نسخة تجريبية

دليل المتقدم الختبار

معلمي التربية اإلسالمية
األدلة التخصصية
إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة
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مقدمة

يمثل مشروع «املعايري املهني�ة للمعلمني» وأدوات
تقويمها أحد املشاريع الرئيسة لشركة تطوير
للخدمات التعليمية بمشروع امللك عبدهللا لتطوير
التعليم العام (تطوير) ،ويأيت املشروع ضمن عدد من
املشاريع اليت ينفذها املركز الوطين للقياس (قياس)
ضمن الشراكة اإلسرتاتيجية مع وزارة الرتبي�ة
والتعليم للرفع من كفاية املعلمني بما حيقق األهداف
التطويرية للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار ،من خالل
تقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة
موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.
كما يقدم الدليل أمثلة على أسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم
على ّ
تعرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته ،مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي
جميع جوانب االختب�ار ،وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.
ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه .ويأيت هذا الدليل الذي
يركز على اجلانب التخصيص ملعليم الرتبي�ة اإلسالمية ،مكمال لبقية األدلة العامة اليت تتن�اول
اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء االختب�ار وإرشادات عن نوعية
األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل
هذا الدليل واحد من سلسلة أدلة عامة؛ وقد أعد ملساعدة املتقدم لالختب�ار املهين يف ختصص الرتبي�ة
اإلسالمية على الوعي بمحتوى االختب�ار ،واخلطوات واإلجراءات اليت يمر بها ،بوصفها ً
جزءا من
عملية التهيؤ واالستعداد النفيس والذهين .ويقدم الدليل ما يلي:



معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة
موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.

أمثلة على أسئلة االختب�ار وشرح ارتب�اطها باملعايري.


 أسئلة للتمرين تساعد املتقدم على تعرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته.
 توصيات عامة ذات عالقة بأداء االختب�ار ،وتوصيات لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه.

مزيد من املعلومات

ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري  ،يرىج الدخول

على موقع املركز الوطين للقياس w w w . q i y a s . s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:

ُ ِّ ْ
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للرتبي�ة اإلسالمية ،وقد نظمت وفق مجاالت ،حيوي كل مجال
ً
معيارا أو أكرث ،وحتت كل معيار عدد من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات ،كما يتضح
منها
من الشكل اآليت:
التخصص :تربي�ة إسالمية
املجال :القرآن الكريم وجتويده
املعيار :يعظم معلم العلوم الشرعية كتاب هللا تعاىل ،ويتلوه دون حلن عن فهم ودراية ،مع حفظ
أجزاء منه ،ويريب الطالب على محبت�ه وآدابه.
املؤشر :يمزي بني أنواع املدود وأسبابها ومقدارها وأحكام الوقف واالبت�داء
السؤال:
مقدار املد الالزم احلريف املثقل:
أ -حركتان.
ب-أربع حركات
ج -خمس حركات
د -ست حركات
صمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته،
وال يلزم أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول أحد عناصر املعيار على حنو قابل للقياس ،ومجموع املؤشرات حتت كل
معيارتغطي اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل
معيارمجموعة من املؤشرات.
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال مجموعة
من املعايري.
يمثل اسم ورقم التخصص ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.
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محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص الرتبي�ة اإلسالمية ،وهي:



القرآن والتفسري



فقه املعامالت واألسرة واجلنايات



احلديث وعلومه



أصول الفقه والقواعد الفقهية



العقيدة والفرق



الثقافة اإلسالمية واآلداب الشرعية



فقه العبادات



تدريس العلوم الشرعية

ويبني الشكل ( )1نسب تمثي�ل املجاالت ّ
مفصلة ،وفقا لوزنها النسيب املوضح بالشكل فعلى سبي�ل املثال يمثل
الفقه بفروعه املختلفة  %44من محتوى املعايري ،و %16للقرآن وعلومه ،و %8للحديث وعلومه ،وهكذا بقية
املجاالت .وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام.
شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت معايري الرتبي�ة اإلسالمية

16%

9%

8%

8%

7%

15%

21%
16%

القرآن والتفسري

فقه املعامالت واألسرة واجلنايات

احلديث وعلومه

أصول الفقه والقواعد الفقهية

العقيدة والفرق

الثقافة اإلسالمية واآلداب الشرعية

فقه العبادات

تدريس العلوم الشرعية
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ً
ً
وتتضمن الرتبي�ة اإلسالمية ( )8مجاالت رئيسة موزعة على ( )16مجاال فرعيا كما يتضح من اجلدول التايل:
املجال الرئيس
القرآن والتفسري
احلديث وعلومه
العقيدة والفرق
فقه العبادات

فقه املعامالت واألسرة
واجلنايات
أصول الفقه والقواعد الفقهية
الثقافة اإلسالمية واآلداب
الشرعية
تدريس العلوم الشرعية
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املجال الفرعي

رقم املعيار

الوزن النسيب %

القرآن الكريم وجتويده

1 .1 .3

6

التفسري وعلوم القرآن

2 .1 .3

6

احلديث وعلومه

3 .1 .3

6

العقيدة

4 .1 .3

6

امللل والفرق واملذاهب

5 .1 .3

5

فقه الطهارة والصالة

6 .1 .3

7

فقه الزكاة والصوم واحلج

7 .1 .3

6

فقه املعامالت

8 .1 .3

6

فقه األسرة واملواريث

9 .1 .3

4

فقه األطعمة واللباس والزين�ة

10 .1 .3

4

فقه اجلهاد واجلنايات والعقوبات

11 .1 .3

4

أصول الفقه والقواعد الفقهية

12 .1 .3

5

الثقافة اإلسالمية

13 .1 .3

6

التعامل مع العلم الشرعي

14 .1 .3

6

األخالق واآلداب واحلقوق الشرعية

15 .1 .3

6

16 .1 .3

10

17 .1 .3

5

املجموع

100

تدريس العلوم الشرعية
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ً
نموذجا من معايري الرتبي�ة اإلسالمية :
فيما يلي نعرض لك
املجال الفرعي :امللل والفرق واملذاهب
املؤشرات

املعيار
املعيار:5 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم الشرعية
مفهوم امللل والفرق واملذاهب،
ويقارن بينها ،ويبني املوقف
الشرعي منها ،مع بي�ان أصول
أهم امللل والفرق واملذاهب،
وأصول أهم التي�ارات واملذاهب
الفكرية املعاصرة.

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

١يوضح أصالة التوحيد وسالمة الفطرة وكيفية نشوء الشرك.
٢يشرح مفهوم امللل والفرق واملذاهب وأصولها ويمزي بينها ،ويوضح
املوقف الشرعي منها.
٣يبني التطور التارييخ لنشأة الفرق واملذاهب يف تاريخ اإلسالم.
٤يوضح املنهج الشرعي يف التعامل مع االختالف ،واملخالف ،ويتمثله.
٥يصنف امللل من حيث مصدرها ،ويبني أهم معاملها.
٦يوضح أهم التي�ارات واملذاهب الفكرية املعاصرة ،ويعرف موقف
اإلسالم منها.

املجال الفرعي :فقه الطهارة والصالة
املعيار

املعيار: 6 .1 .3 :

يبني معلم العلوم
الشرعية أهم قواعد
فقه العبادات ،ويشرح
أهم أحكام الطهارة
والصالة وما يرتبط بهما
من أحكام.

