربط بعيدا عن التعس

  اقتراحات األساتذة العملية لتفعيل مركزية القرآن الكريم

في تعلمات مادة التربية اإلسالمية، منها ما دعا إلى تكثيف التكوين 

املستمر لتسهيل العقبات أمام األستاذ لغياب الفهم السليم لسبل 

تفعيل مركزية القرآن الكريم، ومنها ما دعا إلى استبعاد االختيار 

ديد وتكريس الوضع السابق للقرآن الكريم باعتباره املنهاجي الج

دعامة أو مكونا مستقال، وهناك اقتراحات أخرى يستقيم بعضها مع 
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اختيارات املنهاج، وقد فصلنا ذلك في موضعه. وكل هذا يؤكد دحض 

فرضية ترجمة األساتذة املمارسين ملركزية القرآن الكريم على 

 .مستوى املمارسة الصفية

الحاجة الضرورية لتقريب التصور في  ابعة:الفرضية الر 

 .االشتغال الديداكتيكي من منطلق مركزية القرآن الكريم

من خالل نتائج البحث، وما خلصنا إليه من استنتاجات  

تبعا ملعالجة وثائق املادة والكتب املدرسية، واملقابالت واالستمارات 

رضية، مما االلكترونية، وتحليلها، يتضح بشكل كبير صحة هذه الف

في ترجمة الرؤية املسهمة  يدعونا إلى تقديم  التوصيات واالقتراحات

 املنهاجية ملركزية القرآن الكريم.
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  توصيات:القترحات و امل ثالثا:

 .املقترحات .1

  :سنتحدث في هذه املقترحات التي تعتبر زبدة هذا البحث عما يلي

 

حقيق اختيارات االشتغال الديداكتيكي لدمج املداخل وت - أ

 فيما بينها. التكامل

الخطوات الديدكتيكية لتدريس السورة القرآنية ضمن  - ب

 مدخل التزكية.

توجيهات ديداكتيكية ومنهجية في التعامل مع السورة  - ت

 .القرآنية في باقي املداخل



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[221] 

 

اختيارات االشتغال الديداكتيكي لدمج املداخل وتحقيق  - أ

 :التكامل فيما بينها

ادة التربيـــــــة اإلســـــــالمية تحقيـــــــق البعـــــــد أكـــــــدت األطـــــــر املرجعيـــــــة ملـــــــ

د وســـــم بالهـــــام جـــــدا، جـــــاء فيـــــه: التكـــــاملي فـــــي تقـــــويم املـــــادة، تحـــــت بنـــــ

مـــــــادة التربيـــــــة اإلســـــــالمية مـــــــادة واحـــــــدة مندمجـــــــة ومتكاملـــــــة،  بـــــــر)تعت

ومـــــــداخلها ليســـــــت بنيـــــــات مســـــــتقلة فـــــــي املنهـــــــاج، وإنمـــــــا هـــــــي مقاربـــــــات 

املفـــــاهيم  ديداكتيكيـــــة الكتســـــاب املعـــــارف وبنـــــاء ســـــيكوبيداغوجية و

 وتملك القيم في تكامل لبناء شخصية املتعلم.

يتم تقويم املادة في بعدها التكاملي انطالقا من وضعية تقويميـة 

دامجــــة ودالـــــة مرتبطــــة بمـــــداخل املـــــادة، وضــــعية تقويميـــــة واحـــــدة أو 

 وضعيتين تقويميتين على األكثر" .

ـــوتأسيســـا علـــى أن مـــا يم  ،مـــن هـــذا املنطلـــق
َ
يـــدرس بـــه املـــتعلم  مم وَّ ق

بــه، يمكــن القــول أن اختيــارات التــدريس محصــورة فــي االشــتغال 

 .بوضعية مشكلة دامجة أو وضعيتين دامجتين
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 وعليه نقترح طريقتين لالشتغال:  

االشــتغال بوضــعية مشــكلة واحــدة دامجــة لكــل  الطريقــة األولــى:

 املداخل.

االشــــــتغال بوضــــــعيتين مشــــــكلتين، يــــــدمج فــــــي  الطريقــــــة الثانيــــــة:

ي التزكيـــة )القـــرآن والعقيـــدة( واالقتـــداء، ويـــدمج فـــي األولـــى مـــدخل

 الثانية مداخل االستجابة والقسط والحكمة.
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الخطوات الديدكتيكية لتدريس السورة القرآنية ضمن  - ب

 .مدخل التزكية

 أوال: مرحلة التخطيط:

 قراءة إجمالية للمقطع. .1

 تحديد العوائق القرائية التي يمكن أن تصادف املتعلمين. .2

التــي لهــا امتــداد فــي دروس تحديــد القضــايا األســاس للمقطــع و  .3

 .املداخل

وفــــي حــــال غيــــاب التناســــب بــــين املقطــــع القرآنــــي ودروس املــــداخل، 

فـــإن علـــى املـــدرس استحضـــار الـــنص املناســـب مـــن الســـورة نفســـها فـــي 

مقطـــــع آخـــــر، ولـــــو لـــــم يدرســـــه بعـــــد؛ وذلـــــك لتحقيـــــق مركزيـــــة الســـــورة 

ة الســـورة أن البنـــاء النســـقي فـــي عالقـــ -علـــموهللا أ-القرآنيـــة، ألننـــا نـــرى 

 .باملداخل كلي وليس جزئي
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يســـــــــتهدفها املقطـــــــــع، وربطهـــــــــا بالقيمـــــــــة  يتحديـــــــــد القـــــــــيم التـــــــــ .4

املركزيـــــــــــــــة) التوحيـــــــــــــــد(، وبـــــــــــــــالقيم الناظمة)الحريـــــــــــــــة، املحبـــــــــــــــة، 

 االستقامة، اإلحسان(.

االطــــالع علــــى تفســــير املقطــــع )التفســــير املوضــــوعي أساســــا(./  .5

 التجويدية./ املفردات الخادمة للمضامين.تحديد القاعدة 

رصــــد الشــــبكة املفاهيميــــة للمقطــــع والتــــي تتقــــاطع مــــع دروس  .6

 املداخل.

أســــــــباب النــــــــزول إن وجــــــــدت. مــــــــع رصــــــــد عالقتهــــــــا باملفــــــــاهيم  .7

 املستهدفة ما أمكن تحقيقا لوظيفية املعرفة.

 األحكام املتضمنة في املقطع. .8

ملشـــــكلة ســـــواء فـــــي اختيـــــار ربـــــط املقطـــــع القرآنـــــي بالوضـــــعية ا .9

 الوضعية الواحدة أو الوضعيتين. 
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 ثانيا: اإلعداد املادي:

إعـــداد الوســـائل التعليميـــة املســـاعدة )املصـــحف/ الوســـائط 

السـمعية البصـرية للمقطـع موضـوع الـدرس/  معجـم/ وضـعيات 

 تعلمية/ نصوص....(.

 ثالثا: وضع خطة التنفيذ:

ل واألنشــــــــطة صــــــــياغة الجــــــــذاذة املتضــــــــمنة ملختلــــــــف املراحــــــــ

املقترحـــة فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل إنجـــاز الـــدرس، بمـــا فـــي ذلـــك 

الوضـــــــــعيات التعلميـــــــــة والتقويميـــــــــة )تقـــــــــويم مرحلـــــــــي/ اجمـــــــــالي( 

 املقترحة لتجنب االرتجال.

 رابعا: مرحلة التنفيذ. 

رح فـــي تــخل التزكيــة مقصـــود لذاتــه، لـــذلك نقالــنص القرآنـــي فــي مـــد

 ة:التعامل الديدكتيكي معه الخطوات اآلتي

 التذكير بالوضعية املشكلة، والفرضيات املقترحة. .1
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ســـبب النـــزول إن وجـــد مـــع ربطـــه باملفـــاهيم املســـتهدفة شـــرط  .2

 وظيفيته.

 :  )برواية ورش عن نافع من طريق األزرق( قراءة املقطع .3

  مـــــــــن املصـــــــــحف/ أومـــــــــن كراســــــــــات املتعلمـــــــــين/ أو مـــــــــن الكتــــــــــاب

وســـائط الســـمعية املدرســـ ي/ أومـــن التطبيـــق االلكترونـــي أو مـــن ال

 البصرية.

  القــــــراءة النموذجيــــــة للمـــــــدرس: )استحضــــــار الهــــــدف الوجـــــــداني

 املتمثل في الخشوع(.

 همإشراك أكبر عدد ممكن من ، معالقراءة الدورية للمتعلمين. 

  تصــــــحيح األخطــــــاء علــــــى مســــــتوى الرســــــم والتجويــــــد، مــــــع التــــــزام

 االختصار والوظيفية ملنح األولوية للتدريب.

 من خالل:فهم املقطع،  .4
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 فـــــــــردات والعبـــــــــارات القرآنيـــــــــة، الشـــــــــرح الـــــــــوظيفي والســـــــــياقي للم

بــــالقراءة، مــــع التركيــــز علــــى الكلمــــات املحوريــــة املعينــــة  مصــــحوب

   .على إدراك املفاهيم الداعمة لحل الوضعية املشكلة

وهــو محطــة للتفكيــر فــي املعــاني الجزئيــة، وتوظيــف  التحليــل: .5

الشـــرعية املحـــددة واملنتقـــاة  املعـــاني املســـتفادة فـــي بنـــاء املفـــاهيم

حســـــب نمـــــو املـــــتعلم العمـــــري والعقلـــــي والنفســـــ ي، وباستحضـــــار 

 التقاطع مع دروس املداخل، ويتم ذلك عبر الخطوات اآلتية:

  اســـــــــــتخراج املضـــــــــــامين األســـــــــــاس مـــــــــــن خـــــــــــالل طـــــــــــرح أســـــــــــئلة

استكشــــــــــــافية دقيقــــــــــــة ومســـــــــــــاعدة/ اســــــــــــتنباط األحكــــــــــــام الشـــــــــــــرعية 

عانة بـــــبعض القواعـــــد اللغويـــــة التكليفيـــــة الـــــواردة فـــــي املقطـــــع باالســـــت

 والبالغية واألصولية.

  جــرد أهــم القــيم املتضــمنة فــي املقطــع القرآنــي، والتــي تفيــد فــي

 توجيه السلوك، مع التركيز على القيم التي نص عليها املنهاج.
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  بنـــــــاء وتركيــــــــب الخالصــــــــات واالســـــــتنتاجات فــــــــي نقــــــــط مركــــــــزة

 يصوغها املتعلم بأسلوبه الخاص وتدون على السبورة.

 تمحيص الفرضيات الخاصة بالوضعية املشكلة الدامجة. .6

التقـــــــــويم اإلجمـــــــــالي: يتضـــــــــمن وضـــــــــعية تقويميـــــــــة، أو تقـــــــــويم  .7

ســــلوكات، يوظــــف املتعلمـــــون مــــن خاللهــــا آيـــــات املقطــــع القرآنـــــي 

 بناء على معناها. آرائهمالتي درسوها لالستشهاد بها، أو لتقويم 
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مل مع السورة توجيهات ديداكتيكية ومنهجية في التعا - ت

 القرآنية في باقي املداخل.

