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 :املستخلص

ية سامىل التعرف عىل جوانب القوة والضعف يف مقرر الرتبية اإلإهدفت الدراسة 

اإلعدادي للمقرر اجلديد يف الصومال. وقد اتبعت الباحثة املنهج  الثامنللصف 

وذلك ملناسبة ملثل هذا النوع من الدراسات كام استخدمت معايري حتليل الوصفي، 

اإلعدادي. ومن أهم  الثامنية للصف ساماملحتوى أداة لتحليل حمتوى كتاب الرتبية اإل

ت إليها الدراسة أنه ليس يف الكتاب أهداف يف بداية كل وحدة، وتتنوع لالنتائج التي توص

املعرفية ومنبثقة من األهداف العامة للمجتمع  األهداف إىل حد ما يف مستوياهتا

الصومايل، بالنسبة للمحتوى ال تتناسب موضوعات الكتاب مع عدد احلصص املقررة يف 

ي، وخيلو حمتوى سامكام أن املحتوى يعتمد عىل مصادر الترشيع اإل ،اخلطة الدراسة
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Abstract 

 

The study aimed to identify the strengths and weaknesses in the 

Islamic education subject textbook for the fourth intermediate grade of 

the new curriculum in Somalia. The researcher followed the descriptive 

approach, and used the content analysis criteria as a tool to analyze 

content One of the most important findings of the study is that the book 

does not have objectives at the beginning of each unit, and the goals vary 

to some extent in their levels of knowledge and derived from the general 

goals of the Somali community. As for the content, the topics of the book 

do not fit with the number of periods prescribed in the scheme of work, 

and the content depends on Islamic Sources. The content of the book is 

free from excessive fillers. 

Key Words: Analysis, Evaluation, Islamic Education, Eighth Grade, 

Intermediate School. 
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 ةـــــمقدم
يف شتى جماالت احلياة مما يدعونا إىل إعداد جيل من املتعلمني  ايشهد العامل تطور  

، فكلام قدمت سليم مع متطلبات العرصملسايرة هذا التطور والتقدم العلمي والتعامل ال

ا لبنائها تكون أكثر مواكبة للتقدم والر   . ولكي (م2012شقر، )األقي األمة تعليام  متميز 

 تصل األمة إىل هذا التطور والتقدم العلمي ال بد من تقويم العملية التعليمية التعلمية.

قيقه هو إحداث التعلم، إن اهلدف األسايس الذي تسعى عملية التعليم والتعلم إىل حت

أي التغري املرغوب يف سلوك املتعلمني. وهذه العملية حتتاج بصورة مستمرة إىل اختاذ 

قرارات حول جوانبها مثل: هل حدث التغري املرغوب يف سلوك املتعلمني أم مل حيدث؟ 

وإن كان قد حدث فهل هو مطابق ملا وصف يف األهداف التعليمية أم إنه دون ذلك؟ وما 

انب القصور يف العملية التعليمية التي كانت سبب ا يف عدم حتقيق هذه األهداف جو

لتحقيق هذه األهداف؟ ثم ما مدى ه املنشودة؟ وما مدى صاحية املنهج بكافة عنارص

كفاءة اجلهاز اإلداري القائم عىل تنفيذ املنهج يف مدرسة ما؟ وكل هذه األسئلة حتتاج إىل 

اذ القرارات املناسبة حول العملية التعليمية وحدوث إجابات واضحة وحمددة الخت

 والعملية التي تساعدنا عىل اختاذ القرارات يف هذا الصدد هي عملية التقويم ؟التعلم

 .)سام، د.ت(

الذي جعل التلميذ حمور العملية يف بداية القرن العرشين وبعد ظهور املنهج اجلديد 

عمليات  صيع عنارص املنهج وكل ما خيالتعليمية، أصبح التقويم الرتبوي يشمل مج

التعليم والتعلم. فليس املتعلم وحدة موضوع التقويم بل يشمل أيضا املعلمني واإلدارة 

امج والطرق وأساليب التدريس ... الرتبوية واألهداف والكتاب املدريس واملناهج والرب

 لخ.إ

لعملية التقويم لكي  من مراعاهتا عند التخطيط وهناك جمموعة من األسس التي ال بد  

هداف، شمولية التقويم، استمرارية وهي: تناسق التقويم مع األ ،عملية أهدافهاالحتقق 

 (م2012شقر، )األالتقويم، تكامل التقويم، االقتصاد يف التقويم، السامت العلمية للتقويم 



 

 

 
  

 

111 
 حتليل وتقويم حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية

 للصف الثامن اإلعدادي )املقرر اجلديد( يف الصومال

 
ربوي ا من كل منهج، أو برنامج تا أساسي  ترجع أمهية التقويم إىل أنه قد أصبح جزء  و

للمساعدة يف اختاذ قرار  ،من أجل معرفة قيمة، أو جدوى هذا املنهج أو ذلك الربنامج

سواء كان ذلك القرار يقيض بإلغائه أو االستمرار فيه وتطويره.  وبام أن جهود  ،بشأنه

العلامء واخلرباء ال تتوقف يف ميدان التطوير الرتبوي فإن التقويم الرتبوي يمثل حلقة هامة 

وألن التشخيص ركن أسايس من أركان  يعتمدون عليها يف هذا التطوير. وأساسية

يساعد القائمني عىل أمر التعليم  "التشخيص "التقويم فإنه يمكننا القول بأن هذا الركن

عية سواء كان هذا امليدان هو الصف وعىل رؤية امليدان الذي يعملون فيه بوضوح وموض

خلطة، أو حتى العاقات القائمة بني املؤسسات الدرايس، أو الكتاب، أو املنهج، أو ا

 .م(2011)قاسم، الرتبوية وغريها من املؤسسات األخرى 

 :مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدراسة يف حماولة الكشف عن نقاط القوة والضعف لكتاب الرتبية 