املؤشرات
١ .١يبني أهم قواعد فقه العبادات ،ويستدل عليها ،ويمثل لها.
ً
٢ .٢يوضح معىن احلدَث فقهيئ�ا وأقسامه وما يرتتب عليه.
٣ .٣يبني عناية اإلسالم بالطهارة والنظافة من خالل شرح أحكام الطهارة والوضوء
ونواقضه ،والغُسل وموجباته ،وخصال الفطرة.
٤ .٤يوضح أحكام التيمم واملسح على اخلفني واحلوائل.
٥ .٥يمزي بني أنواع النجاسات وأحكام إزالتها وأحكام احليض والنفاس.
٦ .٦يوضح مكانة الصلوات اخلمس واجلمعة واجلماعة ،ويريب الطالب على
االعتن�اء بها واملحافظة عليها.
٧ .٧يشرح أحكام األذان واإلقامة واإلمامة واالئتمام ،وآداب امليش إىل الصالة.
٨ .٨يبني شروط الصالة وترتيبها من حيث األولوية وأحكام فقدها.
٩ .٩يشرح صفة الصالة ممزيًا بني أركانها ،وواجباتها ،وسننها ،ومبطالتها ،ومكروهاتها.
١ ٠١٠يمزي بني أحكام اجلمعة ،والعيدين ،والكسوف ،واالستسقاء ،واجلنازة.
١ ١١١يعتين بصالة التطوع ،ويريب الطالب على ذلك ،ويشرح أهم أحكامها وأنواعها.
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نماذج من األسئلة :
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وال يلزم من ذلك أن يوجد سؤال لكل مؤشر ،وفيما يلي نماذج
من األسئلة ،مع بي�ان ارتب�اطها باملجاالت الفرعية ،واملعايري ،واملؤشرات ،وشرح اإلجابة الصحيحة ،وغريها .
النموذج األول:
املجال :القرآن الكريم وجتويده.
املعيار :يعظم معلم العلوم الشرعية كتاب هللا تعاىل ،ويتلوه دون حلن عن فهم ودراية ،مع حفظ أجزاء منه،
ويريب الطالب على محبت�ه وآدابه.
املؤشر :يتلو القرآن الكريم دون حلن جلي وال خفيً ،
ملزتما آداب التالوة.
السؤال:
قرأ أحمد قوله تعاىل( :وآىت المال على حبه ذوي القرىب واليت�اىم واملساكني) بفتح النون ،وقرأ محمد قوله
تعاىل(:وواعدناكم جانب الطور األيمن) بكسر النون يف (األيمن) ،وقرأت فاطمة قوله تعاىل(:والسماء بنين�اها
بأيد) بإضافة الياء يف كلمة (أيد) ،بينما قرأت هدى اآلية دون مد كلمة السماء.
من الذي وقع يف اللحن اجللي:
أ

				
اجلميع.

ج

محمد ،وفاطمة.

ب

		
اجلميع باستثن�اء هدى.

د

أحمد ،ومحمد.

اإلجابة:

اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ج)؛ ألن قراءة أحمد صحيحة ،وهدى وقعت يف حلن خفي وليس ً
جليا ،بينما وقع

كل من محمد وفاطمة يف اللحن اجللي؛ فالنون يف كلمة األيمن مفتوحة ،واأليد دون ياء ومعناها القوة ،وإضافة
الياء لها يرتتب عليه تغري املعىن إىل (أيدي) جمع يد.
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النموذج الثاين:
املجال :احلديث وعلومه.
املعيار :يدرك معلم العلوم الشرعية معىن احلديث النبوي وحجيت�ه ،والعالقة بين�ه وبني كل من السرية
واملصطلح وحنوه (من علوم احلديث) ،ويعرف ّ
أهم مصادر السنة النبوية ،وأهم فروع علم احلديث.
ً
املؤشر :حيفظ ( )40حديث�ا -على األقل -من جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم.
السؤال:
ً
عن أيب العباس عبد هللا بن عباس ريض هللا تعاىل عنهما قال :كنت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فقال:
«يا غالم إين أعلمك كلمات :احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك ......
تتمة احلديث تب�دأ على النحو اآليت:
أ

احفظ هللا تكن أعبد الناس ،واتق هللا تكن أورع الناس.

ب

اتق هللا تكن أورع الناس ،واحفظ هللا تكن أعبد الناس.

ج

إذا استعنت فاستعن باهلل ،وإذا سألت فاسأل هللا.

د

إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت فاستعن باهلل.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (د)؛ ألن هذه اجلملة هي اجلملة التالية يف نص احلديث ،وخيار (أ) غري صحيح ألن
اجلملة األوىل منه ليست من نص احلديث ،وخيار (ب) كال اجلملتني ليستا من نص احلديث ،وخيار (ج) كال
اجلملتني من نص احلديث لكن ترتيبهما غري صحيح؛ فالثاني�ة قبل األوىل.

دليل املتقدم الختب�ار معليم الرتبي�ة اإلسالمية
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النموذج الثالث:
املجال :العقيدة.
ً
املعيار :يعرف ويلزتم معلم العلوم الشرعية منهج أهل السنة واجلماعة ،مدركا ملعىن اإليمان وأركانه ،والعالقة
بين�ه وبني اإلسالم وأركانه ،ومعىن زيادة اإليمان ونقصانه ،ويعرف نواقض الدين االعتقادية والقولية والعملية،
ويشرح مسائل التوحيد ،ويريب طالبه على اإليمان.
املؤشر :يمزي بني االحنرافات العقدية وكيفية التعامل مع املخالفني يف االعتقاد.
السؤال:
سافر محمد إىل إحدى البالد اإلسالمية فرأى املظاهر اآلتي�ة:
ً
1.1رجال يدعو أحد األولياء من دون هللا.
ً
2.2رجال يدعو هللا عز وجل عند قرب أحد األولياء.
ً
3.3رجال يتوسل إىل هللا عز وجل جباه الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ً
4.4رجال يذحب ألحد األولياء.
ما الذي يوقع يف الشرك األكرب من هذه األعمال؟
أ

			
األول ،والثاين.

ج

األول ،والرابع.

ب

		
األول ،والثالث ،والرابع.

د

األول ،والثاين ،والرابع.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ج)؛ ألن من ينطبق عليه الوقوع يف الشرك األكرب هو األول والرابع ،أما الثاين فهو
يدعو هللا عز وجل وال يدعو غريه ،لكنه يف موطن غري مشروع فيكون بدعة ،والثالث يدعو هللا وحده لكنه يتوسل
له جباه النيب صلى هللا عليه وسلم وهذا بدعة ال تصل إىل الشرك.
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النموذج الرابع:
املجال :فقه الطهارة والصالة.
املعيار :يبني معلم العلوم الشرعية أهم قواعد فقه العبادات ،ويشرح أهم أحكام الطهارة والصالة ،وما يرتبط
بهما من أحكام.
ُ
املؤشر :يبني عناية اإلسالم بالطهارة والنظافة من خالل شرح أحكام الطهارة والوضوء ونواقضه ،والغسل
وموجباته ،وخصال الفطرة.
السؤال:
ينبغي للمسلم إذا أراد الوضوء ،أن يغسل كفيه ،ثم يتمضمض ويستنشق ،ثم يغسل وجهه ،ثم يديه إىل
املرفقني ،ثم يمسح برأسه ،ثم يغسل رجليه ،وأن يسبغ الوضوء.
ذكرت العبارة السابقة:
أ

معظم فروض الوضوء.

ب جميع فروض الوضوء.
ج

جميع فروض الوضوء ،وبعض السنن.

د

معظم فروض الوضوء ،وبعض السنن.

اإلجابة:

َ َ
َ َ
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (د)؛ فقد ذك َر معظم فروض الوضوء؛ فبقي :الرتتيب واملواالة ،وذك َر بعض السنن

وهي :غسل الكفني ،وإسباغ الوضوء.
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النموذج اخلامس:
املجال :فقه الزكاة والصوم واحلج.
ّ
املعيار :يبي معلم العلوم الشرعية أهم قواعد فقه العبادات يف شرحه للزكاة والصوم واحلج ،ويشرح أهم
أحكامها.
املؤشر:يوضح صفة احلج وأركانه ،وواجباته ،وسنن�ه ،وأعمال كل يوم من أيام احلج.
السؤال:
عالقة طواف الوداع باحلج ،مثل عالقة:
أ

التسليم بالصالة.

ب االستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القرب بالصالة
ج التشهد األول بالصالة.
د

السجود بالصالة.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ج)؛ ألن طواف الوداع واجب من واجبات احلج ،والتشهد األول واجب من واجبات
الصالة .أما اخليار (أ) فهو غري صحيح ألن التسليم ركن ،واخليار (ب) غري صحيح؛ ألن االستعاذة باهلل من
عذاب جهنم وعذاب القرب سنة ،واخليار (د) غري صحيح؛ ألن السجود ركن.
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النموذج السادس:
املجال :فقه األطعمة واللباس والزين�ة.
املعيار :يعرف معلم العلوم الشرعية أهم أحكام املطعم وامللبس.
املؤشر :يمزي بني اليمني والنذر وأهم أحكامهما.
السؤال:
ما حكم الوفاء بالنذر واليمني ؟
أ

ً
جميعا.
جيب الوفاء بهما

ب خيري بني الوفاء بهما أو الكفارة.
ج جيب الوفاء بالنذر ،وخيري بني الوفاء باليمني أو الكفارة.
د جيب الوفاء باليمني ،وخيري بني الوفاء بالنذر أو الكفارة.
اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ج)؛ ألن اليمني خيري فيها اإلنسان بني الوفاء والكفارة؛ أما الوفاء بالنذر فهو واجب؛
لقوله سبحانه (يوفون بالنذر) واخليار (أ) غري صحيح؛ ألنه يتضمن وجوب الوفاء باليمني مطلقا ،واخليار (ب)
غري صحيح ألنه يتضمن التخيري يف الوفاء بالنذر وهو واجب ،واخليار (د) غري صحيح ألنه عكس احلكم فأوجب
الوفاء باليمني ،وجعل الوفاء بالنذر على التخيري.