االســـــــــتيعاب الجيـــــــــد لقضـــــــــية تـــــــــأطير الســـــــــورة املقـــــــــررة للمـــــــــداخل  .1

الخمسـة: وهـذا يســتلزم مـن األســتاذ أن يكـون علــى درايـة باســتثمار 

السورة املقررة في هذه املـداخل مـن خـالل مقطـع السـورة الـوارد فـي 

ا عالقـــــة مـــــدخل التزكيـــــة، ومـــــن خـــــالل آيـــــات أخـــــرى فـــــي الســـــورة لهـــــ

بموضــــوع الــــدرس، ومــــن خــــالل شــــبكة املفــــاهيم املستخلصــــة مــــن 

 السورة املقررة.

اعتبـــــــار النصـــــــوص الشـــــــرعية مـــــــن خـــــــارج الســـــــورة مســـــــاعدة علـــــــى  .2

اســتيعاب املفــاهيم املدروســة فــي مرحلــة البنــاء، وهــذا ال يتنــافى مــع 

 مبدأ تأطير السورة للمداخل.

أساســا شــرعيا وإطــارا توظيــف الســورة القرآنيــة املــؤطرة باعتبارهــا  .3

عامـــا موجهـــا لتـــدريس املـــداخل، ومرجعيـــة داعمـــة لحـــل الوضـــعية 

 املشكلة املتعلقة بدروس املداخل)الوضعية اإلدماجية(.
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االجتهــاد فــي إيجــاد العالقــة الرابطــة بــين املفــاهيم املستخلصــة مــن  .4

 السورة املؤطرة ومفردات البرنامج في دروس املداخل.

لــــى املــــداخل الخمســــة مرتبطــــة باالشــــتغال جعــــل هيمنــــة الســــورة ع .5

علــى شــبكة ناظمــة للمفــاهيم والقــيم الــواردة فــي الســورة، لتحقيــق 

 ترابط التعلمات ونمائها وبناء املفهوم.

، -مـــــا أمكـــــن -التركيـــــز علـــــى الـــــنص الشـــــرعي املســـــتقى مـــــن الســـــورة- .6

 وجعل النصوص الشرعية األخرى ضابطة ملضمونه.

الســـورة خـــارج الشـــطر املقـــرر، عنـــدما االســـتعانة بآيـــات أخـــرى مـــن  .7

تســـــتحيل تغطيتـــــه للموضـــــوع، حتـــــى ال نســـــقط فـــــي التكلـــــف الـــــذي 

 يحيل على التأويل البعيد.

اســــــــــــــتثمار الســــــــــــــورة القرآنيــــــــــــــة وظيفيا./مقصــــــــــــــديا فــــــــــــــي معالجــــــــــــــة  .8

 موضوعات املداخل.

 بناء القضية املركزية انطالقا من السورة املؤطرة. .9
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يكيــــــــــة فـــــــــي توظيـــــــــف النصــــــــــوص استحضـــــــــار االعتبـــــــــارات الديدكت.10

بنائية، فتوظف  نصوصاالقرآنية خالل املداخل، ومن ذلك كونها 

حســــــب مناســــــبتها لفقــــــرات ومحــــــاور الــــــدرس، ومراحــــــل الوضــــــعية 

املشــكلة، حيــث يــتم اســتدعاء الــنص املناســب للمحــور واســتثماره 

ديـــدكتيكيا بقراءتـــه، وشـــرحه، واســـتخراج املعنـــى املؤكـــد للمحـــور، 

 به، ومدى دعمه لحل الوضعية املشكلة.أو الحكم املرتبط 
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 التوصيات .2

عملية لتفعيل مركزية القرآن الكريم في مادة الملقترحات ابعد 

ة دبع م، فإن فريق البحث يوص ي2016التربية اإلسالمية وفق املنهاج 

  ما يلي:وهي ك، في املوضوعتوصيات هامة 

تكوين جميع املتدخلين في تأهيل مدرس ي مادة التربية  - أ

، املفتشون التربويون ، )املكونون باملراكز الجهوية الميةاإلس

 املصاحبون (.

التعجيل بإصدار وثيقة" التوجيهات التربوية" الخاصة  - ب

 باملنهاج الجديد للمادة.

سية وفق در امل الكتبتخصيص دورات تكوينية ملؤلفي  - ت

 فلسفة املنهاج الجديد ومفرداته القائمة على مركزية القرآن الكريم.

 بما ينسجم واملنهاج الجديد.تحيين الكتب املدرسية ضرورة  - ث



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[233] 

 

ألساتذة ، املستمرو  األساس التكوينحيز هام من تخصيص  - ج

سلك التعليم االبتدائي على مستوى دعم التكوين األساس 

)أغلبهم ال يتوفر على الرصيد املعرفي الكافي وديداكتيك املادة 

 .للتعاطي الجيد مع مفردات املنهاج(

خالل فترة التكوين  أطر األكاديميةساتذة توجيه بحوث األ  - ح

الجهوية ملهن التربية والتكوين إلى االشتغال على تفصيل باملراكز 

 .كريم وأجرأته على مستوى املمارسةالقرآن ال يةمفردات مركز 

بين لتعميق تدر تخصيص البحوث اإلجرائية للمفتشين امل - خ

 في مضامين املنهاج املعدل. الفهم

بحوث اإلجرائية مدخالت لهندسة جعل مخرجات هذه ال - د

 التكوين املستمر.

وضع هندسة للتكوين املستمر ألساتذة التربية اإلسالمية  - ذ

 بــــ : بار مركزية القرآن الكريم، وذلكتأخذ بعين االعت
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  .مراعاة حاجات املستفيدين .1

تحيين املعارف الشرعية ذات العالقة باملنهاج  )التفسير  .2

 (.مثال املوضوعي

 (يط الناظم ملداخل املنهاج )مركزية القرآن الكريمإدراك الخ .3

جعل املفاهيم والقيم املستخرجة من السور القرآنية املقررة  .4

 .بؤرة االشتغال في دروس التزكية/القرآن الكريم

تتبع املفاهيم والقيم في السور القرآنية املقررة واملرتبطة أساسا  .5

 .بقضايا املداخل

 .صة  في مجال التدينعلم نفس النمو، وخاالتمكن من  .6

 .في بناء التعلمات  التمرن على صياغة وضعيات إدماجية .7

 .التمكن من صياغة السيناريوهات البيداغوجية لكل مدخل .8

 .كتاب املدرس يالفي توظيف توضيح الرؤية املنهاجية  .9
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 :ةخاتم

بعد و  ،جولة املاتعة في هذا البحث التربوي من خالل هذه ال

 املنهاج املعدل، وما صاحبه من أسئلة ين دراسيين من صدور موسم

ا تنزيل مخرجاته، وم ، أوضرورية وملحة على مستوى فهم فلسفته

املهتمين والفاعلين  صاحب ذلك من نقاش واسع في أوساط

 :قضية أساسية تمثلت في ناالتربويين، عالج

مقاربة  -2016مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل " 

 ديداكتيكية"

كاالت فاهيم املؤطرة، واإلشا على أساس نظري المس املاعتمدنو 

باالختيارات  املتعلقةفي تدريسية القرآن الكريم،  املطروحة

 .الديداكتيكية السابقة

، فقد يسر لنا رصد وتتبع معالم مركزية أما الجانب التطبيقي

القرآن من خالل املقابلة مع بعض أعضاء لجنة مراجعة املنهاج، 

 ، هذا من جهة.املادة وعينة من مفتش ي

قمنا بتشخيص ميداني للممارسة الصفية من ومن جهة ثانية، 

 .خالل االستمارة الخاصة باألساتذة املمارسين

وباملوازاة مع ذلك كله، تتبعنا تنزيل هذه املعالم ومن جهة ثالثة، 

 ،.في الكتب املدرسية في األقسام اإلشهادية
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بين التصور النظري في  ةهو تقريب الامللحة ل لنخلص إلى الحاجة

، سواء على مستوى الفهم والتأطير واالستيعاب، تطبيقيلاو  ،املنهاج

أم  التأليف والنقل الديداكتيكي في صورة مقررات دراسية، أم على

 .املمارسة الصفية مستوى على 

مقاربة ديداكتيكية ملركزية القرآن الكريم في وذلك باقتراح  

 .املداخل تبعمدخل التزكية أصالة، وباقي ا

وختاما، هو جهد بشري  ال يدعي اإلحاطة باملوضوع والكمال في 

لبنة في البناء، ودعوة إلى التطوير  بل حسبه أن يكون الطرح، 

ولفت نظر الباحثين واملهتمين واملمارسين إلى التوجه نحو املستمر، 

تثبيت مركزية القرآن الكريم، واإلبداع املتعدد في الوسائل  الكفيلة 

 تحقيق املراد.ب

ِذيَن  ﴿
َّ
 ال

َ
ِمِنين

ْ
ؤ
ُ ْ
ُر امل ِ
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ق
َ
ِتي ِهَي أ
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َ
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ُ
ق
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 [9]سورة اإلسراء آية  ﴾ َيْعَمل
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 املالحق

 .امللحق األول: املقابلة
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 بحث  مـــــقابـــــــــلة في

مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية 

 )خاصة بواضعي املنهاج( /مقاربة ديدكتيكية

 أوال: سياق تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية.

 ما هو السياق الذي تحكم في تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية؟ .1

قديم والتي أفضت إلى  ما هي املالحظات املسجلة على املنهاج ال .2

 ضرورة التعديل؟

 )الركائز والغايات(املعدل  ثانيا: هندسة املنهاج

 ما هي األسس والركائز املعتمدة في هندسة املنهاج املعدل؟ .3

هل لكم أن تحددوا لنا الغايات املتوخاة من  املنهاج املعدل على  .4

مستوى التصور العام، وعلى مستوى بناء الكتب املدرسية)دفاتر 

 التحمالت وفرق التأليف(

 ثالثا: مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل. 

