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 :املستخلص

هدفت الدراسة إىل حتليل وتقويم كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي يف 

اب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع الصومال للوصول إىل معرفة  مدى مناسبة حمتوى كت

ومدى مالءمة موضوعاته للصف، كام هدفت إىل الوقوف  االبتدائي للبيئة الصومالية،

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل الذي  لكتاب.يف اعىل نقاط القوة والضعف 

كام استخدمت أداة حتليل املحتوى التي  حياول من خالله وصف موضوع الدراسة،

اجلوانب و( معايري متثلت يف : بيات عامة عن كتاب الرتبية اإلسالمية، 6اشتملت عىل )

األنشطة والتدريبات، والطرق والوسائل التعليمية، واملحتوى، والفنية )اإلخراج(، 

أهداف الكتاب منبثقة  أن ها الدراسة:يومن أهم النتائج التي توصلت إل مرشد املعلم.و

كام  وال يوجد أهداف يف بداية كل وحدة ودرس، بية الصومالية،من األهداف العامة للرت

  .وتقل فيه الصور والرسومات  ،أن حمتوى الكتاب فيه أخطاء مطبعية كثرية

 .الصومال حمتوى، الرتبية اإلسالمية، ،تقويم حتليل،الكلامت املفتاحية: 

 حتليل وتقويم حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي
 يف الّصومال 
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 حتليل وتقويم حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية

 للصف الرابع االبتدائي يف الصومال

Abstruct 

 

The study aimed at analyzing and evaluating the Islamic education 

textbook for the fourth grade of primary school in Somalia to find out the 

appropriateness of the content to the Somali environment, and the 

suitability of its topics for the grade, and also aimed to identify the 

strengths and weaknesses of the textbook. The researcher used the 

descriptive-analytical method. 

The content analysis tool was used. Among the most important 

findings of the study: that the objectives of the textbook stem from the 

general objectives of Somali education, and there are no objectives at the 

beginning of each unit and lesson, and the content of the book has many 

typographical errors and fewer pictures and graphics. 

 

Key Words: Analysis, Evaluation, Content, Islamic Education, 

Somalia. 
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 ةـــــمقدم
 .، وبعد^عىل رسول اهلل والصالة والسالم احلمد هلل 

إن الفوز يف السباق املعارص بني األمم يعتمد عىل تربية أبنائها تربية تنبع من عقيدهتا 

وتقيهم من التلوث الفكري، وتتيح هلم التفكري والتعبري والتطبيق يف حدود  ،وقيمها

وتكون تقنياته يف إطالق طاقاهتم اإلبداعية، والنظام والقيم، وتستثمر أساليب العرص 

ا إىل املستقبل، لتسهم فيه بام  ال تقنع باستيعاب املعارص فق،، ولكنها تتطلع أيًض أجيااًل 

  .(م2010حجو، ) يتناسب مع العرص، وما حيدث فيه من تطور هائل

ووسيلة يتم من خالهلا  ،د املنهاج أحد أهم العنارص العملية التعليمية التعلميةع  ي  و

ه، فاملناهج تعمل كمرآة تعكس سياسة الدولة حتقيق أهداف املجتمع وطموحات

فإن فهم ثقافة الدولة واجتاهاهتا والفلسفة التي تسري عليها يتم من خالل  ،وفلسفتها، ولذا

املسائل الرتبوية؛ ألن وضع  املناهج املطبقة فيها، فتصميم املناهج الرتبوية يعد من أدق  

حيدد ثقافة املجتمع وخصائص أفراده، فإذا ا غاية يف الصعوبة، فهو أمرً  د  ع  منهاج درايس ي  

كانت املناهج جيدة وتم تطبيقها بالطريقة العلمية الصحيحة؛ فإن املجتمع سيتطور، أما 

ستؤدي إىل تأخر املجتمع فوكانت املناهج ضعيفة،  ؛إذا مل تطبق بطريقة صحيحة

  .(م2012،  قعتي)واضمحالله 

اب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع تقدم هذه الدراسة حتليل وتقويم حمتوى كتو