دليل املتقدم الختب�ار معليم الرتبي�ة اإلسالمية
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النموذج السابع:
املجال :فقه اجلهاد واجلنايات والعقوبات.
املعيار :يعرف معلم العلوم الشرعية املفهوم الشرعي للجهاد وأهم أحكامه ،وأهم أحكام اجلريمة يف الشريعة
اإلسالمية وما يرتتب عليها من العقوبات الشرعية.
املؤشر :يمزي بني أنواع القتل وأحكامها.
السؤال:
ً
رجل فضربه بفأس على
قتل األول رجال بإطالق الرصاص عليه من مسدس خلالف بينهما ،وتشاجر الثاين مع ٍ
ً
ً
رأسه ،ودفع الثالث رجال على حائط فمات ،وأطلق الرابع النار على طائر فقتل رجال.
نوع القتل يف احلاالت السابقة – على الرتتيب – هو:
أ

عمد ،شبه عمد ،خطأ ،خطأ.

ج

عمد ،شبه عمد ،شبه عمد ،خطأ.

ب

عمد ،عمد ،شبه عمد ،خطأ.

د

عمد ،عمد ،خطأ ،خطأ.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ب)؛ فالقتل العمد هو :أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على
الظن موته به ،أما قتل شبه العمد فهو :أن يقصد جناية ال تقتل غالبا ،فيموت بها املجين عليه ،أما قتل اخلطأ
ً
فهو :أن يفعل ما له فعله؛ مثل أن يريم صيدا أو هدفا ،فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ،فيقتله ،أو يقتل
َْ
مسلما يف صف كفار يظنه ً
كافرا .وعليه فقت ُل الرجل األول والثاين هو من نوع قتل العمد؛ فالرصاص والفأس

يقتالن غالبا ،والثالث شبه عمد؛ ألن الدفع على احلائط ال يقتل ً
غالبا ،أما الرابع فقتله خطأ؛ ألنه لم يقصد
ّ
الرجل إنما قصد الطائر .وعليه فاإلجابة الصحيحة هي (ب) .أما اخليار (أ) فقد عد قتل الثاين شبه عمد وهو
ّ
ّ
عمد ،وعد الثالث خطأ وهو شبه عمد .وأما اخليار (ج) فقد عد الثاين شبه عمد بينما هو عمد ،وأما اخليار (د)
ّ
فقد عد الثالث خطأ وهو شبه عمد.
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النموذج الثامن:
املجال :أصول الفقه والقواعد الفقهية.
املعيار :يعرف معلم العلوم الشرعية أهم مسائل وقواعد أصول الفقه والقضايا الكلية يف الفقه اإلساليم.
املؤشر :يعرف القواعد الفقهية الكربى ،وأهم القواعد الفرعية ،ويمثل لها ،ويستدل عليها.
السؤال:
القواعد الفقهية الكربى هي:
أ

األمور بمقاصدها ،الضرر وال ضرار ،اليقني اليزول بالشك ،املشقة جتلب التيسري ،العادة محكمة.

ب اخلراج بالضمان ،األمور بمقاصدها ،جلب املصالح مقدم على درء املفاسد ،اليقني اليزول بالشك،
املشقة جتلب التيسري.
ج األعمال بالني�ات ،الضرر وال ضرار ،املشقة جتلب التيسري ،العادة محكمة.
د

الضرر وال ضرار ،اليقني اليزول بالشك ،العادة محكمة ،األصل يف األشياء اإلباحة.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي (أ) فالقواعد املذكورة فيها هي القواعد الكربى .أما (ب) فكل من قاعدة اخلراج بالضمان،
وجلب املصالح مقدم على درء املفاسد قواعد فرعية .وأما خيار (ج) فقد أسقط قاعدة اليقني اليزول بالشك،
وذكر قاعدة األمور بمقاصدها باملعىن .وأما خيار (د) فذكر قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة وهي قاعدة فرعية،
وأسقط كال من قاعدة :األمور بمقاصدها ،وقاعدة الضرر وال ضرار.
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النموذج التاسع:
املجال :التعامل مع العلم الشرعي.
املعيار :حيب معلم العلوم الشرعية العلم الشرعي ،ويجتهد يف تعلمه ،ويتمكن من مصادره ،وينيم محبت�ه لدى
الطالب.
املؤشر :ينيم العادات العقلية ومهارات التفكري يف تدريسه للعلوم الشرعية.
السؤال:
أي العبارات اآلتي�ة أدق يف وصف عالقة مهارات التفكري بت�دريس العلوم الشرعية:
العلوم الشرعية مصدرها الكتاب والسنة ،وال يسوغ فيها فتح املجال للتفكري البشري.
أ
ب الطالب يتعرض ملؤثرات عديدة ،لذا جيب يف تدريس العلوم الشرعية فتح الباب للتفكري دون
حتفظ ،ومقارعة احلجة باحلجة.
ج العلوم الشرعية تعلم الطالب العقيدة واألحكام الشرعية ،وتهذب سلوكه ،ويف سائر املقررات
مجال رحب لتنمية التفكري.
د يف العلوم الشرعية مجال واسع لتطبيق مهارات التفكري ،ما لم يؤد ذلك إىل القول على هللا بغري
علم ،أو معارضة النص الشرعي.
اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي (د)  .أما اخليار (أ) فغري صحيح؛ ألن عبارة "وال يسوغ فيها فتح املجال للتفكري البشري"
غري صحيحة بإطالق؛ فالتفكري البشري ليس منشئا لألحكام الشرعية ،لكنه مطلوب لفهم الواقع وتنزيل
األحكام الشرعية عليه ،وتقويم الواقع يف ضوئها ،أما اخليار (ب) فغري صحيح ألن فتح املجال للتفكري دون
حتفظ يقتيض دخول الرأي البشري فيما ال مجال له فيه كإثب�ات العقائد واألحكام ،أما اخليار (ج) فغري صحيح
ألنه يويح بنفي عالقة مهارات التفكري بت�دريس العلوم الشرعية.
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النموذج العاشر:
املجال :تدريس العلوم الشرعية.
املعيار :يطبق معلم العلوم الشرعية االجتاهات احلديث�ة يف تدريسه للعلوم الشرعية.
املؤشرّ :
ينوع يف اسرتاتيجيات التدريس وأساليب�ه بما يزيد من فاعلية التعلم.
السؤال:
اقرأ النصوص اآلتي�ة ،ثم اخرت اإلجابة الصحيحة:
١.١كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خطب احمرت عين�اه ،وعال صوته ،واشتد غضبه ،حىت كأنه
منذر جيش يقول« :صبحكم ومساكم».
َ
٢.٢أىت أعرايب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال :يا رسول هللا ،إن امرأيت ولدت ً
غالما أسود ،وإين أنكرته،
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم « :هل لك من إبل؟» قال :نعم ،قال« :ما ألوانها؟» قال :حمر ،قال:
«فهل فيها من أورق؟» قال :نعم ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :فأىن هو؟» قال :لعله يا رسول
هللا يكون نزعه عرق له ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم« :وهذا لعله يكون نزعه عرق له».

٣.٣جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :يا رسول هللا ،ما القتال يف سبي�ل هللا؟ فإن أحدنا يقاتل ً
غضبا،
ويقاتل حمية ،فرفع إليه رأسه فقال« :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا ،فهو يف سبي�ل هللا عز وجل».
٤.٤انطلق نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رضمة من جبل ،فعال أعالها حجرا ،ثم نادى «يا بين عبد مناف إين نذير،
إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو ،فانطلق يربأ أهله ،فخيش أن يسبقوه ،فجعل يهتف ،يا صباحاه».
النص الذي ين�درج حتت مفهوم التعلم النشط هو:
					
األول.

ج

الثالث.

أ

					
ب الثاين.

د

الرابع.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ب)؛ فالتعلم النشط يعين تفاعل املتعلم مع املوقف التعلييم ،واخليارات
(أ) و (ج) و (د) تتضمن تفاعل املعلم وليس املتعلم.
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األسئلة التدريبي�ة
فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا
لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى الصعوبة ،وإنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن
طبيعة االختب�ار  ،وقد روعي يف األسئلة ما يلي:



تمثي�ل املعايري حبيث يوضع لكل معيار سؤال أو أكرث.



تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة :حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف مستوى
التطبيق ،وأسئلة يف مستوى التفكري.



تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي املعلم صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.



وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار للتأكد من صحة اإلجابة.

السؤال األول:
أي اآليت يعد مثاال على املد الالزم الكليم املثقل؟
أ

				
َءآلنئ

ج

ب

َو َّ
				
الس َم َآء

د

السؤال الثاين:
َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ َ ْ
وم انكد َرت) اآلية التالية هي:
قال تعاىل ( ِإذا الشمس كورت * و ِإذا النج
َ ْ
ْ
ُ
ج
		
َو ِإذا ال ُو ُحوش ُح ِش َرت
أ
ْ
َو إ َذا ْال َب ُ
د
		
		
ال ُس ِّ َيت
ب
ِ
ِ
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َ َ
هؤل ِء

َّ ّ ُ
الصآخة

َ ْ َ
َ ْ
َو ِإذا ال ِعش ُار ُع ِّطلت
َ ْ
ْ
َو ِإذا ال ِب َح ُار ُس ِّج َرت

السؤال الثالث:
تنوعت أساليب املعلمني يف تنمية قدرة الطالب على تدبر قصص القرآن.
محمد :أعطى املتعلمني عددا من الفوائد ،وبعد تالوة اآليات طلب منهم وجه الداللة عليها.
أحمد :بعد تالوة اآليات طلب من املتعلمني استخراج الفوائد يف نقاش جماعي.
إبراهيم :بعد تالوة اآليات طلب من كل متعلم أن يستخرج فائدة من الفوائد.
األكرث فاعلية يف حتقيق الهدف هو:
أ

			
محمد

ج

إبراهيم

ب

			
أحمد

د

اجلميع متساوون.

السؤال الرابع:
من القواعد املشهورة يف علوم القرآن الكريم :العربة بعموم  ...........ال خبصوص .................
الكلمتان محل الفراغ ،هما على الرتتيب:
أ

		
النص ،الفهم.

ج

اللفظ ،السبب.

ب

		
الدليل ،الفهم.

د

النص ،اللفظ.
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السؤال اخلامس:
تسىم هذه األنواع على الرتتيب:
أ

آحاد ،متواتر ،غريب ،مرسل.

ب

		
متواتر ،آحاد ،غريب ،مشهور.

ج

متواتر ،مشهور ،صحيح ،حسن.

د

صحيح ،حسن ،ضعيف ،غريب.

اخلرب باعتب�ار
طرق نقله
.............2

.............1

.............3

عزيز

.............4

السؤال السادس:
أي اآليت ال يعد دليال على التوسل املشروع:
أ قوله تعاىل (وقال ربكم ادعوين استجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم
داخرين ) (غافر.)٦٠ :
َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ب قوله تعاىل ( ال ِذين يقولون ربن�ا ِإنن�ا آمنا فاغ ِفر لنا ذنوبن�ا و ِقنا عذاب الن ِار) (آل عمران.)١٦ :
ج حديث «:اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك على اخللق ،أحيين ما علمت احلياة ً
خريا يل وتوفين إن
كانت الوفاة خريا يل».
د حديث الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار.
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السؤال السابع:
َ َّ
ََ
َّ
تعلم شخص على يد أحد من َيدعون الوالية ،فغال فيه ،واعتقد أنه يعلم الغيب ،وكان يأمره أن يذحب عند قرب أحد
األولياء فيستجيب ،ويبين اعتقاده يف عدد من املسائل على ما يراه شيخه من منامات.
وقع هذا التلميذ يف أخطاء عقدية يف:
		
أ

توحيد الربوبي�ة ،وتوحيد األلوهية ،وتوحيد األسماء والصفات.

		
ب

توحيد الربوبي�ة ،وتوحيد األلوهية ،ومصادر التلقي.

		
ج

توحيد األلوهية ،وتوحيد األسماء والصفات ،ومصادر التلقي.

		
د

مصادر التلقي ،وتوحيد األسماء والصفات ،وتوحيد الربوية.

السؤال الثامن:
تقوم العلماني�ة على:
		
أ

الغلو يف العلم المادي وتقديمه على العلم الشرعي.

		
ب

احلرية ،واإلخاء ،واملساوة.

		
ج

أن الشعب هو مصدر السلطات.

		
د

فصل الدين عن احلياة.
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السؤال التاسع:
سئل طالب كيف تصلي فأجاب :أكرب تكبرية اإلحرام ،ثم أقرأ دعاء االستفتاح ،ثم أقرأ سورة الفاحتة ،وسورة
بعدها ،وأركع قائال سبحان ريب العظيم ،وأرفع قائال ربن�ا ولك احلمد ،وأسجد قائال سبحان ريب األعلى ...ثم أتم
صاليت على هذه الكيفية.
ذكر هذا الطالب يف إجابت�ه:
		
أ

( )4أركان ،و ( )3واجبات ،و ( )3سنن.

		
ب

( )4أركان ،و ( )4واجبات ،و ( )2سنتني.

		
ج

( )5أركان ،و ( )2واجبني ،و ( )3سنن.

		
د

( )5أركان ،و ( )3واجبات ،و ( )2سنتني.

السؤال العاشر:
ً
قصرا يسكن فيه ،وأحمد يملك مئة من اإلبل يشارك بها يف املسابقات ،وتتغذى من
محمد يملك
مزرعة يسقيها بالتنقيط ،وأسامة يملك خمسني ً
فرسا ،وهدى تملك مئة كيلو من األلماس الفاخر.
من الذي جتب عليه الزكاة منهم:
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أ

جميعهم.

		
ب

ال أحد.

		
ج

أحمد ،وهدى.

		
د

أحمد.
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السؤال احلادي عشر:
يف رمضان حاضت أسماء قبي�ل أذان املغرب بدقائق ،وطهرت هدى قبل أن خيتم املؤذن أذان الفجرّ ،
وقبل عبدهللا
زوجته بعد العصر ،وطهرت فاطمة قبي�ل أذان الفجر.
من الذي يلزمه القضاء منهم؟
		
أسماء ،وهدى.

ج

هدى ،وأسماء ،وفاطمة.

أ

ب أسماء ،وهدى ،وعبدهللا.

د

اجلميع.

السؤال الثاين عشر:
باع أحمد على إبراهيم احلمل الذي يف بطن ناقته ،وباع محمد على عبدالرحمن سيارته وفيها عيب أخفاه عنه،
وباع عبدهللا على ناصر سلعة قيمتها احلقيقية  600لاير بـ  2000لاير على رجل جيهل قيمتها ،وباع أسامة على
عمر سيارة والده دون علمه.
الذي ينطبق عليه بيع الغرر هو:
			
أحمد ،وعبدهللا

ج

محمد ،وعبدهللا.

أ

			
ب أحمد وحده.

د

محمد ،وعبدهللا ،وأسامة.

السؤال الثالث عشر:
الذي يستحق خيار الغنب هو:
أ

		
إبراهيم ،وعمر.

ب عبدالرحمن ،وناصر.

ج

ناصر.

د

عبد الرحمن.
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السؤال الرابع عشر:
الذي يستحق خيار التدليس هو:
إبراهيم ،وعمر.

أ

ب عبدالرحمن ،وناصر.
ج

ناصر.

د

عبد الرحمن.

السؤال اخلامس عشر:
قال رجل لزوجته أنت علي حرام ،وحلف الثاين أال جيامع زوجته ،وقال الثالث لزوجته أنت كأخيت ،أما الرابع
فأعطته زوجته املهر الذي دفعه لها على أن يطلقها.
حكم هذه احلاالت على الرتتيب هو:
طالق ،ظهار ،إيالء ،طالق.

أ

ب ظهار ،إيالء ،ظهار ،خلع.
ج ظهار ،خلع ،ظهار ،طالق.
د

26

حتريم ،إيالء ،ظهار ،طالق.
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السؤال السادس عشر:
مات رجل عن زوجة ،وأم أم ،وابن ،وبنت ،وأخ شقيق ،وعم .فمن الذي يرث من هؤالء؟
أ

اجلميع سوى أم األم ،واألخ الشقيق ،والعم.

ب اجلميع سوى األخ الشقيق ،والعم.
ج

اجلميع سوى العم ،وأم األم.