ما هو التصور املعرفي والبيداغوجي املوجه الختيار السور القرآنية  .5

 املقررة؟

 

فريق البحث -شعبة التربية اإلسالمية   

ية القرآن الكريم في المنهاج المعدل مركز

 التربية اإلسالميةلمادة 
 مقاربة ديداكتيكية
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كيف تصورتم طبيعة العالقات املمتدة أفقيا وعموديا بين السور  .6

 القرآنية املقررة ودروس باقي املداخل؟

فية التي تم بها تقطيع السور القرآنية في الكتب ما هو تقويمكم للكي .7

 املدرسية؟

من املالحظات املسجلة في بعض الكتب املدرسية تخصيص الحصة  .8

األخيرة للمقطع القرآني األخير من غير امتداد مع دروس املداخل 

 األخرى، ما رأيكم؟ 

أجرأة مركزية القرآن الكريم املنهاج املعدل أثناء االشتغال  رابعا:

 صفي )قضايا  وإشكاالت(.ال

لوحظ اضطراب على مستوى املمارسة الصفية فيما يخص تدبير  .9

 درس القرآن الكريم، ما هي مقاربتكم لهذه املسألة؟

من خالل متابعتكم للممارسة التقويمية على مستوى االمتحانات  .10

ِخذت مركزية القرآن 
م
اإلشهادية )الجهوية والوطنية(،  إلى أي حد أ

 العتبار؟ الكريم بعين ا

ما هي، في نظركم، املقترحات الكفيلة بتجويد   مركزية القرآن  .11

 الكريم على مستوى املمارسة الصفية تخطيطا وتدبيرا وتقويما؟
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 مـــــقابـــــــــلة  في بحث

مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية 

 )خاصة باملفتشين( /مقاربة ديدكتيكية

 

 .أوال: سياق تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية

 ما هو السياق الذي تحكم في تعديل منهاج مادة التربية اإلسالمية؟ .1

ما هي املالحظات املسجلة على املنهاج القديم والتي أفضت إلى   .2

 ضرورة التعديل؟

 (ثانيا: هندسة املنهاج املعدل )الركائز والغايات

 عتمدة في هندسة املنهاج املعدل؟ما هي األسس والركائز امل .3

هل لكم أن تحددوا لنا الغايات املتوخاة من  املنهاج املعدل على  .4

مستوى التصور العام، وعلى مستوى بناء الكتب املدرسية)دفاتر 

 .(التحمالت وفرق التأليف

  .ثالثا: مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل

املوجه الختيار السور  ما هو التصور املعرفي والبيداغوجي .5

 القرآنية املقررة؟

 

فريق البحث -شعبة التربية اإلسالمية   

مركزية القرآن الكريم في المنهاج 

 المعدل لمادة التربية اإلسالمية

 مقاربة ديداكتيكية
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كيف تصورتم طبيعة العالقات املمتدة أفقيا وعموديا بين  .6

 السور القرآنية املقررة ودروس باقي املداخل؟

ما هو تقويمكم للكيفية التي تم بها تقطيع السور القرآنية  .7

 في الكتب املدرسية؟

رسية تخصيص من املالحظات املسجلة في بعض الكتب املد .8

الحصة األخيرة للمقطع القرآني األخير من غير امتداد مع دروس 

  املداخل األخرى، ما رأيكم؟

رابعا: أجرأة مركزية القرآن الكريم املنهاج املعدل أثناء االشتغال 

 (الصفي )قضايا  وإشكاالت

لوحظ اضطراب على مستوى املمارسة الصفية فيما يخص تدبير   .9

 ما هي مقاربتكم لهذه املسألة؟ درس القرآن الكريم،

كيف تم تنزيل هذه املقاربة في تأطير األساتذة، سواء فيما   .10

 يخص درس القرآن الكريم وامتدادته في دروس املداخل األخرى ؟

من خالل متابعتكم للممارسة التقويمية على مستوى االمتحانات  .11

ِخذت مركزية ا
م
لقرآن اإلشهادية )الجهوية والوطنية(،  إلى أي حد أ

  الكريم بعين االعتبار؟

القرآن الكريم  درسما هي، في نظركم، املقترحات الكفيلة بتجويد  .12

 ؟ة الصفية تخطيطا وتدبيرا وتقويماعلى مستوى املمارس
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 ستمارة  امللحق الثاني: اال 
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 ، أستاذتي املحترمة.تاذي املحترمأس

" ، مقاربة ديداكتيكية - ملادة التربية اإلسالمية  مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل في سياق بحث تربوي حول "

فنا أن نوجه إليكم هذه االستمارة العتبار مزاولتكم  تدريس مادة التربية اإلسالمية في أحد األسالك التعليمية الثالثة، نرجو يشر 

           منكم تعبئتها بعناية.                  

 ولكم جزيل الشكر وموفور االمتنان.   

 

فريق البحث -ية اإلسالمية شعبة الترب  

مركزية القرآن الكريم في المنهاج المعدل لمادة 

 التربية اإلسالمية
 مقاربة ديداكتيكية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بحث استمارة  

 تربوي 
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 يس: ابتدائي       ثا. إعدادي         ثا. تأهيلي*الجنس : ذكر        أنثى        * سلك التدر 

 حضري        قروي     شبه حضري :* المجال الجغرافي

 * األكاديمية الجهوية:  ................................................................................      

 األقدمية في التدريس )عدد السنوات(        

 

 :المؤهالت العلميةانيا: ث

الدكتوراه        الماستر       اإلجازة      البكالوريا        ما هي آخر شهادة علمية حصلت عليها؟  .1

 أخرى)اذكرها(  
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 ثالثا: المؤهالت المهنية

 

 د.المركز التربوي الجهوي     *   *د. مركز تكوين المعلمين   آخر شهادة مهنية حصلت عليها؟  .2

 *المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين        د.المدرسة العليا لألساتذة    *

 توظيف مباشر*

 الطالع على الوثائق الرسمية.ا رابعا:

 هل سبق لك االطالع على الوثائق الرسمية المتعلقة بمادة التربية اإلسالمية؟ .1

* اإلطار المرجعي الخاص بالسلك        المنهاج المعدل الخاص بالسلك الذي تدرسه: نعم       ال

 نعم       ال     الذي تدرسه:
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 * مذكرة المراقبة المستمرة الخاصة بالسلك الذي تدرسه:   نعم           ال    

 شخصي      دورة تكوينية      لقاء مع المفتش        إذا كان الجواب ب: "نعم"، ما هو شكل االطالع؟ 
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 ة القرآن في الممارسة الصفية خامسا: مركزي

*وضعية مشكلة       * تمهيد            مدخل إشكالي    بم تستفتح تدبير حصة المقطع القرآني؟  .1

 لماذا؟

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

.........................................................................................................

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

........ .................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 هل تعتمد توثيق السورة القرآنية المقررة؟    نعم          ال .2

 سة؟  نعم       ال         رَ هل توظف محتوى التوثيق في الربط بالمفاهيم الُمَد .3

 لماذا؟ 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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 ممارسة الصفية )تتمة(خامسا: مركزية القرآن في ال  

الشرح اللغوي        الشرح السياقي        أثناء تدبيرك لمرحلة شرح المفردات، ماذا تعتمد؟ .4

 هما معا

جميع المفردات الصعبة      * المفردات المرتبطة بمفاهيم  ما ذا  يشمل شرح المفردات؟  .5

 دروس المداخل األخرى 

 كيف تستخرج معاني المقطع القرآني؟ .6

 بحسب كل آية من المقطع          *بحسب مجموعة من آيات المقطع       * بحسب المقطع كله*
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 هل تربط المعاني المستفادة في المقطع القرآني بمفاهيم دروس المداخل األخرى؟ .7

 نعم       ال         

 ذا كان الجواب بنعم، لخص الطريقة التي تعتمدها:إ

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

.................................................................................................................

................................................................................... ..............................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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؟  هل تستحضر تعلمات المقطع القرآني في تدبير التقويم أثناء بناء دروس المداخل األخرى .7

 *نعم      * ال      

 لماذا؟ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

ما هي المهارت التي تستهدفها أثناء تقويم  " تعلمات القرآن الكريم" في فروض المراقبة  .1

 المستمرة؟

 

 م          *التحليل         *االستنباط            *االستظهار      *االستدالل         *الفه

 ما هي مقترحاتك العملية  لتفعيل مركزية القرآن الكريم في تعلمات مادة التربية اإلسالمية؟ .2

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 : الثالثامللحق 

 )ون تصرفأثبتنا أجوبة األساتذة د ( جوبة األساتذة على أسئلة االستمارةأ

  :ملحوظة هامة
الخلط الذي يوجد عند األغلبية في فهم منهاج اقتضاه التوقي من إثبات أجوبة السادة األساتذة 

، والتوضيحات التي جاءت في هتنزيله على مستوى املمارسة الصفية، مقارنة مع توجيهاتكيفية  املادة و

 .املنهاج إعداد جنةمضمون املقابالت التي أجراها فريق البحث مع بعض أعضاء ل

 مبررات استفتاح املقطع القرآنيــ 1
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مربرات اعامتد املدخل  مربرات اعامتد المتهيد

 الاشاكيل

 لوضعية املشلكةا مربرات اعامتد

فضل الافتتاح بمتهيد يناسب املقطع املدروس.ميكن أ  رصاحة 

 .أ ن يكون مثال سبب نزول

 

لنجيب عنه من خالل 

املقطع القضااي اليت يتضمهنا 

 .القرأ ين

 

نظرا لضيق الوقت واعتبارا ملس توى التالميذ 

املتدين فهم غري قادرين عىل التعامل مع املدخل 

 .شاكيلإلا

 

 لاثرة انتباه التالميذ لصعوبة اجياد وضعية مناس بة لصعوبة اجياد مدخل اشاكيل او وضعية مشلكة مناس بة

اكيل أ و ل ن بعض املقاطع ل ينسجم تدريسها ابملدخل الإش

الوضعية املشلكة. فيبقى املقطع وما حيتويه هو اذلي حيدد 

 .الطريقة اليت هبا ميكن افتتاح احلصة

 لربط التعلامت ابلواقع وقضاايه
شاكيل جيعهل ينسا   لوضع التلميذ يف س يا  اإ

 يف بناء ادلرس بشلك سلس

ل نه يصعب أ ن جتد وضعية مشلكة تس توعب املعاين اجلزئية 

 للمقطع

اثرة انتباه املتعلمني قصد اإ 

 لدلرس
 لإاثرة الانتباه والإطالع عىل متثالت املتعلمني
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 .الوضعية املشلكة ل تتناسب مع طبيعة احلصة

 

 

لكونه أ سهل يف التناول من 

الوضعية وأ يضا احرتاما لقداسة 

 .القرأ ن

 

الغاية من التعمل هو تصحيح المتثل اخلاطئ عن 

مي مؤطر طريق المتثل الصائب والقرأ ن الكر

لسلوك الاشنسان فميزي بني الصواب واخللل . 

