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Abstract 
 

The aim of the research is to reveal the similarities and differences in the concepts included in the two 

books of Islamic education in the Kingdom of Saudi Arabia and the Hashemite Kingdom of Jordan. , 

issued by the Ministry of Education in the academic year (2020-2021 AD), as for the sample, the study 

population was complete, and the researcher used a content analysis card; He prepared it for comparison 

between the two books of Islamic education for the fourth grade of primary school in the Kingdom of 

Saudi Arabia and the Hashemite Kingdom of Jordan to find out the extent to which the various Islamic 

concepts (ideological, fundamentalism, jurisprudence, affection, biography of the Prophet) are included. 

The most prominent results of the research were as follows:The total number of inclusion of ideological 

concepts in the fourth grade Islamic studies book reached a higher percentage in the curriculum of the 

Kingdom of Saudi Arabia, which obtained (60%) out of the total total repetition of (75) repetitions, 

while the Jordan syllabus included a percentage of (40%). The Islamic studies book for the fourth grade 

included a higher degree of inclusion in the Jordan curriculum, which obtained a percentage of 

(51.28%), while the curriculum of the Kingdom of Saudi Arabia included a percentage of (48.72%), 

and for the jurisprudential concepts in the Islamic studies book for the fourth grade, the degree of 

inclusion was higher in the curriculum of the Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia, which obtained 

a percentage of (52.94%), while the Jordan curriculum included a percentage of (47.6%), and for the 

emotional concepts (behavioral recommendation) in the Islamic Education Book for the fourth grade, 

the degree of inclusion was higher in the Jordan curriculum, which obtained a percentage of (64.06%). 

While the curriculum of the Kingdom of Saudi Arabia included a percentage of (35.94%), while the 

concepts of the Prophet’s biography in the Islamic Studies book for the fourth grade came with a very 

high rate of inclusion in the curriculum of the Kingdom of Saudi Arabia with a percentage of (91.89%) 

compared to the curriculum of Jordan with a percentage of (8.11%). From the grand total, the research 

recommended the equilibrium in the distribution of different Islamic concepts in Islamic education 

books for the primary stage. 

Keywords: Islamic concepts - primary stage - Islamic education curricula. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

190 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

في المملكة العربية السعودية والمملكة  دراسة مقارنة بين كتابي التربية اإلسالمية

 األردنية الهاشمية

 
 سعد نايف العتيبي

 جامعة القصيم

 

 
 الملخص

 

 العربية بالمملكة اإلسالمية التربية كتابي في المتضمنة المفاهيم في واالختالف التشابه أوجه عن الكشف إلى البحث هدف

 المجتمع وتكون المحتوى، تحليل أسلوب على معتمدا   الوصفي، المنهج الباحث واستخدم ، الهاشمية األردنية والمملكة السعودية

 الّصادر الهاشمية، األردنية والمملكة السعودية العربية المملكة في االبتدائي الرابع للصف اإلسالمية التربية كتابي من األصلي

 بطاقة الباحث واستخدم کاملة، الدراسة مجتمع كانت فقد العينة أما ،( م2021-2020) الدّراسي العام في التّعليم وزارة عن

 والمملكة السعودية العربية المملكة في االبتدائي الرابع للصف اإلسالمية التربية كتابي بين للمقارنة أعدها المحتوى؛ تحليل

 ،(النبوية السيرة الوجدانية، الفقهية، األصولية، العقائدية،)  المختلفة اإلسالمية المفاهيم تضمين مدى لمعرفة الهاشمية األردنية

  :اآلتي النحو على البحث نتائج أبرز وجاءت

 المملكة منهج في أعلى نسبة الرابع للصف اإلسالمية الدراسات كتاب في العقائدية المفاهيم لتضمين الكلي المجموع بلغ

 على األردن منهج تضمن بينما تكرار( 75) البالغ الكلي التكرار مجموع من%( 60) على حصلت والتي السعودية العربية

 األردن منهج في أعلى تضمين درجة الرابع للصف اإلسالمية الدراسات كتاب في األصولية المفاهيم وبلغت ،%( 40) نسبة

 للمفاهيم وبالنسبة ،%( 48.72) نسبة على السعودية العربية المملكة منهج تضمن بينما ،%(51.28) نسبة على حصلت والتي

 والتي السعودية العربية المملكة منهج في أعلى التضمين درجة جاءت الرابع للصف اإلسالمية الدراسات كتاب في الفقهية

( سلوكية تزكية) الوجدانية للمفاهيم وبالنسبة ،%(47.6) نسبة على االردن منهج تضمن بينما ،%(52.94) نسبة على حصلت

 نسبة على حصلت والتي األردن، منهج في أعلى التضمين درجة جاءت الرابع للصف اإلسالمية التربية كتاب في

 كتاب في النبوية السيرة مفاهيم أما ،%(35.94) نسبة على السعودية العربية المملكة منهج تضمن بينما ،%(64.06)

%( 91.89) بنسبة السعودية العربية المملكة منهج في جد ا عالية تضمين بنسبة جاءت الرابع للصف اإلسالمية الدراسات

 المفاهيم توزيع في االتزان في البحث وأوصى ، الكلي المجموع من%( 8.11) نسبة على الحاصل األردن بمنهج مقارنة

  .الدولتين في االبتدائية للمرحلة اإلسالمية التربية كتب في المختلفة اإلسالمية

 

 . اإلسالمية التربية مناهج - االبتدائية المرحلة -اإلسالمية المفاهيم: المفتاحية الكلمات

 

 

 المقدمة

أدى هذا التطور النفجارات عالمية  كافة الدول حول العالم، وقدإن العصر الحالي يتسم بالتطور المعرفي الهائل الذي تعيشه 

في التربية والفكر والثقافة للمجتمعات، مما نجم عنها تحوالت جوهرية في جميع النواحي، وألن العالم بات اليوم يعيش كقرية 

الحياة، ومنها الجانب التربوي صغيرة، فأضحى من السهل تبادل الثقافات بين الدول لتخطي المشكالت التي قد تواجه جوانب 

الذي ُحظي بمستوى متقدم وبارز من االهتمام حول العالم، وباألخص تطوير التعليم والمناهج والكتب التعليمية، الذي بات 

 ضرورة واجبة كونه األسلوب الذي يتمكن من أعداد الفرد بما يساعده من التصدي لمتطلبات العصر التكنولوجي.

سالمية من المناهج التعليمية التي تستحوذ على مكانة هامة بين المناهج والكتب التعليمية في كافة دول ومناهج التربية اإل

العالم، إذ تنجم هذه األهمية من أهمية الدين اإلسالمي في كافة المجتمعات، كونه يعد الركيزة األساسية في المجتمع وال سيما 

كل فرد االتسام بها، فالعقيدة اإلسالمية هي أساس بناء الفرد الصالح، ومن  بأنه من أبرز مصادر الثقافة التي يستوجب على

هذا الجانب فالتربية اإلسالمية ضرورية لتكوين مجتمع إسالمي صالح يبدأ بتربية النشئ والشباب تربية إسالمية سليمة 
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لعقيدة والسلوكيات)الطراونة والطراونة، وتزويدهم بالمفاهيم اإلسالمية باعتبارهم الدعامة األولى للنهوض بجيل متماسك في ا

 (.2544، ص2019

وبالرغم من ذلك إال أن كتب التربية اإلسالمية ما زالت تستند على األساليب التقليدية في التدريس، مما استوجب ذلك ضرورة 

وأساليب تدريسها وتقويمها،  مجاراة كتب التربية اإلسالمية والمفاهيم اإلسالمية التي تتضمنها للتطور التكنولوجي في محتواها

واالطالع على كل ما هو جديد في توظيف التقنيات المعاصرة لكن مع مراعاة خصوصية الهوية اإلسالمية في 

 (.5، ص2020المجتمع)الحجيلي، 

نوعية وهذا ما يبين دواعي التطوير لكتب التربية اإلسالمية ومدى ارتباطها بمظاهرة األزمة التعليمية والنظر للمستقبل و

المتعلم المرجو تجهيزه ليتفاعل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، والنظام التعليمي المتميز والناجح يرتكز في تطبيق 

استراتيجياته إلى مناهج واضحة ومتكاملة وشاملة تتالئم مع الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للدول من خالل الدراسة 

(. لذا سعت أغلبية الدول كالمملكة العربية السعودية والمملكة 144، ص2017خرى)جمعة، المقارنة للمنهج مع الدول األ

األردنية الهاشمية لتطبيق اإلصالح التعليمي للمناهج؛ من خالل تطوير كتب التربية اإلسالمية، والتوجه نحو إجراء إصالحات 

 في مقرراتها ومناهجها.

ا هائال    لعمل الدراسات المقارنة ما بين العديد من الدول في الميادين التعليمية التي تسعى لذا لوحظ في الفترة األخيرة انتشار 

إلى إظهار أوجه االختالف والتشابه )الضعف والقوة( بغاية التطوير واإلصالح، وإن فرص التطوير تزداد عندما عمل مقارنة 

والقيم، وأهمية الدراسة المقارنة تنجم من دورها في  بين الدول المتشابهة في الدين والعادات والتقاليد واألهداف والغايات

 (. 5، ص2019تطوير الكتب والمناهج واألنظمة التعليمية وحل المشكالت)الخيال وعبد الرحيم، 

كتاب التربية اإلسالمية والنظر في المفاهيم   على تطويركل من المملكة العربية السعودية واألردن وفي ضوء ذلك حرصت 

في السنوات األخيرة تطورا   كبيرا  في التقني، إذ شهدت كل منهما  لتطورات العصر الكتاب ومدى مالئمتها التي يتضمنها

الحالي، وبناء  على ذلك تسعى الدراسة الحالية لعمل مقارنة بين كتابي ، كي تتوافق مع العصر الكتب المدرسيةمجال تطوير 

ملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية وتوضيح أوجه االختالف التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في الم

 بينهما.

 مشكلة الدراسة

ا منها على تطوير الكتب والمناهج  إن العديد من الدول المتقدمة تتطلع باستمرار إلى مقارنة مناهجها بدول أخرى  حرص 

مفاهيم اإلسالمية في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي التعليمية، وتنبثق مشكلة الدراسة إلى التوجه إلى تطوير ال

 في المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية وبيان أوجه االختالف بينهما.

 وألن كتاب التربية اإلسالمية من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى تطوير دائم وخاصة ما يتعلق بالمفاهيم اإلسالمية التي

 التقنية لتطوراتل المناهج مواكبة( حيث بينت ضرورة 2017يتضمن عليها الكتاب؛ وهذا ما أكدت عليه دراسة )جمعة، 

(؛ إلى وجود 2021الميادين. وعالوة على ذلك، فقط أشارت نتائج دراسة الرشيدي والرشيدي والتويمر )الحاصلة في مختلف 

المعلمين في تدريس المفاهيم اإلسالمية ضعف التربية اإلسالمية الناجم عن تدني تحصيل طالب المرحلة االبتدائية في مادة 

( أهمية تطوير المفاهيم اإلسالمية في كتب الدراسات 2020بأساليب تدريس حديثة ومعاصرة. كما وبينت دراسة شاهين )

 اإلسالمية ومدى تضمنيها في محتوى الكتب اإلسالمية.