د

اجلميع سوى أم األم.

السؤال السابع عشر:
َ
َّ َ ْ ُ َ َ ً
َ ُ َ َ
ُ ْ َ ُ
وح ِإ َّل ُم َح َّر ًما َعلى َط ِاع ٍم َي ْط َع ُم ُه ِإ ل أن َيكون َم ْيت� ة
األصل يف األطعمة احلل لقوله تعاىل(قل ال أ ِجد ِف ما أ ِ
َ َّ ُ ْ ٌ َ ْ ْ ً ُ َّ َ ْ َّ
َْ َ ً َ ْ ُ ً َْ َ ْ َ
للا ِب ِه ) األنعام 145 :فيب�اح كل طاهر ال مضرة فيه
أو دما مسفوحا أو لم ِخ ِنز ٍير ف ِإنه ِرجس أو ِفسقا أ ِهل ِلغ ِي ِ
من حب وثمر وغريهما ،وال حيل جنس كامليت�ة والدم ،وال ما فيه مضرة كالسم وحنوه .وحيوانات الرب مباحة إال
احلمر اإلنسية ،وما له ناب يفرس به كاألسد ،وما له مخلب من الطري يصيد به :كالصقر.
املوقف من العبارة السابقة:
أ

صحيحة بتفاصيلها.

ب صحيحة ،باستثن�اء االستدالل.
ج

صحيحة باستثن�اء بعض األمثلة.

د

صحيحة باستثن�اء معظم األمثلة.
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السؤال الثامن عشر:
احلكمة من مشروعية اجلهاد هي:
أال يبقى يف األرض كافر أو مشرك.

أ

ب أال يبقى يف األرض كافر أو كتايب.
ج

نشر دين هللا عز وجل.

د

نشر دين هللا عز وجل ،والقضاء على الكفار.

السؤال التاسع عشر:
قال هللا تعاىل يف كفارة القتل اخلطأ (فتحرير رقبة مؤمنة) وقال يف كفارة الظهار (فتحرير رقبة)
قال محمد :إن اشرتاط اإليمان يف عتق الرقبة يف كفارة الظهار من باب حمل املطلق على املقيد.
وقال أحمد :إن ذلك من باب حمل اخلاص على العام.
وقال إبراهيم :إن ذلك من باب حمل املجمل على املبني.
من املصيب منهم؟
محمد فقط.

أ

ب أحمد فقط.

28

ج

محمد وأحمد.

د

اجلميع.
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السؤال العشرون:
العبارة األدق يف وصف موقف الثقافة اإلسالمية من العالقة بالثقافة الغربي�ة هي:
الثقافة اإلسالمية فيها الكفاية والغني�ة ،وجاءت بمصالح الناس يف الدارين ،ومن ثم فاملسلمون

أ

اليوم يف غىن عن الرجوع إىل جتارب األمم الكافرة.
ب الثقافة مشرتك إنساين ،والتمزي إنما يكون يف العبادة وصلة العبد بربه ،وأحكام الدين اإلساليم.
ج

الثقافة الغربي�ة أسهمت يف االرتقاء باإلنسان ،وفيها جوانب قصور على الثقافة اإلسالمية أن تتلافاها.

د

الثقافة الغربي�ة إفراز للفلسفة الغربي�ة وال تنفك عنها ،وفيها إجيابي�ات يمكن االستفادة منها
فيما اليتعارض مع الشريعة.

السؤال احلادي والعشرون:
أي العبارات اآلتي�ة أصوب يف التعامل مع مسائل االختالف:
اخلالف سنة كوني�ة ،وواقع يف مسائل الشريعة ،والبد من قبول الرأي اآلخر واحرتامه.

أ

ب اخلالف املعترب إنما هو يف تطبيق األحكام الشريعة على الواقع ،ال يف األحكام الشريعة ذاتها.
ج حكم هللا واحد ومن خالفه باجتهاد سائغ ,فهو مخطئ معذور مأجور.
د

ما نقل فيه اخلالف بني العلماء ففيه سعة للمسلم أن خيتار أيسر األقوال؛ فما خري صلى هللا
عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرهما.
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السؤال الثاين والعشرون:
ّ
استدل بعض أهل العلم على فضل طلب العلم جبواز صيد الكلب املعلم دون غري املعلم ،فما وجه الداللة يف ذلك؟
أن حكم هذه املسألة –الصيد -وحنوها ال يعرف إال بالعلم.

أ

ب أن التفريق بني الكلب املعلم وغري املعلم ال يتم إال بالعلم.
ج

أن التعليم أفاد احليوان البهيم وصار سبب�ا يف جواز صيده.

د

أن حتديد القدر الكايف من التعليم حلل الصيد إنما يعرف بالعلم.

السؤال الثالث والعشرون:
أي العبارات اآلتي�ة أصح يف وصف مزنلة األخالق من الدين:
أ

أهم ما جيب على املسلم :معرفة االعتقاد الصحيح ،واحلفاظ على الفرائض ،واجتن�اب
املحرمات ،ثم تأيت األخالق لتكمل شخصيت�ه ّ
وتزينها.

ب األخالق معيار لكمال اإليمان ،ومن مقاصد بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن أسباب علو
الدرجات يف اجلنة.
ج

األخالق من األمور احلسنة والتكميلية ،واألهم الزتام األركان والفرائض.

د

اخللق احلسن أمر مطلوب ،لكن الناس اليوم حيتاجون إىل تصحيح العقيدة ،والدعوة اللزتام
الفرائض ،واجتن�اب احلرام.

30

دليل املتقدم الختب�ار معليم الرتبي�ة اإلسالمية

السؤال الرابع والعشرون:
قام املعلم عبدهللا أثن�اء تدريسه همزة الوصل والقطع بكتابة مجموعة من الكلمات :بعضها حيوي همزة وصل،
واآلخر همزة قطع ،ثم طلب من املتعلمني تصنيف الكلمات يف مجموعتني ،ثم توصل معهم إىل تعريف محدد
لكل مجموعة ،وطالبهم بعد ذلك بأمثلة من عندهم تنتيم للمجموعة األوىل ،وأمثلة تنتيم للمجموعة الثاني�ة.
االسرتاتيجية اليت استخدمها املعلم عبدهللا هي:
أ

حل املشكالت.

ب املنظم املتقدم.
ج

االكتشاف.

د

التدريس األصيل.

السؤال اخلامس والعشرون:
 -1العلوم الشرعية حقائق وثوابت ،والتطوير إنما هو يف وسائل عرضها فقط.
 -2التعليم الشرعي اجتهاد بشري قابل للتقويم والتطوير.
 -3التعليم الشرعي حيتاج إىل التطوير يف صياغة املحتوى ،وتنظيمه ،ووسائل عرضه ،وطرق تدريسه.
أي العبارات السابقة يمكن قبولها:
				
1
أ

ج

3+1

ب 3+2
				

د

2+1
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مفتاح اإلجابة

32

رقم السؤال

االجابة

املعيار

املؤشر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

د
ب
أ
ج

1-1-3
1-1-3
2-1-3
2-1-3
3-1-3
4-1-3
4-1-3
5-1-3
6-1-3
7-1-3
7-1-3
8-1-3
8-1-3
8-1-3
9-1-3
9-1-3
10-1-3
11-1-3
12-1-3
13-1-3
14-1-3
14-1-3
15-1-3
16-1-3
16-1-3

7
3
6
5
5
5
6
6
9
2
6
1
1
1
4
7
1
1
5
4
8
1
1
2
10

ب
أ
ب
د
د
ب
أ
ب
ج
د
ب
ب
أ
ج
أ
د
ج
ج
ب
ج
ب
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هل أنت جاهز لالختب�ار؟
حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :

أسئلة التحقق من االستعداد

م
1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرف مقر االختب�ار وموعده؟

4

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟

5

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟

6

هل استعملت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيدًا،
واملحتوى الذي حتتاج إلعطائه مزيدًا من االهتمام؟

7

هل راجعت كتبًا ،أو مذكرات دراسية ،أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟

8

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟

11

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة ،هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت
حتتاج منك إىل مراجعة؟
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نعم

ال
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يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح
بالتايل:








خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.
تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال.
تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.
انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.
كن هادئا ،فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك.
املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد إجراءات
االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.



إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار  ،فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار
بعدة أيام .
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التخطيط للمذاكرة
لالستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه ،مع استكمال بقية احلقول للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .

املحتوى
املغطى يف
االختب�ار

كيف يمكنين
املعرفة اجليدة
بهذا املحتوى

ماذا لدي من
املواد ملذاكرة
هذا املحتوى

ما املواد اليت
احتاجها ملذاكرة
هذا املحتوى

أين أجد املواد
اليت احتاج إليها

تاريخ
بداية
املذاكرة
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تاريخ انتهاء
املذاكرة
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ملحق معايري معليم الرتبي�ة اإلسالمية

القرآن الكريم وجتويده:
املؤشرات

املعيار
.١

املعيار:1 .1 .3 :
يعظم معلم العلوم
الشرعية كتاب هللا
تعاىل ،ويتلوه دون حلن
عن فهم ودراية ،مع
حفظ أجزاء منه ،ويريب
الطالب على محبت�ه
وآدابه.

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
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١يعظم القرآن الكريم ،ويتمثل سمت أهل القرآن وأدبهم.
ً
٢يتلو القرآن الكريم دون حلن جلي وال خفي ،ملزتما آداب التالوة.
٣حيفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم عن ظهر قلب.
٤ينيم محبة القرآن وتعظيمه لدى الطالب ،ويصحح تالوتهم ،ويشجعهم على
اإلقبال عليه ،ويربيهم على آدابه.
٥يوضح مخارج احلروف وصفاتها وألقابها ،ويطبقها.
٦يشرح أحكام النون الساكنة والتنوين ،وامليم الساكنة ،والالمات السواكن،
وامليم والنون املشددتني.
٧يمزي بني أنواع املدود وأسبابها ومقدارها وحاالت الوجوب واجلواز فيها.
٨يوضح اصطالحات رسم املصحف وضبطه ،وأحكام الوقف واالبت�داء.
٩يدرس أحكام التجويد ،ويدرب الطالب على تطبيقها بطرق فاعلة.
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التفسري وعلوم القرآن:
املؤشرات

املعيار
.١
.٢

املعيار:2 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية التفسري
وأنواعه ،وكيفية
الوصول إىل املعىن املراد،
وأهم مباحث علوم
القرآن.

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

١يبني القطعي والظين واملحكمات واملتشابهات يف القرآن الكريم ،وما يسع فيه
االجتهاد ،وما ال يسع.
ً
٢يبني أهم مباحث علوم القرآن ،وتاريخ نشأته بوصفه علما ،والعالقة بين�ه
وبني التفسري والقراءات.
٣يوضح التطور التارييخ لعلم تفسري القرآن الكريم ومدارسه ومناهجه.
٤يشرح شروط املفسر وآدابه وقواعد التفسري ،وكيفية الرد على الشبهات حول
القرآن .
٥يفرق بني املكي واملدين ،واملحكم واملتشابه ،والعام واخلاص ،واملطلق واملقيد،
والناسخ واملنسوخ ،واملفهوم واملنطوق ...وحنوها مما هو يف القرآن الكريم.
٦يوظف قصص القرآن ،وأمثاله ،يف تنمية تدبر الطالب للقرآن الكريم
وانتفاعهم منه.
٧يوظف علوم القرآن وتطبيقاتها يف تنمية قدرة الطالب على فهم القرآن الكريم،
وتنمية مهارات التفكري والعادات العقلية.
ً
٨يبني املعىن اإلجمايل لآليات اليت جيمعها موضوع واحد ،ويستخرج قدرا من
واحلكم والفوائد من اآليات.
األحكام ِ
٩ينيم تقدير الطالب ألوجه اإلعجاز يف القرآن الكريم بأنواعه ،واالنتفاع بتلاوته.
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احلديث وعلومه:
املؤشرات

املعيار
املعيار:3 .1 .3 :
يدرك معلم العلوم
الشرعية معىن احلديث
النبوي وحجيت�ه،
والعالقة بين�ه وبني كل
من السرية واملصطلح
وحنوه (من علوم
احلديث) ،ويعرف
ّ
أهم مصادر السنة
النبوية ،وأهم فروع علم
احلديث.

40

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

ً
.
١حيفظ ( )40حديث�ا -على األقل -من جوامع كلمه
وسنت�ه يف نفوس الطالب ويشجعهم على االهتمام
٢ينيم محبة الرسول
بها.
ً
٣يشرح املصطلحات الرئيسة يف علم مصطلح احلديث ،ممثال عليها.
٤يوضح مزنلة السنة وحجيتها ،وعناية الصحابة والسلف بها ،وتاريخ تدوينها.
٥يشرح أقسام اخلرب باعتب�ار طرق نقله ،ومن يضاف إليه ،وقبوله ورده.
٦حيلل أبرز أحداث السرية ،ويستنبط العرب منها ،ويربطها بواقع الطالب.
ً
مصنفا إياها يف مجموعات.
٧يشرح شمائل الرسول
ً
ً
ً
ً
٨يملك مهارات التعامل مع احلديث النبوي :فهما ،وشرحا ،واستنب�اطا وختريجا.
٩يوظف دراسة احلديث والسنة النبوية يف بن�اء شخصية الطالب.
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العقيدة:
املعيار
املعيار:4 .1 .3 :
يعرف ويلزتم معلم
العلوم الشرعية منهج
أهل السنة واجلماعة،
مدركًا ملعىن اإليمان
وأركانه ،والعالقة
بين�ه وبني اإلسالم
وأركانه ،ومعىن زيادة
اإليمان ونقصانه،
ويعرف نواقض الدين
االعتقادية والقولية
والعملية ،ويشرح
مسائل التوحيد ،ويريب
طالبه على اإليمان.

املؤشرات
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠

١يوضح أهم املصطلحات املستخدمة يف مجال العقيدة والتوحيد.
٢يبني أهمية العقيدة الصحيحة وعظم حاجة الناس إليها.
٣يشرح مسائل اإليمان بأدلتها التفصيلية.
٤يشرح مسائل التوحيد وأنواعه ويستدل عليها.
٥جييب عن شبهات املخالفني باألدلة العقلية والنقلية.
٦يمزي بني االحنرافات العقدية وكيفية التعامل مع املخالفني يف االعتقاد.
٧يشرح مفهوم أهل السنة واجلماعة ،وخصائصهم ،ومصادر تلقيهم العقيدة.
٨يشرح مسائل الكفر والشرك والنفاق والبدعة ،ويوضح األسباب املفضية إليها.
٩يبني اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف الصحابة ،واإلمامة ،والوالء والرباء،
والتوسل ،والشفاعة ،واألولياء ،وحنو ذلك.
١يريب الطالب على اإليمان ،والعبودية هلل عز وجل ،وتمثل ِس ْم ِت أهل السنة
وأخالقهم.
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امللل والفرق واملذاهب
املؤشرات

املعيار
املعيار:5 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية مفهوم امللل
والفرق واملذاهب،
ويقارن بينها ،ويبني
املوقف الشرعي منها،
مع بي�ان أصول أهم
امللل والفرق واملذاهب،
وأصول أهم التي�ارات
واملذاهب الفكرية
املعاصرة.

.١

١يوضح أصالة التوحيد وسالمة الفطرة وكيفية نشوء الشرك.
٢يشرح مفهوم امللل والفرق واملذاهب وأصولها ويمزي بينها ،ويوضح املوقف
الشرعي منها.
٣يبني التطور التارييخ لنشأة الفرق واملذاهب يف تاريخ اإلسالم.
٤يوضح املنهج الشرعي يف التعامل مع االختالف ،واملخالف ،ويتمثله.
٥يصنف امللل من حيث مصدرها ،ويبني أهم معاملها.
٦يوضح أهم التي�ارات واملذاهب الفكرية املعاصرة ،ويعرف موقف اإلسالم
منها.

.١

١يبني أهم قواعد فقه العبادات ،ويستدل عليها ،ويمثل لها.
ً
٢يوضح معىن احلدَث فقهيا وأقسامه وما يرتتب عليه.
٣يبني عناية اإلسالم بالطهارة والنظافة من خالل شرح أحكام الطهارة والوضوء
ونواقضه ،والغسل وموجباته ،وخصال الفطرة.
٤يوضح أحكام التيمم واملسح على اخلفني واحلوائل.
٥يمزي بني أنواع النجاسات وأحكام إزالتها وأحكام احليض والنفاس.
٦يوضح مكانة الصلوات اخلمس واجلمعة واجلماعة ،ويريب الطالب على
االعتن�اء بها واملحافظة عليها.
٧يشرح أحكام األذان واإلقامة واإلمامة واالئتمام ،وآداب امليش إىل الصالة.
٨يبني شروط الصالة وترتيبها من حيث األولوية وأحكام فقدها.
٩يشرح صفة الصالة ممزيًا بني أركانها ،وواجباتها ،وسننها ،ومبطالتها،
ومكروهاتها.
١يمزي بني أحكام اجلمعة ،والعيدين ،والكسوف ،واالستسقاء ،واجلنازة.
١يعتين بصالة التطوع ،ويريب الطالب على ذلك ،ويشرح أهم أحكامها وأنواعها.