االبتدائي يف الصومال الذي تسعى وزارة الرتبية والتعليم جاهدة إىل تعميمها وتطبيقها يف 

ولذا فإن هذه الدراسة قد تسهم يف  ؛مؤسسات التعليم عىل كافة مدارس املرحلة االبتدائية

ديل والتطوير وتقليل األخطاء منه وزارة الرتبية والتعليم يف التع يدستفتهذا اجلانب الذي 

  .تحليل لتقويم هذه الدراسةالاملطبعية بعد هناية 

يف الصومال جهود وطنية وأخرى دولية إلعداد منهج وطني بعد سقوط احلكومة 

وقد نجحت وزارة الرتبية والثقافة والتعليم العايل  نتيجة احلروب األهلية، م1991املركزية

عىل املدارس للعام الدرايس  هيد وتوزيعه وتطبيقالصومالية إعداد منهج وطني جد

لكوهنا متخصصة باملناهج وطرق التدريس  –وعليه أحست الباحثة  ،م2020/2021
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رضورة تقييم مادة الرتبية اإلسالمية السيام املرحلة ب -وخاصة مناهج الرتبية اإلسالمية

لتقويم يف التعديل واالستفادة من عمليات ا ،الضعفواالبتدائية ملعرفة جوانب القوة 

وذلك بإجراء حتليل تقويم كتاب  ؛إىل القيام هبذه الدراسة هاوالتطوير بعد ذلك، مما دفع

  .الرتبية اإلسالمية املقرر عىل طلبة الصف الرابع االبتدائي

 :أهداف الدراسة

ا إىل حتليل وتقويم حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع هتدف الدراسة أساس  

   :وذلك ملعرفة اآليت ،دائي يف الصومالاالبت

 .مدى مناسبة حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي  للبيئة الصومالية 1-

 .مة موضوعات حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائيءمدى مال 2-

صف الرابع لكتاب الرتبية اإلسالمية لدى التعرف عىل نقاط القوة والضعف ل 3-

 .االبتدائي

 :مفهوم الرتبية اإلسالمية

 إىل توفري احلياة الكريمة لفأفراد واملجتمعات من خالل اجاالهتا تسعى الرتبية دائاًم 

لية يف حتقيق التقدم ا باحلياة واألكثر فعا  وهي بذلك تعد أكثر مساًس  ،وأنظمتها املتعددة

نظومة الرئيسة ورأس اهلرم يف العملية ومواكبة التطور. هذا وتعد اإلدارة الرتبوية امل

  .تقود بدورها العملية الرتبوية للخري والنامء ،الرتبوية

ا يف مجيع اجلوانب  متوازنً متكاماًل  اتعمل الرتبية اإلسالمية عىل بناء اإلنسان بناءً 

ا، ا، واجتامعيً ا، وعقليً ا، وعاطفيً ا، وروحيً وخمتلف املجاالت ومن مجيع الوجوه جسميً 

ا؛ كي يكون هذا اإلنسان بشخصيته املنسجمة لبنة حية يف بناء ا، وإنسانيً ا، ومجاليً قيً وخل

وفق تصور ينبثق من الوحي اإلهلي الذي أنزله اهلل عىل رسوله ونبيه حممد  ،اجتمع سليم

 (.م2012أبو دراز، ) ^
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االرتبية   لغة واصطالح 

قال اهلل  ،ربوًا ورباًء أي زاد ونامالزيادة من ربا اليشء  عدة معان منها:ة ببالرتبجاءت  

 .[الروم] چې    ...  ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ  تعاىل:

رب  يرب  كام جاءت:  ربا ي ريب بمعنى نشأ وترعرع وعلو الشأن واالرتفاع . وجاءت:

 .بمعنى أصلحه وتوىل أمره وقام عىل رعايته

ڭ   چ  قال اهلل تعاىل:الكريم، ل يف القرآن وردت كلمة الرتبية بمعناها العام الشام

وقوله  .[اإلرساء] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  

 .[الشعراء] چىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب   چ  تعاىل:

: هي العملية الواعية املقصودة وغري املقصودة إلحداث نمو وتغري اوالرتبية اصطالح  

يع جوانبه اجلسمية والعقلية والوجدانية من زوايا مكونات وتكيف مستمر للفرد من مج

 املجتمع وإطار ثقافته وأنشطته املختلفة االجتامعية واالقتصادية والثقافية والعلمية

 .(م2010سليامن، )

اجموعة العمليات التي يستطيع هبا "ويعرفها الدكتور حممد بن حييى بن حسن: 

وتعنى يف الوقت نفسه ، تسبة ليحافظ عىل بقائهاملجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه املك

التجدد املستمر؛ هلذا فهي عملية نمو وليست هلا غاية إال املزيد من النمو، إهنا احلياة نفسها 

 .(م2012 السعدون،) "بنموها وجتددها

 :تعريف الرتبية اإلسالمية

نشئة تبلغ أقىص ما ت ،تنشئة الفرد عىل اإليامن باهلل ووحدانيته"الرتبية اإلسالمية هي: 

ا عىل فعل اخلري لنفسه وألمته وعىل تسمح إمكاناته وطاقاته حتى يصبح يف الدنيا قادرً 

عرفها . و(م2010حل س، ) ا يف اآلخرة برىض اهلل وثوابهخالفة اهلل يف أرضه، وجديرً 

، فهي تشتمل عىل ءمنهج كامل للحياة، ونظام متكامل لرعاية النش"القاسمي بأهنا: 

وفلسفة ومناهج التعليم وطرائق التدريس، وهي حترص عىل الفرد واملجتمع، أهداف 
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وحترص أيضا عىل القيم املادية والروحية واألخالق، وتوازن بني احلياة الدنيا واحلياة 

 .(م2012السعدون،) "اآلخرة

إعداد اإلنسان الصالح الذي خيدم لوطنه ": هي وترى الباحثة أن الرتبية اإلسالمية

 . "كافة والعامل

 :بتدائيةاف الرتبية اإلسالمية للمرحلة االأهد

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

غرس حمبة القرآن الكريم يف نفوس الطلبة، وتعليمهم التالوة الصحيحة آليات القرآن  .2

 .الكريم مع حسن األداء وسالمة الضب،

ا، وتبصريهم ا وسلوكيً ا أدبيً وتذوقهم هلا تذوقً  ،^اطالعهم عىل أحاديث الرسول  .3

 .بأن احلديث النبوي مصدر من مصادر الترشيع اإلسالمي

تبصري التالميذ عىل قواعد اإلسالم وأحكامه وكيفية أداء العبادات، ويدرك املتعلم  .4

 .أمهية ومكانة العبادات يف اإلسالم

 ^احلة من سرية الرسول يف قلب املتعلم واستمداد القدوة الص ^غرس حب النبي  .5

 .ا يدفع  إىل حب العمل والبذل والفداءواالعتزاز هبم اعتزازً  ،ومن سرية أصحابه

تنشئة الطالب عىل األخالق القويمة، والتمسك بالفضائل وفعل اخلريات، والنفور  .6

 .من الرذائل وجتنب الرش

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

يف العقيدة، أو اللون، أو اللغة، أو اجلنس، كي يعيش اجلميع يف هذه الدنيا بأمن 

 .وسالم

اهلل لنا يف  تقوية عالقة املتعلم بالكون والبيئة املحيطة به والتعامل مع مجيع ما سخر .8

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

 التعليم العايل،)حب الوطن يف نفوسهم، والسعي يف سبيل تقويته ووحدته غرس  .9

 .(م2018
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 :أهداف الرتبية اإلسالمية اخلاصة للصف الرابع االبتدائي