الحالية بالكشف عن المفاهيم اإلسالمية المتضمنة في كتابي التربية اإلسالمية للصف وفي ضوء ما سبق فقد اهتمت الدراسة 

م، انبثاق ا من اعتبار أن محتوى 2022الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية واألردن في الفصل األول الدراسي لعام 

ا من أهم كتاب التربية اإلسالمية أحد أبرز األطر التي تتم عن طريقها تربية ا لنشئ التربية اإلسالمية السليمة، والعتباره أيض 

المتغيرات التي تؤثر في حياة الطالب ومدى اكتسابهم للمفاهيم اإلسالمية، وهذا يتطلب إلى إجراء دراسة المقارنة كونه أمر 

اإلسالمية للصف الرابع  في غاية األهمية من أجل التعرف على نقاط الضعف في الكتاب وأوجه االختالف بين كتابي التربية

االبتدائي بالمملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية؛ وعليه فإن الدراسة الحالية ستجيب عن السؤال الرئيسي وهو: 
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ردنية ما أوجه التشابه واالختالف بين كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية والمملكة األ

 الهاشمية؟

 أسئلة الدراسة 

 ستجيب الدراسة عن األسئلة التالية:

 ما المفاهيم المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟

 الهاشمية ؟ما المفاهيم المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة األردنية 

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى  :

التعرف على أوجه التشابه واالختالف في المفاهيم المتضمنة في كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة 

 العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية.

 ة للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية.التعرف على المفاهيم المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمي

 التعرف على المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية.

 الدراسةأهمية 

 وتتحدد في الجانبين اآلتيين:

أوجه االختالف بين كتابي التربية اإلسالمية  النظرية في إلقاء الضوء على الدراسةاألهمية العلمية )النظرية(:  تتجلى أهمية 

في كل من المملكة ، وإفادة المتخصصين للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية

وتقديم مؤشرات للجهات  2022ئي للعام كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدابتطوير العربية السعودية واألردن 

والتصدي لتحديات والمملكة األردنية الهاشمية وإصالحها  السعودية المملكة العربية المسؤولة عن تطوير المناهج التعليمية في

 .2030التربية ومواكبة التطور المعرفي والتقني في ضوء معطيات رؤية المملكة 

ذات فائدة كبرى للمؤسسات التربوية المختلفة خاصة ه الدراسة الباحث أن تكون نتائج هذ األهمية العملية )التطبيقية(: يأمل

كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في كل من المملكة العربية السعودية الكشف عن نواحي الضعف إن وجدت في 

ما وقد تفيد الباحثين اآلخرين في إجراء المزيد من مواطن القوة وإبرازها؛ ك علىوالتعرف  والمملكة األردنية الهاشمية،

 . الدراسات المقارنة بين كتب التربية اإلسالمية وصفوف أخرى

 حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على تناول موضوع " دراسة مقارنة كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع 

لسعودية والمملكة األردنية الهاشمية"؛ حيث سيتم تناول كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية ا

 االبتدائي الفصل الدراسي األول في المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية.

 م في البلدين.2022ي الحدود الزمانية: طبقت الدراسة الحالية على طبعات كتب التربية اإلسالمية للعام الدراس

 مصطلحات الدراسة
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 دراسة مقارنة:

ا: "الدراسة المنظمة لثقافات الدول المختلفة بصفة عامة وألنظمة التربية بصفة خاصة، وما يتضح فيها من أوجه  اصطالح 

، 2018التشابه واالختالف، والقوى والعوامل التي وراءها، وذلك بهدف إصلىاح النظم التعليمية القومية وتطويرها")العامري، 

 (. 17ص

دراسة أوجه التشابه واالختالف بين كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة  إجرائي ا: هي علم يقوم على 

العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية، بهدف تحسين وتطوير المفاهيم اإلسالمية المتضمنة فيه، وتقديم الحلول 

 المستقبلية للتحديات التي تواجه تدريس هذه المفاهيم.   

 لمفاهيم اإلسالمية:ا

ا: " الكلمة أو المصطلح أو العبارة ذات الداللة الدينية اإلسالمية التي تقع في إطار عالقة الفرد بربه والنبي  صلى -اصطالح 

واألمور الغيبية ونفسه واآلخرين، وذلك كما يتصوره المتعلم عقلي ا وينفعل به وجداني ا" )الحراحشة والعليمات،  -هللا عليه وسلم

 (.6، ص2014

اجرائي ا: المفاهيم اإلسالمية ذات المفهوم العقائدي واألصولي والفقهي والوجداني؛ والتي تأتي ضمن عالقة الطالب بربه 

ورسوله وأمور الغيب والتوحيد والتعاون مع اآلخرين باألخالق، وفي هذه الدراسة سيتم توضيح أوجه االختالف بين كتابي 

لكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية للمفاهيم اإلسالمية المتمثلة في: )العقائدية، التربية اإلسالمية في المم

 األصولية، الفقهية، الوجدانية مفاهيم السيرة النبوية(. .

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوال : اإلطار النظري

 التربية اإلسالمية:

حتواها عملية تحسين وتطوير وتقويم ألداء األفراد وسلوكياتهم، ولذلك ألن األفراد تعتبر التربية اإلسالمية في مضمونها وم

خالل حياتهم اليومية يختلطون مع بعضهم البعض ويكتسبون الكثير من الممارسات والسلوكيات قد تكون بعضها صحيحة 

 (. 415، ص2017حها) عبد الفتاح، وبعضها خاطئة، ومن هنا يتجلى دور التربية اإلسالمية في تقويم هذه األخطاء وتصحي

كما وأن التربية اإلسالمية على ارتباط عميق باإلسالم وتعاليمه حيث أن هذه العالقة الوطيدة أدت بها لتكون محورا  أساسيا  

تعتبر أساس في األنظمة التعليمية، فضال  عن أن مبادئ التربية اإلسالمية ومفاهيمها العقائدية والفقهية واألصولية والوجدانية 

األنظمة التعليمية في العالم العربي واإلسالمي ومن هنا تتجلى فلسفة هذه األنظمة ونظرتها للكون وللحياة ولإلنسان)الحجيلي، 

 (.4، ص2020

ويعد منهج التربية اإلسالمية )الدراسات اإلسالمية( من المناهج التدريسية ذات المكانة البارزة في حياة الطالب لما لها من 

همية في زرع المفاهيم اإلسالمية العقائدية واألصولية والفقهية في نفوسهم وتوجيههم؛ وذلك ألنها تقوم على الدين اإلسالمي أ

وتضم أُصوال  فكرية وتربوية ووجدانية، وأساليب مرموقة، فهي بمثابة منهج يرنو إلى بناء اإلنسان والمجتمع المسلم، كما 

للمتعلم، وأن يتم اعداده للمستقبل فيأخذ منها ما هو ركيزة في حياته)الرشيدي وآخرون،  وتضم اإلعداد الروحاني والنفسي

 (. 60، ص2021

والهدف من تدريس منهج التربية اإلسالمية تزويد الطالب كيفية رسم حياتهم تبع ا للشريعة اإلسالمية باإلضافة إلحساسهم 

الطمأنينة؛ مما يتطلب ذلك من كافة القائمين على العملية التعليمية بأن بالسعادة واالبتعاد عن المشكالت الحياتية، والشعور ب

يجعلوا من العقيدة اإلسالمية والمفاهيم اإلسالمية قيمة في حياة الطالب كي تنعكس كافة على جميع سلوكياتهم؛ وال سيما في 

مادة التربية اإلسالمية ومفاهيمها اإلسالمية  بيئة مليئة بالتحوالت التقنية الهائلة والتي تزيد من أهمية االطالع على محتوى

 (.10، ص2020وخصائصها القابلة للتعامل مع هذه التحوالت)طوهري وعلي وإسماعيل، 
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وأن المفاهيم اإلسالمية تشكل الميثاق العقالني الذي يجمع بين العقيدة اإلسالمية كمنهج وبين سلوك األفراد وتعاملهم مع 

فرد على إدراك كبير بطبيعة تلك المفاهيم وماهيتها الدينية سيسهم ذلك في تنظيم سلوكيهم في بعضهم البعض، فكلما كان ال

 (. 6، ص 2014مختلف األمور والمواقف الحياتية وال سيما دورها في تقويم وضبط سلوك الفرد )الحراحشه والعليمات، 

تسهم في تقدم المجتمعات  تدة كل البعد عن إي انحرافاوبناء  على ما سبق يرى الباحث أن المفاهيم اإلسالمية السليمة والبعي

وتنقيتها من كل المفاهيم الخاطئة والبعيد عن عقدتنا الصحيحة، كما وتسهم في تربية األجيال التربية السليمة وتنمي الجوانب 

ساعد األفراد والطالب على  التصدي الدينية لديهم  كما يتطلبها الدين وثقافة المجتمع األصيل، باإلضافة إلى أن المفاهيم الدينية ت

ألي فكر دخيل أو تحريف أو تضليل لمفاهيم الدين الصحيح القويم، وتمثل هذه المفاهيم أداة معرفية جيدة لتنمية ما تحمله 

 التربية اإلسالمية من قيم ومفاهيم ومبادئ.

 مفهوم المفاهيم اإلسالمية:

( فإن 292، ص2012إلسالمية كٌل حسب وجهة نظره فمن وجهة نظر قنصوه )أشار العديد من الباحثين إلى مفهوم المفاهيم ا

المفاهيم اإلسالمية هي: " الكلمة أو المصطلح أو العبارة ذات الداللة الدينية اإلسالمية والتي تقع في إطار عالقة المتعلم 

وية، وذلك كما يتصوره المتعلم عقليا  وينفعل بالعقيدة أو العبادات أو المعامالت أو األخالق واآلداب اإلسالمية أو السيرة النب

 به وجدانيا  تبعا  للمرحلة العمرية التي يقع فيها". 

( بأنها: " الكلمات أو المصطلحات التي تشترك جميعا  في إظهار وتوضيح عالقة الفرد بربه 356، ص2020وعرفها أحمد)

وتقع في إطار عقله وتفكيره فيتفاعل معها ويتأثر بها وتوجه وبعقيدته اإلسالمية،  -صلى هللا عليه وسلم  -وبرسوله محمد 

 سلوكه إيجابيا  نحو نفسه ومجتمعه".