 ية للصف الثامن اإلعدادي. وذلك بعد ما أصدرت احلكومة الفدرالية الصوماليةساماإل

العام الدرايس  تم تطبيقه يف مدارس الصومالو م2012يوليو عام  8يف  منهج جديد

 دون جتريب.  م2012-2020

 وستحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

 ية للصف الثامن اإلعدادي؟سامهي نقاط القوة ونقاط الضعف لكتاب الرتبية اإل ما 

 أهمية الدراسة

 النقاط التالية: تكمن أمهية الدراسة يف

ية للصف الثامن سامن كتاب الرتبية اإلإة من حيث تربز أمهية الدراسة جلي   .1

اإلعدادي هو أول كتاب من إنتاج وطني يدرسه طلبة الصف الثامن اإلعدادي بعد 

ناهج متعددة منها مناهج املذلك يدرس  وكان قبلم، 1221سقوط احلكومة املركزية 

تمدت املؤسسات التعليمية األهلية الصومالية هلذه املناهج السعودية واإلماراتية، واع

بسبب اهنيار الدولة الصومالية وغياب املؤسسات التعليمية الرسمية نتيجة احلرب 

ا للثقافة والقيم املشرتكة والتقارب اجلغرايف بني الصومال والدول  األهلية. ونظر 
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واملقررات العربية، لكوهنا  العربية استوردت املؤسسات األهلية الصومالية املناهج

ولذلك تسهم هذه ية.  سامأقرب إىل الثقافة الصومالية التي تندرج حتت الثقافة اإل

اجلديد، وخاصة أن  لمقررقوة والضعف لاللقاء الضوء عىل أهم نقاط إالدراسة يف 

 دون جتريب مسبق. ةقد تم تطبيقه باملدارس الصومالي املقررالكتاب 

حسب  – هذا الكتاب حولاألولى  الدراسةيمثل  أنهىل إ كذلك البحثأهمية  رجعت .2

،  األساسية املرحلةعلى طاب  كمقررالعام  بنفساعتماده  الذي تم  -علم الباحث 

ا ملواصفات الكتاب املدريس مطابق  الكتاب  كانذا إفيام  سيتبني البحث هذا فمن خال

ا ذا الكتاب املعني مناسب  هكان  إذاىل تعديات، كام سيوضح البحث إبحاجة ه أم أن

 .أم ال ملستوى التاميذ ولعدد احلصص املقررة

مناهج بالعلمي الرتبوي فيام يتعلق  ىيمكن أن تساهم هذه الدراسة يف إثراء املحتو .3

 وطرق التدريس الرتبوي.

 :أهداف الدراسة

صف الثامن لية لساما إىل حتليل وتقويم كتاب الرتبية اإلهيدف هذا البحث أساس  

 :إلعدادي وذلك ملعرفةا

 صف الثامن اإلعدادي.لية لسامنقاط القوة والضعف لكتاب الرتبية اإل .1

ية للصف الثامن اإلعدادي للبيئة سامحتقيق مدى مناسبة حمتوى كتاب الرتبية اإل .2

 الصومالية.

 مدى مناسبة موضوعات حمتوى املنهج باملرحلة اإلعدادية. .3

 :أسئلة الدراسة

 ية للصف الثامن اإلعدادي لألهداف الرتبوية؟ساملرتبية اإلما مدى حتقيق كتاب ا .1

 لبيئة الصومالية؟لية للصف الثامن اإلعدادي سامما مدى مناسبة كتاب الرتبية اإل .2

ىل أي مدى تتناسب موضوعات حمتوى كتاب مع مستوى التاميذ يف املرحلة إ .3

 اإلعدادية؟
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 :يةسالممفهوم الرتبية اإل 

ا يف مجيع اجلوانب  متوازن  متكاما   ء  ية عىل بناء االنسان بناسامتعمل الرتبية اإل 

، ا، واجتامعي  اا، وعقلي  ، وعاطفي  ا، وروحي  اوخمتلف املجاالت ومن مجيع الوجوه جسمي  

، كي يكون هذا االنسان بشخصيته املنسجمة لبنة حية يف بناء ا، وإنساني  ا، ومجالي  اوخلقي  

ثق من الوحي اإلهلي الذي أنزله اهلل عىل رسوله ونبيه حممد جمتمع سليم وفق تصور ينب

  .م(2012)أبودراز، عليه الصاة والسام 

ومها عامد هذا  ،ية نابعة من الكتاب والسنة النبويةسامويرى عبد احلليم أن الرتبية اإل

أكمل  ية نابعة منساموما دامت الرتبية اإل ،ين احلق اخلاتم املعني عن سائر األديانالد  

ها فابد أن تكون هي الرتبية الكاملة املائمة حلياة الناس وظروفهم الكتب الساموية وأت  

املريب املعلم  ^والرسول ، نسانيةفهي بذلك رضورية للحياة اإل .مهام تعاظمت املتغريات

 .م(2002)يعقوب، مطالب أن يريب الناس ويعلمهم ويزكيهم 

 سامنفيس واالجتامعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلية هي التنظيم السامالرتبية اإلو

تربية ذات أصول ، وهي: م(1222)النحاوي، يف حياة الفرد واجلامعة  اوتطبيقه كلي  

عملية مقصودة ، كام هي فلسفية ومعرفية وثقافية واجتامعية. وهي ذات منهج متكامل

ا لتحقيق مجيع   نسانيةهتدف إىل تنشئة جوانب الشخصية اإلوبنور الرشيعة،  ءتستيض

خرين آكفاءة عالية بتوجيه تعلم أفراد  وانه وتعاىل، ويقوم فيها أفراد ذوالعبودية هلل سبح