 :م أنيتوقع من املتعل   ةبعد هناية السنة الدراسي

 .حيفظ ست سور من القرآن الكريم عن ظهر القلب مع إتقان وجتويد .1

 .وهي اإلسالم واإليامن واإلحسان ،ثةيتعلم مراتب الدين الثال .2

 .يتعلم أركان اإلسالم اخلمسة وأركان اإليامن الستة واإلحسان بيشء من التفصيل .3

 .يعرف بيعة العقبة األوىل والثانية وبنودها .4

 .يفهم حادث اإلرساء واملعراج .5

 .به إىل املدينة وكيف استقبل أهل املدينة ^يفهم هجرة الرسول  .6

 .من األعامل عند اجيئه إىل املدينة وهو بناء املسجد النبوي ^لنبي يعرف أول ما بدأ ا .2

 .يفهم أحكام التيمم، وأسباب التيمم، وكيفية التيمم .8

 .يفهم رشوط الصالة .9

 (.م2018 التعليم العايل،)يعرف فضيلة كفالة األيتام ومساعدة الضعفاء واملحتاجني  .10

  :إجراءات الدراسة

انب امليدا ي للدراسة، حيث تصف فيها منهج البحث يف هذا القسم تتناول الباحثة اجل

 .ىل أداة الدراسةإالذي التزمت به، والطرق التي اتبعتها جلمع البيانات باإلضافة 

 منهج الدراسة: 

هج للتعامل ااتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل لكون هذا املنهج هو أنسب املن

وهو أحد أشكال التحليل والتفسري  " ييلاملنهج الوصفي التحلو .مع إجراءات الدراسة

ا عن طريق مجع بيانات العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميً 

ومعلومات مقننة عن الظاهرة، أو املشكلة، وتصنيفها، وحتليلها، وإخضاعها للدراسات 

ية وحتاول الباحثة من خالله وصف حمتوى كتاب الرتب(. م2000ملحم، ) "الدقيقة

وبيان مدى حتقق النتائج  ،اإلسالمية لصف الرابع االبتدائي يف الصومال وحتليل بياناته
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وقد استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة أداة  الرتبوية يف حمتوى منهج الرتبية اإلسالمية.

حيث صممت معايري  ،لتحليل حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع اإلبتدائي

  .صلة بالدراسةالرتبوبة ذات البحوث الملقتبسة من حتليل املحتوى ا

 :نتائج الدراسة وتفسريها 

 عرض وحتليل حمتوى كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي يف الصومال

ت نابيا: ركزت الباحثة يف حتليل حمتوى الكتاب موضوع الدراسة عىل اجلوانب التالية

، املحتوىالتي تشمل:  اجلوانب الفنية )اإلخراج(، وعامة عن كتاب الرتبية اإلسالمية

عىل ضوء هذه و مرشد املعلم.، واألنشطة والتدريبات، والطرق والوسائل التعليميةو

اجلوانب تم حتليل كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي، حيث ينبني السلم 

ا الصف هو الصف األخري  بأن هذالتعليمي يف هذه املرحلة عىل نظام أربع سنوات، علاًم 

 .للمرحلة االبتدائية

 : بيانات عامة عن  الكتابأوال  

: جلنة التأليف نخبة من كبار العلامء، ولكن ليسوا مذكورين يف الكتاب اسم املؤلف .1

 .بأسامئهم

 .: الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائيعنوان الكتاب .2

بتدائية بالصومال رابع للمرحلة اال: طالب الصف الاجلهة املستفيدة من هذا الكتاب .3

 .سنوات 9الذين تبلغ أعامرهم 

 .: الطبعة األوىلطبعة الكتاب .4

 .: الصومالبلد النرش .5

 .: مطبعة بدردار النرش .6

 .م2018: تاريخ النرش .2

 .: مجهورية الصومال الفيدرالية، وزارة الرتبية والثقافة والتعليم العايلاجلهة املمولة .8
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 ثانيا: اجلوانب الفنية

