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Abstract
Tafsir is an important subject related to understanding the Qur’an. Therefore, the
learning process in this subject should use an effective method, so that the learning
process is in accordance with the situation of the students. Researchers have found
in textbooks and previous research reports that many of the learning methods used
in this field are traditional and modern. The researcher is interested in expressing
Tafseer's learning method by considering the responsibility of the interpreter. To
achieve this, the researchers examined Tafsir's teacher skills, the extent to which
the need to have interpreting skills, and those related to personal, social and
professional competencies. By using descriptive-analytic methods, this study found
that learning of interpretation depends on three basic things: first, the best method
used by teachers during interactive learning because it represents the practical side
is the Blended Learning Method; second, learning methods that depend on positive
and interactive learning outcomes between teachers and students together such as
scientific presentations, dialogues, peer education and cooperative education; and
third, ways that train students to take responsibility and respect each other, such
as problem solving, project methods, and programmed education methods that have
been widely used in the field of education that are effective and consistent with the
requirements of this age.
Keywords: Teacher Competence, teaching methods, effective learning.
ملغص البطد
من المػليم أن مادة الخفسحد هي من إحػى المياد الػلميث المىمث التط حخػلق ةاللؽآن
ً
ً
ً
 لذلك ـإنه من. ضحد إنىا حلػب دورا مىما ومؤذؽا في ضياـجا المػاصرة،الكؽيم
المسخطسن أن نخػلمىا ونػلمىا ةاسخغػام ظؽق الخػليم الفػال التط كػمىا الػلماء
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والتدةييين ،لكي حخلائم غمليث الخػليم مع ظؽوف وأوضاع المخػلمحن المػاصرة .وةػػ
أن حأمل الباضرين في الكتب التدةييث والأبحاث الػلميث وجػوا أن الػػيػ من ظؽق
الخػليم المسخغػمث في وؼا المشال هي حلليػيث وحػيرث ،ويسعذ الباضرين إلى كشؿ
ظؽق حػليم علم الخفسحد على امخػاد الػصير وحنيع الأسالحب في الخػليم وذلك مع
مؽاعاة الكفاءة التط يخمخع ةىا مػلمي الخفسحد .ولتطليق ذلك سيف يليم الباضرين
ةخيضيص الملصيد ةكفايث مػلؽد مادة الخفسحد ،ومػى ضرورة تحلق الكفايث لدى
المػلم ،وحصجيؿ كفايث مػلم الخفسحد المخػللث ةالكفايث الشغصيث والاسخماغيث
ً
والمىجيث ،ويػخمػ حػليم الخفسحد على ذلاذث أمير أساسيث :أولا العؽق التط يسخغػمىا
المػلم أفجاء الخػليم الخفاعلي مرل أللاء المطاضرة أو الدرس ،وظؽيلث الأسية الحسنث
وهي حمرل الجانب الخعبيؼد ،وظؽيلث الخػليم المػمز (،(Blended Learning Method
ً
وذاقحا ظؽق الخػليم التط حػخمػ في ؿجاء الدرس بشكل إحجابي وحفاعلي ةحن المػلم
ً
والعلتث مػا لليصيل إلى المػؽـث المجشيدة مرل الػؽوض الػلميث ،والمناكشث والحيار،
ً
وحػليم الأكؽان والخػليم الخػاوني ،وذالثا العؽق التط حىػف إلى حػريب العلتث على
ت ُّحمل المسؤولحث والاحتدام المتتادل ـيما ةحنىم مرل ظؽيلث حل المشالكت ،وظؽيلث
المضروع ،وظؽيلث الخػليم المبدمز التط شاع اسخغػامىا في مجال الخػليم الفاغل
والمجسشم مع مخعلتات وؼا الػطر .ويسخغػم الباضرين في وؼا البطد المنىز
اليصػد التطليلي.

الكلمات المفخاضيث :كفايات المػلم -ظؽق حػليم الخفسحد-الخػليم الفػال
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الفعال
ملػمث
إن مادة الخفسحد هي من إحػى مياد الدراسات الإسلاميث المىمث ،وهي من أعلى
المياد مكانث إذ ةىا يفىم اللؽآن الكؽيم الذي أنؾله اهلل حػالى على رسيله المصعػذ محمػ
صلى اهلل علحه وسلم لجضره إلى الجاس كاـث دون حتػيل ولا تحؽيؿ إلى ييم التػد .كال اهلل
َّ َ
َ
َّ َ َ ََٰ
َ َ
حػالىِ ( :إنا جحۡن نَّؾلۡجا ٱ ِلذك َۡؽ َو ِإنا لهۥ لح ِفظين) .1٩
نظؽا ًلأوميث مادة حفسحد اللؽآن ،يسعذ الباضرين في وؼا الملال إلىكشؿ الأمير
المخػللث ةعؽق الخػليم الفػال من خلال كفايات مػلؽد مادة الخفسحد لتكين أكثد
ً
رسيخا في نفيس العلتث ،وحػخبد ظؽق الخػليم الفػال من ضمن مجاوز الدراسات
ً
ً
الإسلاميث ،لأن مصػروا اللؽآن الكؽيم والسنث الجتييث ،كما وأن لىا حأذحدا واضطا في
ً
غمليث تحليق الأوػاف الخػليميث التدةييث .يػخبد الخػليم أيضا مىنث الؽسل والأنبياء ،وهي
مىمث ينظؽ إليىا ةإكتار واحتدام على مؽ الػصير ،ولاتخلي منىا ضضارة بشريث مىما كان
مسخياوا ،وهي مىنث حخعلب الخػامل مع غلل الإنسان ،ووي أشرف ما لديه ،وهي حنؽد
أغظم محذة محذ اهلل ةىا الإنسان ألا وهي الػلل .ـلػ ةػد الأنبياء مػلمحن يػلمين الجاس
الكخاب والحكمث .وسػل اهلل الػلماء ورذث للأنبياء ،ومن الملاضظ أن المػلمحن يياسىين
ً
عالما سريع الخؾحد في جميع المشالات المػؽـحث والتكنيليسيث والمشخمػيث ،مما يػـع
ً
ً
المشخمع جحي الاوخمام ةالمػلمحن بشكل واضص ،ةؾؽض إعػادوم إعػادا مخكاملا في
ً
مخخلؿ الجيانب ،الػلميث والمىجيث والرلاـحث وعصيصا الاسخماغيث .ضحد حلع على عاحلىم
 1اللؽآن ،الحشؽ 15:09
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مسؤولحث حؽةيث الجشء وإعػاد الأسيال اللادمث ،لذلك ـلػ حؾحد دور المػلم من مللن
للدروس إلى غنطر أسادي في حنميث كػرات العلتث وإكسابهم المىارات المعليةث في
مياسىث المخؾحدات والخعيرات الحياحيث التط يػحشينىا.
ً
وججػ أن كرحدا من الدراسات الساةلث والبطيث الػلميث ـجاولج أوميث أداء
المػلم ودوره في إيصال المػليمات للعلتث ،كما يؤكػ على ذلك ةػض الباضرحن ومنىم
جان جاك روسي  J.J.Roussouةليله" :الحق أن الذي يصنع الؽجال حجب أن يكين أكثد
من رجل ،أيمكن الػرير على المؽبي وؼا المغليق الجادر اليسيد؟ أما أنا ـإنجط أشػؽ ةػظم
ً
واستات المؽبي ولن أسؽؤ ييما على تحمل مسؤولحث كمسؤولحخه"2.وسيػ ضسن (1969م)
يؤكػ على ذلك ةليله" :إن المػلم غضي في البيئث حلع علحه مسؤولحث رـع مسخياوا غن
ظؽيق حيسيه الأسيال المخػاكتث من الأؿجاء ،مما ححخم على المشخمػات ةؼل الجىيد لإعػاد
ً
ً
3
المػلم إعػادا سليما".
وفي ضيء ما حلػم ضيل وؼه الأوميث ،سيف يؽكؾ الباضرين في وؼا الملال على
حيضيص ظؽق حػليم الخفسحد من خلال كفايات مػلؽد مادة الخفسحد ةالاغخماد على
التشارب الخػليميث المتنيغث لػلم الخفسحد عبد الػصير ،وذلك لخػمث غمليث إعػاد العلتث
بحسب مىاراتهم الػلميث ،وللتششيع على المشاركث الفػالة في حيسيه الأؿجاء والعلتث جحي

2

الػليي ،محمػ العحب  ،التدةيث والإدارة ةالمػارس الجؾائؽيث ،الجؾء ( ،1دار التػد :كسعنعحنيث،

2891م) ،ص،29
 3سيػ ضسن ،ضسحن ،دراسات في الإشراف الفجط( ،مكتتث الاججلي المطريث :اللاوؽة1969 ،م) ،ص.150
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ً
ً
ً
حنميث شغصحخىم لحكينيا سيلا مخػلما وداغيا للمساومث في نشر الإسلام والخمسك ةكخاب
اهلل حػالى وسنث نبيه ،كما كال الؽسيل صلى اهلل علحه وسلم":حؽكج ـيكم أمؽين لن حضليا
ما إن حمسكخم ةىما :كخاب اهلل وسنتط" 4،كما وسيطؽص الباضرين على ؿحان مػى
انسشام الؽؤيث النفسيث التط حتجظ على أساسىا ظؽق الخػليم الفػال وغلاكخىا ةكفايث
ً
المػلمحن ،وسيف يخم ـجاول وؼا الميضيع من خلال مسخييحن أساسيحن ووما :أولا
ً
كفايات المػلم في حػليم مادة الخفسحد ،وذاقحا ظؽق الخػليم الفػال من خلال كفايات
مػلؽد الخفسحد على امخػاد الػصير وحنيع ظؽق الخػليم الخلليػي منىا والحػيد.
منىشيث البطد
يتتع الباضرين في وؼا البطد المنىز اليصػد التطليلي ،ةالاغخماد على الدراسات
ً
والبطيث الػلميث التط ـجاولج ظؽـا من ميضيع البطد أو حمطيرت ضيل اسخغػام
ظؽق الخػليم الفػال من خلال كفايات مػلؽد مادة الخفسحد؛ وذلك للاسخفادة منىا في
اكتداح رؤيث حؽةييث حػخمػ ظؽق الخػليم الفػال في مجال الخػليم المجشيد.