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

.٢

فقه الطهارة والصالة
املعيار:6 .1 .3 :
يبني معلم العلوم
الشرعية أهم قواعد
فقه العبادات ،ويشرح
أهم أحكام الطهارة
والصالة وما يرتبط بهما
من أحكام.

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠
١١١
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فقه الزكاة والصوم واحلج:

املؤشرات

املعيار

.١
.٢
.٣

املعيار:7 .1 .3 :
يبني معلم العلوم
الشرعية أهم قواعد
فقه العبادات يف شرحه
للزكاة والصوم واحلج،
ويشرح أهم أحكامها.

.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠
١١١
٢١٢

١يوضح مكانة الزكاة يف اإلسالم وفضلها واحلكمة من مشروعيتها.
٢يشرح أحكام األموال الزكوية ومصارف الزكاة.
٣يوضح أهم أحكام صدقة الفطر ،وصدقة التطوع ،ويريب الطالب على البذل
والصدقة.
٤يوضح مكانة رمضان ووجوب صيامه وفضله ووقته ،وأحكام قيامه واالعتكاف
فيه.
٥يوضح فضائل صيام التطوع ،وأحكامه ،ويريب طالبه على االعتن�اء به.
٦يمزي بني مفسدات الصوم وأحكام كل منها.
٧يبني أصحاب األعذار وأحكام القضاء والكفارات.
٨يوضح معىن احلج ومكانت�ه وفضله ،وشروطه ،ومواقيت�ه الزماني�ة واملكاني�ة.
٩يشرح معىن اإلحرام وصفته ومحظوراته.
١يشرح صفة العمرة ،وأركانها ،وواجباتها ،ومستحباتها.
١يوضح صفة احلج وأركانه ،وواجباته ،وسنن�ه ،وأعمال كل يوم من أيام احلج.
١يقارن بني الهدي واألضحية والعقيقة من حيث أسبابها وأحكامها.
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فقه املعامالت:
املؤشرات

املعيار

.١
.٢

املعيار:8 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية أهم أحكام
املعامالت المالية وما
يلحق بها من صور
االمتالك املباشر وغري
املباشر.

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠
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١يشرح أخالق التاجر املسلم ،وأحكام البيع وشروطه ،ويفرق بني البيوع اجلائزة
والبيوع املنهي عنها.
٢يوضح مفهوم الربا وحرمته وخطورته وعالقته بالبيع وبعض صوره املعاصرة.
٣يبني أحكام عقود التوثيقات وعقود اإلرفاقات والغصب.
٤يقارن بني اإلجارة واجلعالة واإلجارة والبيع.
٥يمزي بني أنواع الشركات وأهم أحكامها.
٦يمثل على صور تملك املباحات (اللقطة ،الوقف ،الهبة...إلخ).
٧يبني احلكم الشرعي يف أهم املعامالت املعاصرة ،والبدائل املباحة للمعامالت املحرمة.
٨يبني حِكم التشريع يف املعامالت ،ويستشهد بها على كمال الشريعة ورعايتها
ملصالح الناس.
٩يشرح خطورة الكسب املحرم ،ويبني أهمية الورع يف اكتساب المال ،والعدل يف
إنفاقه ،ويريب الطالب على ذلك.
١يشرح أن األصل يف املعامالت اإلباحة ،ويبني أهم أصول املعامالت املحرمة
كـ(الربا ،الغرر...إلخ)
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فقه األسرة واملواريث:

املؤشرات

املعيار
.١
.٢

املعيار:9 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية أحكام الزواج
والطالق وما يرتتب
عليهما ،ويعرف أحكام
املواريث.

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠

١يوضح احلكمة من النكاح ،وأهم أحكامه ،والفرق بين�ه وبني السفاح.
٢يشرح معىن عقد النكاح وأحكامه.
اخلطبة ،والصداق ،والعشرة ،والنفقة.
٣يشرح أهم أحكام ِ
٤يشرح أهم أحكام الطالق ،واخللع ،واإليالء ،والظهار.
٥يشرح أهم أحكام العدة ،والرضاع ،واحلضانة.
٦يوضح أسباب اإلرث ،وشروطه ،وموانعه.
٧يعرف أصحاب الفروض وأنصبتهم.
٨يوضح معىن التعصيب واحلجب وأحكامهما.
ً
٩يقسم الرتكة بشكل صحيح مبين�ا ما فيها من عول أو ردّ.
١يشرح حكم التشريع يف توزيع الرتكات.

فقه األطعمة واللباس والزين�ة:

املؤشرات

املعيار
.١
.٢
.٣

املعيار:10 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية أهم أحكام
املطعم وامللبس.

.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

١يبني أهم أحكام األطعمة ،ويصنفها حسب أنواعها يف احللّ واحلرمة.
٢يشرح أهم أحكام الصيد والذكاة.
٣يبني معىن العورة وحدودها لدى املكلفني وغريهم.
٤يوضح معىن احلجاب للمرأة وما يتعلق به من أحكام.
٥يعدد ضوابط اللباس املشروع ،وآدابه.
٦يشرح أهم أحكام التشبه ،ويبني احلكم الشرعي يف العادات الوافدة املتعلقة
باللباس والزين�ة.
٧يريب الطالب على السرت والفضيلة واحلشمة.
٨يمزي بني اليمني والنذر وأهم أحكامهما.
٩يبني معىن الكفارات وأهم أحكامها وأمثلتها.
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فقه اجلهاد واجلنايات والعقوبات:

املؤشرات

املعيار
.١

املعيار:11 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية املفهوم
الشرعي للجهاد وأهم
أحكامه ،وأهم أحكام
اجلريمة يف الشريعة
اإلسالمية وما يرتتب
عليها من العقوبات
الشرعية.

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠

١يبني معىن اجلهاد وفضله ومزنلته من الدين ،واحلكمة من مشروعيت�ه.
٢يبني أهم أحكام اجلهاد.
٣يبني مزنلة احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من الدين ،ويشرح أهم
أحكامها وآدابها.
٤يمزي بني أنواع القتل وأحكامها.
٥يوضح أهم أحكام القصاص والديات يف النفس واألطراف.
٦يفرق بني احلد والتعزير ،ممثال عليهما ،مبنيًا أهم أحكامهما.
٧يشرح أهم أحكام الردة وقتال أهل البغي.
٨يشرح أهم أحكام القضاء والبين�ات.
٩يبني شمول الشريعة وكمالها ،ووجب التحاكم إليها ،وخطورة احلكم بغري ما
أنزل هللا.
١يبني حكم التشريع يف احلدود والقصاص والتعزيرات ،ويفند الشبه املثارة حولها.

أصول الفقه والقواعد الفقهية:

املؤشرات

املعيار
.١

املعيار:12 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية أهم مسائل
وقواعد أصول الفقه
والقضايا الكلية يف الفقه
اإلساليم

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠
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١يفرق بني الفقه وأصوله ،ويشرح املصطلحات ذات العالقة بعلم أصول الفقه.
٢يمزي بني مصادر االستدالل املتفق عليها واملختلف فيها.
٣يبني مدارس الفقه ،وأهم أسباب اخلالف الفقهي.
٤يوضح األحكام التكليفية والوضعية ،وأحوال املكلفني ،وعوارض األهلية.
٥يذكر أهم طرق استنب�اط األحكام ،وقواعدِها.
٦يشرح أهم مقاصد الشريعة ،وتطبيقاتها.
٧يشرح منهج أصول الفقه يف التعامل مع التعارض والرتجيح.
٨يبني أهم أحكام االجتهاد والتقليد ،والفتوى واملستفيت ،وآداب الفقيه واملتفقه.
٩يشرح مفهوم القاعدة الفقهية ،ومدى حجيتها ،واملصطلحات ذات العالقة.
١يعرف القواعد الفقهية الكربى ،وأهم القواعد الفرعية ،ويمثل لها ،ويستدل عليها.
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الثقافة اإلسالمية:

املؤشرات

املعيار
.١

املعيار:13 .1 .3 :
يعرف معلم العلوم
الشرعية مفهوم الثقافة
اإلسالمية وخصائصها
ومصادرها وبنيتها
الرئيسة ودورها يف
املحافظة على الهوية
اإلسالمية للفرد
واملجتمع والنهضة به.