)الصامدي، وطرق تقويم مائمة  احمدد   اوفق طرق مائمة مستخدمني حمتوى تعليمي  

 .م(1221

ف ية املدرسية )يف مؤسساتنا التعليمية( تتضمن جمموعة من املعارسامالرتبية اإل

واملعلومات املتمثلة يف احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقيم واالجتاهات والتعميامت 

واملصطلحات الرشعية الازم تفعيلها عىل أرض الواقع من خال جانبني: اجلانب 

ية يف مؤسساتنا التعليمية منهج إيامين سامالنظري واجلانب العميل. ومنهج الرتبية اإل

لذلك فهو  ؛وأقوال علامء أهل السنة واجلامعةيم والسنة النبوية يستضئ بنور القرآن الكر
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رض قاطبة يف أهدافه ووسائله، وإن التقى ببعض املناهج يف منهج فريد بني مناهج األ

 .م(2001)العارفة،  بعض التفصيات والفروع 

 :يةسالمأهمية مادة الرتبية اإل

أخرى تقوم املدرسة بتعليمها ية عن أية مادة دراسية سامختتلف مواد الرتبية اإل

قوية أو ضعيفة  -ية إسامن هؤالء الطاب يأتون إىل املدرسة ولدهيم خلفية أل ؛للطاب

ية خلفية عنها يف أال تكون للطاب  -إن مل تكن كلها -بينام معظم املواد الدراسية  -

يأتون إىل قال يف ذلك أن الطاب الغالب عندما يدخلون املدرسة ألول مرة. وأقل ما ي  

ي الذي يدينون به ساماملدرسة وهم مسلمون، ولدهيم بعض املعلومات عن الدين اإل

بينام نجدهم ال يقرأون وال يكتبون عندما  ،ويامرسون بعض شعائره بالفعل كالصاة مثا  

وتتجىل . (ـه1330)عفيف، يدخلون املدرسة. فتبدأ املدرسة يف تعليمهم القراءة والكتابة 

 ية من خال النقاط التالية:سامة الرتبية اإلقيمة وأمهي

   ه سبحانه وتعاىل، وهو اخلالق الرازق املستحق للعبادةإهنا تنظم حياة اإلنسان مع رب، 

 .أهنا مزرعة اآلخرة، واإلنسان خملوق وظيفته عبادة ربه والتوجه إليه دائام  و

 خرة املسلم يعرف إهنا حتقق السعادة لإلنسان يف احلياة الدنيا واآل. 

  تنظم حياة املسلم مع جمتمعه الذي يعيش فيه، وتعمل عىل تقوية الروابط بني املسلمني

 ودعم قضاياهم والتضامن معهم.

 وتسعى إىل حتقيق  ،هتتم بكل مقومات اإلنسان اجلسمية والعقلية والنفسية والوجدانية

اع للعبادة، كام يرفض الرهبنة واالنقط سامالتوازن التام بني كل هذه املقومات، فاإل

أنه يرفض حتول البرش إىل عجول آدمية مفتولة العضات خاوية العقل والروح 

 .م(2012)السيقيل، 

ن مصادرها إأي  ،ية تنبع يف كوهنا ربانية املصدرسامترى الباحثة أن أمهية الرتبية اإل

فهي  ،وانبجلامجاع، وأيضا يف كوهنا تريب الطاب من مجيع هي القرآن والسنة النبوية واإل

 تريب تربية شاملة متكاملة.
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 :يةسالممصادر الرتبية اإل

كام أراده اهلل أن يتحقق، وهي هبذا  سامية رضورة حتمية لتحقيق اإلسامالرتبية اإل

ل هذه األمانة، وهذا يعني بالرضورة أن تكون مصادر املعنى هتيئة النفس اإلنسانية لتحم  

)النحاوي، ية، وأمهها القرآن والسنة سامإلهي نفسها مصادر الرتبية ا ساماإل

  (.م1222

 ،املكتوب يف املصاحف ^هو الكام املعجز املنزل عىل النبي و القرآن الكريم:: أوال

القرآن الكريم هو املصدر األسايس للرتبية و املنقول بالتواتر، املتعبد بتاوته.

ياة حل اا ومنهاج  ور  ية، فهو كتاب اهلل عز وجل الذي نزله ليكون دستساماإل

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   قال تعاىل: وكاما  فكان شاما   ،ملسلمنيا

 چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ      چ  ڇ

. فقد [احلجر] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  . وقال تعاىل:[األنعام]

يل والتحريف والتزييف إىل يوم تعهد اهلل عز وجل بحفظه من التغيري والتبد

)سعد، القيامة، لذلك فهو صالح لكل زمان ومكان بأحكامه وأصوله وتربيته 

 .د.ت(

ية يستتبع أن سامإن اإلقرار بكون القرآن الكريم املصدر األسايس األول للرتبية اإل

ن ىل سلوك واقعي، وليس من احلكمة يف يشء أن يكون القرآن الكريم قرآإتتحول آياته 

ترف عقيل أو رياضة فكرية. فالتطبيق العميل ملا  إىلتاوة يف املناسبات أو تتحول دراسته 

ية. وعندما تسري األقطار سامليه الرتبية اإلإجاء يف اآليات القرآنية هو ما تصبو 

ألن القرآن  ؛ن العقبات التي تعرتض سبيل وحدهتا ختتفيإية عىل هذا النحو فساماإل

ية وحدهتا الفكرية والثقافية. فالقرآن هو صانع الوحدة ساممة اإلالكريم حيفظ لأل

 .م(1221)الصامدي،  يةسامقطار اإلالشاملة بني األ

منهجها الرتبوي و ،يةساماملصدر الثاين الذي تستقي منه الرتبية اإل وهي السنة: :اثاني  