العالقة بني شكل عن اب ومجيل ذو ألوان وأشكال خمتلفة تعرب الغالف سميك جذ   .1

الكتاب اخلارجي واملحتوى الداخيل، ونوعية جتليده تدبيس عادي، وأما ورق الكتاب 

واحلروف ملونة بألوان خمتلفة مكونة من أسود وأزرق وأبيض،  ،أبيض ورمادي فهو

مستوى  مع  ناسبتة أن هذه الطباعة تويف رأي الباحث .ذوحجمها مناسب للتالمي

 .لصومايلقتصاد ااال

 .ون صفحة، وهو عدد يناسب هذا املستوى من الدارسنيثوثال ثامن  وعدد الصفحات مئة  .2

لموضوعات منظم حسب الوحدات التي تضم مواضيع لحيتوي الكتاب عىل فهرس  .3

روس يف هذه وخاصة األحكام والقرآن والسرية النبوية، وعدد الد ةحداو ةإسالمي

 .االوحدات واحد وثالثون درًس 

خطاء الواردة يف هذا الكتاب األاألخطاء املطبعية: لغة الكتاب مكتوبة باللغة العربية، ف .4

 .متثل نسبة كثرية

ثل نسبة متيف الكتاب  املوجودةالصور والرسومات: الصور التوضيحية والرسومات  .5

 .ابقليلة، ولكنها مناسبة ومتطابقة يف موضوعات الكت

 .للكتاب الرتويسة )الشعار الوطني (، واسم الدولة الصومالية .6

 .أما إخراج الكتاب فيتمتع بجودة الورق والطباعة .2

  :ثالثا: املحتوى

 :يتناول حتليل حمتوى هذا الكتاب عدة جوانب مرتبة كالتايل

 : من حيث التنظيم -أ

لكن ذكرت يف حيتوي الكتاب عىل مقدمة توضح أهداف املادة أو كل درس، و ال .1

 . من األهداف العامة واخلاصة، وأهداف كل وحدة ودرسمرشد املعلم كاًل 

 .فر األنشطة البنائية واخلتامية عىل بلورة املفاهيم وإجراء التطبيق عىل املبادئوتت .2
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وتتألف وحدات هذا الكتاب من عدة  ،الوحدات واملوضوعات منظمة ومتدرجة .3

والتهذيب(، إال أن  ،ة النبويةنوالفقه، والس )القرآن، واحلديث، والتوحيد، تاجاال

كل مادة متثل وحدة من و ،التكامل بني هذه املواد غري قوي لظهور حواجز بني موادها

 .وحدات الكتاب

موضوعات الكتاب منظمة ومتدرجة من األسهل إىل األصعب، إال أن هناك بعض  .4

 . املوضوعتتصل بال التي املوضوعات 

 :من حيث مادة الكتاب -ب

 : وتتميز بام ييل

 .نمو التالميذ يف الصفمع  م مادة الكتاب ءتتال .1

 .اخلطة الدراسية ةاملادة لتغطي تكفي .2

وال تعالج املشكالت املعارصة املحلية  ،املادة العلمية غري دقيقة من الناحية العلمية .3

 .التي هتم الطالب

 .بية اإلسالميةتنسجم املادة مع السياسة واألهداف الرتبوية الوطنية ملادة الرت .4

 :ا يف اآليتويبدو ذلك جليً  ،عدم موضوعية مادة الكتاب .5

 : وتتميز طريقة عرض املادة بام ييل ،من حيث طريقة عرض املادة -جـ 

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

فهي ليست  ،البعرض املادة بشكل ال يتناسب مع اجلوانب النفسية والعقلية للط .2

مما ال ، (تنظريا – تعميامت – مفاهيم –مرتبة حسب املكونات املعرفية )حقائق 

 .حيفزه وأينظم تفكري الطالب  يسهل الفهم وال

 .يف عرض املادةما  مراعاة مبدأ التدرج إىل حد   .3
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تقل فيه اإلثارة لدوافع التعليم وتشويقه لالستزادة والتوسع فيها ما عدا األنشطة  .4

بأهنا إال أهنا متتاز  ،ألهداف املتوخاةاخيدم البعض منها  مية لكل موضوع والتي الاخلتا