 والوضعية املشلكة مظنة حتقيق ذكل

ما قوةل أ و نص فكري او قصة  الاس تفتاح غالبا يكون متنوع اإ

شامل برشط أ ن يكون متقن  أ و اإ

 .لرصد متثالت النتعلمني

 

 .لن هذا ما جاء به املهنج اجلديد

 

ين، وبذكل ل لصعوبة رصد الفرضيات من املقطع القرأ  

يس تفيد املتعلميون مهنا كام يس تفيدون من المتهيد والربط 

 .ابملقطع السابق أ و المتهيد فقط عند الابتداء

حتفزي التالميذ من خالل 

شاكل يودل دلهيم  وضعهم أ مام اإ

 .ادلافعية حنو التعمل

 

 .معال ابلتدريس ابلكفاايت

 

 

 اثرة انتباه التالميذاإ 

 

 

ليت حتدث ما الإشاكلية يه ا

يسمى ابلإضطراب املعريف 

ىل  دلى املتعمل مما يدفعه اإ

ااثرة الانتباه وحرص اذلهن ومتليك ادلرس 

 .للمتعمل
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الرتكزي وجتاوز القراءة 

السطحية والظاهرية للمقطع 

ىل القراءة التدبرية  القرأ ين اإ

الاستنطاقية بقصد اس تعادة 

التوازن املعريف وتصحيح 

المتثالت و اس تعادة التقة يف 

القران الكرمي وحتكميه يف حل 

لت ال زمات القضااي الإشاك

الإشنسانية املعارصة عىل اكفة 

 الاصعدة

 

 

 

 

 

 لقدس ية النص القرأ ين

 

املدخل الاشاكيل ينبين عىل 

تعلامت املقطع القرأ ين السابق، 

وبه يمت الربط مع املقطع 

 لنجاعهتا
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 .الالحق

 تقديسا للقرأ ن الكرمي

لخةل معارف ل ن الغاية خ

املتعمل وخلق نوع من الالتوازن 

املعريف دليه حىت حيس بعدم 

كفاية موارده ويطمح يف موارد 

)تعلامت( جديدة تساعده عىل 

 ...جتاوز هذا الالتوازن

اثرة التفاعل قصد اس تخالص الفرضيات  اإ

 ال ولية حول ادلرس

خش ية ترسب الفرضيات اخلاطئة واس تقرارها يف أ ذهان 

 ني اذلين مل يمتكنوا من استيعاب متحيصهابعض املتعلم

 

 

لكون القرأ ن حيتوي عىل 

 مشالكت حياتية حتتاج التأ مل

 

 

ل ن القران الكرمي لكونه الس ند وادلعامة لبقية 

املداخل ،ولعتباره يف ذاته،اوىل ان يثبت يف 

اذهان الناش ئة مرجعيته يف احاكم ما يصادفه 

القمي  من اشاكلت يف حياته تلتبس عليه فهيا

 .وتتنازع الاحاكم
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القرأ ن الكرمي ل يس تحسن فيه وضع املتعمل يف اشاكلية بقدر 

 .ما جيب ترس يخه يف نفس ية املتعمل

 

 

شوقه أ  شد انتباه املتعمل و  ل  

 .ةنيأ  ايت القر ملوضوع ال  

ىل اعامتدها  لن املفتش الرتبوي أ رشدان اإ

 

 

 

 ل أ جد أ ن ال مر يس تدعي وضعية مشلكة
الاجابة عن  ايتال  يراد من 

 الاشاكل
 حسب املقاربة ابلكفاايت

 احاول ان اربط التالميذ بس يا  املقطع القراين

 

القرأ ن الكم هللا وجيب أ ن 

يعرف التالميذ أ مهية الإقبال 

 عليه

حىت أ ضع املتعمل يف الس يا  العام لل ايت ، مث 

ىل عالقة هذا املقطع ابدلرس  ننتقل اإ

ىل مقدمة ل ن املقطع القرأ ين مقصود ذل اته فيحتاج املتعمل اإ

متهيدية حتفزه عىل تلقي اخلطاب حبمولته الرتبوية الاكمنة فيه 

وليس ابلرضورة طرح اشاكل مس بق أ و وضع املتعلمني يف 

وضعية قد يضيع معها الوجدان بفعل ما تتطلبه من بذل 

حدى ال ساليب  قد تكون اإ

وقضية عىل حسب موضوع 

 الشطر القرأ ين

 

 رة الانتباهلإاث
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   . اجلهد يف املناقشة وطرح الفرضيات

لتشويق املتعلمني ملعاين وقمي السورة املدروسة ابعتبارها 

 حمورية علهيا تبىن مجيع دروس املداخل

احياان ابملدخل الاشاكيل 

واحياان ابلوضعية املشلكة 

 .حسب نوع املقطع

لتحفزي املتعلمني عىل الاقبال عىل التعمل.وذكل 

 همم يف الفعل التعلميمن خالل احقا

 لقناعيت ان ما يسمى وضعية مشلك ل جتدي يف هذا الباب
الربط ابلواقع وحماوةل استثارة 

 .املتعلمني

 .ل ن الضوابط البيداغوجية تنص عىل ذكل

 

 من أ جل حتفزي املتعلمني

 

يك أ طرح الإشاكلت اليت 

يعاجلها املقطع و أ دفع املتعلمني 

ىل التطلع للحلول القرأ ن  ية اإ

 تشويقا هلم

اثرة انتباه املتعلمني ملعرفة موضوع  من اجل اإ

 السورة او سبب نزولها

 هو الاشنسب

 

حيفز عىل املشاركة الفعاةل 

 اخلادمة لدلرس

 

حتدد املهارات بدقة وتقيس مس توى اذلاكء 

 والقدرة عىل حل املشلكة
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 اختيار

 

من أ جل خلق ادلافع و 

احلافزية لبناء تعلامت او متثل 

الشطر  ضمنة يف أ ايتقمي م 

 . بعد قراءته و دراس ته القرأ ين

سيناريو بيداغويج حمرك للعملية التعلميية 

التعلمية ويمني مجموعة من الكفاايت اليت تنص 

 عليه ال طر املرجعية

جياد وضعية  ل ين أ عترب القرأ ن أ حداث وأ وامر رابنية يصعب اإ

 شامةل مجليع حماور النص القرأ ين

مل يف قلب هو اذلي يضع املتع

 الظاهرة اليت ينبغي دراس هتا

 

 

  اشنسب واجنع . صعوبة صياغة اشاكل واحض

  لتحفزي التعلامت للقرأ ن الكرمي خصوصية

 ملناس بة ذكل لدلرس القرأ ين
صيغة ادلرس يه اليت تتحمك 

ىل الفئة  يف ادلرس ابلإضافة اإ
 

وضع املتعلمني يف س يا  مضامني لك شطر من السورة 

 املدروسة

انتباه املتعلمني وااثرة  لشد

اس تفهاهمم ولاثرة فضوهلم 
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 املعريف

ل ن القرأ ن الكرمي يصعب حرص قضاايه يف جمرد وضعية 

 مشلكة. ذلكل يصعب الانطال  مهنا يف ادلرس القرأ ين
  

ل ن نصوص القرأ ن الكرمي قطعية و ل ميكن ختضع ملنطق 

 الافرتاض الصحيح او اخلاطئ
  

   التنوع تأ لفه الطبائع وفيه

   ل نه ال شنسب ملس توى املتعلمني

   ال خرى الاشاكل يصلح يف املداخل

   لن القران الكرمي ليس فيه مشلك

   لن الوضعية لتنجسم مع التعامل مع القران الكرمي

الوضعيات ل تصلح يف دريس القرأ ن والعقيدة جتنبا 

 للتشويش عىل عقيدة املتعمل
  

   حسب ال هداف
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رأ ن شنس تعمهل لتبات القضااي فأ عتقد أ نه ل جيوز التشكيك الق

 فيه
  

   العادة

شاكلية تتناسب مع املقطع القراين يصعب    صياغة وضعية اإ

   اربط من خالهل ابحلصة السابقة

   مناسب لطبيعة النص القرأ ين

شاكيل للقرأ ن    ل ميكن أ ن يكون مدخل اإ

   همينته

   اهامتهمم عىل املقطع القرأ ين املدروستشويق املتعلمني وتركزي 

للتعريف ابلسورة وذيكر الس يا  اذلي نزلت فيه وذيكر بعض 

 فضائلها وحتديد موضوعاهتا
  

   اجده الاشنسب

   لتشويق املتعمل وااثرة انتباهه
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   ل اعمل

ل ن املقطع القرأ ين حيتاج اىل تقدمي ومتهيد بدل الوضعية 

 فتشاملشلك وهذا ما نصح به امل 
  

تالميذ املس توى الاول غري قادرين عىل استيعاب الطرح 

 الإشاكيل ول حىت الوضعية املشلكة
  

ىل املكوانت املعرفية،  ل هنا تساعد يف ادلخول املبارش اإ

 خصوصا وأ ن الغالف الزمين للحصة يضغط بقوة
  

ل ن مفهوم الاشاكل، أ و طبيعة الاشاكلية، ل تتناسب 

 .وادلرس والقرأ ين
  

الوضعية املشلكة ل تصلح ولكن أ حياان أ عترب سبب الزنول 

 وضعية مشلكة
  

   متهيد للمحاور الكربى اليت يتضمهنا الشطر

  وتركزيه  لن المتهيد يف حد ذاته معلية مس تفزة لنتباه التلميذ
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 ..ويساعده عىل بناء التصورات

   لربط املتعمل ابلقرأ ن

ىت ليرتخس ذكل يف أ ذهان لميكن جعل القرأ ن فيه مشلك ح

 املتعلمني
  

شاكلية نظرًا لقدس ية القرأ ن الكرمي    .صعوبة صياغة وضعية اإ

عدم مالءمة الوضعية املشلكة مع القرءان الكرمي وعدم كفاية 

 الوقت
  

شاكلية  نظرا لقدس ية القرأ ن الكرمي يصعب أ حيااًن صياغة اإ

 .لتدريس القرأ ن الكرمي
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 أجوبة األساتذة على أسئلة االستمارة امللحق الثالث:

 الطرق املعتمدة في ربط املعاني املستفادة في املقطع القرآني بمفاهيم دروس املداخل األخرى ــ 2



 مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة التربية اإلسالمية /مقاربة ديدكتيكية.                      