واألسلوب  هو السنة املطهرة، واملعنى اللغوي هلذه الكلمة )السنة( هو الطريقة

 ^والنهج، واملعنى العلمي: جمموعة ما نقل بالسند الصحيح من أقوال الرسول 
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وأعامله وتركه ووصفه وإقراره وهنيه، وما أحب، وما كره، وغزواته وأحواله 

 .م(1221)الصامدي، وحياته 

 السنة لتحقيق هدفني مها: توجاء

 ٿٿ  ٿچ  ن الكريمآالقرىل هذا املعنى أشار إإيضاح ما جاء يف القرآن الكريم، و  

 .[النحل] چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : بيان ترشيعات وآداب أخرى كام ورد يف قوله تعاىل

 چٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

علمية التي هبا تتحقق : الطريقة ال،  وهي. أي السنة كام فرس اإلمام الشافعي[اجلمعة]

: )أال وأين أوتيت الكتاب ومثله معه( ^وكام ورد يف قول الرسول  ،تعاليم القرآن

 .بو داود(أخرجه أ)

 :يةسالمخصائص الرتبية اإل

ية بخصائص الكامل والتوازن والواقعية، مما أضفى عىل سامتيزت الرتبية اإل

 إلنسان، وبام يتوافق مع الفطرة اإلنسانيةمنهجها الشمولية يف مجيع اجلوانب التي حيتاجها ا

 :ومن أبرز تلك اخلصائص، م،(2000)احلازمي، 

منهج إهلي،  "ية أنه ساممن أهم ما يتميز به منهج الرتبية اإلربانية املصدر:  :أوال  

يتجاوب مع الفطرة اإلنسانية، ويلبي حاجات الطاب ويتابع قضايا العرص، 

 "ؤمن بالعقل ومقدرته عىل االستنباط واالجتهادويعطي احلياة أنبل العطاء، ي

بذلك ختالف مجيع فإهنا ية ربانية املصدر سامكون الرتبية اإلو. م(2001)العارفة، 

عبادة اهلل  ىلوالذين تتحدد وظيفتهم ع ،أنواع الرتبية األخرى التي مصدرها البرش

والتلقي يف حدود وحده وتعمري األرض بمقتىض اخلافة التي استخلفهم اهلل عليها، 

 (.)البرش، د.ت،  طبيعة اإلنسانية ووظيفته اخلافية

ية، يقول اهلل ساموالقرآن الكريم والسنة النبوية مصدران أساسيان ملنهج الرتبية اإل

ې  ې  ى     ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ  تعاىل:
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هي  فاالستجابة هلل  .[األنفال] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  

التامس اهلداية يف القرآن الكريم، واالستجابة للرسول والعمل بالسنة املطهرة، ومها 

أساس الرتبية، ولن تستطيع مناهج البرشية أن تغذي مشاعر اإلنسان، أو تنهض بحاجاته 

 .م(2001)العارفة،  كام ال تستطيع أن تقود خطاه عىل درب احلياة 

ية تقوم عىل أسس ثابتة ال ختضع للتبديل والتغري، ساماإلفالرتبية  الثبات واملرونة:: اثاني  

 ،املصدر الذي يستقي منه حمتواها ثابت ال ختريف وال تغريفواحلذف والتكميل، 

يكون الثبات يف و .األجيال واألزمان إىل أن يرث هلل األرض وستبقي ثابتة عىل مر  

. م(2001العارفة، )واملرونة يف الوسائل واألساليب  ،األهداف واألسس والقيم

ية قواعد كلية ومبادئ عامة وأحكام جزئية ورد فيها نص ثابت ال ساموللرتبية اإل

كوجوب أداء األمانة إىل أهلها  ؛تتغري وال تتبدل بمرور الزمن أو جتدد األحداث

فهذا ال يدخله التغيري أو التبديل. واملرونة تظهر يف قدرة  ،وحرمة الرسقة ونحوه

وذلك بتوجيه  ،ية استيعاب ما طرأ بوجه يف حياة الناسسامبوية اإلالتوجيهات الرت

العلامء لاجتهاد والنظر يف املسائل واحلوادث اجلزئية يف إطار هذه القواعد واملبادئ 

 .م(2012دراز،  )أبو الكلية

ألهنا تريب االنسان من مجيع  ؛ية شاملة ومتكاملةسامالرتبية اإل :والتكاملالشمول : اثالث  

ساسية أا، وهذه اجلوانب تعترب ا وخلقي  ا وروحي  ا وعقلي  جسمي   ؛واحي تكوينه ونموهن

نسان هي نظرة شاملة موحدة ىل اإلعلنمو الشخصية، ذلك أن نظرة القرآن الكريم 

متزنة معتدلة، فاإلنسان ليس بالكيان املادي فحسب، كام أنه ليس بالروح املجرة عن 

 .مو اجلسم والعقل والروح واخللق بتوازن واعتدالىل نإاملادة، بل هو كائن حيتاج 

وحتقق  ،فهي هتتم برتبية مجيع جوانب اإلنسان اخللقية واجلسمية والعقلية التوازن: :ارابع  

نسان اجلسدية والروحية، فا يطغى جانب عىل جانب آخر، التوازن بني مطالب اإل

زه التي فطره اهلل كبت لغرائوبحيث جتعل اإلنسان يف رصاع نفيس وعناء داخيل 

عليها، فعندما أمر اهلل تعاىل باألخاق الفاضلة حذر اإلنسان من الرذائل، ورشع له 
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الطرق والسبل إلقامة ذلك التوازن، فأباح له مثا الزواج وتعدد الزوجات إىل 