أدؿحات البطد والدراسات الساةلث
 .1كفايث مػلؽد مادة الخفسحد

 4رواه الإمام مالك في الميظأ  ،899/2كخاب اللػر ،ةاب النؾد غن الليل في اللػر ،الحػيد ركم .3
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كفايث المػلم هي كػرة المػلم على نلل مػؽـته ومىاراحه غنػ مشاركخه في الػمليث
الخػليميث ةعؽيلث مىجيث ،ومن مسؤولحث المػلم أن يؽاسي الإظار النظؽي لكفايث المػلم،
وللكفايث البطثيث ،وكفايث المناوز ،وكفايث الخػلم مػى الحياة ،والكفايث الاسخماغيث
والرلاـحث ،والكفايث الػاظفيث أو اليجػانيث ،والكفايث الاحصالحث ،وكفايث المػليمات
والتكنيليسيا الاحصالحث ،والكفايث البيئيث5.ولتطليق ذلك ،يليم الباضرين ةخيضيص مفىيم
الكفايث ،وضروة تحلق الكفايث لدى المػلم مع حصجيؿ كفايث مػلؽد الخفسحد كالآتي:
 1,1مفىيم الكفايث
ورد حػؽيؿ كلمث الكفايث في مػشم اللؾث ووي يشحد إلى "مػاني اللػرة والجيدة
والليام ةالأمؽ ،وتحليق المعليب ،واللػرة علحه .وـػلىا في مادة :كػذ يكػد كفايث:
اسخؾجظ ةه غن غحده ـىي كاف .6ـالكفايث هي :الاكخفاء والاسخؾناء .وكػ جاء في الحػيد
الضريؿ ،كيله صلى اهلل علحه وسلم كما رواه الداركعجط في الػلل ،ج ،6ص" :174من كؽأ
آيخحن من آعؽ سيرة التلؽة في ليلة كفخاه" أي أؽجخاه .ـيػؽف ماكاشن McAshan
( )1979مفىيم الكفايث من وسىث نظؽه ةأنىا مجميغث من "المػؽـث ،والمىارة ،واللػرة التط
ً
يكتستىا الفؽد ضتظ حصتص سؾءا من سليكه ،والأمؽ الذي يمكنه من أداء سليكيات
مؽضيث في مجالات مػؽـحث ،وانفػالحث ،وضؽكيث ،وكػ حتحن وؼه الكفايث الأؽؽاض الخػلميث

)Selvi K. Teacher„s competencies. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology 7, (1
2010, 167-175
5

6

أةي ضؽب ،المػشم المػردي( ،الجمىيريث الػؽةيث السيريث :وزارة التدةيث 2891م) ،العتػث الأولى،

ص829؛ ومجمع اللؾث الػؽةيث ،المػشم اليسيط( ،اللاوؽة :دار التطؽخؽ1989 ،م) ،ص.139.
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للبدنامز الذي يليم الفؽد ةخػليمه ،ويجتغد أن حيضص الكفايث في صيرة أوػاف محػدة حجب
تحليلىا.

7

ً
يؼكؽ مصعػذ ،وضيالة (1001م) حػؽيفا آعؽ للكفايث" :المىارة الؽئحسث التط لاةػ

أن يمارسىا المػرس بشكل مخلن في نشاظه الخػليؽد لضمان تحليق الجخائز المعليةث
منه"8.ويضيؿ سيردن ليرانص ) (Gordan Lauranceإن الكفايث هي مجميغث من كفايث
مػؽـث ،وحؼكؽ ،وكفايث ـىم ،وكفايث أداء وكفايث قتاجات.

9

ويخضص من مجمل الخػؽيفات الساةلث أن وناك ما يؽةط ةحن الكفايث والمػؽـث،
والمىارة ،واللػرة ،ووناك من حاول أن يؽةط ةحن كفايث المػؽـث والخؼكؽ ،وكفايث الفىم،
ً
وكفايث الأداء ،وكفايث الجخاجات .وحأسحسا على ما ستق ،يمكن أن نؽةط ةحن وؼه
الخػؽيفات للكفايات ـنليل ةإنىا مجميغث من المػؽـث ،والمىارة ،واللػرة ،والخؼكؽ،
والفىم ،والأداء ،والجخاجات التط يكتستىا الشغص من خلال البدنامز الخػريبط ،ليياـق
ً
ً
سليكه المسخيى المعليب بشكل مخلن ولحكين صالحا وكادرا على حأديث الياستات في
McAshan H.H, CompetencyBased Education and Behavioral Objectives, (New Jersey: Educational

7

أوريل بحؽ الددذ ،مىارات الخػريص جحي إعػاد مػرس اللؾث الػؽةيث Technology Publication, 1979), 45.
1022م) ،ص UIN-MALIKI, 2011 Press:Malang, .49.الكؿء ،العتػث الأولى،
8

مصعػذ غتػ السميع وسىحد محمػ ضيالة  ،إعػاد المػلم حنمحخه وحػريته ،ط( ،1غمان :دار الفكؽ،

2005م) ،ص.240
Pires, E.A., Some Notes on Competency Based Teacher Education, (Amman:

9

 ،وحيـيق مؽسيUNRWA/UNESCO Institute of Education, extension of Services Section), 1. ،
الكفايات الخػليميث في ضيء النظم( ،غمان :دار الفؽكان للجضر والخيزةع1983 ،م) ،ط ،1ص.21.
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مجال الػمل ،وحىػف الكفايث إلى حنميث العلتث في جميع المػارس الديجيث والػامث حنميث
شاملة متيازنث لتطليق الأوػاف المؽسيمث لىم.

 1.2ضروة تحلق الكفايث لدى المػلم
يػخبد المػلم من أوم مػخلات الػمليث الخػليميث ،ـىي يلػر على تحليق
الأوػاف الخػليميث .والمػلم وي الذي يػمل على حنميث اللػرة والمىارة غنػ العلتث غن
ظؽيق حنظيم الػمليث الخػليميث ،وضتعىا ،وإدارة الصؿ ةاسخغػام الخلجيات واليسائل
الخػليميث المناستث ،ومػؽـث اضتياجات العلتث وظؽق حفكحدوم النلػي ،وتحػيػ
الأوػاف الخػليميث التدةييث لخعييؽ وحلػم المشخمع ةياسعث التدةيث الجيل اللادم حؽةيث
صالحث حتسم ةالمطاـظث على التداث اليظجط الإنساني .وفي الإظار المالحذي ججػ أن وناك
ً
كرحدا من البطيث والدراسات الػلميث التط أسؽيج عليىا ،ةالإضاـث إلى ورشات غمل،
ومؤحمؽات ،ونػوات انػلػت غن أوميث الػنايث ةكفايات المػلم ،وذلك لأنه لم يػػ دور
ً
ً
ً
المػلم حلليػيا وملصيرا على نلل المػؽـث ةل حػػى ذلك لحشمل مجالا من المشالات
ً
الجػيػة في الحياة المػاصرة ،إذ على المػلم أن يكين كادرا على ممارسث الأدوار ،والمىام
الجػيػة المللاة على عاحله .وذلك لأن مىنث الخػليم تسخلؾم حيسيه العلتث ،ومتاةػخىم
وجمع المػليمات غنىم ،وحػؾخؾ اسخشاةاتهم ،وحلييم مػى حلػمىم وغحد ذلك من حػػد
الجشاظات المتنيغث .ويشحد اللطعاني (1003م) ،والخليفث (1003م) ،ومىجظ ؽنايم وسمحد
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ً
ً
جاد (2005م) إلى ضرورة إعػاد المػلم إعػادا سيػا لؽـع كفاءحه في وؼا الػطر ووؼا
يخعلب مؽاعاة عػد من الأمير منىا:
أ.

سرغث الخؾحدات الحادذث في الػالم الييم .ومن أوم وؼه المخؾحدات في الياكع هي
النمي الىائل بشكل متسارع في مجال المػؽـث والفكؽ ،والخلػم المؼول في العؽق
والأسالحب الخػليميث والمػليماحيث الذي ساعػ على حػوث ذيرة صناغيث .وؼا
يخعلب حؽةيث الأسيال وإعػادوم للمسخلتل ةما يخلاءم مع مسخشػات الػطر
ومخعلتاحه ،وحاجات المشخمع وأوػاـه .ومن المىم اـباع استداحيشيث الخؾيحد
والتشػيػ للمناوز الخػليميث وإةلاء البدامز التط حلبط مخعلتات ضياة المشخمع
مع حعييؽوا وتخعيعىا على وسه الخصيص ضسب حعيرات الػلم والخلجيث
الخػليميث المػاصرة ،وػـىا لتنميث وسي العلتث ذوي المىارات الخفكحد النلػي
والػللاني بشكل دكيق 10،كما يليل الإمام علي ةن أبي ظالب رزي اهلل غنه ووي
الليل المجسيب إلحه( :لاحلصروا أولادكم على أخلاككم ـإنهم مخليكين لؾمان غحد
زمانكم) .إنه كيل جامع غميق المػجظ ووي من الحلائق الميضيغيث ،إن الخؾيحد
والتشػيػ للمناوز الخػليميث في جميع المؽاحل الخػليميث ،من شأنه مياسىث

i ,(1002)i mihaRaii fAAiiAai ffA ni mihaR Gerakan Tajdid di Malaysia: Teori dan Realitli,

10

dalam Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid, Dinamisme Pengajian Syariah, Akademi Pengajian
Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 104.
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التطػيات المسخلتليث الرلاـحث والاسخماغيث والاكخصاديث ووضع اليظن في غمق
الحضارة البضريث ولحس على وامشىا.