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨

١يوضح مفهوم الثقافة اإلسالمية وتطورها التارييخ ،وعالقتها بالعلم والفكر
والهوية واحلضارة.
٢يعدد مصادر الثقافة اإلسالمية وأهم خصائصها والعالقة بينها وبني العلوم األخرى.
٣يوضح أهمية الثقافة اإلسالمية ،وأثرها يف بن�اء شخصية املتعلم ومواجهة
التحديات.
٤يبني نماذج من املدافعة بني الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى.
٥يوضح املجاالت اليت تتن�اولها الثقافة اإلسالمية ،كاملجال الفكري ،واالجتماعي،
واالقتصادي ...إلخ.
٦يلخص رؤية الثقافة اإلسالمية للكون واحلياة واإلنسان ،ورؤيتها يف األخالق
والقيم ،واألسرة ،والنظام السيايس ،وحقوق اإلنسان...إلخ.
٧يوضح موقف الثقافة اإلسالمية من القضايا املعاصرة كـ قضايا التغريب،
واملرأة ،واالستشراق ،والغزو الثقايف ،والعوملة ،ويعاجلها باعتدال.
٨يريب الطالب على االعزتاز بالثقافة اإلسالمية ،واالنتماء لها ،والدفاع عنها.
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التعامل مع العلم الشرعي:

املؤشرات

املعيار

.١
.٢
.٣
.٤

املعيار:14 .1 .3 :
حيب معلم العلوم
الشرعية العلم الشرعي،
ويجتهد يف تعلمه،
ويتمكن من مصادره،
وينيم محبت�ه لدى
الطالب.

.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠
١١١
٢١٢
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١حيب العلم الشرعي ،ويبني مزنلته وفضائله ،ويعزت بانتمائه إليه ،ويعمل على
تنمية حتصيله العليم الشرعي ،ويجتهد يف التعلم املستمر.
٢يعظم نصوص القرآن والسنة ،وأحكام الشريعة.
٣يقدر أهل العلم ،ويبني مزنلتهم ،ويقدر دور املجامع العلمية واملؤسسات
الشرعية.
٤يوضح مصادر املعرفة يف العلوم الشرعية والتطور التارييخ لفروع العلوم
الشرعية وأوجه الرتابط بينها ،ويتمكن من مهارات البحث يف مصادرها
املطبوعة والرقمية.
طالب العلم وهديهم ،ويعمل بما تعلمه من العلم الشرعي.
سمت ً
٥يتمثل ً
٦يظهر قدرا جيدا من املرونة واالنفتاح وتقبل اجلديد ،فيما ال خيل بثوابت الدين.
٧يتمكن من مهارات التفكري والبحث واالستدالل والتعلم ،وتوليد املعرفة
واالبتكار يف مجال العلوم الشرعية.
٨يفرق بني محكمات الدين وأصوله ،وما يسع فيه االجتهاد واالختالف ،مع
تقبل اخلالف بصدر رحب.
٩يتمكن من لغة العلوم الشرعية ،وينوّع يف استخدامها حبسب املخاطَب،
با بذلك مصطلحاتها وممثالً لها بالتطبيقات املعاصرة وشؤون املجتمع.
مقر ً
١يبني عالقة العلوم الشرعية بالعلوم األخرى ،وأهمية التكامل معها من أجل
حتقيق العبودية هلل تعاىل واالستجابة حلاجات املجتمع وحل مشكالته.
١حيدد املعالم العامة والقضايا األساسية اليت ينبغي أن تتن�اولها العلوم الشرعية
يف مراحل التعليم املختلفة ،ويصيغها يف صورة أهداف تعليمية.
١ينيم العادات العقلية ومهارات التفكري يف تدريسه للعلوم الشرعية.
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األخالق واآلداب واحلقوق الشرعية:

املؤشرات

املعيار
.١
.٢

املعيار:15 .1 .3 :
يبني معلم العلوم
الشرعية أهم األخالق
واآلداب واحلقوق
الشرعية ،ويتمثلها،
ويريب طالبه عليها.

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨

١يبني مزنلة األخالق من الدين ،ويستدل على مكانتها يف القرآن والسنة.
٢يبني حقوق والة األمر ،والوالدين ،واألقارب ،وسائر املسلمني ،وينيم لدى
طالبه احلرص على رعايتها.
٣يتمثل محاسن األخالق ،والعادات احلسنة ،ويتجنب مساوئها ،وخوارم
املروءة.
٤يبني املنهج الشرعي يف التعامل مع فنت الشهوات ،ويريب طالبه عليه.
٥يريب طالبه على محبة الدين واالعزتاز به ،وااللزتام بأخالقه وآدابه.
٦يب�ادر إىل إرشاد طالبه وتوجيههم ،واإلسهام يف حل مشكالتهم ،وتقويم
سلوكهم ،وتربيتهم على منهج الشريعة وآدابها.
٧يتمثل قيم الشريعة وأخالقها ،واالعتدال يف شخصيت�ه وفكره ،معتمدًا على
احلوار واإلقناع يف التأثري يف طالبه.
ً
٨يقدم نموذجا للقيم األساسية اليت تشكل املعارف يف مجال العلوم الشرعية
كزتكية النفس ،واإلجيابي�ة يف نشر اخلري ،والدعوة إىل هللا تعاىل ،واالعزتاز بأداء
رسالة التعليم الشرعي ،والزناهة الفكرية وحنو ذلك.
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املؤشرات

املعيار
.١

.٢
.٣

املعيار:16 .1 .3 :
يطبق معلم العلوم الشرعية
االجتاهات احلديث�ة يف تدريسه
للعلوم الشرعية.

.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
٠١٠

١يقدر أهمية توظيف االجتاهات احلديث�ة يف إسرتاتيجيات التدريس وأساليب�ه
يف تعليم العلوم الشرعية كاستخدام التدريس التشخييص يف تعليم القرآن،
استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس الفقه...
٢ينوّع يف إسرتاتيجيات التدريس وأساليب�ه بما يزيد من فاعلية التعلم.
٣يتوقع صعوبات التعلم وعقباته كصعوبات التالوة وتصحيحها ،تدريس
املفاهيم املجردة يف التوحيد لطالب املرحلة االبت�دائي�ة ...ويطبق أساليب
مالئمة للتعامل معها.
٤ينظم تقديم املحتوى العليم بما يزيد من فاعلية التعلم حنو :أركان العبادات
وواجباتها وصفة أدائها ،القواعد والضوابط الفقهية وما يستثىن منها.
٥يطوّر أساليب وإجراءات تالئم التدريس الفاعل للعلوم الشرعية.
٦يطور أساليب متنوعة لتدريب الطالب على تطبيق العبادات :صفة الوضوء،
صفة الصالة ،أعمال املناسك...
٧يطوّر تطبيقات تقني�ة مالئمة لتدريس العلوم الشرعية ،مثل :توظيف احلاسب يف
العلوم الشرعية ،التعليم اإللكرتوين ،توظيف أجهزة التعلم الذايت يف تصحيح التالوة...
٨يت�ابع األحباث املعاصرة املتعلقة بالتدريس الفعال ،ومناهج العلوم الشرعية،
وطرق تدريسها ،ويوظفها بفاعلية يف تدريسه.
٩يوظف نظريات التعلم ومبادئه املعاصرة يف تدريس العلوم الشرعية.
١يقدر احلاجة إىل تطوير تدريس العلوم الشرعية ،وتنمية محبة الطالب لها،
وفاعلية التعليم والتعلم.

املؤشرات

املعيار
.١

املعيار:17 .1 .3 :
يراعي معلم العلوم الشرعية
طبيعة تدريس العلوم الشرعية
وخصوصياتها.
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.٢
.٣
.٤
.٥

١يشرح مبادئ تدريس العلوم الشرعية وأسسها.
٢يشرح مبادئ التعلم وأساليب�ه يف القرآن الكريم ،ويوظفها يف تدريسه.
٣يطبق أساليب التعليم النبوي يف تدريسه.
٤يشرح خطوات تدريس فروع العلوم الشرعية :خطوات تدريس التالوة،
خطوات تدريس التوحيد...
٥يقارن بني أساليب تدريس فروع العلوم الشرعية وخطواتها :الفرق بني
تدريس التالوة والتفسري ،الفرق بني تدريس احلديث والفقه.
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يسعدنا أن نستقبل مقرتحاتكم ومالحظاتكم
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
teacherstest@qiyas.org