 .م(2000)احلازمي، ا يف الرشع أربع، وحذره من رذيلة الزنا، ووضع هلا حد  

يتعامل مع احلقائق املوضوعية ذات  ساموتعني هذه اخلاصية أن اإل الواقعية: :اخامس  

مع تصورات عقلية وال مع مثاليات ال مقابل هلا يف الواقع، فهو  الوجود احلقيقي ال

منهج قابل للتحقيق يف احلياة اإلنسانية، ولكنه يف الوقت نفسه واقعية مثالية ترمي إىل 

ليه. ويرتتب عىل هذا أن إأن تصل  أرفع مستوى وأكمل أنموذج يمكن للبرشية

ية موافقة للطبيعة اإلنسانية يعمل عىل تزكيتها، وحفظها سامتكون مناهج الرتبية اإل

وأن تنمي القدرة عىل املوازنة بني اخلري والرش، واحلق  ،من االنحراف، وسامتها

 والباطل، بحيث يستطيع اإلنسان االهتداء إىل ذلك دون توجيه خارجي قال رسول

)أخرجه مسلم يف ثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس( ( )واإل^اهلل 

)سعدون،  ا ممكن تطبيقها، وينبغي عىل املنهج أن يكون واقعي  ( 2223صحيحه، برقم 

 .م(2012

وزارة الرتبية والثقافة األهداف العامة للمرحلة املتوسطة يف الصومال )

 :(م2018، والتعليم العالي

يف هناية املرحلة و ،األسايس هو مفتاح نجاح تعليم األطفال الصومالينيالتعليم 

 املتوسطة من املتوقع أن:

 ية األساسية والقيم اجليدة والوطنية.ساماملعرفة اإل احيملو .1

ا إىل جنب مع املعرفة يكون لدهيم من املهارات البدنية والعقلية والروحية جنب   .2

 واملهارات العملية.

ووجهات النظر واملهارات والقدرات والقيم املناسبة هلذا املستوى،  يكتسبوا املعرفة .3

 والتي تكنهم من حتقيق تطلعاهتم واملسامهة يف املجتمع.

مهارات القراءة والكتابة واالستامع والتحدث املتقدمة باللغة  يفلدهيم تقدم يكون  .3

 الصومالية والعربية واإلنجليزية املناسبة هلذا املستوى.
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ويمكنهم استخدام الرياضيات حلل  ،م حصيلة من أساسيات األرقاميكون لدهي .2

 املشكات املتعلقة بحياهتم.

يكون لدهيم معرفة بفوائد األرسة واملجتمع وتنمية الباد والرتابط بني خمتلف رشائح  .6

 املجتمع الصومايل. 

 ثقافة الفكر واإلبداع. معسس العلمية األيكتسبوا  .2

 ع والتاريخ واجلغرافيا يف الباد.يعرفوا أساسيات علم االجتام .8

وزارة الرتبية ية ملنهج الصومال اجليد )سالماألهداف العامة ملادة الرتبية اإل

 :(م2012العالي، والثقافة والتعليم 

 تنشئة التاميذ عىل اإليامن باهلل تعاىل وحمبته والعمل عىل طاعته.  .1

وة الصحيحة آليات القرآن غرس حمبة القرآن الكريم يف نفوس الطلبة، وتعليم التا .2

 الكريم مع حسن األداء وسامة الضبط، وفهم معاين بعض اآليات والسور.

ا، وتبصريهم بأن ا وسلوكي  وتذوقهم هلا تذوقا أدبي   ^اطاعهم عىل أحاديث الرسول  .3

 ي.ساماحلديث النبوي مصدر الترشيع اإل

العبادات، ويدرك املتعلم وأحكامه وكيفية أداء  سامتبصري التاميذ عىل قواعد اإل .3

 .  سامأمهية ومكانة العبادات يف اإل

 ^يف قلب املتعلم واستمداد القدوة الصاحلة من سرية الرسول  ^غرس حب النبي  .2

 ل والفداء.ذإىل حب العمل والب هما يدفعومن سرية أصحابه واالعتزاز هبم اعتزاز  

وفعل اخلريات، والنفور  تنشئة الطاب عىل األخاق القويمة، والتمسك بالفضائل .6

 من الرذائل وجتنب الرش.

تكوين إنسان مسلم قادر عىل إدراك التنوع البرشي وحيسن التعامل مع املخالفني له يف  .2

 العقيدة، أو اللون، أو اللغة، أو اجلنس، كي يعيش اجلميع يف هذه الدنيا بأمن وسام.
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عامل مع مجيع ما سخر اهلل لنا يف والت ،تقوية عاقة املتعلم بالكون والبيئة املحيطة به .8

 واحلفاظ عليها وعدم إهدارها أو تبذيرها أو تدمريها. ،الكون بطريقة إجيابية

 .هغرس حب الوطن يف نفوس الطاب، والسعي يف سبيل تقويته ووحدت .2

م، 2012ية للصف الثامن يف الصومال )العالي، سالمأهداف مادة الرتبية اإل

 ):3ص 

 قرآن الكريم عن ظهر قلب مع إتقان وجتويد.حيفظ ثاث سور من ال .1

 يتعلم أحكام النون الساكنة )إظهار، إدغام، إقاب، إخفاء(. .2

ويطيعه فيام أمر به وفيام هنى عنه،  ،يفهم رشح وتفسري سورة نون، فيؤمن باهلل سبحانه .3

 ويطلب العفو واملقفرة من اهلل عز وجل. ...

 ا بامتثال أوامر اهلل واجتناب نواهيه.يتعلم عن أحوال يوم القيامة، كي يستعد هل .3

يتعلم أمهية التوحيد ويتمسك هبا، كام يتعلم الرشك وأنواعه وينزه اهلل سبحانه وتعاىل  .2

 عن األنداد واألضداد.