 

[267] 

 

 

 لمس تفاد وكذكل ال ية عند تثبيت املفهوم والاس تدلل عليهل رجع أ  مبا أ ن املقطع القرأ ين يغطي ابيق دروس املداخل، 

ناكر املرشكني للبعث  " " قيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة حفاولت مبعية التالميذ ربط ادلرس بسورةمثال كنت أ درس درس الع  ومما فهيا اإ

 .واجلزاء وهذا مظهر من مظاهر فساد العقيدة

 .شري اىل ذكل لكام وصلنا اىل درس ماأ  و  ايت املدروسة ابملداخل.ربط ال  أ  

 ملفاهمي الورادة يف عناوين ادلروس وحماورهوذكل بتحديد ال ايت اليت لها عالقة تداخل اب

ىل خلق محمود أ و حتذير من خلق  قد أ ثناء اس تخراج املعىن املس تفاد من املقطع القرأ ين؛ ما أ مر بواجب أ و هنيي عن حمرم أ و دعوة اإ يكون اإ

  مذموم وهذه ال حاكم ومتعلقاهتا لبد وأ ن تصادفك يف دروس املداخل ال خرى

  ما حييل علهياليس مجيع ادلروس بل 

 من خالل الاطالع عىل عناوين بقية ادلروس وحماورها أ نتقي ما ميكن أ ن خيدم تكل ادلروس وحماورها انطالقا من السورة املقررة

  ل السابقة لتوضيح الفكرةع اىل مفاهمي دروس املداخدامئا ما يمت الرجو 
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   اوحمورية يف املداخل ال خرى اما تنبهيا أ و تضمينا أ و تأ يكيدا أ و حىت تفصيالالرتكزي يف صياغة املس تفاد عىل املفاهمي املركزية والقضااي

  اس تخراج فوائد وعرب من الشطر القرأ ين أ شري للمداخل ال خرى مثال عندما أ صل ملرحةل

ليه يف قاد م اوحمطات من دروس اس تخلص العرب وادلروس واركز عىل توجيه املتعلمني لتسجيل ال مه والانفع هلم واذلي قد حيتاجون اإ

  .املداخل

 لك مقطع هل ا رتباط بلك مدخل

 .اثناء بناء املفهوم شنس تخرج من الشطر القرأ ين ما يوافقه

 .املعاين والقمي الواردة ابملقطع القرأ ين تتقاطع بشلك يكبري مع جل مفاهمي دروس املداخل، دلى من السهل توظيفها لبناء هذه املفاهمي

شاكلية يف العادة تكون هذه  ال ايت يه نصوص الانطال  لدلرس .. أ و أ درهجا عىل شلك دعامات .. وأ حياات أ خرى ك س ناد لوضعية اإ

ذا فات ادلرس نذيكر ونعزز ذا اكن مما مل يدرس بعد نذيكر عىل أ ن هذا سرناه،  اإ   ..واإ

مثال اليت تدل عىل تكل  ال يةملتعمل عن اس تحضار املقطع القرأ ين يف لك درس من دروس املداخل الاخرى لكام أ مكن ذكل واس تفسار ا

  القمية او العربة املوجودة يف ادلرس من املقطع القرأ ين
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 .أ حاول أ ن أ نتقي ال ايت اليت لها عالقة مبفاهمي ادلروس السابقة

 .وهذا ليس مطردا بطبيعة احلال

فعىل سبيل املثال أ سأ هل عن عالقة  املدرجة يف ابيق املداخل؛ أ طرح أ س ئةل موهجة ليكتشف املتعمل أ ن هناك عالقة بني النص القرأ ين واملفاهمي

خوة يوسف عىل أ بهيم  ... درس الوفاء ابل مانة بكذب اإ

ين واس تخراج املفردات الصعبة وتذليلها وفهم معانهيا حسب الس يا  أ و النظم من حث اعتبار السابق والالحق وان اكن أ  بقراءة املقطع القر 

زاء النص يكون املتعمل قد لمس املراد من النص فيس تطيع أ ن جيمل املضمون اجلزيئ مث الاجاميل يف هناية التحليل وهبذا  غري مفصح عنه ابإ

 .تتكون هل القدرة عىل الفهم والتحليل مث الرتيكيب وصياغة املضامني

 .واس تدلل س دليالارتباط املعاين املس تخلصة ابلتوسع يف بعض حماور ادلرس والاجابة عن بعض النقط املتعلقة ابدلرو

 لكون القرأ ن البوصةل اليت توزع املوضوعات عىل املداخل وهو مرجع لها

ن أ مكن ذكل مث تطبيق ذكل عن طريق رضب ال مثةل الواقعية اليت تقرب  بناء ش بكة عالقات بني مفاهمي ادلروس ومضامني النص القرأ ين اإ

ىل ال ذهان مث اس تنتاج املفاهمي املتضمنة ل  غريها واملس توعبة لهاالروابط اإ
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 .دماج التعلامتاإ الربط ادليداكتييك و 

 و املقطع اذلي هل عالقة ابدلرسأ   ال يةعند دراسة املداخل الاخرى اطلب من التالميذ اس تحضار 

سقاط بعض املضامني والقمي والعرب املس تفادة من الشطر املدروس وربطها بدرس من ادلروس  .اإ

 والهدف هو تعممي هذه ادلروس املس تفادة .. غة وضعية تسهل ربط املفهوم ببايق املداخليف بعض ال حيان أ وفق يف صيا

  تيحت يل الفرصةأ  لكام  القرأ ينمن املقطع  بأ ايتاثناء حتليل اوحماور اذيكر او استشهد 

  نظرة شامةل أ ولية عىل دروس املرحةل

  تفيدان يف درس كذا ال يةاس تحرض ادلروس و اشري اىل ان هذه 

  تحليل السورةجعل املداخل حماور ل 

 ية من السورة املقررةأ  دلرس من خالل اانطال  

ىل النص القرأ ين قصد استامثره يف لك مراحل ادلرس  مطالبة املتعلمني ابلرجوع اإ

 ين فاس تخالص العالقةأ  من النص القر  دة حول املفهوم مث املعىن املس تفاأ س ئةل موهجة ومتدرج
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ايت فهيا اكرث من امس ....كام يشري اىل جامل لك امس أ  سامء ففي سورة احلرش ال  ء هللا احلس ىن وانه س بحانه متعدد سامأ  مثال عند تعريف 

  ....امس

  .اس تحضار القمي الواردة يف املداخل أ ثناء دراسة لك مقطع

 .و أ ركز عىل هذه ال ايت يف املعاين اطالب املتعلمني يف اطار مرشوع جبرد يف خطاطة ال ايت اليت تربط ادلروس ابلسورة املقررة

 .أ س ئةل مركزة

  .انطالقا من وحدة موضوع ال ايت شنس تخلص مضموان مريكبا نوظفه كعنوان حمور من حماور ادلرس

 . سرتجاع التلميذ تكل املعاين اثناء بناء املفاهمي من اجل ادلمجالاشارة اىل تكل املعاين ل

ن املقطع الاول من احلرش ،واملمتثل يف الهجرة اىل املدينة نرصة هلل ورسوهل نهبت تالمذيت اىل أ ننا مثال عندما تطرقت للمعىن الاخري م

سنتوسع يف هذا املعىن أ كرث يف مدخل الاقتداء ،كذكل اكن من العرب املس تفادة من املقطع الاول من احلرش الهجرة املتجددة اليت يه 

 .موضوع مدخل احلمكة

ىل أ ن ذكل مبثوث يف الكتابده ابلإ ته وامتداي من خالل شنسق   .ضافة اإ
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 .من املقطع عىل ادلرس بأ يةلالس تدلل 

 .اس تحضار التعاريف الامثةل املفاهمي القمي

 .سالم لن الاعتاز ابدلين هو اذلي دفعه اىل التضحية بنفسهلنجار بدرس حق هللا الاعتاز ابلإ مثال اربط بني قصة حبيب ا

جياده و توضيحهحني يكون الربط ممكنا د  .ون تعسف أ طالب املتعلمني ابإ

  .ربط ادلروس مع ال ية املناس بة من السورة املقررة من خالل اس تخالص مجيع ال ايت املتنامغة مع ادلرس

 .يه املؤطرة للمفاهمي

هذا اذا اكنت هناك عالقة شنسقية  اعتبار ال ايت كنص مؤطر لدلرس ونعمل عىل توظيفه يف بناء املواقف والاس تدلل التعلاميت اجلديدة يمت

 بني املدخل واملقطع القراين

 ... و مبثال فيه يتصل مبوضوع ادلرس املعروضأ  التالميذ عن موضع الشاهد للمفهوم موضوع التناول يف املقطع املدروس "اس تفسار"-

 الربط ابلس تدلل والامتةل

  .أ ينبتذكري املتعلمني مبا رأ يناه يف السورة أ و املقطع القر 
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جياد اخلط الناظم  .لن املداخل مرتبطة فامي بيهنا يلزم فقط اإ

ل الاخرى او بعضها ان اكن املقطع يتناول مبفاهمي دروس املداخيكون الرتكزي عىل املعاين املس تفادة من املقطع املدرس مع الاشارة والربط 

 ...احداها

 ... ل الاستشهاد والتوظيف واس تنباط القميمن خال ،مبفاهمي املداخل ةاس تحرض معاين املقطع املرتبط

ن وجدتس  أ    ، ومن خالل العرب املس تفادة أ ربط املعىن ابملدخل عني بسبب الزنول اإ

ىل املعاين املس تفادة ك وقد أ عمتد عىل الوضعية الواردة يف أ ول ادلرس  .ذكل حسب ما يناسب لك مدخلل نتقل اإ

 يف فهم املداخل الاخرى بشلك بنيوي ينالقرأ  يمت ادراج املعاين املس تفادة من النص 

 .اعامتد املعاين املس تقاة يف املقطع القرأ ين مبثابة متهيد و مدخل لتقريب بعض مفاهمي ادلروس

 .ابلتذكري يعين أ قول كام رأ ينا يف السورة

 .بيان العالقة

 . س املداخل من أ جل استامثرها يف احلصص اخلاصة ابملداخلو املعاين املس تفادة مهنا اليت لها عالقة مبفاهمي درو القرأ نيةحتديد املقاطع 
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  اليت تؤطره من السورة املقررة ابل يةعنوان لك مدخل يربط 

ن كثريا ما ترد بشلك مجمل يف موضع ويف موضع اخر ترد مفصةل هبذه الطريقة مبكن توس يع مدارك املتعلمني وكذا ايكساهبم لهذا أ  قضااي القر 

  .القرأ يناملهنج 

 .خرىفية ال  املضامني املعر  عىلدليال  ال ايتجعل بعض أ  

 .مفاهمي ادلرس القرأ ين يمت اعامتدها حني حتليل حماور دروس الوحدة، ويُس تدل هبا

 جاميل لل ايت لبناء املفهومالانطال  من املعىن الإ 

 .ةرجع اىل املعاين املس تخلصة من السورة كام احاول انتقاء النصوص من السورة املقررأ  

 .ت املناس بة للك مدخلل اياعامتد ا

  حتديد القضية واملوضوع واس تخراج ادلروس والعرب املرتبطة ابملداخل ال خرى

( لبد من الاشارة اىل درس ينا اليه لتنبأ هنم بأ مرمه هذا ومه ليشعرونوح أ   و تلكم عن الغيب مثال)ن وعة أ ايت حبيث اذا مرران بأ ية او مجم

 ..بهيم..وهكذاأ  ة الامانة يف موقف اخوة يوسف مع و خيانأ  مرا غيبيا..أ  تبار الويح ان والغيب ابع ميالإ 
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 (عربة ،دليل،قمية ،مضمون، يف ماكنه املناسب من ادلرس) حمك أ وظف املقطع القرأ ين

ن متعسفا يف أ حيان كثرية  هنا ترابط نوعي واإ

 ...ين نوافد يطل من خاللها عىل مفاهمي دروس املداخلأ  قطع القر اس تدراج املتعلمني بواسطة احلوار جلعل املعاين املس تخلصة من امل
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 امللحق الثالث: أجوبة األساتذة على أسئلة االستمارة

 أو عدمهتعلمات املقطع القرآني  استحضار أسباب ــــ  3
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أ س باب عدم  اس تحضار تعلامت املقطع القرأ ين يف تدبري التقومي 