11

ب .حؾايػ العلب الاسخماسي على الخػليم .ووؼا حجػل المػلم بحاسث ماسث إلى إعػاد
علؽد ومػؽفي مرل علم اللؾث الػؽةيث لفىم الآيات اللؽآنيث بشكل صطيص ،وعلم
ً
الخفسحد وغحد ذلك من الػليم الديجيث لؽـع كفاءحه وتحسحن أدائه12.ةل لاةػ أيضا من
ً
اسخمؽار المػلم ةالليام ةالأبحاث الػلميث في مجال تخصصه ضتظ يكين مؤولا
ً
ومياكتا لحؽكث الخلػم الصريع في مجال الػلم والمػؽـث.

13

ت .الخعيرات المػؽـحث وسرغث حؾحداحىا ،والمخعلتات الػطريث التط سػلج ضشم
المػؽـث في خارج المػرسث أكبد من المػؽـث في داخلىا ،ضثظ أصتطج المناوز
الخػليميث المػرسيث تحخاج إلى حعييؽ دائم وتحػيد مسخمؽ .وكل وؼا يلخضط

11

اللطعاني،

غتػالػؾخؾ

ةن

غتػاهلل،

2003م،

الخػليم

الجامعد

والتطػيات،

،http://www.alyaum.com./article/10432986ضللج في .1021.22.8
Wahab Mad Salleh, Pembaharuan Dalam tafsir al-Quran, Dalam (Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia: Seminar al-Quran & Isu-isu semasa II Peringkat kebangsaan
12-13 September, 1995), 2-3
12

 13مىجظ ؽنايم وسمحد جاد ،اتجاوات وكضايا الخػليم الػالي لللؽن الياحػ والػضرين( ،الىؽم :الدار الػالميث
للجضر والخيزيع2005 ،م) ،ط،1
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الفعال
ً
نيغيث جػيػة من المػلمحن ،ويػخبد إعػاد المػلم من وسىث نظؽ التدةييحن أمؽا
ً
ضروريا ،والػمليث الخػليميث تحخاج إلى مػلم كؿء في مىجخه الخػليميث.

14

 1.3حصجيؿ كفايث مػلؽد الخفسحد
وكػ حػػدت أسالحب الباضرحن في حصجيفىم غن الكفايث خلال الدراسات
ً
والبطيث الػلميث ،واعخلفج آرائهم أيضا ضيل ذلك ،ـتدى وزارة التدةيث اليظجيث
الإنػونحسيث (2009م) أن كفايات المػلم حنلسم إلى أرةػث أكسام ،لاةػ للمػلم أن يمخلكىا،
وهي الكفايث الشغصيث ،والكفايث الاسخماغيث ،والكفايث المىجيث ،والكفايث الخػليميث.
ووؼه الكفايات كالآتي:
أ.

15

الكفايث الشغصيث :هي مجميغث من الػليم والليم ،والأخلاق التط حؤذؽ على
حطرف المػلم جحي العلتث وأصػكائه في الػمل وأسرحه ،ومجخمػه ،وفي اليكج
نفسه ذؤذؽ على نشاط ،وحماس العلتث في الػمليث الخػليميث ،وحنؽد كفايخىم.

14

الخليفث ،ضسن سػفؽ ،ـصيل في حػريص اللؾث الػؽةيث( ،الؽياض :مكتتث الؽشػ2003 ،م) ،ط،2

ص ،.414.وأوريل بحؽالددذ ( ،)2011مىارات الخػريص جحي إعػاد مػرس اللؾث الػؽةيث الكؿء( ،مالنز:
معتػث جامػث ميلانا مالك إةؽاويم الإسلاميث الحكيميث ةمالانق )2011 ،ط ،1ص.71-70.
Dirjen Pendidikan Tinggi Department Pendidikan Nasional, Buku 1 Naskahah Akademik,

15

Jakarta, 2009), 24-28.
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ب .الكفايث الاسخماغيث :هي كػرة المػلم على الاحصال والخياصل وحكيين الػلاكات
الاسخماغيث ةحنه وةحن العلتث ،وأصػكائه في الػمل ،والميظفحن ،والمشخمع الذي
ححيط ةه .ويسخفاد من وؼه الػلاكات في اليصيل إلى تحليق الأوػاف الخػليميث،
وحخمرل وؼه الكفايث في اللػرة على حلػيم الآراء ةعؽيلث مؽحتث وبشكل ـػال ،وفي
اللػرة على احتدام آراء الآعؽين مع حكيين المناخ المناسب في الفصل والػمل.
ت .الكفايث المىجيث الخػليميث .هي الكفايث التط حظىؽ من خلال خلفيث المػلم،
ومىارحه في حعبيق حلك الخلفيث ـتشمل كػرة المػلم على إدارة الػمليث الخػليميث.
ً
وعلى المػلم أن يىخم ةالكفايث المىجيث الخػليميث ضتظ يصتص مخلنا لمىجخه التط
تحخيي على وؼه الكفايات الآحيث :الكفايث الخػليميث .هي من أوم الكفايات التط
يمكن إجمالىا في النلاط الآحيث:

16

 .1كفايث المػلم في استيػاب المادة الخػليميث ةػكث وغمق.
 .2كفايث المػلم في وضع ععث البطد وحعبيلىا وكخاةث حلؽخؽ غنىا.
 .3كفايث المػلم في الإةػاع ،والجضر.
 .4كفايث المػلم ةيضع ععث خػمث اسخماغيث وتحليلىا مع الخلييم.

Dirjen Pendidikan Tinggi Department Pendidikan Nasional, Buku 1 Naskahah Akademik,
والػػواني،

خالد

معىؽ،

كفايات

المىجيث

للمػلم،

24-28

2009),

16

Jakarta,

 ،ضللج في https://kenanaonline.com/files/0062/62041/pdf .1029.22.21
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الفعال
ث .كفايث المػلم في التغعيط للدروس وتحليق أوػاـىا .وحخضمن تحػيػ الأوػاف
الخاصث ةالمادة الدراسيث ،والاوخمام ةالجشاط الخػليؽد واعتيار العؽق أو
ً
اليسائل الخػليميث الملائمث ،وتشمل أيضا حعييؽ المناوز والمياد الخػليميث مع
اـباع استداحيشيث حػليميث مجاستث للخػليم.
ج .كفايث المػلم في حلػيم الدرس .وتشمل اعتيار أدوات اللياس الملائمث للمادة
الخػليميث ،وذلك عبد اسخكشاف خلفيات العلتث وعصائصىم ،مع اسخغػام
العؽق والأسالحب واليسائل الخػليميث المناستث ةما كجاسب مخعلتات المياكؿ
ً
الخػليميث .ةالإضاـث إلى إدارة الػمليث الخػليميث كإدارة الصؿ ةما ححلق حػلما
ً
ـػالا وغلاكات إحجاةيث ةحن المػلمحن والعلتث ،وةحن العلتث أنفسىم.
ح .كفايث المػلم في الخلييم .وتشمل إعػاد أدوات اللياس الملائمث في حلييم إسؽاءات
الػمليث الخػليميث وقتائجىا ،وحخمرل في اسخغػام آلات اللياس والخلييم التط
حؽاسي كياعػ اللياس الصطيص وشروظه التط حنعلق من الأوػاف الخػليميث.
ً
ؿجاء على ما ستق ،إن حصجيؿ الكفايات المؼكير آنفا كجاسب اسخغػامه جميع
المػلمحن ،ولا حخخص الخصجيؿ ةكفايث مػلؽد مادة الخفسحد.
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 .2ظؽق الخػليم الفػال
يلصػ ةعؽيلث الخػليم الفػال لمادة الخفسحد كل ما ينىشه المػلم داخل الصفيف
من الػمليات والأنشعث الخػليميث الفػالة ،وما يسخغػمه المػلم من العؽق أو اليسائل أو
المياكؿ الخػليميث التط حتجط على ععيات محكمث حؽاسي مسخييات العلتث وكػراتهم
الػلليث ،تجػل المػلم صاضب كفايث حػليميث ـػالة .والىػف من وؼه العؽق وي حيـحد
المػؽـث ،والمىارة ،والميكؿ الخػليؽد الذي تحلق ةه الأوػاف الخػليميث المؽاد تحليلىا
في نىايث الدرس .ولا يلخطر المػلم على اسخػمال ظؽيلث حػليميث واحػة ،ةل يمكنه دمز
أكثد من ظؽيلث إن رأى أن وؼا يساعػ العلتث في الخػلم17.ومن ظؽق الخػليم الفػال التط
ً
علم ةىا الؽسيل صلى اهلل علحه وسلم أصطاةه ،وغؽـىا المػلمين كػيما وكؼلك شاع
اسخغػامىا للخػليم في اللؽن الياحػ والػضرين ،ظؽيلث الإللاء أو ظؽيلث المطاضرة،
وظؽيلث ظؽح الأسئلة والإجاةات ،وظؽيلث الحيار والمناكشث ،وظؽيلث حل المشالكت،
والعؽق السمػيث والتطريث.

18

أما في الآونث الأخحدة ـتسخغػم العؽيلث السمػيث مرل

الاسخماع لمطاضرة أو تسشيل صيتي أو مؽئي في الصؿ الخػليؽد.