( المفاهيم اإلسالمية بأنها : عبارة عن مفاهيم تسهم في تنمية جميع جوانب شخصية الفرد 659، ص2021وقد عرف جاسم )

 أهداف اإلسالم في مجاالت الحياة كافة.  وتنظم سلوكه على أساس مبادئ وقيم اإلسالم وتعاليمهُ بغرض تحقيق

( بأنها" تلك المعاني واألحكام والقيم واآلداب واأللفاظ التي وردت في مقررات التربية 778،ص2020بينما عرف الزهراني )

 الصدق". اإلسالمية والمستمدة من الكتاب والسنة والتي يرمز لها بلفظ أو عبارة لها داللتها مثل الخشوع والدعاء والزكاة و

 المفاهيم الدينية اإلسالمية :

اختلفت المفاهيم اإلسالمية وتنوعت حسب مجاالت ورودها في التربية اإلسالمية منها المفاهيم العقائدية الخاصة بالصفات 

ءة واألعمال التي تعتبر أساس اإليمان باهلل عز وجل، وقد تكون مفاهيم أصولية متعلقة بالطهارة والنجاسة والوضوء وقرا

القرآن والمسح والتيمم.. ، ومنها مفاهيم فقهية خاصة بالعبادة والصالة والصوم والزكاة والحج، ومنها مفاهيم وجدانية تتعلق 

بالتوكل والتسبيح والذكر.. ومنها مفاهيم السيرة النبوية المتعلقة بوصف النبي والتعريف به وبنسبهُ وبأخالقهُ، وفيما يلي سيتم 

 هذه المفاهيم: توضيح كل مفهوم من

 المفاهيم العقائدية:

مفاهيم علمية ينبغي على اإلنسان المسلم أن يعتقدها في قلبه فقد أخبره هللا تعالى بها من خالل كتابه، أو من خالل وحيه إلى  

رسله وكتابه رسوله، وأصول العقائد التي بينها هللا عز وجل للمسلم وأمرنها باعتقادها هي اإليمان باهلل ومالئكتهُ وكتبه و

( 343، ص2020(. وعرفها موسى وشحاتة )24: 1/93وإليمان باليوم األخر واإليمان بالقدر خيره وشره) صحيح مسلم، 

بأنها: " اإليمان الذي ال يساوره شك بربوبية هللا، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، ومالئكتهُ، وكتبهُ، ورسوله،  واليوم اآلخر، 

 ما ثبت من أمور الغيب ، وأصول الدين كما وردت إلينا نقال  من الكتاب والسنة". والقدر خيره وشره، وسائر 

 المفاهيم األصولية: 

حيث أن الغاية من هذه المفاهيم هي معرفة األحكام الشرعية أي أحكام هللا تعالى في كافة أفعال العباد لما تتضمنه من عبادات 

لم بحدود هللا تعالى ويكون المكلف في المكان الذي أمره هللا به ويتجنب ومعامالت وعقوبات وغيرها وذلك حتى يلتزم المس
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معاصيه وما نهاه عنه، باإلضافة إلى أنه علم يرسم للمسلم الطريق الموصل إلى استنباط األحكام ويقدم له منهجا  واضحا  

 (. 29-28، ص2016ومستقيما  في كيفية االستنباط)عباس، 

مفاهيم األصولية بأنها" القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط األحكام الشرعية ( ال2، ص2018وعرف الزحيلي )

 العلمية من أدلتها التفصيلية". 

 المفاهيم الفقهية:

وهي المفاهيم التي تسهم في ضبط سلوكيات األفراد مع بعضهم البعض ومع هللا جل ذكرهُ ومن خالله يعرف الحالل من 

الصحيح من المسار الخاطئ في العبادات والمعامالت وهو علم يعتمد على مجموعة من القواعد  األحرام ومعرفة المسار

واألسس المتينة، وللفقه أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع حيث أن المسلم بحاجة إليه في كافة أمور الحياة وذلك ألن هذا 

ياة كبيرها وصغيرها، والسيما أن حياة اإلنسان المسلم في الوقت العلم هو تطبيق ألحكام التشريع اإلسالمي في كافة مسائل الح

(. وعرفها 487، ص2019الحاضر تفرض عليه أن يعرف حكم الشرع في األمور التي جدت في هذا العصر)السلخي، 

 المي". ( بأنها: " األحكام الشرعية العملية المتعلقة بفقه الطهارة المستمدة من مصادر التشريع اإلس9، ص2011سمور) 

 المفاهيم الوجدانية:

تسهم هذه المفاهيم في تنمية الفضائل األخالقية المتأصلة وتنمية الخير والحث على العمل الصالح، لذلك أو عمل قامت به 

التربية اإلسالمية الموجهة من هللا إلى نبيه هي تربية وجدانه من خالل تنقيتهُ من الشوائب وهذا أن دل على شيء فإنما يدل 

ى أهمية الوجدان في التربية اإلسالمية، فالوجدان هو المحرك الرئيسي للسلوك اإلنساني، وأن الهدف الرئيس للتربية عل

اإلسالمية هي تربية الفرد التربية الصالحة التي تضمن له الحياة الكريمة والسوية المليئة بطاعة هللا تعالى واالقتداء بالمنهج 

 (250، ص2019ريم بناء  على السلوك الصحيح)محمد، النبوي الذي جاء به الرسول الك

( التربية الوجدانية بأنها" مجموعة من العمليات التي تهتم بتنمية الجوانب الوجدانية لدى 175، ص2019وعرف رسالن )

 الفرد من مشاعر وعواطف وأحاسيس وانفعاالت، وتهذيبها وتوجيهها التوجه اإلسالمي السليم".

 مفاهيم السيرة النبوية: 

هي المفاهيم التي عالجت الكثير من األمور والقضايا والمواقف الحياتية، وأحد فروع التربية اإلسالمية التي أسهمت في 

من خالله معرفة الحالل والحرام وأمور االعتقاد، إنما  م، إال أن هذا العلم ال يت -صلى هللا عليه وسلم -توضيح حياة الرسول 

د ويؤخذ منها ما يتعلق باألخالق والقيم والمبادئ، وكيفية تسلسل األحداث التاريخية، وتكمن أهمية السيرة النبوية في أنها يستفا

ليست قصصا  وأخالقا  وآدابا  يقتدى بها وإنما دين يتعبد هللا من خاللها، فضال  عن أنها تتضمن كل نواحي الحياة اإلنسانية، 

مع أصحابه ومعاملته األوالد وغرس  -صلى هللا علي وسلم –أسلوب تربوي من حياة الرسول وعن طريقها يمكن استنباط 

صلى  -(  السيرة النبوية بأنها" تاريخ حياة محمد22، ص2019(.  وعرف الصغير)46، ص2007اإليمان في النفوس)كتبي، 

وأطوار دعوته ورسالته، وما بذلهُ من تضحيات  ، منذُ إرهاصات نبوته إلى وفاته، مرورا  بجميع مراحل حياته،-هللا عليه وسلم

 مع أصحابه في سبيل تبليغ دعوة هللا إلى الناس مع وصف دقيق لجميع غزواته وحروبه". 

 كتاب التربية اإلسالمية )الدراسات اإلسالمية(  للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية

السعودية في ضوء ما شهدته أثناء الفترة األخيرة من تغييرات طالت آثارها العملية أظهرت وزارة التعليم في المملكة العربية 

ا واسع ا بالمناهج التعليمية ومن أهمها منهج الدراسات اإلسالمية لمدى اتصالها  التعليمية بجميع عناصرها وأبعادها اهتمام 

ر من التساؤالت حول مدى مالئمة مناهج التربية بحياة األفراد والمجتمعات اإلسالمية، إذ نجم عن هذه التحوالت الكثي

اإلسالمية لمستويات الطالب في المملكة العربية السعودية في كافة المراحل التعليمية وخاصة المرحلة االبتدائية، إذ سعت 

ا يتوافق مع جاهدة المملكة العربية السعودية وفق ذلك إلجراء العديد من المحاوالت لتطوير كتاب الدراسات اإلسالمية بم

 (.120، ص2021تغيرات العصر التي أثرت على المجتمع السعودي)المالكي وحريري، 
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فقد عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تطوير المناهج في ضوء التجارب العالمية والمقارنة 

مية بشكل عام، وتطوير كتاب الدراسات اإلسالمية بشكل خاص؛ بالمناهج الحديثة ألجل االستفادة منها في تجويد العملية التعلي

ويعود ذلك إلى أن كتاب الدراسات اإلسالمية في المملكة العربية السعودية قد يواجه تدريسه صعوبات متعددة تمنع من تحقيق 

وب الحياة، كما ويعاني أهدافه بالشكل المنشود الذي يضمن الحفاظ على شخصية الطالب اإلسالمية،  جراء التغيرات في أسل

من ضعف في إقبال الطالب لتعلم المفاهيم اإلسالمية بسبب عدم مواكبته للتطورات التي اتبعت العصر التقني وخاصة في 

 (.359، ص2020الوقت الذي يحتاج لثبيت المفاهيم اإلسالمية في نفوس الطالب)عبد الكريم وقطب، 

، 2030ر الكتب والمناهج التعليمية عبر تبنيها لرؤية المملكة العربية السعودية لذا توجهت المملكة العربية السعودية لتطوي

والتي من أهدافها تطوير المناهج الدراسية لتصدي للصعوبات التي تواجه كتب الدراسات اإلسالمية، انبثاق ا من مفاهيم ومعايير 

وفي هذا المنوال، يشير كل من السحاري  (.5، ص2020وأسس عالمية حديثة تنسجم مع الشريعة اإلسالمية)الحجيلي، 

ا في مناهج المرحلة االبتدائية، إذ أن تطوير 713، ص2017والشملتي) ا خاص  ( إلى أن المملكة العربية السعودية أولت اهتمام 

ة في ظل ما تعيشه ع ملية التعليم كتاب الدراسات اإلسالمية لهذه المرحلة يعد من أهم األمور الواجب القيام بها بشكل دائم خاص 

 من إصالح تربوي مستمر.

ا في تعليم طالب هذه الفئة بأساليب جديدة لفهم المفاهيم  ا بارز  وكتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي يؤدي دور 

ألول/ اإلسالمية التي يتضمنها الكتاب، حيث يتضمن كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي / الفصل الدراسي ا

 م من:1443-2021

: التوحيد: ويضم:   أوال 

 وأنواعه. دالوحدة األولى: التوحي

 الوحدة الثانية: العبادة وأنواعها

 ثاني ا: الحديث والسيرة. ويضم:

 الوحدة األولى: التعريف بالنبي.

 الوحدة الثانية: بيت النبي.

 ثالث ا: الفقه والسلوك: ويضم:

 الوحدة األولى: أقسام المياه

 الوحدة الثانية: الوضوء والطهارة.

 الوحدة الثالثة: المسح على الخفين والجوربين.

 الوحدة الرابعة: التيمم.