 .املشكالت حل  ملكة  تنمي

 .تنمية التفكري وإعداد الطالب للحياةاملادة التي توفر قلة  .5

 :وتتميز لغة الكتاب بام ييلمن حيث لغة الكتاب:  -د

 .سالمة اللغة املستخدمة يف الكتاب .1

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

 (.االبتدائية

 رابعا: من حيث الطرق والوسائل التعليمية املصاحبة بالكتاب

 .أما طريقة التدريس يف الكتاب فيتمثل يف أسلوب املناقشة واحلوار والتفكري الذهني -أ

 : ات الكتاب فتتميز بام ييلأما الوسائل التعليمية املوغلة يف موضوع  -ب

 .تزويد الكتاب باألشكال والرسومات املساعدة عىل التوضيح بنسبة قليلة-1

 .بساطة الوسائل وعدم تعقيدها-2 

آداب اإلسالم التي ترتجم عن العادات وتقاليد البيئة عن تعرب الصور يف الكتاب -3 

 . الصومالية

 . الكتاب متوسطةدرجة حداثة الوسائل واألشكال الواردة يف -4 

 .عنرص التشويق واأللوان واإلثارة املحفزة للطالب -5 

 خامسا : األنشطة والتدريبات

 : تتميز بام ييلاألنشطة التعليمية  -أ

 .فريق توفر األنشطة التي هتيئ التلميذ بالعمل مع عدم-1

 .تنمية حب االستطالع والتفكري العلمي2-
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 .تصالتنمية مهارات اال3-

 .ني النظرية والتطبيقالرب، ب4-

في كام يبدو عنها كت  اوإنام  ،دفة تدريباتالدفة إىل الليس يف الكتاب من  التدريبات: -ب

 .األنشطة التعليمية الواردة يف الكتاب بكثرة

 ا : مرشد املعلمسادس  

 :يوجد مع الكتاب مرشد للمعلم ويتميز باخلصائص التالية

سالمية يف املرحلة األساسية واألهداف اإل حتديد األهداف العامة ملادة الرتبية .1

 .اخلاصة للكتاب موضحة أمام كل وحدة

 .وهو برنامج مدريس ،لف الكتاب لهذكر خصائص الربنامج الذي أ   .2

ذكر اخلطة الزمنية التي يتم يف ضوئها توزيع حمتوى الكتاب، مع عدم حتديد عدد  .3

 .ساعات احلصص

تاب من حيث سيكولوجياهتم لف هلم الكعدم ذكر خصائص الدارسني الذين أ   .4

 .ومستوياهتم التعليمية

 .لبعضابعضها مع ال يقدم هذا املرشد فكرة واضحة عن العالقة بني أقسام الكتاب  .5

طريقة التدريس والوسائل التعليمية التي يستخدمها الكتاب وطريقة لعرض توجد  .6

 .استخدامها

 .عرض أساليب التقويم للكتاب .2

 .ولكن ال يعطي توجيهات للواجبات املنزلية  يقدم املرشد إجابات لفأسئلة، .8

 .عدم وجود مصاحبات أخرى .9
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 جـــالنتائ
 : نتائج أمههاعدد من البعد إجراء الدراسة توصلت الباحثة إىل 

 األهداف الرتبوية -أ

 .تتصف بالوضوح .1

 .منبثقة من األهداف العامة للرتبية الصومالية .2

املعرفية والوجدانية واحلركية( ليست شاملة ومتنوعة حسب اجاالهتا الرتبوية ) .3

 .بالدرجة املطلوبة

 .ال يوجد أهداف يف بداية كل وحدة ودرس .4

 احملتوى -ب

  . يرتب، باألهداف املنشودة يف الرتبية الصومالية .1

 .يرتب، بحاجات التالميذ واملجتمع الصومايل .2

 .يراعي الفروق الفردية بني الطالب بنسبة متوسطة .3

 .د الطالب للحياة العمليةاهتامم حمتوى الكتاب بإعدا .4

 .يتصف حمتوى الكتاب بخصائص املحتوى اجليد .5

 .املادة العلمية ملحتوى الكتاب مصممة بطريقة جيدة .6

 .تدريس املحتوى يمكن تنفيذه يف الفرتة الدراسية املحددة له  .2

 لغة الكتاب سهلة. .8

 .حمتوى الكتاب فيها أخطاء مطبعية كثرية  .9

  .البيئة املحلية بالدرجة املطلوبةيعالج حمتوى الكتاب مشكالت  ال .10
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 طرق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية -جـ 