19

 17محمػ الجحب أكناو (2017م) ،https://www.net.educ.com ،ضللج في 1029.20.13م.
18

ومحمػ صػيق ،المنىز الجتيي في الخػليم ،بحد مخعلب لجيل درسث الماسسخحد في دراسات اللؽآن

والسنث ،كليث مػارف اليحي والػليم الإنسانيث ،الجامػث الإسلاميث الػالميث ةمالحذيا2012 ،م) ،ص57.؛
و محسن علي غعيث ،المناوز الحػيرث وظؽائق الخػريص( ،غمان-الأردن :دار المناوز للجضر والخيزيع
1008م) ،ص.318
 19محمػ الجحب أكناو ،https://www.net.educ.com،المؽسع الساةق1021( ،م) .
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الفعال
 2.1مفىيم ظؽيلث الخػليم
حخخلؿ حػؽيؿ ظؽيلث الخػليم بحسب آراء الػلماء والتدةييحن .ـأصطاب الؽأي
الأول يؽى أنىا هي اليسائل الخػليميث التط يتتػىا المػلم لخفىيم العلتث مادة الملؽر أو
هي الخعث الخػليميث التط يضػىا المػلم لنفسه كتل دعيله إلى الصؿ الدرادي ،ويػمل على
حنفيؼوا في ذلك الصؿ ةػػ دعيله20.وأما أصطاب الؽأي الثاني ـيػخبدونىا شاملة لليسائل

ً
الخػليميث التط ةىا حنفؼ أوػاف الخػليم وغاياحه .ضحد ينظؽ إلى ظؽيلث الخػليم نظؽة

ً
شاملة لمغخلؿ سيانب حػامل المػلم مع العلتث والمطخيى الدرادي لتطليق النمي
الشامل لدى لعلتث .ووؼا ما نادت ةه التدةيث الحػيرث التط حؽى أن مىمث المػلم حليم على
الخيسيه ،والخػؽيؿ ةالاعتيارات الممكنث والتػائل الصطيطث لمياسىث المياكؿ
المشكلة21.وأما أصطاب الؽأي الثالد ـحدون أنىا هي ظؽيلث الخػليم الفػال التط حمكن
العلتث من اكتساب المىارات المىجيث والمػؽـحث ةمخػث وسرور22.ويؽى غتػاللعيؿ

 20الأةؽاذي ،محمػ غعيث ،روح التدةيث والخػليم( ،اللاوؽة :معتػث غيسظ البابي الحلبط ،د.ت) ،ص267 .؛
وأوريل بحؽالددذ ،المؽسع الساةق (2011م) ،ص.122
 21أوريل بحؽ الددذ (2011م) ،المؽسع الساةق ،ص.123
22

ةاسم الطرايؽة وآعؽون ،استداحيشيات الخػلم والخػليم النظؽيث والخعبيق ،إرةػ :عالم الكتب الجػيد

للجضر والخيزيع2009 ،م) ،ص.560.
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ً
( )2009أن غمليث ظؽق الخػليم يمكن أن حكين ـػالة ووادـث إذا ععط لىا تخعيعا
ً
23
ناسطا في الحياة الييميث.
ويمكن أن نليل إن ظؽيلث الخػليم هي الخعث الخػليميث التط يسخػحن ةىا المػلم
في تحليق الأوػاف المعليةث من حػلم الخفسحد ،وحنعيي وؼه العؽيلث على ما يتتػه
المػلم من العؽق واليسائل الخػليميث الـمػحنث في الػمليث الخػليميث لمادة الخفسحد
الملؽرة والتط يليم المػلم من خلالىا ةخيسيه العلتث جحي اكتساب مىارات مىجيث
ومػؽـحث.
 2.2أوػاف حػليم الخفسحد
ً
أولا .إحلان التلاوة ومؽاعات شروظىا مع حعبيق أحكام التشييػ.
ً
ذاقحا .الخػكيق في سلامث ـىم كلام اهلل غؾ وجل في كخاةه.
ً
ً
ً
ذالثا .رةط حػاليم الإسلام ةياكع العلتث لكي يخغػوه سليكا في ضياتهم ومػيارا
24

لخطرـاتهم.
ً
راةػا .التسليم المعلق ةكل ما ورد في اللؽآن الكؽيم من أعتار المازي والمسخلتل وأخؼ
الػبدة من وؼه الأعتار.

 23غتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـــؽج ،الخػريص الفػال ،ط( ،1غمان :دار الرلاـث2009 ،م) )،ص.153 .
24

محمػ روزيػي ةن غتػ الؽحمن ،حػريص مادة حفسحد اللؽآن الكؽيم في المػارس الثانييث منعلث حيمفج

نميذحا :دراسث حلييميث ،الؽسالة الماسسخحد ،الجامػث الإسلاميث الػالميث-مالحذيا2008 ،م ،ص30
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الفعال
خامسا .رةط الآيات اللؽآنيث وحفسحدوا ةأحػاث الياكع ،وإفبات أن أحكام اللؽآن كفيلة
بحل مشاكل المشخمع.

25

 2.3ععيات ظؽيلث الخػليم الفػال ومسخيياحىا
التغعيط وي العؽيلث الأمرل لإنشخاء نظام مخكامل وـق غناصر مؽحتعث
ةالأوػاف الخػليميث من أجل تحليق غمليث حػليميث ناسطث في مادة الخفسحد .لذلك من
المػليم أنه لا ييجػ غمل مرمؽ وناسص دون تخعيط منظم ومن ذلك درس مادة الخفسحد.
ً
ً
ولجشاح سحد الػمليث الخػليميث ،لاةػ أن حخعط لىا المػلم تخعيعا سيػا .ومن خلال
النظؽ إلى ةػض الدراسات الساةلث ،نلاضظ أنه كػ سادت ـكؽة مسخييات التغعيط
الجاسص والفػال ضيل دراسث كل من الخليفث ،ضسن سػفؽ (2003م)؛ وميلحاسا
(2007م)؛ وزق (2008م)؛ وأوريل (2011م) ،ويتتحن أن ـاعلحث ظؽق الخػليم ضمن
المناوز الخػليميث على مسخيياحىا الأساسيث حظىؽ من خلال حنظيم محخياوا ،وإةؽاز
ً
عصائصىا لإحاضث الفؽصث للعلتث أن يخػلميا حػليما ححلق الأوػاف المؽسيمث .ويمكن أن
نلغص مسخييات تخعيط دروس الخفسحد ـيما يلي:
أ.

التغعيط للػام الدرادي .ووي تخعيط المػلم لدراسث الأوػاف ،والملؽرات،
والخيسيىات ،ودراسث العؽق أو اليسائل الخػليميث ،ومؽاعاة الإمكاقحات

25

.74

الجتان ،رياض عارف ،اليسائل الخػليميث وظؽائق الخػريص ،دمشق :دار الػصماء2009 ،م ،ص-73 .
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المخاضث لدى العلتث ،وحػريسىم على ضسب مسخيياتهم الػلميث ،والدراسث من
خلال الخبدات الساةلث في حػليم ملؽر المنىز الدرادي.

26

ب .التغعيط لليحػة الدراسيث .ةالتدكحذ على الكفايات الأساسيث لدراسث المادة
الملؽرة ،ومؽاكتث مؤشرات ججاح العلتث في الػمليث الخػليميث في كل وحػة
دراسيث ،ةالإضاـث إلى تخعيط أوػاف الدرس ،والاوخمام ةالمطخيى الخػليؽد أو
المادة الدراسيث الملؽرة ،وظؽق الخػليم ،والأنشعث الخػليميث التط تحخيي على
اـتخاح الدرس وصلته واعتخامه ،ومصادر الدرس ،وأدوات حلييم العلتث
كالاعتتار التطؽخؽي وحلييم الأداء والإقتاج.

27

ج .التغعيط للدروس الييميث .ووي ما يخػلق ةميضيع الدرس الذي يػرسه المػلم
للعلتث في الحصث الياحػة ،وتحخيي الخعث على أوػاف الدرس التط حخضمن
مجالات ذلاذث وهي (المػؽـحث-والمىاريث-واليجػانيث) ،والخمىيػ ،ومحخيى
الدرس ،والمفؽدات ،وماحؽشػ إلحه الآيات ،وإسؽاءات ظؽق الخػليم ،والأنشعث
َ
الخػليميث كالمناكشث وغحدوا 28.والشكل ( )1يمرل نميذجا للغعث الييميث التاةػث
لليحػة الدراسيث لميضيع من ميضيعات مادة الخفسحد:
26ويكي الكتب ،نميذج _أشير_للخصميم_الخػليؽد ،https://ar.wikibppks.org/wiki/ضللج في
(.)2018.10.25
Mulyasa, E, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), cet.3,
222-223.
27

28

Mulyasa, E, 2007, op.cit. p222-223.؛ ورزق غتػالحكيم عامؽ ،جحي مفىيم جػيػ لخػريص المياد

والأنشعث حػريص التدةيث الإسلاميث( ،دسيق ،ميػان المطعث :الػلم والإيمان للجضر والخيزيع2008 ،م)،
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الفعال
ععث الدرس
الؽكم التاريظ 2018/10/26 :م
المسخيى  :الثالد
الفصل  :الثالد
1

المادة

 :الخفسحد الميضيسي

الحصث

 :ضصث واحػة

ميضيع الدرس  :سيرة محمػ

أوػاف الدرس:
أ .وػف مػؽفي :أن يخػؽف العالب على سيء عاكتث الكاـؽين وضسن عاكتث
المؤمنحن ،وأستاب تحؽيض المؤمنحن على كخال الكاـؽين من خلال الآيات الأرةع
من ةػايث السيرة.

2

ب .وػف وجػاني :أن يميل العالب إلى غمل الصالحات وينفؽ من الصػ غن سبيل
اهلل على ضيء الآيخحن (.)2-1

3
4

ج .وػف مىاري :أن يلؽأ العالب الآيات من ( )5-1كؽاءة حؽحيل وتجييػ
سليمخحن.