 أهداف كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية

يهدف كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع إلى تحقيق عدد من األهداف الرئيسية التي يمكن إيجازها فيما يلي)وزارة 

 (: 2021التربية والتعليم السعودية، 

 الحفاظ على الفطرة اإلسالمية وتنميتها من خالل تعريف اإلنسان بمن خلقه وإقامة العالقة بينهما على أساس األلوهية.
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 وحياته وبيته وزوجاته وأهله. -صلى هللا عليه وسلم –ف الطالب بالحديث وسيرة الرسول تعري

 العمل على تحسين سلوك الطالب وبنائه بحيث يتكيف مع السلوك واالتجاهات اإلسالمية.

 تهيئة الطالب واعداده بحيث يكون قادرا  على التصدي لمتطلبات الحياة ومشكالتها.

 الصالح الذي تستند أسسه على الشريعة اإلسالمية بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة.بناء المجتمع اإلسالمي 

العمل على غرس القيم اإليمانية والوجدانية في نفوس الطالب منذ الصغر كوحدة اإلنسانية والمساواة بين البشر، واإلخالص،  

 والتوكل على هللا، واالستقامة والمبادرة إلى الخيرات.

 الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعوديةفلسفة كتاب 

تنطلق فلسفة كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي للفصل الدراسي األول في المملكة العربية السعودية من علم 

وباآلداب الشرعية،  -ى هللا عليه وسلمصل –التوحيد)فهم العقيدة اإلسالمية(، وعلم الحديث)تعريف المتعلم بسنة الرسول 

واألخالق الكريمة(،  وعلم الفقه)األحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، وما يقوم به في حياة من معامالت(، وإن كتاب الدراسات 

ا يراعي المنهج  اإلسالمي اإلسالمية في السعودية يحتوي على هذه العلوم والتي تقرر تدريسها وفق ا ألهداف معينة، وأيض 

ا بتنوع محتواها، من أجل تيسير فهمها واستيعابها بكل سهولة، فهي تراعي  الفروق الفردية بين الطالب، إذ اتسمت أيض 

توظيف األساليب واالشكال والوسائل المتعددة؛ مما تزيد من المتعة والتشويق للطالب نحو تعلم الدراسات اإلسالمية، وتساعده 

معارف والغايات التربوية المرجو تحقيقها من خالل طالقة المناقشة والحوار وضرب األمثلة  على استيعابها، وترسيخ ال

 (.2021)وزارة التربية والتعليم السعودية، 

 كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية

بإعداد وتأليف وتطوير الكتب والمناهج الدراسية باعتباره من  اهتمت وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية

أبرز مسؤولياتها، لذا تبنت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للمناهج خطة التطوير القائمة على إعداد مناهج جديدة ومعاصرة 

لم من ملقن إلى ميسر للتعليم، تلبي متطلبات العصر عبر التركيز على دور المتعلم في العملية التعليمية وتحويل دور المع

وتضيق الثغرة الرقمي من خالل تطوير النظام التعليمي في األردن مقارنة باألنظمة التعليمية المتقدمة، لذا برزت الحاجة 

، 2019لتطوير تربوي شامل وباألخص تطوير المناهج الدراسية ومنها كتاب التربية اإلسالمية)الطراونة والطراونة، 

 (.2558ص

بثاق ا من الرؤية الملكية السامية، فاستمر المركز الوطني في المملكة األردنية الهاشمية في تطوير المناهج الدراسية من أجل وان

تحقيق التعليم النوعي المتميز، واستناد ا على ذلك  فقد جاء كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي متوافق ا مع فلسفة 

ا متوافق ا مع خطة تطوير التعليم في المملكة األردنية الهاشمية، ومحقق ا للمضامين وسياسة التربية والت عليم في األردن، وأيض 

الخاصة باإلطار العام والخاص للتربية اإلسالمية ومفاهيمها ومعاييرها ومؤشرات أدائها، التي تكمن في تهيئة جيل مسلم 

ا بالرؤى اإلسالمية  ومؤمن بربه وبرسوله وكتابه، وصاحب شخصية ايجابية معتدلة ومتوازنة، ومعتز بانتماءه للوطن، وملتزم 

للكون واإلنسان والحياة، ومتمثل باألخالق الكريمة، والقيم اإلسالمية األصيلة، وملم لجميع مهارات القرن الحادي 

 (.2021والعشرين)وزارة التربية والتعليم األردنية/ المركز الوطني لتطوير المناهج، 

ا في تعليم طالب هذه الفئة  وكتاب ا بارز  التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة االردنية الهاشمية يؤدي دور 

بأساليب معاصرة لفهم المفاهيم اإلسالمية التي يتضمنها الكتاب، حيث يتألف كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي 

 م من أربع وحدات وهي:2021-1443الفصل الدراسي األول/  /

 الوحدة األولى: خالقي العظيم.

 .-صلى هللا عليه وسلم -الوحدة الثانية: قدوتي نبينا محمد
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 الوحدة الثالثة: صالتي حياتي.

 : أرتقي بأخالقي.الوحدة الرابعة

 أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية

كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية يدعم من مهارات البحث وعمليات  إن محتوى

التعلم كالمالحظة والتصنيف، والترتيب، والتسلسل، والمقارنة، والتواصل، ويراعي الفروق الفردية بين الطالب، وتنمية 

ت بشكل تفاعلي بحيث يصل الطالب بمعلمه بنفسه وعبر استنتاجاته مهارات حل المشكالت، وتوظيف المهارات والقدرا

بتيسير وتوجيه من المعلم، وذلك بهدف تحقيق أهداف الكتاب بشكل يتوافق وظروف البيئة التعليمية التعلمية، وانتقاء األساليب 

لتعليم األردنية/ المركز الوطني التي تسهم في تسطير أفضل األعمال والممارسات لتنفيذ الدرس وتقييمها)وزارة التربية وا

 (.2021لتطوير المناهج، 

يهدف كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي إلى تحقيق عدد من األهداف الرئيسية التي يمكن إيجازها فيما 

 (: 2021يلي)وزارة التربية والتعليم األردنية/ المركز الوطني لتطوير المناهج، 

 ءة القرآن الكريم وتالوته.أن يتعلم الطالب قرا

 تعريف الطالب بأن القرآن الكريم المصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي.

 تربية الجيل المسلم وإعداده للتمسك بكتاب هللا تعالى والمحافظة عليه.

 تنشئة الطالب على عقيدة التوحيد نشأة سليمة.

 لطالب.زرع المفاهيم األصولية للعقيدة اإلسالمية في نفوس ا

 التأكيد على ربوبية هللا تعالى ووحدانيته من خالل اآليات القرآنية.

 زرع محبة هللا تعالى والخوف منه في نفوس الطالب.

 تقديم الصورة المتكاملة للطالب عن هدى االسالم في تنظيم حياتهم وسلوكهم.

 تنمية الصفات الفاضلة ومكارم األخالق لدى الطالب.

 العبادات المالئمة لهم. تعريف الطالب بأحكام

 تدريب الطالب على أداء العبادات وتعويدهم على احترامها.

 إكساب الطالب للقيم والسلوكيات واآلداب اإلسالمية المالئمة لهم.

 تعريف الطالب بمكانة الدين اإلسالمي.

 تنشئة الطالب على محبة الدين اإلسالمي واالعتزاز به.

 إلسالمية واالنتماء لها.تنشئة الطالب على محبة األمة ا

 فلسفة كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية.
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تنطلق فلسفة كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي للفصل الدراسي األول في المملكة األردنية الهاشمية من فلسفة 

ة من الدستور األردني والحضارة العربية اإلسالمية المتمثلة في األسس الفكرية، كاإليمان التربية وأهدافها في األردن والمنبثق

باهلل تعالى، والمثل العليا، وإن االسالم هو النظام الفكري والسلوكي يحترم الفرد ويعلي من مكانته ويحفزه على العمل والعلم 

ا االسالم النظام القيمي الذي يتيح القيم والمبادئ واألسس الصالحة السليمة التي تشكل ضمير االنسان)وزارة  واألخالق، وأيض 

(. كما وتنبثق من النظرية البنائية في تأليفه، التي تمنح المتعلم الدور الكبير 2022التربية والتعليم/ نظام التعليم في األردن، 

ى التكاملي بين التربية اإلسالمية والمناهج في العملية التعليمية وزيادة خبراته والتوسع بها، باإلضافة إلى إبراز المنح

 (. 2021األخرى)وزارة التربية والتعليم األردنية/ المركز الوطني لتطوير المناهج، 

 ثاني ا: الدراسات السابقة

على العديد من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة، من أجل إعطاء خلفية وافية لموضوع  باالطالعقام الباحث 

 الزمني من األحدث إلى األقدم، وذلك على النحو التالي: لتسلسلهاهذه الدراسة، والتي عرضها وفق ا 

 : الدراسات المتعلقة بكتاب التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية

( بعنوان: " تقويم محتوى مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بالمملكة 2020دراسة طوهري وعلي واسماعيل )

 العربية السعودية في ضوء قيم المواطنة ".

ملكة العربية في المرحلة الثانوية بالم اإلسالميةتحديد قيم المواطنة الواجب توافرها في مقررات التربية هدفت هذه الدراسة إلى 

السعودية، وتحديد مدى توافرها في هذه المقررات، و استخدم البحث المنهج الوصفي، وتمثلت أدواته في قائمة بقيم المواطنة، 

 .، والثقافيواالقتصادي، واالجتماعيالمجال السياسي،  :؛ وهيمجاالتقيمة فرعية موزعة على أربعة  ( 65)تكونت من 

بالمرحلة الثانوية وتمثلت في مقرري الحديث  اإلسالميةوبطاقة تحليل المحتوى، وتم تطبيقها على عينة من مقررات التربية 

( 175) بتكرار (والحديث الثاني األولالحديث )والحديث الثاني. وتوصل البحث إلى توافر قيم المواطنة في عينة البحث  األول

: قيم المجال األولىالمرتبة ، وكانت بدرجة توافر منخفضة، وجاء ترتيبها كاآلتي: من مجمل قيم المواطنة في المقرر

٪( والمرتبة الثالثة: قيم المجال السياسي 52.51)بنسبة  االقتصادي٪( و المرتبة الثانية: قيم المجال 67.75)بنسبة  االجتماعي

وركزت المقررات على المحتوى العلمي دون  %)67.55)٪( والمرتبة الرابعة: قيم المجال الثقافي بنسبة 75.55)بنسبة 

 .الجاد بقيم المواطنة االهتمام

( بعنوان: " مدى تضمين مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية للمفاهيم 2017دراسة السحاري والشملتي )

 والقضايا البيئية من منظور إسالمي وطرائق عرضها )دراسة تحليلية(".