 خرىأ ثناء بناء دروس املداخل ال  

أ س باب اس تحضار تعلامت املقطع القرأ ين يف تدبري التقومي أ ثناء بناء دروس 

 املداخل ال خرى

 .قليةل يه ادلروس اليت لها عالقة مبارشة ابملقطع القرأ ين •

 .ليس دامئا •

 الزمين ل يسمح أ حياان و لصعوبة ذكل أ حياان أ خرى زياحل •

 .ولبعد ادلرس عن املوضوع العام للمقطع القرأ ين

 .ختطر ببايل ول عمل يل بذكلمل  •

  ...لكام أ مكن ذكل أ قوم به •

 .ل هنا أ ساس ية يف بناء التعلامت •

 .لن القرأ ن هو املؤطر لدلروس •

غل بطريقة شنسقية، وهذا ُمفاد ادلرس النسقي )الرتابط والتاكمل تل ننا شنش   •

انطالقا من مركزية القران و همينته عىل سائر  (والتداخل وحبث التقاطعات

 .داخلالقضااي و املفاهمي املتداوةل يف بقية امل

ط املتعمل دامئا ابلسورة لرب لتغطية املقطع القرأ ين لبايق دروس املداخل •

 .املدروسة

 .ل ن القرأ ن يؤطر لك املداخل وهذه ال خرية تنطلق منه •

  .ابعتبار ان السورة املقررة .يه سورة مؤطرة مجليع املداخل •

 .ل ن السورة من املفروض ان تغطي مجيع املداخل  •
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ين أ  أ طبق ذكل لكام وجدت عالقة بني ادلرس واملقطع القر  •

ين ويتعود عىل أ  ليظل املتعمل متشبتا ابملقطع القر 

 ...الاس تدلل

 .عىل بنية املادةلرتابط السور ابملداخل و للحفاظ  •

بعض ال حيان ل يكون هناك عالقة بيهنا و بني ابيق  •

 .املداخل

 .أ جد عالقة بيهنام يف الكثري من ادلروس ل •

 اذا اكنت هناك عالقة بيهنام •

 ليس هناك اي ترابط بني املداخل •

 يصعب ذكل نظرا ملس توى املتعلمني  •

 لن الوقت ل يسمح •

لقرأ ين يه مبثابة املعارف املعيارية اليت ينبغي أ ن توجه لن تعلامت املقطع ا •

املواقف وال راء والاس تدلل والاستشهاد وغريها من املهارات اليت شنسعى 

 .لتطويرها دلى املتعمل

 ل ن جل نصوص الإنطال  يف املداخل تكون من السورة املقررة •

  .ملا لها من عالقة وطيدة •

 .رة ومركزيهتا بني املداخلخدمة لهمينة السورة القرأ نية املقر  •

 .اس تدعاء بعض أ ايت املقطع القرأ ين لبناء تعلامت جديدة •

 .ابعتبار القرأ ن الكرمي مركزاي يف بناء التعلامت كام أ شار املهناج ذلكل •

لن املداخل تدور حول املقطع القرأ ين. ويكيال يكون القرأ ن معزول عن  •

 .املداخل

 .قرأ ن الكرميلالستشهاد وتقوية املوقف واجلواب ابل •
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قصود دون يل أ عنا  ل ن نصوص الإنطال  اكفية وتبلغ امل  •

معاين ال ايت يف السورة املقررة ولإعطاء حق لل حاديث 

 .النبوية

 

ن اكن القصد من السؤال هو التقومي التشخييص، فاإين أ كتفي ابس تحضار  • اإ

ىل املقطع القرأ ين، ل نه ل يسعفين يف  تعلامت ادلرس السابق، ول أ رجع دامئا اإ

  .بعض ال حيان، ول أ جد متسعا من الوقت يف أ حايني أ خرى

 .ل نه مقصود ذلاته وليس نصا لالنطال  حفسب •

ن ادلروس مرتبطة ابلسور ول ميكن بناء اي درس دون اعامتد ل نين ارى ا •

 ينأ  النص القر 

 .لهنا هممة يف الاس تدلل عن بعض الاجاابت •

  .ل ن متكن املتعمل من قضااي املقطع يساعد عىل بناء ادلرس اجلديد •

لالس تدلل واس تحضار وظيفية الاايت القرانية للتثبيث وربط ادلروس  •

 .ابلس تدلل

 .نة القرأ ن وتغطيته للمداخلمن ابب همي  •
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 .ن الكرمي لدلروس الاخرىأ  لننا دامئا ننطلق من القر  •

  .رضورية •

  .النص من أ جل الس ند ودمع ال س ئةل واخلصوصية •

 .ل ن النص القراين مصدر حلل املشالكت اليت تثار يف املداخل ال خرى •

 .يف الربط بني ادلروس و السورة •

 .اشنسجام املداخل والنص القرأ ين •

د أ ثناء بناء ادلروس من الاستشهاد، وحبذا لو اكن الربط و الاستشهاد لب •

 من سورة يوسف

 لتمنية همارة الاس تدلل دلى املتعمل •

 دروس املداخل متداخةل  •
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 لرتباطها به •

 .ليمت التأ طري مبركزية القران ابعتبار لك املداخل جزء مهنا بشلك مضين •

 خللإشعار املتعمل بأ ن املقطع يؤطر ابيق املدا •

 مركزيته يف التقومي والتدبري الصفي •

 لتقومي مدى حفظ املقطع •

 مركزية القرأ ن والسور نظرا للرتبط املتواجد بيهنا •

 لنه مركزي •

 ل ن املادة لك متاكمل •

 لرتس يخ مبدا تاكمل التعلامت وتفعيل مركزيه النص القراين •

 ل هنا تساعد عىل الربط بني ادلروس، ويف بعض ال حيان بمي املداخل •
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  ن القرأ ن هو املؤطر مجليع املداخلل •

 هممة ل ن هناك ترابط بيهنا •

 التقومي أ داة لقياس مدى متكن املتعلمني من املادة  •

 لس تحضار مركزية السورة املقررة  •

 ل نه يؤطر •

 نظرا ملركزية القرأ ن يف تدريس املكوانت الاخرى فس يكون لزاما بل من •

ثناء بناء دروس أ  تدبري التقومي امت املقطع القرأ ين يف لفيد اس تحضار تعال  

ذلا فالربط بني مضامني السورة ومضامني املداخل  ..املداخل الاخرى.

مناص منه ليبين التلميذ تصورا مشوليا ملوضوعات املقرر غري  الاخرى امر ل

منفصل عن القرأ ن والا فسنسقط يف التجزيء وديننا يف مجمهل ل يقبل 

 ..ذكل
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 .مصدر تعلامت مهناج املادة - ما اس تطعت -ل جعل القرأ ن  •

 هنا تسامه يف بناء تقومي جيدأل •

 .وحماوةل الربط أ ن امكن ول للقيام ابلتقومي التشخييصأ   •

 . مقررة يه الوعاء احلامل ملعاين ادلروسللن السورة ا •

اذا اكنت الصةل فعال بيهنام لن ذكل جيعل املتعمل يقف عن كثب عىل  •

 ...التاكمل بني القران واملداخل
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 امللحق الثالث: أجوبة األساتذة على أسئلة االستمارة

بناء قترحات العملية  لتفعيل مركزية القرآن الكريم في املــ 4

 تعلمات مادة التربية اإلسالمية
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تحديد القضية الكبرى وتفريعها الى قضايا جزئية يتم معالجتها من 

 خالل الدروس

 مع الدروس واملداخل.انتقاء سور قرآنية تنسجم وتتداخل  .1

وضع خريطة لالشتغال يشترك فيها األساتذة ومفتشو املادة لتنزيل  .2

 السور وتدريسها مع ربطها بمفاهيم املداخل و الدروس.

تحبيبه للمتعلم بكثرة السماع والحث على ترديده .وتحبيب مادة  .3

  .التربية االسالمية بحسن التعامل مع التالميذ

ليمية ثم تفعيل نادي القرآن الكريم االشتغال بالخطاطات التع .4

 .تجويدا وفهما وتحليال واستنباطا

 .توسيع الغالف الزمني للمادة .5

 استحواذ مكون القرآن على نصيب األسد.  .6

 .جعل التدبر والتفسير مرحلة أساسية من مراحل درس القرآن .7

 .ربط القرآن بواقع املتعلم .8

 .إعادة ترسيخ حب القران في نفوس املتعلمين .9

 .بعض قصص السلف التي تبين تأثير آيات وسور القرآن عليهمسرد  .10

اعتماد نصوص مؤطرة وليس السورة بأكملها ملا فيه من التعسف في  .11

 إيجاد نص مؤطر من السورة املقررة

 جعل القرآن الكريم محور التعلم. .12
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 ساعات لكل جزء. 4تخصيص غالف زمني كبير على األقل  .13

مل على حفظه وفهمه واستظهاره االشتغال عليه أكثر من غيره، والع .14

خرى، وال يتأتى ذلك إال إذا اعتبر مؤطرا للدروس واملداخل ألبين الفينة وا

 . ومهيمنا على جميع املفاهيم

  جعل الحفظ إلزاميا .15

االنطالق من الواقع الذي يعيشه املتعلم بتساؤالته إلى القرآن وما  .16

شطة متنوعة يقتضيه ذلك من تطوير ملستويات مهارية متدرجة عبر أن

للتعامل الصحيح السليم مع القرآن الكريم )التالوة فالتجويد فالفهم 

فالحفظ فاالستظهار ثم التدبر فاالستنباط واالستدالل( ثم العودة إلى 

وتغييرا وتقويما أو تثبيتا  الواقع بإجابات القرآن الكريم تصحيحا

  وتصديقا.

 زيادة الحيز الزمني املخصص له. .17

بالتجويد وربط أحداث مجتمع التلميذ  تخصيص حصص خاصة .18

  بما يدرس من القرآن الكريم واإللحاح على التالميذ كي يحفظوا القرآن.

أن يتم التركيز على جانب العبر والحكم والعظات إلى جانب الحفظ  .19

  .واالستنباط

الى  وباملداخل األخرى، باإلضافة ربط مركزية القران بالواقع العملي .20

ستظهار والشرح والفهم والتحليل في املراقبة استهداف مهارات اال 

 للمستمرة.
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املرونة في تقسيم النص القرآني إلى أشطر بما يناسب دروس  .21

 .املداخل

إيجاد التقاطعات املعرفية واملهارية والقيمية بين النص القرآني  .22

 .ودروس املداخل

استثمار مهارة االستدالل من النص/الشطر القرآني املقرر أثناء بناء  .23

 -ملن اعتمد الوضعية املشكلة  -الدرس. ) أثناء اإلجابة على كل تعليمة 

. وحتى أثناء -ملن اعتمد املدخل االشكالي  -وأثناء تمحيص الفرضيات 

 .( التقويمات الثالث

في بناء التعلمات  االستحضار املستمر للمعاني والقيم القرآنية .24

اشكالية، اعتماد  وتقويم املكتسبات، توظيف اآليات في صياغة وضعيات

 ...آيات املقطع كوضعيات تقويمية أثناء املراقبة املستمرة

 هذه املهارات يجب استحضارها كلها أثناء تقويم القرآن الكريم .25

تغيير ترتيب أماكن بعض الدروس لتناسب املقطع املدرس. ألنني  .26

باملقطع األول  لقوجدت دروسا سأدرسها في الوحدة الثانية،  وجلها متع

الويي. اإلسراء واملعراج. في الوحدة الثانية، ولها عالقة باملقطع  .مثال

 .األول 

التركيز بشكل أكبر على القرآن الكريم كونه منطلقا للمادة الشرعية  .27

وركيزة الركائز، وذلك بإعطائه حصة أكبر وعدم التشويش عليه بكثرة 

 املداخل الفرعية األخرى.
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، بل بما يناسبها من القرآن عدم ربط املداخل بالسورة املقررة فقط .28

  الكريم كله.