5

حمىيػ :ما وػف الجىاد في سبيل اهلل؟ ،ويلصػ ةالخمىيػ إذارة العلاب وجؼب
انتتاوىم بسؤال عام ضيل الدرس ،ضحد يسخعيػين الإجاةث غنه من خلال
مػليماتهم الساةلث.

ص72-70؛ ويكي الكتب ،نميذج _أشير_للخصميم_الخػليؽد  ،wikibppks.org/wiki/ https://ar.الميسع
الساةق.
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محخيى الدرس ونص الخفسحد :من الآيث ( )5-1من الكخاب الملؽر.
المفؽدات :صػوا :منػيا .أضل :أةعل .أثخجخميوم :أكثدحم ـيىم اللخل والجؽاح
والأسر ،من الفػل أثخن أي ةالؼ ـحه ومضارغه يرغن .أوزاروا :يلصػ ةاللفظ
مػػاحىا وأذلالىا .يتلي :حخخبد...
6

ما حؽشػ إلحه الآيات أي الميسؾ الإجمالي لما تشحد إلحه مػاني كل آيث:
أ .الذدذ كفؽوا ةاهلل ورسيله وصػوا غحدوم غن الدعيل في الإسلام أةعل اهلل كل
ما غمليه.

7
8
9
11

ب .المؤمجين الذدذ غمليا الصالحات محا اهلل سحئاتهم وأصلص حالىم في الددذ
والدقحا.
ج .الكاـؽون سلكيا ظؽيق الباظل ،والمؤمجين احتػيا ظؽيق الحق والصياب
والاسخلامث.
د .أيىا المؤمجين اضرةيا ركاب أعػاء اهلل وأضػفيوم ةكثدة اللخل والجؽاح والأسر
منىم ،وةػػ انخىاء المػؽكث ـلكم أن حعلليا أسراوم ةػيض أو ةؾحد غيض.

ً
ه .للػ شرع اهلل حػالى الجىاد لاعتتار المؤمنحن ،ومن يلخل في الحؽب مجاوػا في

سبيل اهلل أدخله اهلل الجنث.
إسؽاءات ظؽق الخػليم ةالمناكشث والضرح .1 :سيرة محمػ :الآيث .2 )5-1(:حفسحد
مػاني الكلمات مرل :كفؽوا-صػوا-أضل-ةالىم  .3حفسحد الآيات اللؽآنيث مع حيضيص
الضرح .4 .للخىحئث ،يعؽح على التلاميؼ ةػض الأسئلة،مرل:ما صفات المؤمنحن ؟
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الفعال
وما سؾاؤوم كما أوضطج الآيات . 5 .اعتيار الإجاةث الصطيطث من ةحن الأكياس
كما يلي:
أصلص ةالىم أي أصلص حالىم (الددذ-الدقحا -الددذ والدقحا-الآعؽة).
اليسائل الخػليميث :ةير ةييجج ،والإنتدنج ،وملاظع الفيػيي ،والأسىؾة الخػليميث
الحػيرث.
الأنشعث الخػليميث .1 .اـتخاح الدرس  .2صلب الدرس  .3اعتخام الدرس.
أدوات الخلييم .1 .الاعتتار التطؽخؽي  .2حلييم الأداء  .3حلييم الإقتاج .4
الياستات المجذلحث  .5ملؿ الإججاز.

مصادر الدرس .أ .رزق غتػالحكيم عامؽ ،جحي مفىيم جػيػ لخػريص المياد
والأنشعث حػريص التدةيث الإسلاميث( ،دسيق ،ميػان المطعث :الػلم والإيمان
للجضر والخيزيع2008 ،م) ،وكتب الخفاسحد الملؽرة.
المصػر :نميذج ععث درس الخفسحد ميلحاسا (2007م) ،ورزق غتػالحكيم عامؽ(2008م).
 2.4ظؽق الخػليم الفػال في حػليم الخفسحد من خلال الخػليم الخلليػي والحػيد.
إن غمليث حػليم الخفسحد بشكل ـػال تحخاج إلى حنيع ظؽق الخػليم وأسالحتىا في
الػمليث الخػليميث ،ويمكن للمػلم أن حخخار ما كجاسته من ظؽق الخػليم بحسب ظبيػث
المادة الدراسيث واللػرة الػلميث والػلليث للعلتث .إن ظؽق الخػليم الفػال في حػليم
ملؽرات مادة الخفسحد كرحدة ومتنيغث ،ويمكن اعتيار أكثد من ظؽيلث في الدرس الياحػ.
ومن خلال النظؽ إلى العؽق الخػليميث الياردة في الكتب التدةييث والأبحاث الػلميث التط
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كػمىا كل من مصعػذ (2004م) ،وغتػ اللعيؿ (2009م) ،والجتان (2009م) ،وغعيث
(2009م) ،وكجسارة (2011م) ،وحاسث سارينث (2013م) ،ججػ أن الباضرحن يليمين
ةخلػيم ظؽق حػليم ـػال لمادة الخفسحد ،من خلال الخػليم الخلليػي والخػليم الحػيد
الذي يشمل على ذلاث ظؽق أساسيث وهي:
ً
أولا .ظؽق الخػليم المػخمػة على المػلم.
هي العؽق التط يسخغػمىا المػلم في أفجاء الخػليم الخفاعلي المػخمػ على المػلم،
ضحد يخم الاغخماد في ؿجاء الدرس على الدور الإحجابي والخفاعلي للمػلم الكؿء في اليصيل
إلى المػؽـث الملصيدة ،ومن وؼه العؽق:
 .1ظؽيلث المطاضرة أو الإللاء .حػػ ظؽيلث المطاضرة أو الإللاء من أكػم العؽق وأشىؽوا
التط تسخغػم في حػليم الخفسحد ،وهي من العؽق التط حػخمػ على غؽض المػليمات

29

المخػللث ةمادة الخفسحد والتط حليم على شلحن أساسحن :أولىما إلمام المػلم الياسع ةالمادة
الػلميث ،وذانيىما مىاراحه في حنظيم وغؽض المػليمات والخبدات المخػللث ةميضيع
الدرس بشكل متسلسل .وغؽـه الجتان (2009م) ةليله "ظؽيلث في الخػليم حػخمػ على كيام
ً
المػلم ةإللاء المػليمات على العلتث ،مع اسخغػام الستيرة أضيانا ،في حنظيم ةػض
الأـكار وحبسيعىا وضحنئؼ حجلس العلتث ةىػوء ،يسخمػين ،ويتدكتين دغية المػلم

29

غتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـــؽج ،ظؽق الخػريص في اللؽن الياحػ والػضرين( ،دار المسحدة للجضر

والعتاغث :غمان2009 ،م) ،ط ،2ص.92.
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الفعال
لإعادة ةػض ما سمػيا منه 30.وفي الحػيد الضريؿ ،أن الؽسيل صلى اهلل علحه وسلم كان
يسخغػم وؼه العؽيلث في الػمليث الخػليميث ومن ذلك :غؽض المادة ةما كجاسب ـىم غليل
العلتث ،ومؽاعاة التأني في الإللاء .ومؽاعاة اسخغػام ظؽيلث المطاضرة أو الإللاء ةأسليب
التديد والخمىل ،ووؼا غنطر من غناصر الجشاح في الػمليث الخػليميث .ومن ونا التذم
النبط ة ىؼا الأسليب الجيػ في حػيره وإللائه ومحاضرحه كما أعؽج الإمام مسلم "غن وشام

َ
َ
غن أةيه كال :كان أةي وؽخؽة ححػث ،ويليل :اسمعد يا رةث الحشؽة  ،اسمعد يا رةث الحشؽة،
ً
ً
عائشث حصلي ،ـلما كضج صلاحىا ،كالج لػؽوة  :ألا تسمع إلى وؼا ،وملالته آنفا؟ إنما كان
ً
ْ ُّ
َ
النبط (ص) حح ِػث حػكثا لي عػه الػاد لأضصاه"31.ومن أوم أسالحب حػليم الخفسحد التط
ً
ً
حلػب دورا مؤذؽا في غمليث الخػليم ظؽيلث المطاضرة أو الإللاء كعؽيلث للضرح ،وظؽيلث
ً
لليصؿ ،وظؽيلث لإللاء اللصص32،وكػ أورد اللؽآن الكؽيم كصصا تحمل في ظياحىا
ً
الػظات والػبد للناس ،لكي يخغؼونىا وسيلة للخفكحد33.وكػ كال اهلل حػالى مػلتا على
ََ َ َ
َ ََٰ
َ َ
كصث ييسؿ علحه السلام(34:للػۡ كان ِفي كص ِص ِىمۡ ِعب َۡدة ِلأ ْ ِولي ٱلۡألۡب ِب .١١١...
 30الجتان ،رياض عارف2009 ،م ،المؽسع الساةق ،ص.57-56.
31

أعؽضه مسلم في صطيطه ،كخاب الؾوػ والؽكائق ،ةاب الترتج في الحػيد ،وحكم كخاةث الػلم ،ج،4

ص  ،400ركم الحػيد .2493-
32

حاسث سارينث ةجج الحاج ححي ،الدراسات اللؽآنيث في المناوز الثانييث في سلعنث ةؽوناي دار السلام:

دراسث ملارنث( ،رسالة الدكخيراه  ،الجامػث الإسلاميث الػالميث-مالحذيا2013 ،م) ،ص.161
 33الجتان ،رياض عارف ،2009 ،المؽسع الساةق ،ص.60-59.
 34سيرة ييسؿ :آيث .111
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 .2ظؽيلث الأسية الحسنث ةالجانب الخعبيؼد .إن ظؽيلث الأسية الحسنث في حػليم العلتث
لمادة الخفسحد حىػف إلى حنميث شغصيث العلتث مع حؽسيظ الأخلاق الإسلاميث في ضياتهم.
ووؼه من أشىؽ ظؽق الخػليم التط مارسىا النبط صلى اهلل علحه وسلم ةنفسه عبد الأسية
الحسنث ،ضحد إن الأخلاق الكؽيمث حػخبد من صفات وعصائص النبط الكؽيم35وذلك ضتظ
حكين الأخلاق محط اوخمام من كتل الأمث الإسلاميث ناةػث من الإيمان ةاهلل ،ـلا يػخبد
ً
إيمان الشغص من ضحد الجانب النظؽي كاـيا إلا إذا أحتع بجانب حعبيؼد سيػ يخمرل في
الػتادات والمػاملات .ـالآيات اللؽآنيث حػغي إلى الخمسك ةالأسية الحسنث كما كال حػالى في
َّ َ َ َ َ
ْ
َّ
ٌَ َ َ َ َ َ َ
ان َيؽۡسيا ٱَّ َ
ان لكمۡ في َ
هلل َوٱل َۡيي َۡم ٱلۡأٓ ِع َؽ
هلل أسۡية ضسنثِ ٞلمن ك
س
ر
كخاةه الػؾخؾ(36:للػۡ ك
يل ٱ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ
هلل كر ٗ
َوذك َؽ ٱ َ
حدا  .)٢١وكؼلك الؽسيل صلى اهلل علحه وسلم كان كػوة ضسنث في التدةيث
ِ
الاسخماغيث .37في الحػيد كال صلى اهلل علحه وسلم (( :مرل المؤمنحن في حيادوم وحؽاحمىم
وحػاظفىم مرل الجسػ ،إذا اشخكى منه غضي حػاسى له سائؽ الجسػ ةالسىؽ والحؽذ)) 38.مما
ً
ستق يظىؽ أن الإسلام يخغؼ من اللػوة ظؽيلا لتطليق أوػاـه ،وكؼلك على المػلم أن
يكين كػوة ـيما يػلمه للعلتث ،وأن يخمسك ةما يؽشػوم إلحه ،لأنه يػخبد كػوة لىم.

39

35حاسث سارينث  ،2013المؽسع الساةق ،ص.160
 36سيرة الأضؾاب:آيث .21
 37حاسث سارينث  ،2013المؽسع الساةق ،ص160
38

رواه مسلم ،كخاب البد والصلة والآداب ،ةاب حؽاضم المؤمنحن وحػاظفىم وحػاضػوم ،ركم الحػيد

( ،)2586ص  ،1103النيوي ،محي الددذ 1415ه1994-م.
 39حاسث سارينث  ،2013المؽسع الساةق ،ص.160
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الفعال
 .3ظؽيلث الخػليم المغخلط ( .)Blended Learning Methodحػخبد ظؽيلث الخػليم
المغخلط أو الخػليم المػمز ةأنىا من إحػى الأسالحب التكامليث التط يػمز ـيىا الخػليم
بشكل متتادل لخػليم
الخلليػي في ضشؽة الصؿ مع الخػليم الإلكتدوني في نفس اليكج
ٍ
مادة الخفسحد الملؽرة للعلتث ةاسخغػام أدوات حػليميث مخػػدة منىا شتكث الإنتدنج
والمبدمز الخػليؽد للمادة الدراسيث داخل مػمل الحاسيب ،وؽؽـث المطادذث ،وضشؽة
الدرس الذكيث ،والفيػيي التط يلخؼد عبده المػلم مع العلتث ةاسخغػام أدوات احصالحث
حػيرث مباشرة40في حلػيم الحصث الياحػة أو المادة الياحػة .ويمكن اعتيار وؼه العؽيلث
من غناصر حلليػيث وحػيرث تسىل على العلتث ـىم المػليمات الياردة في محخييات مادة
الخفسحد بشكل أـضل وأسىل.
ً
ذاقحا .ظؽق الخػليم المػخمػة على دور كل من المػلم والعلتث.
ً
ً
ً
ً
حػخمػ وؼه العؽق في ؿجاء الدروس شالك إحجاؿحا وحفاعليا ةحن المػلم والعلتث مػا
لليصيل إلى المػؽـث المعليةث التط ححصلىا العلتث أفجاء الػمليث الخػليميث ةخيسيه من
المػلم ،ومنىا ما يلي:

40

كجسارة ،إضسان ةن محمػ ،وغعار ،غتػاهلل ةن إسطاق ،الجيدة الشاملة في الخػليم الإلكتدوني ،مكث

المكؽمث :مكتتث الملك ـىػ
اليظجيث أفجاء الجضر2011 ،م) ،ط ،1ص.212-211.
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 .1ظؽيلث الػؽوض الػلميث .كػ غؽـىا الجتان (2009م) ةأنىا "ظؽيلث يليم ـيىا المػلم
ةأداء المىارات الحؽكيث المخػللث ةميضيع الخػليم أمام العلتث بشكل يخيخى المرالحث في
الأداء" .ووؼه العؽيلث حػخمػ على مشاركث المػلم والعلتث من خلال دراسث الخفسحد
بشكل حعبيؼد أفجاء غمليث حػليم مادة الخفسحد .ويعتق المػلم أداء المىارات أمام
العلتث ،وكػ يكؽر ذلك بحسب مسخياوم الػلؽد .ومن ذم ،يعلب المػلم من ةػض العلتث
حكؽار الأداء تحج إشراـه ،للخأكػ من حػريتىم على الدكث في الأداء ،وملاضظث حلػمىم
ونميوم جحي الأداء الصطيص وتحلق الأوػاف المجشيدة .وكػ يسخغػم المػلم ةػض
الأدوات أو المياد على ضسب ظبيػث الدرس ،كما كػ يسخغػم ةػض اليسائل الخػليميث
المناستث مرل الصير أو النماذج أو الأـلام لخيضيص ةػض المىارات ،ضحد يساوم كل
ذلك في الخػريب على الإللاء الخعابي ،والليام ةتػض المىارات المغبديث في الدرس
كإسؽاء تجؽةث غمليث أمام العلتث ،ودـع العلتث إلى المساومث في أداء ما تحخييه الػؽوض،
محاكحن في ذلك الشغصيث الػلميث وؿحانىا الػلؽد.

41

ويسخفاد من وؼه العؽيلث في مجال الخػليم المؽحتط ةالػؽوض الػلميث والمىارات الحؽكيث
كما كام الؽسيل صلى اهلل علحه وسلم ةاسخغػام البيانات الػلميث في حػليم أصطاةه
لإيضاح كيفيث ةػض الػتادات الػمليث والتط حخعلب الليام ةمىارات ضؽكيث كاليضيء
ً
والصلاة والحز ،ضحد صلى النبط صلى اهلل علحه وسلم غمليا وكال" :صليا كما رأيخميني
أصلي" ،وكال الؽسيل صلى اهلل علحه وسلم" :خؼوا غجط مجاسككم" .وكال اهلل حػالى في

 41الجتان ،رياض عارف ،2009 ،المؽسع الساةق ،ص.68-67 .
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َ َ
ْ َّ َ
َ
َ َ َ َ 42
هلل كؼكۡؽكمۡ َء َاةا َٓءكمۡ أوۡ أ َشَّػ ذكۡؽا َـمنَ
ضحۡخم َّم ََٰجسككمۡ َفٱذۡكؽوا ٱ َ
كخاةه الػؾخؾ :ـ ِإذا ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ََٰ
َ
َّ َ
ُّ َ
َّ
اس َمن َيليل َرؿجآ َءاـِجا ِفي ٱلدقۡحا َو َما لهۥ ِفي ٱلۡأٓ ِع َؽ ِة ِمنۡ خلق . ٢٠٠
ٱلج ِ
 .2ظؽيلث المناكشث .ظؽيلث المناكشث هي من العؽق الخفاعلحث مرل ظؽيلث الحيار،
وتخخلؿ غنىا ةأنىا حليم على التطضحد المستق لميضيع الدرس من كتل العلتث .وكؼلك
حليم على تحػيػ مشكلة ما ذات غلاكث ةميضيع الدرس لخػور المناكشث ضيلىا .وفي وؼه
ً
العؽيلث يعلب من المػلم ،أن حخخار ميضيعا أو كصث مجاستث من مادة الخفسحد للمناكشث،
ومن ذم إعػاد مجميغث أسئلة وادـث حػغي إلى الخفكحد والتطليل لتنميث كػرات العلتث
الػلليث على إقتاج حليل مبخكؽة .كما حخعلب وؼه العؽيلث مىارات عالحث في إدارة
المناكشث وضتط مساروا بشكل منظم وعادل .وفي ةػايث جلسث المناكشث ،يػؽض المػلم
بشكل ميسؾ ميضيع المناكشث ويتحن أومحخه وأوم أـكاره أو غناصره .ولعؽيلث المناكشث
عػة أشكال يمكن للمػلم اـباغىا داخل ضشؽة الصؿ منىا اسخغػام ظؽيلث النػوة.
ً
ـيغخار المػلم عػدا من العلتث للليام ةإدارة النػوة ،ةحنما يتؼذ الآعؽون في أماكنىم
لخيسيه الأسئلة والاشتداك في المناكشث .وـيىا يلسم المػلم العلتث إلى عػة مجميعات،
لكل مجميغث ممرل يػؽض وييسه الأسئلة للمػلم الذي سيف يخصػى للإجاةث غنىا .ومن
العبيعد أن يليم المػلم ةخصطيص أععاء العلتث أفجاء المناكشث ،وحلغيص ما حيصل إلحه
المتناكشين في الصؿ.