الدراسة إلى التعرف إلى المفاهيم والقضايا البيئية التي يمكن تضمينها في مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة هدفت هذه 

االبتدائية، والكشف عن مدى تضمن هذه المقررات لهذه المفاهيم والقضايا البيئية، والتعرف على طرائق عرضها، طبقت هذه 

ا ونشاط ا للتربية اإل48الدراسة على ) سالمية بالمرحلة االبتدائية، وتضمنت هذه المقررات )التوحيد، الفقه والسلوك، ( مقرر 

ه(، وتم جمع البيانات من خالل بطاقة التحليل تكونت 1437-1436الحديث والسيرة( للفصل األول والثاني من العام الدراسي )

ا وقضية بيئية فرعية، واعتمدت الدراسة على ا33من محورين رئيسين و) لمنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت نتائج ( مفهوم 

الدراسة إلى أن أعلى نسبة للمفاهيم كانت لصالح مقررات الصف الخامس االبتدائي يليها مقررات الصف الرابع، ثم مقررات 

ت الصف الثاني، وأقل نسبة للمفاهيم كانت بمقررات الصف السادس االبتدائي، وهناك بعض المفاهيم البيئية لم ترد في مقررا

التربية اإلسالمية، كما أشارت النتائج إلى عدم توافر هذه المفاهيم والقضايا البيئية في مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة 

ا بين طرائق عرض المفاهيم والقضايا البيئية في جميع  االبتدائية بالشكل المطلوب، كما توصلت إلى أن هناك تفاوت ا كبير 

 للمرحلة االبتدائية لجميع الصفوف الدراسية. مقررات التربية اإلسالمية

 الدراسات المتعلقة بكتاب التربية اإلسالمية في األردن : 

( بعنوان: " دراسة مقارنة بين منهج التربية اإلسالمية للصف الرابع في المملكة 2019دراسة الطراونة والطراونة )

 في الجمهورية التركية في مجالي البناء والتنفيذ ". األردنية الهاشمية ومنهج الثقافة الدينية وعلوم األخالق
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هدفت هذه الدراسة إلى للمقارنة بين منهج التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي في المملكة األردنية الهاشمية ومنهج 

ت عينة الدراسة على الثقافة الدينية وعلوم األخالق للصف الرابع في الجمهورية التركية في مجالي البناء والتنفيذ، واحتو

المنهج األردني للتربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي والمنهج التركي للتربية اإلسالمية للصف الرابع للعام الدراسي 

م، وطبقت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وأجابت الدراسة عن أسئلة عبر الرجوع إلى الوثائق والمراجع 2016/2017

السابقة ذات الصلة ودراستها وتحليلها، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن وزارة التربية والتعليم األردنية واستعراض الدراسات 

ا في بناء وتنفيذ منهج التربية اإلسالمية مع توجهات اإلطار العام للمناهج التعليمية، كما أظهرت  أظهرت إلى حد ما التزام 

ا في منهجها مع  ا التزام  اإلطار العام لمنهج الثقافة الدينية، كما أظهرت النتائج أن السلطة المشرفة على المناهج التركية أيض 

ا في تأهيل المعلم في كال البلدين  ا كبير  بناء وتخطيط المناهج في سلطة مركزية في األردن وتركيا، كما أظهرت النتائج اهتمام 

جتماعي على حساب بقية الجوانب األخرى على العكس وخالل الخدمة، كما أن المنهج التركي ركز على الجانب األخالقي واال

 من المنهج األردني الذي ركز على العديد من النواحي بشكل متالئم مع الفئة العمرية للصف الرابع األساسي.

( بعنوان: " تأثير تدريس التربية اإلسالمية باستخدام التقنيات التعليمية على تنمية 2014دراسة الحراحشة والعليمات )

 بعض المفاهيم الدينية لدى تالميذ الصف الخامس األساسي باألردن".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تدريس التربية اإلسالمية باستخدام التقنيات التعليمية على تنمية بعض القيم الدينية 

عت على قسمين من أقسام الصف ( طالبة وز60لدى تالميذ الصف الخامس األساسي باألردن، وتكونت عينة الدراسة من )

(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 30(، والثاني يمثل المجموعة الضابطة )30الخامس، واحد منهم يمثل المجموعة التجريبية )

ا يجمع بين أكثر من حاسة في وقت  استخدام التقنيات التعليمية في التدريس من األساليب التي تجعل التالميذ يتعلمون تعلم 

ن التالميذ يميلون إلى التنويع وخاصة استخدام الحاسوب التعليمي، وأظهرت نتائج الدراسة إلى تفوق تالميذ المجموعة واحد أل

 ق البعدي عنه في التطبيق القبلي.التجريبية التي درست باستخدام التقنيات التعليمية في مقياس القيم الدينية اإلسالمية في التطبي

 منهجية الدراسة

ا للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم عرض منهجية الدراسة، يتضمن هذا  الفصل عرض 

وعينتها، ووصف ألداة لدراسة وإجراءات التأكد من صدقها وثباتها ومن ثم إجراءات تنفيذها، كما يتضمن الفصل األسلوب 

 حصائية.اإلحصائي الذي استخدم لمعالجة وتحليل البيانات اإل

في هذه الدراسة لمالءمته ألهدافها،  المحتوى تحليلبأسلوب الدراسة الحالية على المنهج الوصفي  تاعتمد الدراسة:منهج 

لدراسة مقارنة كتابي التربية اإلسالمية للصف  لما يحققه من وصف منظم وموضوعي ودقيق، بإعطاء تصنيف كمي ونوعي

 .ة السعودية والمملكة األردنية الهاشميةالرابع االبتدائي في المملكة العربي

ي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية والمملكة تكونت عينة الدراسة من كتاب الدراسة:عينة 

 (.م2021-2020، الّصادر عن وزارة التّعليم في العام الدّراسي )األردنية الهاشمية

كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع  للمقارنة بينالباحث  أعدهاتحليل محتوى  بطاقةداة الدراسة من تكونت أ الدراسة:أداة 

 وتكونت فئات التحليل من المفاهيم التالية لبناء األداة : .االبتدائي في المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية

 المفاهيم العقائدية.

 المفاهيم األصولية.

 المفاهيم الفقهية.

 المفاهيم الوجدانية.

 المفاهيم السيرة النبوية.
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وتمت عملية التحليل من خالل تحليل األفكار والكالم المتعلق بهذه المفاهيم وتحديد رقم الصفحة التي ورد ذكر الفكرة أو الكلمة 

 فيها.

هم تم األخذ بتوصياتوبعد اطالعهم عليها ، على عدد من مشرفي التربية اإلسالمية تم عرُض أداة الدراسة : صدق األداة

فيما يتعلق بدقة الفئات ووضوحها، وانتمائها للمجال، ومراعاتها للفئة العمرية، وبعد الحذف واإلضافة والتعديل وتعليقاتهم 

 (.1%( فأكثر، وقد خرجت األداة بصورتها النهائية كما هو موضح في الملحق رقم )80حصلت على نسبة اتفاق )

ي التربية اإلسالمية للصف الرابع تحليل وحدةٍ واحدةٍ من الفصل األول من كتابمقارنة للتأكد من ثبات األداة تم : األداة ثبات

المشرف التربوي، حيث تم االتفاق على و من قبل الباحث االبتدائي في المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية

 يل في ضوء فئات التحليل.كيفية التحليل، ومن ثم التحل

 :التاليةلى وجود نسبة اتفاق مقبولة بين المحللين، حيث تم استخراج معامل الثبات وفق معادلة هولستي إأشارت نتائج التحليل 

CR=2*M/N1+N2 

CR=2*33/33+37=0.942 

 وهذا يجعله مقبوال ألغراض الدراسة. 0.942وقد بلغ معامل الثبات 

 إجراءات الدراسة

 .االطالع على الدراسات العربية واألجنبية واألدب التربوي ذات الصلة بالدراسة الحالية 

 .صياغة أسئلة الدراسة بحيث تمثل هذه األسئلة أهداف الدراسة ومشكلتها 

  المفاهيم اإلسالمية.تحليل المحتوى، باالعتماد على  بطاقةإعداد أداة الدراسة وهي 

  ةبالمفاهيم اإلسالميتجهيز قائمة . 

 المعالجة اإلحصائية 

 للتعرف على أوجه االختالف بين كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة التكرارات والنسب المئوية ،

 العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية.

 ألداة الدراسة. لحساب معامل الثبات، معادلة هولستي للثبات 

 
 وتفسيرهاتحليل النتائج 

لتحليل نتائج الدراسة، واإلجابة عن كل سؤال باستخدام الطرق اإلحصائية التي اعتُمدت في منهجية  ا  يتضمن هذا الفصل عرض

 الدراسة من خالل حساب التكرارات والنسب المئوية، فيما يلي عرض لهذه النتائج.

 عرض نتائج الدراسة

 سات اإلسالمية للصف الرابع االبتدائية بالمملكة العربية السعودية واألردن.درجة تضمين المفاهيم اإلسالمية في كتاب الدرا

 (: المفاهيم العقائدية1جدول )
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 المجموع الكلي الدولة المفهوم الرقم

 األردن المملكة السعودية

 % ك % ك % ك

 %20 15 %0 0 %20 15 الشهادتين 1

 %33.3 25 13.3 10 %20 15 االيمان باهلل 2

 %1.33 1 1.33 1 %0 0 االيمان بالرسل 3

 %1.33 1 1.33 1 %0 0 االيمان بالمالئكة 4

 %13.3 10 13.3 10 %0 0 االيمان بالكتب السماوية 5

 %26.70 20 6.70 5 %20 15 توحيد األسماء والصفات 6

 %1.33 1 1.33 1 %0 0 الوحي 7

 %0 0 %0 0 %0 0 عالم الغيب 8

 %2.70 2 2.70 2 %0 0 الجنة والنار 9

 %0 0 %0 0 %0 0 الحياة والموت 10

 100 75 %40 30 %60 45 المجموع الكلي 

( أن المجموع الكلي لتضمين المفاهيم العقائدية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع جاءت بنسبة 1يظهر من الجدول )

%( من مجموع التكرار 60( تكرار أي بنسبة )45)تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على 

 %( من المجموع الكلي.40( تكرار أي بنسبة )30( تكرار بينما تضمن منهج األردن )75الكلي البالغ )

( أن تضمين المفاهيم العقائدية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )الشهادتين، االيمان 1يظهر من الجدول )

توحيد األسماء والصفات( جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على تكرارات باهلل، 

 أعلى لهذه المفاهيم في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من األردن.
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الرابع للمفاهيم )عالم الغيب، الحياة ( أن تضمين المفاهيم العقائدية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف 1يظهر من الجدول )

والموت( جاءت بنسبة تضمين متساوية في منهج المملكة العربية السعودية ومنهج األردن حيث حصلت هذه المفاهيم على 

 تكرار متساٍو في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع لكال الدولتين.