أن تخصص حصص في أول السنة يتم فيها كتابة السورة كاملة،  .29

وقراءتها من طرف الجميع، ثم القيام بجرد كامل لآليات التي لها عالقة 

بدروس املداخل األخرى، وتوثيق ذلك في جدول، آنذاك يكون لدى التلميذ 

ملداخل، فيرجع إلى الجدول ليجعل من اطالع على ارتباط السورة بجميع ا

اآليات املتناسبة مع املدخل املراد دراسته منطلقا في تدبير الدرس، وهكذا 

 .مع جميع املداخل، لكي ال يبقى القرآن يدرس منعزال

انتقاء مفاهيم )دروس ومواضيع( ذات الصلة بشكل مباشر بالنص  .30

 ...القرآني املقرر 

 والتركيز على الحفظربط املداخل بالسورة القرانية  .31

خصوصا للثانية  إن الوعاء الزمني لدراسة مادة التربية االسالمية .32

باكالوريا علوم غير كاف للتمكن من الحفظ وحسن األداء ناهيك عن 

الفهم. خصوصا وأن أكثر املتعلمين واملتعلمات ال يولون اهتمامهم باملادة 

ورشات مبرمجة  عموما، والقرآن الكريم خصوصا، لذلك أقترح أن تكون 

تساعد على تحبيب املادة من جهة والعناية بالقرآن الكريم من جهة اخرى. 

 وهللا ولي التوفيق.

أن تكون النقطة املحورية في معالجة مداخل الدروس األخرى  .33

  باعتبارها منطلق أولي لها
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أن يكون التفعيل فقط في الحاالت التي تكون فيها العالقة بين  .34

آني ظاهرة وواضحة...أما أن تلوى أعناق النصوص الدرس واملقطع القر 

 ...ويستشهد بها في غير محلها هذا ال يليق

 . ربط املداخل بالسور املقررة .35

استهداف مهارات الفهم و التحليل و االستنباط أثناء بناء الدرس و  .36

 تقويم التعلمات

 رفع نسبة التنقيط املتعلقة بالقرآن الكريم أثناء التقويم. .37

 وصدقة جارية ذات حصاد مستمر.، وة مفتاح للفهماتقان التال  .38

 .تخصيص حصص أكثر .39

 أوال:في تعلمنا القرآن للناشئة ان ندربهم على سالمة القراءة. .40

 ثانيا: ترك املتعلم يستنبط املفاهيم والقضايا العامة. .41

 ثالثا: اعتبار املتعلم نموذج فاعل قادر على االستيعاب. .42

العامة لآلي من دون االستطالة في رابعا: تزويد املتعلم بالسياقات  .43

 امللتقيات.

خامسا: ضرورة معرفة األستاذ لوظيفته التعليمية في املقطع  .44

 ...القرآني

 .آختيار سور تربوية .45

  .تأطير املفاهيم بمعاني املقطع القرآني إن أمكن دون تكلف .46
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دمج القران الكريم في كل مدخل من املداخل الخمسة شكال  .47

لقسط عنوان الدرس: العدل من خالل القرآن ومضمونا. مثال مدخل ا

الكريم .مدخل الحكمة: التحلي باملسؤولية من خالل القران الكريم. ثم 

وضع كل مقطع مناسب من السورة للموضوع غي كل درس عوض 

تخصيص مدخل خاص بالقران في بداية املنهاج .الن ذلك ربما يويي 

استاذ يقول للتالميذ  باستقاللية القران عن باقي املداخل .مثال نجد

 ... .عندكم في القران كذا وكذا

 دعم املداخل بنصوص قرانية مناسبة لكل درس. .48

  جعل القرآن الكريم محور العملية التعليمية. .49

 .أعطاؤه حيزا أكبر من االهتمام داخل اإلطار املرجعي .50

حبذا لو تبذل مجهودات جماعية في إطار مقاربة تشاركية بين  .51

 ين وتنظيم دورات.املكونين واملفتش

التكوين املستمر على الصعيد الوطني وتقاسم النتائج.. حتى نذلل   .52

ونتجاوز االكراهات .. اقترح الرفع من معامل املادة.. ولكم  الصعوبات،

آرجوا أن تقدم بعض التجارب التطبيقية لدروس نموذجية تمكننا من 

ألجل خدمة  توحيد التصور واالشتغال وفق أهداف مشتركة. وما هذا اال

كتاب هللا عز وجل وفي نفس الوقت السير بالعنصر البشري نحو أفق 

 . أرقى

 ساعات للجزء الواحد. 4تخصيص  .53
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العمل على توزيع املقاطع القرآنية بشكل ينسجم ومواضيع الدروس  .54

 األخرى.

  مزيد من التكوينات و الورشات. .55

  بناء التعلمات اي محاور الدرس من القرءان مثال. .56

 حيز زمني أكثر لكل جزء.إعطاء  .57

حسن االختيار النص القرآني مع فهمه واالطالع على محتواه  .58

 ...وأحكامه

  الزيادة في زمن حصة القرآن الكريم .59

 البحث في منهجية فعالة وعلمية لتدريس القران الكريم. .60

استهدف كل هذه املهارات ألن هناك طرق يمكن  في فروض املراقبة .61

 ، البرنامج ال يسمح لي بأكثر من اختيار واحد.آن تجمع بين مهارتين فأكثر

الدروس املقرر، دعامة  مقتريي: هو أن نجعل لكل محور من محاور  .62

)حسب املستطاع( ننطلق منها ونبني عليها التعلمات، أما نصين من القرآن

 .قرآنيين أو ثالثة فال يكفيان لجميع املحاور 

 تخصيص أكثر من حصتين للمقطع القرآني. .63

 س املداخل من معاني السورة القرآنية املبرمجة.أختار درو  .64

االنطالق في دروس الوحدات من نصوص السور املقرر، وهذا ما  .65

 يالحظ في النسخ املنقحة من الكتاب املدرس ي.
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بالنسبة للسؤال السابق إضافة الى استهداف االستدالل على قضية  .66

للتالزم  أو مسألة انطالقا من الشطر، نستهدف أيضا الفهم واالستظهار

 املوجود بينهما.

آيات الشطر من حيث السياق ووحدة املوضوع يتم اعتماد مضمون  .67

  وخالصات املقطع عناوين لدروس املداخل.

  .أوال وفقكم هللا واعانكم على هذا البحث القيم والنوعي .68

ن أتنويع املهارات املستهدفة في املراقبة فال تقتصر على االستظهار و  .69

 .االستمارة يل املهارات املذكورة فكان مهما بل تشمل ك 

العمل على اقدار التلميذ على ادراك العالقة العضوية بين املقاطع  .70

 نية ومختلف املداخل حتى ال تكون في نظره جزرا متناثرةآالقر 

إعادة النظر في بعض مفاهيم املداخل لكونها مكررة مما يجعل  .71

 .التلميذ املجتهد يمل منها

آني في كل املداخل بدل الوضعية املشكلة، االنطالق من النص القر  .72

 .وجعل هذه االخير للتقويم

 كل املهارات مدمجة ومستهدفة. .73

 اقتراح دروس من صميم السورة املقررة. .74

جعل القرآن الكريم مدخال وحده وعدم التعسف في تنزيل السور  .75

 املقررة على باقي املداخل
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لقرآن. فما ينبغي أن توضع منهجية وتصور واحد لتفعيل مركزية ا .76

يالحظ في اللقاءات التربوية عدم وضوح الرؤيا لتدريس القرآن. وكذا 

 اختالف وجهات النظر بين السادة األساتذة

إعطاء مكانة أكبر للقرآن الكريم في الحيز الزماني و املمارسة  .77

 التقويمية

اعتبار القرآن املنطلق والغاية في جميع الدروس .مع تحياتي وفقكم  .78

 . هللا تعالى

 الندوات والدروس التطبيقية .79

في هذا الشأن العمل بالورشات  تكثيف التكوين والتكوين املستمر .80

 عقد ندوات ومؤتمرات تستغل على املوضوع الجادة بين أساتذة املادة

  لتسهيل العقبات امام األستاذ.

 . تحفيز التالميذ لحفظ املقاطع القرآنية وتشجيعهم على ذلك .81

  وثمراتها عدم اغفال فوائد اآليات .82

رسم خطاطة جامعة على السبورة تبين فيها املحددات األساسية  .83

 للمقاطع القرآنية.

 أن تكون نصف نقط الفرض املحروسة خاصة به. .84

 تخصيص مدخل خاص بالسور املقررة وتغيير سورة الحشر. .85

ارجاع املداخل كلها إلى املقطع القرآني وجعل اآليات القرآنية هي  .86

 املؤطرة لكل الدروس
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ختيار السور املدرسة التي تتناول مواضيع في متناول التلميذ حفظا ا .87

 ....فهما تطبيقا

 تفعيل جميع املهارات السابقه من الفهم الى االستدالل. .88

تدريب املتعلم على تحليل اآليات واستنباط الحكم الشرعي أو القيم  .89

 أو هما معا حسب السياق.

ويم مع التعود على استحضار تعلمات القرآن في تدبير عملية التق .90

 حفظ اآليات وتشجيع املتعلم على االستظهار.

 . املقطع القرآني وما يستفاد منه بمفاهيم باقي الدروس ربط معاني .91

 . آياته التدبر والتفكر بدل التلقين والتحفيظ الن هللا امرنا بتدبر .92

جعل النص القرآني منطلق تعليم و تدريس مختلف املداخل .الن  .93

 و املدخل الرئيس ي لفهم باقي املداخل.النص القرآني ه

 تعرف أسباب نزول اآليات. .94

ما فرط فيه من ش يء فيه خبر  اعتماد القران الكريم دستورا كونيا .95

 السابقين و نبأ الالحقين.

القرآن الكريم فيه الحلول لكل املستجدات والنوازل لذا وجب  .96

 استثمار األجيال ملحتوياته بحسب الزمن املعيش.