43

 42سيرة التلؽة :آيث .200
 43الجتان ،رياض عارف ،2009 ،المؽسع نفسه ،ص.62-61.
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 .3ظؽيلث الخػليم ةالأكؽان والخػاوني .حؽى ةػض الدراسات أن وناك تشاةه كتحد ةحن
الخػليم الخػاوني والخػليم ةالأكؽان ،ضتظ ججػوما في ةػض الدراسات يشحدان إلى ظؽيلث
واحػة .وظؽيلث الخػليم ةالأكؽان ( )Peer Teachingالتط تسخغػم لخػليم الخفسحد كما
يشحد حمػان ،ومحمػ زياد هي مجميغث من ظؽق الخػليم الحالي التط حليم على حفاغل
العلتث مع ةػضىم التػض ومع المػلم ،وحػخبد من العؽق الجشعث في الخػليم المػاصر،
وكػ حم حػؽيفىا ةأنىا "كيام أـؽاد العلتث ةخػليم ةػضىم التػض ،وكػ يكين اللؽين المػلم
من نفس غمؽ أو ـصل العالب أو المشميغث وكػ يػليوم في الػمؽ أو المسخيى الدرادي.
ةحنما يؽى الؽائؼد وغتػ اللعيؿ حميػ ،أن الخػليم ةالأكؽان يػجط الخػليم عبد الخفاغل
ةحن العلتث أنفسىم ةإشراف مػلم سيػ يسخعيع حنظيم الدرس وحنظيم الػمليث الخػليميث
الخفاعلحث ،ضحد يخم اعتيار العلتث المخمحذين لخػليم زملائهم الذدذ يػانين من حأعؽ
درادي ،أو ضػؿ في ـىم المياد الخػليميث.

44

وأما ظؽيلث الخػليم الخػاوني ـؾد حػور ضيل حػليم مادة الخفسحد في الحصث الدراسيث من
خلال إحػى الأسالحب الخػليميث الىادـث لتنميث التطصيل الأكاديؽد المػؾز لشغصيث
الفؽد غن ظؽيق الجماغث التط يجخؽد إلتىا ،ويخكين عػد أـؽاد المشميغث من  6-2أو من
 ،5-3وللشماغث أوػاف تسعذ إلى تحليلىا من خلال ما ييكل لىا من مىام حػليميث ،ويتسم
الػمل الجماسي ةالخفاغل ةحن أـؽاد المشميغث لتتادل الخبدات وحيظيفىا بشكل

 44غتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـؽج  ،2009المؽسع الساةق ،ط ،2ص.50-49 .
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مخكامل45.وكػ غؽف الػمؽ ،غتػ الػؾخؾ سػيد ( )2002وؼه العؽيلث ةأنىا "استداحيشيث
ً
حػليم حخضمن وسيد مجميغث صؾحدة من العلتث يػملين سييا ةىػف حعييؽ الخبدة
الخػليميث لكل غضي ـيىا إلى أكصظ حػ ممكن".

46

ً
ذالثا .ظؽق الخػليم المػخمػ على المخػلم.
هي ظؽق حىػف إلى حػريب العلتث على ت ُّحمل المسؤولحث والاحتدام المتتادل ـيما
ةحنىم ،شاع اسخغػامىا في مجال الخػليم الذي يجسشم مع المياكؿ الخػليميث الفاغلة التط
ً
ـجاسب اللؽن الحادي والػضرين ،ضحد يكين المخػلم معالبا ةاليصيل إلى المػؽـث
والاغخماد على مجىيده الخاص مع حيسيه بسيط من ظؽف المػلم في ؿجاء الدرس على
ظؽيلث الخػليم الخفاعلي؛ ويخضمن ذلك:
 .1ظؽيلث حل المشالكت .يؽى كارن وصنػ  )1995( Carin and Sundأن حل المشكلة
ً
إسؽالحا يشحد إلى جميع الأنشــعث الػلليث والػلميث والتشؽيبيث التط يسخغػمىا الفؽد
العالب أفجاء محاولته لحل المشالكت"47.حػخمػ وؼه العؽيلث على الخفكحد الػلؽد وحىػف

 45غتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـؽج ،المؽسع نفسه2009( ،م) ،ط ،2ص.27.
46

الػمؽ ،غتػالػؾخؾ سػيد ،دراسث أذؽ اسخغػام الخػلم الخػاوني على تحصيل ظلاب الػليم في المؽحلة

الجامػيث 2002م ،http://almoltqa.tripod.com/gawda/gawda6.htm ،ضللج في 2018.12.5م،
وغتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـؽج ،المؽسع نفسه2009( ،م) ،ط ،2ص.50.
 47وغتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـؽج ،المؽسع نفسه2009( ،م) ،ط ،2ص.128
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إلى الخػريب علحه .ويفضل أن حكين المشكلة مؽحتعث بحياة العلتث وحاجاتهم وأن حمرل
مشكلة ضليلث حرحد اوخمامىم مما يػـع إلى العلتث إلى ةؼل نشاط ومجىيد منظم ييصل إلى
حل ـػال .ويخعلب من مػلم الخفسحد صياؽث الدروس على صيرة مشالكت حلائم مسخيى
ً
خبدة العلتث لتطلق رؽتث وداـػا على دراسخىا ولكي حكسب العلتث مىارات حػلم ذاتي إذا
ً
كان أسليب حل المشكلة ـؽديا ،كما حكستىم عصلة الخػاون مع الجماغث إذا كان
ً
أسليب الحل جماغيا 48.وعلى ةالنظؽ إلى منىز الخػليم الجتيي ـلػ ضظي ةنصحب واـؽ من
اسخغػام وؼه العؽيلث في حل المشالكت التط حياسىىا وؼه الأمث الإسلاميث في جميع
نياحي ضياحىا المغخلفث ،والمؽاد ةىؼه العؽيلث "الجشاظات والإسؽاءات التط يليم ةىا
ً
ً
المسلم غنػ مياسىخه ميكفا مشالك للخؾلب على الصػيةات التط تحيل دون حيصله إلى حل.
49

 .2ظؽيلث المضروع .إن ـكؽة ظؽيلث المضروع حػيد إلى المؽبي سين دييي ،ـؾد حليم على
متػأ رةط الخػليم ةالحياة التط ححياوا المخػلم داخل المػرسث وخارسىا ،ووؼا ما ذوب
ً
إلحه سين دييي ةأن المػرسث حجب أن حكين مكانا ححيا ـحه العلتث ضياة اسخماغيث
ضليليث ،يخػرةين ـيىا على مياسىث مشاكل ومصاغب الحياة التط يخػؽضين لىا سياء
خارج أو داخل المػرسث ،وأن حجؽي وؼا الخػريب في محيط اسخماسي .إن ظؽيلث

 48الجتان ،رياض عارف ،2009 ،المؽسع الساةق ،ص.67-66
49

مصعػذ اسماغيل ميدى ،حػريص التدةيث الإسلاميث للمبخػئحن ،الإمارات الػؽةيث المخطػة :دار الكخاب

الجامعد ،ط1423 ،3ه2004/م)؛ ومحمػ صػيق ،المؽسع الساةق2012( ،م) ،ص.73.

199

طرق التعليم

Bunyamin Abdirrahman, dkk

الفعال
المضروع تستنػ إلى مبادئ الفلسفات التدةييث الحػيرث التط حؽيػ من العلتث أن يكينيا
إحجاةيحن في غمليث الخػلم ،ويػخمػون على أنفسىم في البطد غن المػؽـث واكتشاـىا
وتحصيلىا من مصادروا المتنيغث غن ظؽيق الاحصال ةالحياة التط ححياوا المخػلم دون أن
يكين جل اغخماده على المػلم ،لكي يتؼل العالب سىػه الذاتي الذي يتسم ةالجشاط،
وةؼلك ـإن وؼه العؽيلث حخصؿ ةالجشاط ،لأنىا تجػل العلتث يخػلمين غن ظؽيق ممارسث
ً
غمل ميػاني حجؽي تحج إشراف المػلم ،مع مؽاعاة أن يكين الػمل وادـا يلػم خػمث
للعلتث ،وأن يخم في ةحئث اسخماغيث50ةاسخغػام إحػى أنياع المشاريع المناستث لعبيػث
المادة الدراسيث ،كالمشاريع الممخػث التط حخضمن رحلات حػليميث وزيارات علميث حخػلق
ةمشال دراسث الخفسحد ،وأما من ضحد عػد المشاركحن في المضروع ـإما أن يكين
ً
ً
المضروع ـؽديا أو جماغيا كمضروع إصػار نشرة الخفسحد الشىؽيث .وأما من ضحد إعػاد
المطخيى كالمشاريع المكتتيثـ ـتميستىا يليم المكلؿ ةالمضروع ةكخاةث الخلارخؽ
والملغصات بحسب تخصصه ذم يػؽض ما أججؾه على الآعؽين لمناكشخه.