ا من فقه العبادات، مثل: الزكاة وأحكامها، الصوم رشوطه ومبطاته، يتعلم شيئ   .6

 أركان احلج والعمرة.

بوية مثل فتح مكة، وحجة الوداع، وخطبة الوداع، يعرف بعض دروس السرية الن .2

 كام يتعلم عن سرية اإلمام مسلم. ،والدروس املستفادة منها

، والثبات عىل  وفعا  ية الفاضلة كحفظ األمانة قوال  ساميتعلم بعض األخاق اإل .8

خر ال يعطل الدنيا، وكذا يتعلم أن الرسول هو القدوة، وااليامن باليوم اآلوالعقيدة، 

وأن العصبية مذمومة  ،حلكم بغري ما أنزل اهلل كفر، كام يتعلم أيضا أن الدين نصيحةا

ية، وفضل الصحابة رضوان اهلل سام، ويتعلم أساليب الدعوة اإلا وعقا  رشع  

 عليهم.
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ية للصف الثامن سالمعرض وحتليل وتقويم حمتوى كتاب الرتبية اإل

  :اإلعدادي للمقرر اجلديد للصومال

التي احثة يف حتليل حمتوى الكتاب موضوع الدراسة عىل اجلوانب التالية ز البترك  

الطرق ، واملحتوى، واجلوانب الفنية )اإلخراج(، وعامة عن الكتابالبيات تشمل عىل: ال

 مرشد املعلم. ، واألنشطة والتدريبات، ووالوسائل التعليمية

  .عامة عن الكتابالبيانات ال :أوال  

 ا يف الكتاب.ر  مذكو: ليس اسم املؤلف .1

 الصف الثامن يف املرحلة اإلعدادية. - يةسام: الرتبية اإلعنوان الكتاب .2

 : طاب الصف الثامن للمرحلة اإلعدادية بالصومال.اجلهة املستفيدة من هذا الكتاب .3

 : الطبعة األوىل.طبعة الكتاب .3

 صومال.ال –: مقديشو بلد النرش .2

 لنرش.ل: بدر دار النرش .6

 .م2012: تاريخ النرش .2

 وزارة الرتبية والثقافة والتعليم العايل. -: مجهورية الصومال الفيدراليةاجلهة املمولة .8

 :اجلوانب الفنية :اثاني  

تعرب العاقة بني شكل  ،اب ومجيل ذو ألوان وأشكال خمتلفةالغاف سميك جذ   .1

الكتاب اخلارجي واملحتوي الداخيل، ونوعية جتليده سميك، وأما ورق الكتاب 

روف ملونة بألوان خمتلفة، وحجمها مناسب للتاميذ، ويف رأي الباحثة فأبيض واحل

 قتصاد الباد.مستوى اأن هذه الطباعة تناسب 

 من الدارسني. ىعرش صفحة، وهو عدد يناسب هلذا املستو ةوثاث مائتنيعدد الصفحات  .2

حيتوي الكتاب عىل فهرس منظم املوضوعات حسب الوحدات التي تضم بعض مواد  .3

السرية النبوية، والفقه، والتوحيد، واحلديث، وية وخاصة القرآن، سامة اإلالرتبي
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مخسة  يهاوعدد الدروس ف ،والوحدات يف هذه الكتاب مخس  .البحوثوالتهذيب، و

 ا.وثاثون درس  

األخطاء املطبعية: بام أن لغة هذا الكتاب موضوع الدراسة اللغة العربية فإن األخطاء  .3

 تثل نسبة قليلة. الواردة يف هذا الكتاب

فليس يف الكتاب إىل ثاث صور. وأما ارتباط  ،االصور والرسومات: قليلة جد   .2

ني منها تثنإن اف ،الصور التوضيحية والرسومات املوغلة يف الكتاب باملادة العلمية

اا ترتبط ارتباط    ،ال توضح املادة العلمية املوضوعة هلاأن الصور الباقية  غريهبا،  وثيق 

فهي ال  ،فهناك صورة ملتجر للمأكوالت "احلث عىل كسب احلال" درس وهي يف

فيكون أفضل لو وضع صورة ألحد احلرف اليدوية  ،موضوع الدرسمع تتناسب 

 يف الدرس. الواردةوهي التي تتناسب مع األحاديث 

 سم الدولة الصومالية.الكتاب ترويسة )الشعار الوطني( ويف ا  .6

 جودة الورق والطباعة.أما إخراج الكتاب فيتمتع ب  .2

 املحتوى :اثالث  

من و ،من حيث التنظيم ، تشمل: يتناول حتليل حمتوى هذا الكتاب عدة جوانب مرتبة

 .من حيث لغة الكتابو ، من حيث طريقة عرض املادةو ،حيث مادة الكتاب

 أ( من حيث التنظيم: 

 حتقيقها.ال حيتوي الكتاب عىل مقدمة توضح أهداف املادة وطريقة املؤلف يف  .1

 تتوفر األنشطة والتامرين الكافية.  .2

 خمتلفوتتألف وحدات هذا الكتاب من  ،واملوضوعات منظمة ومتدرجة الوحدات .3

السرية والعقيدة، والعبادات، واحلديث، وية وخاصة التفسري، ساممواد الرتبية اإل

 والتكامل بني هذه املواد قوية.  .األحكاموالنبوية، 
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ومتدرجة من األسهل إىل األصعب مع مراعاة الفروق  موضوعات الكتاب منظمة .3

 .الفردية

 : ب( من حيث مادة الكتاب 

 تتاءم مادة الكتاب لنمو التاميذ يف الصف. .1

 كفاية املادة لتغطيه اخلطة الدراسية. .2

وتعالج املشكات املعارصة املحلية التي هتم  ،املادة العلمية دقيقة من الناحية العلمية .3

 الطاب.