ي كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )االيمان بالرسل، ( ان تضمين المفاهيم العقائدية ف1يظهر من الجدول )

االيمان بالمالئكة، االيمان بالكتب السماوية، الوحي، الجنة والنار( جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج األردن والتي حصلت 

 لمملكة العربية السعودية.على تكرارات أعلى لهذه المفاهيم في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من دولة ا

بتكرار  تجاء التي في المملكة العربية السعودية الدراسات اإلسالميةفي كتاب المفاهيم العقائدية أن ويمكن ان تعود نتيجة 

مهبط الوحي ومنبع الرسالة، لذا منحت مادة الدراسات اإلسالمية في المرحلة  أن المملكة العربية السعودية مرة إلى( 45)

ا؛ وذلك ألن المجتمع السعودي مجتمع إسالمي بحت لديه قيم وعادات وتقاليد إسالمية وأخالقية، وأن األساس ا كبير  ية اهتمام 

فلسفة المنهج منبثقة من خصائص العقيدة اإلسالمية، كما أن اهتمامها بالمفاهيم العقائدية وتضمينها بكتب الدراسات اإلسالمية 

الفرد المسلم منذ الصغر بحيث تكون شخصية متزنة ولديها معرفة بمفاهيم العقيدة بتأكيدها  ينبثق من كونها تهتم ببناء شخصية

عليه أفضل الصالة  -على مفهوم الشهادتين، االيمان باهلل، توحيد األسماء والصفات، ومصدرها كتاب هللا عزوجل وسنة نبيه

 ي ظل العصر التقني الحديث.، وأن تكون محصنة من أي أفكار دخيلة على المجتمع ف-وأتم التسليم

كما يمكن ان ترجع نتيجة أن تضمين المفاهيم العقائدية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي في األردن التي 

( مرة إلى أن عدم عناية األردن الكافية بمنهج التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي وتضمينه للمفاهيم 30جاءت بتكرار )

العقائدية، مما يدل ذلك على اقتصار مطوري المناهج بذكر هذه المفاهيم بشكل مبسط وموجز مما يعكس وجود ضعف في 

المنهج لموضوع المفاهيم العقائدية )الشهادتين، االيمان باهلل، توحيد األسماء والصفات(، وذلك كونهم يروا بأن التوسع في هذه 

للطالب إال أنها ركزت على أركان االيمان: االيمان بالرسل، االيمان بالمالئكة، االيمان  المفاهيم ال يتناسب مع الفئة العمرية

 بالكتب السماوية، الوحي، الجنة والنار.

 (: المفاهيم األصولية2جدول )

 المجموع الكلي الدولة المفهوم الرقم

 األردن المملكة السعودية

 % ك % ك % ك

 %12.82 10 %6.41 5 %6.41 5 الطهارة 1

 %11.54 9 %7.69 6 %3.85 3 النجاسة 2

 %28.20 22 %6.41 5 %21.79 17 الوضوء 3

 %12.82 10 %12.82 10 %0 0 قراءة القرآن )التالوة( 4

 %0 0 %0 0 %0 0 آداب قضاء الحاجة 5
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 %3.85 3 %0 0 %3.85 3 تعريف الخف والجورب  6

 %6.41 5 %0 0 %6.41 5 المسح 7

 %6.41 5 %0 0 %6.41 5 التيمم 8

 %8.97 7 %8.97 7 %0 0 آداب النوم واالستيقاظ 9

 %0 0 %0 0 %0 0 الفدية 10

 %8.97 7 %8.97 7 %0 0 النظافة 11

 %100 78 %51.28 40 %48.72 38 المجموع الكلي 

للصف الرابع جاءت  ( أن المجموع الكلي لتضمين المفاهيم األصولية في كتاب الدراسات اإلسالمية2يظهر من الجدول )

%( من مجموع التكرار الكلي البالغ 51.28( تكرار أي بنسبة )40بنسبة تضمين أعلى في منهج االردن والتي حصلت على )

 %( من المجموع الكلي.48.72( تكرار أي بنسبة )38( تكرار بينما تضمن منهج المملكة العربية السعودية )78)

هيم االصولية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )الوضوء، تعريف ( أن تضمين المفا2يظهر من الجدول )

الخف والجورب، المسح، التيمم( جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على تكرارات 

 أعلى لهذه المفاهيم في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من دولة األردن

    

( أن تضمين المفاهيم االصولية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )الطهارة، آداب 2يظهر من الجدول )

قضاء الحاجة، الفدية( جاءت بنسبة تضمين متساوية في منهج المملكة العربية السعودية ومنهج االردن حيث حصلت هذه 

 الدراسات اإلسالمية للصف الرابع لكال الدولتين.المفاهيم على تكرار متساو في كتاب 

( أن تضمين المفاهيم األصولية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )النجاسة، قراءة 2يظهر من الجدول )

تكرارات  القرآن )التالوة(،آداب النوم واالستيقاظ، النظافة( جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج األردن والتي حصلت على

 أعلى لهذه المفاهيم في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من دولة المملكة العربية السعودية.

التربية اإلسالمية في األردن جاءت أعلى من المملكة العربية السعودية  في كتابويمكن أن تعود نتيجة أن المفاهيم األصولية 

األردن انطلقوا من مفاهيم التأصيل وتضمينها في المنهج ايمان ا منهم بضرورة ( مرة، إلى أن مطوري المنهج في 40بتكرار )

تعريف طالب المرحلة االبتدائية)التأسيسية( بآداب الوضوء والطهارة، آداب قضاء الحاجة، مما له أثر كبير على حياة الطالب 

 في الوقت الحالي والمستقبلي.

الدراسات اإلسالمية التي  في كتابالمفاهيم األصولية  ود هذه النتيجة إلى أن بينما في المملكة العربية السعودية من أن تع

( مرة، من الممكن أن يعزى إلى انطالق مطوري المنهج من مفاهيم أصول الدين في المنهج وأفردت لها 38جاءت بتكرار )

لتيمم( على الرغم من أهمية ذلك أربع وحدات دراسة في دراسة الفقه والسلوك )الوضوء، تعريف الخف والجورب، المسح، ا

إال أن المنهج أسهب في تضمين هذه المفاهيم وأن التوسع فيها ال يناسب الفئة العمرية للطالب )طالب الصف الرابع االبتدائي( 

 وأنه ينبغي ذكرها في الصفوف والمراحل التعليمية التالية للمرحلة االبتدائية.
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 (: المفاهيم الفقهية3جدول )

 المجموع الكلي الدولة المفهوم الرقم

 األردن المملكة السعودية

 % ك % ك % ك

 %61.7 21 %14.71 5 %47.06 16 العبادة 1

 %35.29 12 %32.35 11 %2.94 1 الصالة 2

 %0 0 %0 0 %0 0 الزكاة 3

 %0 0 %0 0 %0 0 الصوم 4

 %2.94 1 %0 0 %2.94 1 الحج 5

 %100 34 %47.06 16 %52.94 18 المجموع الكلي 

( أن المجموع الكلي لتضمين لمفاهيم الفقهية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع جاءت بنسبة 3يظهر من الجدول )

%( من مجموع التكرار 52.94( تكرار أي بنسبة )18تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على )

 %( من المجموع الكلي.47.6( تكرار أي بنسبة )16بينما تضمن منهج االردن )( تكرار 34الكلي البالغ )

( أن تضمين المفاهيم الفقهية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )العبادة، الحج( جاءت 3يظهر من الجدول )

أعلى لهذه المفاهيم في كتاب الدراسات بنسبة تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على تكرارات 

 اإلسالمية للصف الرابع من دولة األردن

    

( أن تضمين المفاهيم الفقهية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )الزكاة، الصوم( 3يظهر من الجدول )

حيث حصلت هذه المفاهيم على تكرار متساو  جاءت بنسبة تضمين متساوية في منهج المملكة العربية السعودية ومنهج االردن

 في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع لكال الدولتين.

( أن تضمين المفاهيم الفقهية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم )الصالة( جاءت بنسبة 3يظهر من الجدول )

على لهذا المفهوم في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع تضمين أعلى في منهج األردن والتي حصلت على تكرارات أ

 من دولة المملكة العربية السعودية.

بتكرار  تجاءالتي في المملكة العربية السعودية  الدراسات اإلسالميةفي كتاب المفاهيم الفقهية أن ويمكن أن تعود هذه نتيجة 

فقه اإلسالمي أحد فروع منهج الدراسات اإلسالمية الذي يهتم بدراسة تعتبر ال ، إلى أن المملكة العربية السعوديةمرة( 18)

العبادات الحج والصالة والصوم والزكاة والمعامالت األخالقية التي ال بد على الفرد من تعلمها منذ المراحل األولى للتعليم، 

م والسنة النبوية لرسم الطريق الصحيح كونها ضرورة تحتاجها طبيعة الدين واللغة والبشر والحياة والمدعمة بالقرآن الكري
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للطالب وأن يتم تنشئتهم التنشئة اإلسالمية السليمة وغرسها في نفوسهم، وهذا يدل على أن مطوري المناهج اهتموا بهذه 

المفاهيم بشكل يحقق االهداف والسياسات التربوية للمناهج السعودية وللمواطن السعودي، ومدى توافقها مع االتجاهات 

 يثة.الحد

( مرة، من الممكن أن إلى أن األردن بالرغم 16في األردن التي جاءت بتكرار ) التربية اإلسالميةفي كتاب أما المفاهيم الفقهية 

من اهتمامها بمنهج التربية اإلسالمية إال أنها تطرقت للمفاهيم الفقهية بشكل بسيط وموجز مما يدل ذلك على وجود ضعف في 

 فاهيم، وأن االسهاب في تفاصيل المفاهيم الفقهية كالحج والصوم والزكاة ال يناسب هذه الفئة العمرية.تقديم المنهج لهذه الم

 (:مفاهيم وجدانية )تزكية سلوكية(4جدول )

 المجموع الكلي الدولة المفهوم الرقم

 األردن المملكة السعودية

 % ك % ك % ك

 %0 0 %0 0 %0 0 التوكل 1

 %4.69 3 %3.13 2 %1.56 1 التسبيح 2

 %4.69 3 %3.13 2 %1.56 1 الذكر 3

 %4.69 3 %4.69 3 %0 0 اليقين باهلل 4

 %10.94 7 %7.81 5 %3.13 2 محبة هللا 5

 %14.06 9 %10.94 7 %3.13 2 الخوف من هللا 6

 %3.13 2 %0 0 %3.13 2 الرجاء 7

 %14.06 9 %10.94 7 %3.13 2 التقوى 8

 %14.06 9 %9.38 6 %4.69 3 الصدقة 9

 %29.69 19 %14.06 9 %15.63 10 التعامل باألخالق 10

 %100 64 %64.06 41 %35.94 23 المجموع الكلي 
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( أن المجموع الكلي لتضمين المفاهيم الوجدانية )تزكية سلوكية( في كتاب التربية اإلسالمية للصف 4يظهر من الجدول )

%( من مجموع 64.06( تكرار أي بنسبة )41األردن، والتي حصلت على )الرابع جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج 

%( من المجموع 35.94( تكرار أي بنسبة )23( تكرار بينما تضمن منهج المملكة العربية السعودية )64التكرار الكلي البالغ )

 الكلي.