 أساليب عرض املوضوعات مناسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية. .1

 الصور والرسومات الواردة يف الكتاب تساعد الطالب عىل فهم الدرس. .2

 ناسبة إىل حد ما.إن درجة ارتباط األنشطة الواردة يف الكتاب بالبيئة املحلية م .3

 مراعاة الفروق الفردية يف األنشطة متثل درجة متوسطة. .4

 د.التقويم

 التدريبات الواردة يف الكتب متنوعة. .1
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 اتــــالتوصي
 : األمور التاليةبوبناء عىل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تويص الباحثة 

تقوم عىل أساسها بإعداد لتكوين جلنة تربوية إسالمية ذات خربة يف املناهج للصومال  .1

الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية لتلبي حاجات الطالب واملجتمع كتب 

الصومايل، مع األخذ يف االعتبار املحكات واملعايري الرتبوية الختيار وتنظيم املحتوى 

 .يسارالد

ل تدريب معلمي ومعلامت مادة الرتبية اإلسالمية من حيث استخدام الطرق والوسائ .2

 .احلديثة املناسبة يف تدريسها

توفري الوسائل التعليمية احلديثة املناسبة يف تدريس هذه املادة بام يتفق مع طبيعة املادة  .3

  .والطالب يف املرحلة االبتدائية

 .استخدام أساليب متنوعة يف تقويم الطالب .4

 .إعداد كتاب التدريب واالختبارات التي تصاحبها كتاب الرتبية اإلسالمية .5

 .االهتامم باألنشطة الالصفية يف تدريس هذه املادة .6

 .جتريب الكتاب قبل تعميمه عىل املدارس .2

 الضعفتطبيقها للوقوف عىل مواطن سنة من إجراء تقويم عىل هذه الكتب بعد  .8

 .والقوة فيها من أجل التطوير والتعديل
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 قائمة املصادر واملراجع
تب الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا بمفاهيم إثراء ك ، م2012أمحد حسن السيد أبو دراز، -

 .ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزةالرتبية االقتصادية، رسالة 

تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا وفق املنهاج املعدل  ،م2012أمل حسني عابد عتيق،  -

 .فلسطنيح الوطنية، من وجهة نظر املعلمني، رسالة ماجستري، جامعة النجا

 .، مركز الباحث للطباعة2ط املنهجية البحثية يف العلوم الرتبوية والنفسية، ،الغايل احلاج حممد: دت -

الصومال الفيدرالية وزارة الرتبية والثقافة والتعليم العايل، الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي، دليل  مجهورية -

 .م2018املعلم، 

تقويم كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السادس اإلعدادي يف العراق من  م،2010سليامن،  خالد أمحد -

وجهة نظر مدريس املادة ومدرساهتا، اجلة مداد اآلداب، العدد العارش. 
 

حمارضات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية،  م،2010داود بن درويش حل س،  -  

  ، الرياض.3ط

  ط، ن: دار امليرسة للنرش، عامن. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، د م،2000ملحم،  سامي -

مباحث يف يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليب  م،2012 ،عادلة عيل ناجي السعدون- 

 .203تقويمها، جامعة بغداد، العدد:

للصف الثا ي عرش بفلسطني يف  تقويم كتاب الرتبية اإلسالمية م،2010فارس يوسف حممد حجو،  -

 ضوء معايري اجلودة وآراء املعلمني، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية غزة.   

 . ، دن، دتدط، اإلسالميةحممد بن فهد البرش، طبيعة الرتبية -

 

  

 

 

  

 

 

 