 ية.ساماملادة مع السياسة واألهداف الرتبوية الوطنية ملادة الرتبية اإلتنسجم  .3

  :ج( من حيث طريقة عرض املادة 

 إبراز تصميم مادة الكتاب عن طريق استخدام العناوين الرئيسة والفرعية. .1

فهي مرتبة حسب  ،عرض املادة بشكل يتناسب مع اجلوانب النفسية والعقلية للطالب .2

مما يسهل الفهم وينظم  ،(نظريات – تعميامت – مفاهيم –)حقائق  املكونات املعرفية

 تفكري الطالب وحيفزه.

 يف عرض املادة.ما  مراعاة مبدأ التدرج إىل حد   .3

 اإلثارة لدوافع التعليم وتشويقه.تتضمن األنشطة اخلتامية لكل درس  .3

 د( من حيث لغة الكتاب: 

 سامة اللغة املستخدمة يف الكتاب. .1

وب واللغة املستخدمة ملرحلة التعليم املستهدفة يف الكتاب )يف املرحلة مناسبة األسل .2

 اإلعدادية(.
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 :من حيث الطرق والوسائل التعليمية املصاحبة بالكتاب :ارابع  

التفكري الذهني، وطريقة التدريس يف الكتاب تتمثل يف أسلوب املناقشة واحلوار، 

 األلعاب الرتبوية.و

 األنشطة والتدريبات :اخامس  

 األنشطة التعليمية تتميز بام ييل:  ( أ

 تنمية حب االستطاع والتفكري العلمي. .1

 تنمية املهارات العقلية. .2

 التدريبات: ( ب

بعد كل درس من دروس الكتاب تدريبات لكل موضوع وأنشطة بعد  .1

 التدريبات.

 ليس يف الكتاب تدريبات شاملة. .2

 مرشد املعلم :اسادس  

 اخلصائص التالية: يوجد مع الكتاب مرشد للمعلم ويتميز ب

ية واألهداف اخلاصة للصف الثامن سامحتديد األهداف العامة ملادة الرتبية اإل -1

 املتوسط وأهداف كل وحدة.

ال حيدد عدد ساعات احلصص مع ذكر اخلطة الزمنية التي يتم يف ضوئها توزيع  -2

 حمتوى الكتاب.

لوجياهتم ف هلم الكتاب من حيث سيكول  عدم ذكر خصائص الدارسني الذين أ   -3

 ومستوياهتم التعليمية.

 ال يقدم هذا املرشد فكرة واضحة عن العاقة بني أقسام الكتاب بعضها لبعض. -3
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 عرض طريقة التدريس والوسائل التعليمية التي يستخدمها الكتاب وطريقة استخدامها -2

 مع عدم تنويع طرق التدريس املقرتحة وأغلب الدروس مل تذكر طريقة مقرتحة.

 التقويم للكتاب.عرض أساليب  -6

 يقدم املرشد إجابات لألسئلة ويعطي توجيهات وإرشادات للمعلم.  -2

 إىل اإلعدادي الثامن للصف يةساماإل الرتبية كتاب موضوعات توزيع (1) جدول

 جماالت

 النسبة املئويةالعددالـــــاملجرقم

 %31222القرآن 1

 %31222التوحيد 2

 %618222احلديث 3

 %322328الفقه 3

 %31222السرية 2

 %618222التهذيب 6

 %2122622البحوث 2

 %12111املجمـــــــــــــــــوع

نسبة عدد موضوعات مادة القرآن والتوحيد يف الكتاب  :يشري اجلدول السابق إىل أن

ونسبة  ،%18.22 :ونسبة عدد موضوعات مادة احلديث والتهذيب تثل، %12.2الثامن 

 :بينام تبلغ نسبة موضوعات مادة الفقه، % 12.622وعات مادة البحوث تثل عدد موض

ويتضح مما سبق أن نسبة عدد املوضوعات لكل من مادة احلديث والتهذيب . % 2.328

والبحوث متقاربة، إال أن نسبة عدد موضوعات مادة القرآن والتوحيد والسرية والفقه 

مما يشري إىل عدم توازن  ،يث والتهذيب والبحوثسبة إىل مواد احلدنفتمثل نسبة قليلة بال

 توزيع املوضوعات بني املواد يف الكتاب.
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 :أهم النتائج

 نتائج أمهها: عدد من البعد إجراء الدراسة عىل ضوء أهدافها توصلت الباحثة إىل 

 :األهداف الرتبوية - أ

 ليس يف الكتاب أهداف يف بداية كل وحدة. (1

 توياهتا املعرفية.ما يف مس ىل حد  إتتنوع األهداف  (2

 أهداف الكتاب منبثقة من األهداف العامة للمجتمع الصومايل. (1

 ما. ىل حد  إأهداف الكتاب يمكن تقويمها  (1

 :املحتوى -ب

 ال حيتوي الكتاب عىل مقدمة توضح أهداف املادة وطريقة املؤلف يف حتقيقها. (1

 طة الدراسة. موضوعات الكتاب مع عدد احلصص املقررة يف اخلما  ىل حد  إال تتناسب  (2

 .فقط يساميعتمد املحتوى عىل مصادر الترشيع اإل (3

 .خيلو حمتوى الكتاب من احلشو الزائد (3

 يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الطلبة بنسبة معقولة. (2

 يوجد تنظيم منطقي ملحتوى الكتاب. (6

 :نشطة والوسائل التعليميةالطرق واأل -ج

 فية بنسبة معقولة.استخدام األنشطة الص   (1

 ية. تقل استخدام األنشطة الاصف   (2

فليس يف الكتاب إال ثاث صور. وأما ارتباط الصور  االصور والرسومات: قليلة جد   (3

 يمثل نسبة كبرية.فيف الكتاب باملادة العلمية  املوجودةالتوضيحية والرسومات 
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 :التقويم -هـ

 .ترتبط التدريبات باألهداف التعليمية املحددة للكتاب (1

 ريبات بالدقة والوضوح يف صياغتها.تتاز التد (2

 .تتنوع التدريبات (3

 ال تراعي التدريبات الفروق الفردية بني الطلبة. (3

 :مرشد املعلم -و

ية واألهداف اخلاصة للصف الثامن سامحيدد املرشد األهداف العامة ملادة الرتبية اإل (1

 املتوسط وأهداف كل وحدة.