51

 .3ظؽيلث الخػليم المبدمز .هي من حلجيات الخػلم الذاتي الذي من خلاله يػمل المػلم على
كيادة العلتث وحيسيىىم في حػلم المادة الخػليميث52وتساعػ وؼه العؽيلث على تحليق ـؽص
الخػليم الػالي ،والخػليم المسخمؽ ،ولىؼا اتجىج الػػيػ من الدول إلى اسخغػامىا من
 50غعيث ،محسن علي2009 ،م ،المؽسع الساةق ،ص.417-416.
 51غعيث ،محسن علي2009 ،م ،المؽسع نفسه ،ص.19-18.
 52غعيث ،محسن علي2009 ،م ،المؽسع نفسه ،ص.466
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خلال المؼياع والخلفاز وشرائط الفيػيي والحاسيب والحلائب الخػليميث .حلػم ظؽق
الخػليم المبدمز إمكانيث كتحدة لاسخغػامىا داخل المػارس وخارسىا لمياصلة التطصيل
الػلؽد والخبدات المغخلفث ،التط حػحن على مياكتث مخعلتات الحياة المػاصرة ومتاةػث
الخلػم الػلؽد المسخمؽ.
حيـؽ ظؽيلث الخػليم المبدمز ضؽيث الخػلم في الؾمان والمكان المناسب ،وةاليسائل التط
حلائم كػرات العلتث الشغصيث واضتياجاتهم الخػليميث ،سياء عبد الكخاب أو المياد
المبدمجث أو اليسائل السمػيث والتطريث التط يػخمػ العالب ـيىا على نفسه ععية بخعية،
كي يخمكن من استيػاب المادة الػلميث والاسخشاةث لىا ةمفؽده53.وتسخغػم ظؽيلث الخػليم
المبدمز المياد الخػليميث المبدمجث التط حػؽض غن ظؽيق الأسىؾة الحاسيةيث ،وكػ حكين
المياد الخػليميث المبدمجث معتيغث في كخاب ،أو مسشلة على أشرظث سمػيث أو مؽئيث،
ً
ً
وحالحا تحلق المياد الخػليميث المطسيةث التط حػؽض من خلال الحاسيب انتشارا
ً
54
واسػا.
ً
ووؼه العؽيلث من أوم ظؽق حػليم الخفسحد وأكثدوا اسخػمالا .وةالإضاـث إلى وؼه
العؽيلث الخػليميث وناك ظؽق عػيػة أعؽى منىا :ظؽيلث الممارسث الػلميث ،وظؽيلث

 53كجسارة ،إضسان ةن محمػ ،وغعار ،غتػاهلل ةن إسطاق ،2011المؽسع الساةق ،ط ،1ص.106.
 54غتػاللعيؿ ةن ضسحن ةن ـؽج  ،2009المؽسع الساةق ،ط ،2ص.170.
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الخػريب ،وظؽيلث الخػلم الذاتي والخػاوني ،وظؽيلث التديتث ةالملاضظث ،وظؽيلث المصؾؽ
والجمعد ،وظؽيلث مؽاعات الفؽوق الفؽديث وغحدوا الكرحد.

قتائز البطد وملتدحاحه وحيصياحه
كام الباضرين من خلال ما أحيص لىم من بحيث ودراسات علميث ةؽصػ الاتجاوات
التدةييث الحػيرث التط تسعذ لتطليق حػليم ـػال يؽاسي الامخػاد التارحخي للػمليث
الخػليميث ،ضحد يمكن الاسخفادة من وؼه الاتجاوات في الخيصل إلى حػليم ـػال عبد
كفايات مػلؽد مادة الخفسحد .وةػػ الدراسث التطليليث حيصل الباضرين إلى وؼه العؽق
التط يمكن أن تسىم في تحسحن الخػليم:
 .1ححخاج المػلم الكؿء إلى امخلاك كفايات عػيػة منىا؛ أن يليم ةمؽاسػث ظؽق
ً
الخػليم وحلييمىا ،وأن حخعط لأجل حػليم أكثد ـاعلحث وإدارة أكثد ججاحا
للفصل ،وغحد ذلك من الكفايات التط يلؾم حياجػوا غنػ المػلم الكؿء ضتظ
ححلق الأوػاف المجشيدة من الػمليث الخػليميث والتدةييث.
 .2على المػلم أن يىخم ةالجشاظات الخػليميث الخفاعلحث المغخلفث ،ويؽاسي الفؽوق
الفؽديث ةحن العلتث ،ويىخم بحاجاتهم مع تحفحذ روح الخػاون والػمل الجماسي
ةحنىم ،وأن يخمكن من غمليث الضتط الاسخماسي داخل الصؿ لتطليق الأوػاف
الخػليميث المؽسية.
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 .3اسخغػام العؽق والخلجيات الخػليميث المتنيغث في غمليث حػليم الخفسحد،
كاسخغػام مصادر الخػليم ،وأسىؾة الحاسيب ،والإنتدنج وآلحات الخػليم
الإلكتدوني .والخمكن من ظؽق الخػليم والمىارات الفجيث التط يسخعيع من خلالىا
أن يخفاغل ةنشاح في نلل المػليمات وؽؽس الليم وحػػيل سليكيات العلتث.
 .4التنييع في ظؽق حػليم الخفسحد ةحن ظؽق الخػليم الخلليػي والحػيد ،مع مػؽـث
استداحيشيات الخػليم الفػال مرل استداحيشيث الخػلم الجشط كالخػليم ةالأكؽان
والخػاوني والذاتي ،لتنفيؼ وؼه الاستداحيشيات في الأنشعث الخػليميث المغخلفث
لمادة الخفسحد.
 .5أن يؽاسي المػلم الفؽوق الفؽديث ةحن العلتث ـيما يخػلق ةاعتيار الأنشعث الصفيث
واللاصفيث وحيـحد الأنشعث الخػليميث المتنيغث الفؽدي منىا والجماسي
كاللؽاءات المكرفث مع تحليلىا ،وحفسحدوا.
.6

إحاضث الفؽصث للعلتث للخػاون مع مػلميىم وـيما ةحنىم في دراسث مجاوز حػليم
الخفسحد.

.7

ً
ً
إعػاد مػلؽد الخفسحد إعػادا سيػا وحػريتىم عبد الخعبيق الػملي في المػارس

المخػاونث.

ً
ً
 .8حػريب مػلؽد الخفسحد حػركبا كاملا يمكنىم من اسخغػام ظؽق وحلجيات
حػليميث نشعث أفجاء حنفيؼ أنشعث حػليم الخفسحد في ضيء الخػليم الفػال.
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.9

أن حػلػ ورشات ودورات غمل حػريبيث مكرفث للمػلم مع حػريب على كيفيث
اسخغػام ظؽيلث الخػليم الفػال في الػمليث الخػليميث.

 .10وفي الأخحد الػمل ةخيصيات البطد المسخغلصث من أدؿحات البطد ودراساحه
الساةلث ،والؽؤيث التدةييث المخػللث ةعؽق الخػليم الفػال الملتدضث ،ومن خلال
ذلك ييري الباضرين ةما يلي:
أ.

ضرورة ؿجاء منىز لمادة الخفسحد للمػارس الديجيث ،يػمل على حؽةيث الأسيال
وإعػادوم للمسخلتل ةما يخلاءم مع مسخشػات الػطر ومخعلتاحه ،ةالإضاـث
إلى أوميث تجػيػ المناوز الخػليميث ،وحػؾخؾ البدامز التط حلبط مخعلتات
المشخمع مع حعييؽوا بحسب مسخشػات الػلم والخلجيات الخػليميث الحػيرث
لمياسىث التطػيات الرلاـحث والاسخماغيث والاكخصاديث ووضع اليظن في غمق
الحضارة البضريث.

ب .مؽاعاة حاجات العلتث ،ومخعلتات مجخمػاتهم ،والمخؾحدات الرلاـحث
والحضاريث غنػ ؿجاء منىز الخفسحد في ضيء الخػليم الفػال.
ت .حلييم نمي العلتث من الجاضيث الػلليث والاسخماغيث والنفسيث ،مما يؤذؽ على
حكيين شغصياتهم.
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ً
ً
ث .ضرورة إعػاد مػردي الخفسحد إعػادا مخكاملا كتل الخػريص ،وحػريتىم
أفجاء الخػريص؛ لخػؽيفىم ةكيفيث الاسخفادة من ظؽق الخػليم الفػال،
وكيفيث حيظيؿ ظؽق الخػليم الجشعث والاستداحيشيات الخػليميث التط
تسمص ةخلػيم المػليمات والمػارف بشكل حػاوني مخكامل.
الخاحمث
نلغص ونا ما ذكؽناه في غؽضنا الساةق الذي يػور ضيل ظؽق الخػليم الفػال
من خلال كفايث مػلؽد مادة الخفسحد ،يخضص لجا أنه لا سبيل إلى سيدة الخػلم إلا ةاسخغػام
الاستداحيشيات والعؽق واليسائل الخػليميث المناستث لخػليم مادة الخفسحد ،ومؽاعاة
جميع أظؽاف الػمليث الخػليميث ،سياء ما يخػلق ةالعلتث أو المػلم ،إذ ةخضاـؽ سىيدوما
نأمل في اليصيل إلى تحليق الجيدة الخػليميث مع حلػيم ظؽق حػليم ـػال يػمز ةحن الخػليم
الخلليػي والحػيد في إظار واحػ خلال الػمليث الخػليميث بحسب ظؽوف وأوضاع
العلتث ،وبحسب مخعلتات الػطر لتطفحذ اوخمام العلتث جحي الدراسث ،ولتغؽيز ظلتث
مخمحذين في المشال الأكاديؽد ،سياء كانج وؼه العؽق تسخغػم من كتل المػلم في
ً
الخػليم الخفاعلي ،أو حػخمػ في ؿجاء الدروس بشكل إحجابي وحفاعلي على المػلم والعلتث مػا
لليصيل إلى المػؽـث المعليةث .وناك ظؽق حػليميث شاع اسخغػامىا في مجال الخػليم،
حىػف إلى حػريب العلتث على ت ُّحمل المسؤولحث والاحتدام المتتادل ـيما ةحنىم ،وحجسشم
مع المياكؿ الخػليميث الفاغلة التط ـجاسب وؼا الػطر ،وتساعػ على حكيين ةحئث دراسيث
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ً
ملائمث للخػلم في الفصل الدرادي .لذا حجب على المػلم أن يكين معلػا على وؼه العؽق
ً
وكادرا على حيظيؿ المىارات الخػليميث التط حنؽد الكفاءة التدةييث والشغصيث
ً
والاسخماغيث والمىجيث غنػ العلتث ،وأن يكين كادرا على كيادة ـصله وحيسيىه وإرشاده
لخمكحن العلتث من ـىم المادة وإحلانىا لتطليق الأوػاف الخػليميث الفاغلة في مجال
الخػليم.
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