طور وأهميته في فهم وتدبر الويي املنظور في الكون وهللا الويي املس .97

 ولي التوفيق أستاذي الكريم.
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بزيادة حصة في مادة التربية اإلسالمية خاصة بالقرآن الكريم وزيادة  .98

 السور 

 اعتماد السورة واياتهااسنادا لباقي املداخل. .99

 .االنطالق من السور املقررة في تحديد مفردات املنهاج وليس العكس .100

  تخصيص حيز زمني أكبر لحصص مدخل التزكية قرآن كريم .101

تدريس بقية املداخل من منطلق ارتباطها الوثيق بدراسة الشطر  .102

 . القرآني واعتبارها امتدادا له جانب من جوانب بناء شخصية املتعلم

 استثماره في تدبير املداخل. .103

االنطالق في جميع القضايا التي يراد تدريسها من دعامات ونصوص  .104

 . قرآنية يعني جعله مصدرا رئسيا لكل درس او قضية

 سالميةاملوارد املعرفية في التربية اإل  االنطالق من القران في بناء كافة .105

استثمار الدرس القرآني أثناء تحليل مفرادت ومحاور الوحدات،  .106

استنباطا واستدالال، والتنويه بأهمية القرآن الكريم في صفوف التالميذ، 

 .ملة لحفظه ضمن سلم التنقيطوإعطاء نقطة كا

 أن نركز على البعد الوظيفي لآليات ال على الحفظ فقط. .107

استصحاب السورة في جميع دروس املداخل سواء في نصوص  .108

 االنطالق ان أمكن او االستشهاد أثناء بناء التعلمات.

 التركيز بشكل كبير على مدى فهم املتعلم للنص القرآني واستثماره. .109

 املداخل. اختيار سور تناسب .110
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 إعادة تدبير السور حسب املداخل. .111

  تقسيم الشطر بشكل يخدم املداخل التي تليه. .112

ليس هناك أجمل من ربط القرآن بواقع التلميذ ليتلمس حال  .113

ملشكالته من القرآن وليأخذ العبرة من القرآن البد أن يشعر التلميذ 

وشغفا ..ولن  بوجود القرآن في يومه..دفع التالميذ الى الحفظ حبا وتحفيزا

 يتأتى لنا ذلك اال بمساعدته على  التصالح مع القرآن الذي يمر عبر

تصالحه مع ذاته.. فالكالم فى هذا يطول ألنه يتوقف على وسيلة كل منا 

 وحده..لكن مهما اختلفت الطرق فاملرمى واحد..

 -للعمل به  - أقترح أن يركز املدرس أوال على الفهم ألنه املقصود .114

املتعلم الوسائل األخرى من تحليل واستنباط واستظهار ويسهل على 

واستدالل فقد ورد أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 وسلم كانوا ال يتجاوزون عشر آيات حتي يفهمونها ويعملون بها

حفظ وفهم اآليات القرآنية املقررة بشكل جيد بهدف توظيف النص  .115

  األحكام الشرعية.القرآني في االستدالل واستنباط 

ما املقترحات فهي االبتعاد عن ، أتأتي مهارة االستظهار هي األولى .116

التعسف ولي أعناق النصوص فقط من أجل الحصول على انسجام 

 .السورة مع املداخل

تثبيت مركزيتها من خالل استنباط معانيها وقضاياها وبرمجتها في  .117

 عناوين الدروس.
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  م التنقيط.رفع منسوب الحفظ والتدبر في سل .118

القرآن الكريم يجب أن يحفظ عن ظهر قلب لكي نحقق التدريس  .119

  .بعيد املدى

 إضافة حصص للقرآن الكريم. .120

القرآن الكريم نصوص للحفظ ألنها توظف في االستدالل على  .121

  .املواقف

لألسف تالميذنا يالحظون أننا نكثر من التركيز على السور القرآنية  .122

ما نصل ملرحلة التقويم سواء املستمر أو وحفظها وفهمها وضبطهاـ وعند

اإلشهادي، ال يتعدى السؤال حول سورة الحديد آية واحدة أو آيتين 

وسؤال اخر فيه استنباط او استدالل..... على كل حال ال يتجاوز مجموع 

إذن ال ، حفظ وضبط مفردات وقواعد تجويد.. ما سيحصله التلميذ من

ن على مستوى النقطة. كما والبد من بد من إعطاء وزن أكبر ملكون القرآ

 رد االعتبار ملهارة الحفظ التي انتجت عبر تاريخ البشر علماء أجالء.

ا اقترح للجواب يأوال نستهدف كل تلك املهارات في التقويم. ثان .123

تخدم كل الدروس  ر في السور املقترحة النها الظإعادة الن تي:االقتراح اآل

 .في املداخل
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 املصادر واملراجع

 . املصحف الشريف برواية ورش عن نافع 

ابراهيم بن موس ى الشاطبي املوافقات، ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن    .1

 .1، ط1417/1997حسن، دار ابن عفان 

  .ه1414 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط    .2

املفردات في غريب القرآن  -الراغب األصفهاني القاسم الحسين بن محمد وأب .3

املؤلف : تحقيق : محمد سيد كيالني الناشر : دار املعرفة للطباعة والنشر 

 مكان الطبع : بيروت 

أبو بكر البقاعي،  مصاعد النظر لإلشراف مقاصد السور ، مكتبة املعارف      .4

 .1408/1987، 1الرياض ع، ط

أحمد العمراوي و خالد البقالي القاسمي " ديداكتيك التربية اإلسالمية من   .5

بستمولوجي إلى البيداغوجي " مطلعة النجاح الجديدة دار الثقافة املغرب، اال

 م، 1999، 1السلسلة البيداغوجية، ط 

بدر الدين محمد بن بهادر الزركش ي، البحر املحيط في أصول الفقه، تحرير    .6

ط. وزارة األوقاف  .عبد القادر العاني، مراجعة د. عمر سليمان األشقر

  .1992 -1413/ 2بالكويت، ط 

، " في رحاب التربية اإلسالمية، السنة األولى 2016بن عجيبة يوسف وآخرون،  .7

 من سلك البكالوريا" املغرب، مكتبة السالم الجديدة، والدار العاملية للكتاب.

م، " في رحاب التربية اإلسالمية، السنة 2016بنعجيبة يوسف وآخرون،  .8

لسالم الجديدة، والدار العاملية الثانية من سلك البكالوريا" املغرب، مكتبة ا

 للكتاب.
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التربية اإلسالمية، السنة م، " في رحاب 2016بنعجيبة يوسف وآخرون،  .9

" املغرب، مكتبة السالم الجديدة، والدار التعليم الثانوي اإلعداديمن  لثةالثا

 .العاملية للكتاب

 علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل جالل الدين السيوطي، اإلتقان   .10

  .1394/1974ابراهيم، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 

دليل املدرس التكويني واملنهي: ، دار الحرف للنشر والتوزيع،  - الحسن اللحية  .11

 .2008الطبعة األولى 

م، " في رحاب التربية اإلسالمية، السنة الثالثة من 2016الحضراتي محمد،  .12

 عاملية للكتاب.التعليم الثانوي اإلعدادي" املغرب، الدار ال

سلسلة التربية والتكوين ، دار االعتصام، الطبعة  - خالد املير وإدريس قاسمي   .13

 .1995األولى 

، الرائد في التربية اإلسالمية، السنة الثالثة من 2018خليل النحلي وآخرون، .14

 التعليم الثانوي اإلعدادي، دار النشر املغربية.

سورة القرآنية، مجلة معهد اإلمام مقال: وحدة النسق في ال -رشيد الحمداوي  .15

 .1428، 3الشاطبي للدراسات القرآنية، عدد 

ناظر في أصول الفقه، ابن قدامة املقدس ي، موفق   .16
م
روضة الناظر وجنة امل

الدين عبد هللا بن أحمد، ط. مكتبة الرشد، الرياض، تقديم وتحقيق وتعليق 

  .1993 -1413/ 1د. عبد الكريم النملة، ط 

القرآنية في مادة التربية  ةسور لالوظيفة الديداكتيكية ل -ري سعيد العط  .17

 .2018-2017بحث لنيل دبلوم مفتش تربوي  -اإلسالمية

 .1412، 17سيد قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت القاهرة، ط   .18
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الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول تحقيق وتعليق   .19

 .دار الفضيلة الرياض2000-1421 -1سامي بن العربي. ط 

، في رحاب التربية اإلسالمية، السنة 2017عبد الرحم الزيداني وآخرون، .20

السادسة من التعليم االبتدائي، مكتبة السالم الجديدة والدار العاملية 

 للكتاب.

دليل الباحث في املنهجية وكتابة الرسائل الجامعية،  - عبد الكريم غريب     .21

 .1990، الجزائر، 2ة للكتاب، ط املؤسسة الوطني

عبد الكريم غريب وعبداللطيف الفارابي وعبدالعزيز الغرضاف ومحمد أيت   .22

معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، منشورات  مويى،

 .2001طو   /عالم التربية الطبعة األولى، دار الخطابي للطباعة والنشر 

دراسة  –حمد، املستصفى من علم األصول الغزالي أبو حامد محمد بن م   .23

  .، بدون تاريخ1وتحقيق د.حمزة بن زهير حافظ ط. شركة املدينة املنورة، ط

/ 3محمد أبو شهبة، املدخل لدراسة القرآن الكريم، دار اللواء، الرياض، ط    .24

1407-1987.  

محمد الدريج " التدريس الهادف". مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة     .25

 . 1990ى.األول

الدريج " عودة إلى تعريف الديداكتيك أو علم التدريس" مجلة علوم  محمد .26

 .2011، مارس 47التربية، عدد 

م، منار التربية اإلسالمية، السنة األولى من سلك 2017محمد طابخ وآخرون، .27

 .TOP EDITIONالباكلوريا 

من  الثالثةم، منار التربية اإلسالمية، السنة 2017محمد طابخ وآخرون، .28

 .TOP EDITION من سلك الباكلوريا التعليم الثانوي اإلعدادي
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، املفيد في التربية اإلسالمية السنة السادسة من 2018محمد الطيب وآخرون، .29

 التعليم االبتدائي، دار الثقافة.

محمد بن عبد هللا دراز، النبأ العظيم، دار القلم للنشر والتوزيع، ط     .30

1426/2005. 

مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق فواز  الزرقاني، محمد عبد العظيم  .31

 ،1415/1995 – 1ط دار الكتاب العربي، بيروت، ط -أحمد زمرلي

م، املنير في التربية اإلسالمية، السنة السادسة 2017 محمد العسلي وآخرون، .32

 من التعليم االبتدائي، دار النشر، سوماكرام.

رسية والتكوينات املشتركة بين مديرية التقويم وتنظيم الحياة املد   .33

املركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه، املذكرة الوزارية  -األكاديميات

)اإلطار املرجعي الختبار االمتحان  املوحد  2016نونبر 21بتاريخ:  16/100رقم 

 الجهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي(.

نات املشتركة بين مديرية التقويم وتنظيم الحياة املدرسية والتكوي .34

املركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه، املذكرة الوزارية  -األكاديميات

)اإلطار املرجعي الختبار االمتحان  املوحد  2016نونبر  21بتاريخ  16/101رقم 

 الجهوي للسنة األولى من سلك البكالوريا(.
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 117 .ا في املداخل األخرى املقررة عدديضور السور ح:  7جدول رقم
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