سات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم ( أن تضمين المفاهيم الوجدانية )تزكية سلوكية( في كتاب الدرا4يظهر من الجدول )

)الرجاء، التعامل باألخالق( جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على تكرارات أعلى 

 لهذه المفاهيم في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من األردن.

  

الوجدانية )تزكية سلوكية( في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم ( أن تضمين المفاهيم 4يظهر من الجدول )

)التوكل( جاءت بنسبة تضمين متساوية في منهج المملكة العربية السعودية ومنهج االردن حيث حصلت هذه المفاهيم على 

 تكرار متساو في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع لكال الدولتين.

( أن تضمين المفاهيم الوجدانية )تزكية سلوكية( في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع للمفاهيم 4دول )يظهر من الج

)التسبيح، الذكر، اليقين باهلل، محبة هللا، الخوف من هللا، التقوى، الصدقة( جاءت بنسبة تضمين أعلى في منهج األردن والتي 

 اب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من دولة المملكة العربية السعودية.حصلت على تكرارات أعلى لهذه المفاهيم في كت

ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى أن المفاهيم الوجدانية )تزكية سلوكية( في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع التي جاءت 

وري المناهج في األردن ركزوا على ( مرة، يمكن أن تعزى إلى أن مط41بنسبة تضمين أعلى في منهج األردن، وبتكرار )

الجانب الوجداني كالتسبيح، الذكر، اليقين باهلل، محبة هللا، الخوف من هللا، التقوى، الصدقة في المنهج أعلى من غيره، مما 

إلى  يدل ذلك على اتصال المنهج بالمجتمع الذي يعيشه الطالب، باإلضافة إلى األردن تسعى من خالل منهج التربية اإلسالمية

تنظيم العالقة ما بين الفرد وربه من خالل تدريبهم وتعليمهم للمفاهيم الوجدانية والتزكية في عصر مليء بالتطورات التقنية 

 التي تبعد الطالب عن الدين اإلسالمي والعبادات.

على العديد من النواحي  ( التي توصلت إلى أن المنهج األردني ركز2019واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الطراونة والطراونة )

 الوجدانية بشكل متالئم مع الفئة العمرية للصف الرابع األساسي.

مرة، ( 23بتكرار ) تجاءالتي في المملكة العربية السعودية  الدراسات اإلسالميةفي كتاب أما المفاهيم الوجدانية )التزكية( 

ل أكبر على المفاهيم العقائدية والفقهية والسلوكية والسيرة من الممكن أن تعود إلى أن المملكة العربية السعودية ركزت بشك

النبوية كون فلسفتها منبثقة من هذه المفاهيم، ولم تمنح المفاهيم الوجدانية األهمية كبقية المفاهيم، مما يدل ذلك على ضعف 

 المنهج وعدم موازنته بين المفاهيم اإلسالمية.

 (: مفاهيم السيرة النبوية5جدول )

 المجموع الكلي الدولة لمفهوما الرقم

 األردن المملكة السعودية

 % ك % ك % ك

 %9.46 7 %0 0 %9.46 7 التعريف بالنبي 1
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 %4.05 3 %0 0 %4.05 3 نسب النبي 2

 %4.05 3 %0 0 %4.05 3 وصف النبي 3

 %4.05 3 %0 0 %4.05 3 فضائل النبي 4

 %12.16 9 %5.41 4 %6.76 5 عيش النبي 5

 %13.51 10 %0 0 %13.51 10 اخالق النبي 6

 %4.05 3 %0 0 %4.05 3 بيت النبي 7

 %18.92 14 %0 0 %18.92 14 زوجات النبي 8

 12.16 9 %2.70 2 %9.46 7 أوالد النبي 9

 %17.57 13 %0 0 %17.57 13 معاملة النبي 10

 %100 74 %8.11 6 %91.89 68 المجموع الكلي 

المجموع الكلي لتضمين مفاهيم السيرة النبوية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع جاءت  ( ان5يظهر من الجدول )

( من %91.89( تكرار أي بنسبة )68بنسبة تضمين عالية جد ا في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على )

%( من المجموع 8.11( تكرارات أي بنسبة )6على )( تكرار مقارنة بمنهج األردن الحاصل 74مجموع التكرار الكلي البالغ )

 الكلي.

( ان تضمين المفاهيم السيرة النبوية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع لجميع المفاهيم )التعريف 5يظهر من الجدول )

أوالد النبي، معاملة  بالنبي، نسب النبي، وصف النبي، فضائل النبي، عيش النبي، اخالق النبي، بيت النبي، زوجات النبي،

النبي( جاءت جميعها بنسبة تضمين أعلى في منهج المملكة العربية السعودية والتي حصلت على تكرارات أعلى في كتاب 

 الدراسات اإلسالمية للصف الرابع من دولة األردن.

ءت بنسبة تضمين عالية جد ا في وتعزى نتيجة أن مفاهيم السيرة النبوية في كتاب الدراسات اإلسالمية للصف الرابع التي جا

( مرة، ك إلى أن مطوري المناهج في المملكة العربية السعودي أفردوا لسيرة 68منهج المملكة العربية السعودية، وبتكرار )

وحدتين دراستين: تحت عنوان الحديث والسيرة. ويضم: الوحدة األولى: التعريف  -عليه أفضل الصالة وأتم التسليم -النبي

، الوحدة الثانية: بيت النبي، وتشتمل على التعريف بالنبي، نسب النبي، وصف النبي، فضائل النبي، عيش النبي، اخالق بالنبي

النبي، بيت النبي، زوجات النبي، أوالد النبي، معاملة النبي، مما يدل ذلك على تعظيم السعودية لسنة النبي وسيرته ولمكانة 

 الكريم، واهتمامها بمصادر االسالم األصيلة، مما له تأثير كبير على حياة الطالب منذ الصغر.السنة النبوية الشريفة بعد القرآن 

( مرات، من الممكن أن تعود إلى أن 6في األردن التي جاءت بتكرار ) التربية اإلسالميةفي كتاب أما مفاهيم السيرة النبوية 

صلى هللا عليه  -كزوا على كيفية االقتداء به )قدوتي نبينا محمدمطوري المناهج في األردن لم يتوسعوا بذكر سيرة النبي بل ر
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، على الرغم من أهمية السيرة -صلى هللا عليه وسلم -(، مما يعكس ذلك ضعف المنهج المطور لموضوع سيرة النبي-وسلم

وتهذيب سلوكياتهم، النبوية وضرورة توافرها في العصر الحالي كونها ترسم الطريق للطالب في إكمال حياته وألجل تعديل 

هذه المرحلة ال يناسب القدرات في  مفاهيم السيرة النبوية بشكل متوسع ن توظيف أيروا ب األردنفي دولة لكن واضعي المناهج 

 العقلية لهذه الفئة العمرية.

( 2020) ومن خالل ما سبق يرى الباحث بأن النتائج التي توصل إليها اختلفت مع نتائج دراسة طوهري وعلي واسماعيل

( التي توصلت إلى عدم توافر 2017التي اهتمت بقيم المواطنة ومفاهيمها، كما واختلفت مع دراسة السحاري والشملتي )

المفاهيم والقضايا البيئية في مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية بالشكل المطلوب، كما توصلت إلى أن هناك تفاوت ا 

ا بين طرائق عرض ا لمفاهيم والقضايا البيئية في جميع مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية لجميع الصفوف كبير 

( التي توصلت إلى تفوق تالميذ الذين درسوا باستخدام التقنيات 2014الدراسية. كما واختلفت مع دراسة الحراحشه والعليمات )

 التعليمية في مقياس القيم الدينية اإلسالمية .

 تالتوصيا

ا على نتائج الدراسة، يوصى الباحث بما يلي: .1  بناء 

ضرورة اهتمام المسؤولين عن المناهج بالمفاهيم العقائدية مثل)الشهادتين االيمان باهلل االيمان بالرسل... إلخ( في كتابي  .2

 التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية واألردن. 

بصورة معتدلة ومتوازنة، ووفق معايير يتم وضعها من قبل المتخصصين ومطوري تقديم المفاهيم اإلسالمية في الكتب  .3

 المناهج في المملكة العربية السعودية واألردن.

الفقهية كالبعادة مفاهيم لل واألردناالبتدائي في المملكة العربية السعودية  الرابعللصف  التربية اإلسالميةتضمين كتابي  .4

 والصالة والزكاة. 

األصولية كالطهارة المفاهيم  واألردناالبتدائي في المملكة العربية السعودية  الرابعللصف  التربية اإلسالميةي تضمين كتاب .5

 والنجاسة والوضوء. 

السيرة النبوية مفاهيم  واألردناالبتدائي في المملكة العربية السعودية  الرابعللصف  التربية اإلسالميةتضمين كتابي  .6

 وفضائله. كالتعريف بالنبي ونسبه 

الوجدانية كالتوكل لمفاهيم ل واألردناالبتدائي في المملكة العربية السعودية  الرابعللصف  التربية اإلسالميةتضمين كتابي  .7

 والتسبيح والذكر. 

االبتدائي في المملكة العربية السعودية  الرابعللصف  التربية اإلسالميةضرورة إعادة النظر في أماكن الضعف في كتابي  .8

 ودعم أماكن القوة. واألردن

 المقترحات 

 بناء على ماسبق يوصي الباحث بـ:

 في صف أخر. بين كتابي التربية اإلسالمية المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشميةدراسة مقارنة 

 دول الخليج.مقارنة بين كتابي التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية ودراسة 

 جمهورية مصر العربية.دراسة مقارنة بين كتابي التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية و

 قائمة المراجع
(. فاعلية برنامج قائم على القصص الرقمية لتنمية المفاهيم الدينية اإلسالمية لدى 2020أحمد، يمنى سمير عبد الوهاب.) .1

 . 388-344 (،4)2أطفال الروضة. مجلة العلوم التربوية، 

يمان، اإل، كتاب  1، ط-الرياض  –. صحيح مسلم، دار السالم للنشر ( 1419)بن مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج  .2

  24،ص  93حسان، ج اإلو واإلسالميمان اإلباب بيان 
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لدى طالبات المفاهيم اإلسالميةبمادة التربية اإلسالمية اكتساب  ( فيروثكوف)اثر أسلوب (. 2021جاسم، ابتسام موسى.) .3

 . 679-655(، ص110)27. مجلة كلية التربية األساسية، وسطالمتي ثانالصف ال

الدراسات  (. أولويات تطوير مناهج التربية اإلسالمية من وجهة نظر المدرسين. مجلة الجامع في2017جمعة، عارف. ) .4

 .166-143، (7)7النفسية والعلوم التربوية، 

. مجلة 2030(. استشراف تعليم مادة التربية اإلسالمية في ضوء رؤية المملكة 2020الحجيلي، سالمة بن مخيضير. ) .5

 .  21-1(، 110جامعة المنصورة، ع) -كلية التربية

على تنمية  (. تأثير تدريس التربية اإلسالمية باستخدام التقنيات التعليمية2014الحراحشه، عادل؛ والعليمات، علي. ) .6

-3(، 11بعض المفاهيم الدينية لدى تالميذ الصف الخامس األساسي باألردن. األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، ع)

13. 