من حيث سيكولوجياهتم هلم  بالكتا تم وضععدم ذكر خصائص الدارسني الذين  (2

 ومستوياهتم التعليمية.

 :التوصيات

 وبناء عىل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تويص الباحثة األمور التالية: 

مع كتابة أهداف  ،هداف الفصل الدرايس يف كتاب الطالبأكتابة أهداف املرحلة و -1

 يف بداية كل وحدة دراسية.

ية عىل هذا الكتاب والكتب األخرى سامبية اإلتدريب معلمي ومعلامت مادة الرت -2

 من حيث استخدام الطرق والوسائل احلديثة املناسبة يف تدريسها.

ية بام يتفق سامتوفري الوسائل التعليمية احلديثة املناسبة يف تدريس مادة الرتبية اإل -3

 مع طبيعة املادة والطاب يف املرحلة.

 ية.ساممادة الرتبية اإلفية يف تدريس االهتامم باألنشطة الص   -3

إجراء تقويم عىل مجيع املقررات الدراسية للوقوف عىل مواطن الصعف والقوة فيها  -2

 من أجل التطوير.
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 عــــادر واملراجـــاملص
 أوال: املصادر

 .القرآن الكريم (1

 :السنة النبوية (2

 .أـ سنن أيب داود

 .ـ صحيح مسلم ب

 ثانيا: املراجع 

ية للمرحلة العليا بمفاهيم الرتبية سامإثراء كتب الرتبية اإل ،م(2012) دراز أمحد حسن السيد أبو -

 االقتصادية. غزة.  

فاق علمية وتربوية، قسم آبوي يف العملية التعليمية، موقع أمهية التقويم الرت ،م(2011أجمد قاسم ) -

 الرتبية والثقافة.

دليل املعلم ملادة الرتبية  ،م(2012عليم العايل )درالية وزارة الرتبية والثقافة والتيمجهورية الصومال الف- 

 الصومال. ،ية الصف الثامنساماإل

ية. املدينة املنورة: دار عامل الكتب للنرش سامأصول الرتبية اإل ،م(2000خالد بن حامد احلازمي ) -

 والتوزيع.

راسة ميدانية حول نجاح التحصيل اللغوي دإالتقويم الرتبوية ودورها يف  ،م(2016خدجية جعدوين ) -

 نشاط القراءة لتاميد السنة الرابعة االبتدائي. اجلزائر.

ول الثانوي ية للصف األساممدى ارتباط منهج الرتبية اإل ،م(2002رحاب مقبول يعقوب ) -

 بمشكات الطاب اليومية من وجهة نظر معلمي املادة.

ية باملرحلة ساممواد الرتبية اإلمعوقات تدريس  ،(ـه1330صالح بن أمحد بن صالح بن عفيف ) -

 الثانوية من وجهة نظر مرشفيها ومعلميها بمكة املكرمة. مكة املكرمة.

ية وأساليب تقويمها. ساممباحث يف طرائق تدريس الرتبية اإل ،م(2012عادلة عىل ناجي السعدون ) -

 .1116جملة االستاذ، 

ية وأساليب تقويمها. سامريس الرتبية اإلمباحث يف طرائق تد ،م(2012) عادلة عىل ناجي سعدون- 

 .1116جملة األستاذ، 
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ية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع. سامأصول الرتبية اإل ،م(1222عبد الرمحن النحاوي ) -

 دمشق.

مدخل إىل الرتبية  ،م(1221وحممد عبد اهلل الصامدي ) ةعبد الرمحن صالح عبد اهلل ونارص أمحد خوالد- 

 ية وطرق تدريسها. عامن: دار الفرقان.مسااإل

ية يف الصف األول الثانوي سامتطوير منهج الرتبية اإل ،م(2001عبد اللطيف عبد اهلل العارفة )- 

 باململكة العربية السعودية يف ضوء املنهج املتكامل. اململكة العربية السعودية .

 تنظيامت املنهج. ،عىل عبد العظيم سام )دون تاريخ(- 

حتليل مضمون الكتاب املدريس املقرر يف الرتبية الفنية عىل  ،م(1222) ةليىل حممد عيل حسن جسوم- 

تلميذات التعليم االبتدائي واملتوسط باململكة العربية السعودية وعاقته باجتاهات الرتبية الفنية 

 املعارصة.

 ية.سامطبيعة الرتبية اإل ،حممد بن فهد البرش )دون تاريخ( -

ية للمرحلة الثانوية لقيمة ساممدى تضمن حمتوى كتب الرتبية اإل ،م(2012صالح السيقيل ) مدحم -

 التسامح وتصور مقرتح إلثرائها. غزة.

أثر توظيف التقويم البديل يف تنمية التفكري الريايض لدى طاب  ،م(2012شقر )مهند حسن أمحد األ- 

 غزة.ية. سامسايس بغزة، اجلامعة اإلالصف الرابع األ

 مدخل إىل العلوم الرتبوية والسلوكية. ،هديل أبو ضلفة ونور سعد ) دون تاريخ(- 

-Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Qaabdhismeedka Manhajka 

Waxbarashada Qaranka Soomaliyeed. 

 

  

 

 

  

 

 

 