(. الدراسات المقارنة في المناهج: دراسة تحليلية مقارنة، وإطار مقترح. مجلة كلية 2019الخيال، نيفين؛ وعبد الرحيم. ) .7

 .90-1(، 43ن شمس، ع)جامعة عي–التربية 

(. طرائق التربية الوجدانية في سورة ) المؤمنون(. مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 2019رسالن، هشام فاروق.) .8

 . 212 -170(، 4)1للبنات بدمنهور، 

تدريس مواد (. واقع استخدام الشبكة العنكبوتية في 2021الرشيدي، عبد الرحمن؛ والرشيدي، بسام؛ والتويمر، سعد. ) .9

جامعة المنصورة،  -التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في محافظة الفروانية بدولة الكويت. مجلة بحوث التربية النوعية

 .81-58(، 62ع)

(. أصول الفقه. الجامعة االفتراضية السورية، متاح على الرابط التالي: 2018الزحيلي، هبة.) .10

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1358/mod_resource/content/35/%D8%A3%D8%B5

%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87.pdf 

(. أهمية حفظ الحديث النبوي في تعزبز المفاهيم الشرعية في مقررات 2020الزهراني، عبد الرحمن بن عبد العزيز.) .11

(، 185)2التربية اإلسالمية لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربوين. مجلة كلية التربية، 

767-811 . 

(. مدى تضمين مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية للمفاهيم 2017ري، محمد؛ والشملتي، عمر. )السحا .12

-712(، 1)2والقضايا البيئية من منظور إسالمي وطرائق عرضها )دراسة تحليلية(. مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية، 

756. 

اإلسالمي وفاعليتها في تحصيل طالبات الصف السادس األساسي.  (. مسرحة دروس وحدة الفقة2019السلخي، محمود.) .13

 . 503-487(، 4)15المجلة األردنية في العلوم التربوية، 

(. أثر توظيف الصفوف االفتراضية في اكتساب مفاهيم الفقه اإلسالمي لدى 2011سمور، سحر محمود عبد الفتاح.) .14

 غزة.  -ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالميةطالبات الدبلوم المتوسط واتجاهاتهم نحوها. رسالة 

(. تحديات العلوم الشرعية في ظل العولمة الرقمية واستراتيجية مواجهتها 2020شاهين، نافع؛ وشاهين، عبد الجبار. ) .15

ا(. دراسات العلوم االنسانية وا -)دراسة ميدانية في جامعة األنبار الجتماعية. قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنموذج 

47(2 ،)232-246 . 

دراسة  -(. تأصيل العالقة مع غير المسلمين من خالل أحداث السيرة النبوية2019الصغير، حميد رمضان بن بلقاسم.) .16

 . دار الكتب العلمية.  1. ط-فقهية

ع في المملكة (. دراسة مقارنة بين منهج التربية اإلسالمية للصف الراب2019الطراونة، بتول؛ والطراونة، ارياف. ) .17

 الدوليالعلمي  األردنية الهاشمية ومنهج الثقافة الدينية وعلوم األخالق في الجمهورية التركية في مجالي البناء والتنفيذ. المؤتمر

 2019تموز  -يوليو 26-25" التحديات الجيوفيزيائية واالجتماعية واإلنسانية والطبيعية في بيئة متغيرة" عنوان  تحتالعاشر 

 تركيا.-بولاسطن –

(. تقويم محتوى مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية 2020طوهري، محمد؛ وعلي، أمل؛ واسماعيل، رقية. ) .18

 .34-1(، ص 29بالمملكة العربية السعودية في ضوء قيم المواطنة. المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات، ع)

 التربية المقارنة. عمان، االردن، دار المعتز للنشر والتوزيع.  (. مدخل إلى 2018العامري، محمد عامر. ) .19

، سلسلة مبادئ العلوم، متاح على الرابط 1(. مبادئ علم أصول الفقه. شبكة االلوكة، ط2016عباس، إسماعيل عبد.) .20

 https://www.alukah.net/books/files/book_9285/bookfile/aosool.pdfالتالي:

مجلة كلية  (. دور التربية اإلسالمية في تعديل بعض السلوكيات الخاطئة لدى األسرة المسلمة.2017أحمد.) عبد الفتاح، .21

 .  482-415(، 175)36التربية، 

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1358/mod_resource/content/35/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87.pdf
https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1358/mod_resource/content/35/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87.pdf
https://www.alukah.net/books/files/book_9285/bookfile/aosool.pdf
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التعلم النشط لتدريس مادة التربية اإلسالمية في (. فاعلية استراتيجيات 2020عبد الكريم، عواطف؛ وقطب، إيمان. ) .22

التحصيل والثقة بالنفس لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. مجلة جامعة المدينة العالمية )مجمع(، 

 .404-353(، 31ع)

لدينية لتلميذات ية المفاهيم ا(. فاعلية برنامج قائم على القصص القرآني في تنم2012قنصوه، أماني محمد عبد المقصود.) .23

 . 318-285( ، 30)1المرحلة اإلبتدائية. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس،

(.  المنهج التربوي النبويفي معالجة مواقف من أخطاء أفراد في المجتمع 2007كتبي، أحمد بن اسماعيل بن عبد الباري.) .24

ه.  رابطة العالم اإلسالمي، متاح على الرابط التالي: 218هشام المتوفي  المدني من خالل كتاب) السيرة النبوية( البن

https://www.muslim-library.com/dl/books/Arabic-al-manhaj-al-tarbawi-al-nabawi-fi-

mualajat-mawaqif-min-akhta-afrad-fi-al-mujtama-al-madani.pdf 

(. معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية 2021المالكي، جوهرة؛ وحريري، رندا. ) .25

 .156-117(، 19)5ظر المعلمات. المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، بالمدارس الحكومية بجدة من وجهة ن

 . 258-247(، 2)2(. التربية الوجدانية للطفل في اإلسالم. مجلة األبحاث العلمية، 2019محمد، أيسر مقبل.) .26

ة بعض مفاهيم العقيدة ( فاعلية برنامج قائم على التفكير التأملي في تنمي2020موسى، محمد محمود ؛ شحاتة، زين محمد.) .27
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 (1ملحق الدراسة )

 بطاقة تحليل المحتوى 
 ."للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية واألردن دراسة مقارنة كتابي التربية اإلسالمية" بعنوانجري الباحث دراسة ي

المفاهيم اإلسالمية من خاللها على للتعرف  )بطاقة تحليل المحتوى( وتتطلب الدراسة من الباحث إعداد قائمة من المفاهيم اإلسالمية
 .واألردن السعودية المتضمنة في كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية

 األردن /المفاهيم اإلسالمية في كتابي التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائية بالمملكة العربية السعوديةدرجة تضمين 
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   توحيد األسماء والصفات .6

   الوحي. .7

   عالم الغيب. .8

   الجنة والنار. .9

   الحياة والموت.10
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   الطهارة. .1

   النجاسة. .2

   الوضوء. .3

   قراءة القرآن)التالوة(. .4

   آداب قضاء الحاجة. .5

   تعريف الخف والجورب  .6

   المسح. .7

   التيمم. .8

   واالستيقاظآداب النوم  .9

   الفدية..10

   النظافة..11

   ج. المفاهيم الفقهية

   العبادة .1

   الصالة .2

   الزكاة .3

   الصوم  .4

   الحج .5

   الصوم .6

   د. مفاهيم وجدانية)تزكية سلوكية(
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   محبة هللا .5

   الخوف من هللا .6

   الرجاء. .7

   التقوى  .8

   الصدقة. .9

   التعامل باألخالق..10

   و. مفاهيم السيرة النبوية.

   التعريف بالنبي. .1

   نسب النبي. .2

   وصف النبي. .3

   فضائل النبي. .4

   عيش النبي. .5

   أخالق النبي. .6

   بيت النبي. .7

   زوجات النبي. .8

   أوالد النبي. .9

   معاملة النبي..10

 

 
 (2ملحق الدراسة )

 بطاقة تحليل المحتوى 
 ".دراسة مقارنة كتابي التربية االسالمية للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية واألردنيجري الباحث دراسة بعنوان "

المفاهيم اإلسالمية من خاللها على للتعرف  )بطاقة تحليل المحتوى( وتتطلب الدراسة من الباحث إعداد قائمة من المفاهيم االسالمية 
  األردن.كتاب التربية االسالمية للصف الرابع االبتدائي ب المتضمنة في

 المفاهيم االسالمية في كتاب التربية االسالمية للصف الرابع االبتدائية باألردندرجة تضمين 
 الصفحة   التكرار المفاهيم العقائدية .ت

 - 0 الشهادتين.11
 6 10 االيمان باهلل.12
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 24 1 بالرسلااليمان .13
 25 1 االيمان بالمالئكة.14
 6 10 االيمان بالكتب السماوية.15
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 12 5 توحيد األسماء والصفات.16
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14 
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16 

 17 1 الوحي..17
 - 0 عالم الغيب..18
 38 2 الجنة والنار..19

30 
 - 0   الحياة والموت.20
 الصفحة   التكرار مفاهيم أصولية .ث

 69 5 الطهارة..12
70 
71 
72 
73 

 74 6 النجاسة..13
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 - 0 آداب قضاء الحاجة..16
 - 0 تعريف الخف والجورب .17
 - 0 المسح..18
 - 0 التيمم..19
 88 7 آداب النوم واالستيقاظ.20
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 الصفحة التكرار ج. المفاهيم الفقهية
 62 5 العبادة .7
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 - 0 الزكاة .9
 - 0 الصوم .10
 - 0 الحج.11

 الصفحة التكرار د. مفاهيم وجدانية )تزكية سلوكية(
 - 0 التوكل.11
 27 2 التسبيح .12
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 13 3 اليقين باهلل.14
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 الصفحة التكرار و. مفاهيم السيرة النبوية.
 - 0 التعريف بالنبي..11
 - 0 نسب النبي..12
 - 0 وصف النبي..13
 - 0 فضائل النبي..14
 37 4 عيش النبي..15
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 - 0 أخالق النبي..16
 - 0 بيت النبي..17
 47  زوجات النبي..18
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 42 2 أوالد النبي..19
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 - 0 معاملة النبي..20
 
 
 
 
 
 
 

 


