
 
 

 

 االستطاعة يف ضوء الرتبية اإلسالمية مفهوم
   املعاصرة الرتبوية وتطبيقاتها

  رياض األطفال يف مرحلة

  

  

  إعداد

  فوزية مناحي ماجد البقمي/ د

  أستاذ أصول الرتبية اإلسالمية املساعد 

  جامعة الطائف
  

  



 التربویة وتطبیقاتھا ربیة اإلسالمیةاالستطاعة في ضوء الت مفھوم
  ریاض األطفال في مرحلة المعاصرة

  فوزیة مناحي ماجد البقمي/ د

 

 

356 

 المعاصرة التربویة وتطبیقاتها االستطاعة في ضوء التربیة اإلسالمیة مفهوم
  ریاض األطفال ي مرحلةف

  فوزیة مناحي ماجد البقمي
          

 
 fmalbaqami@gmail.com 

 

   
         

     
    


    

            
            

     
          


           

          
          

           
          

          
           

          
    

         
         

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

357 

The Concept of Capability in the Light of Islamic Education and 
its Contemporary Educational Applications in the Kindergarten 

Stage 
Fawziah Munahi Majed ALBaqami  

the foundation of Islamic Education, Taif University, Taif, KSA. 

Email: fmalbaqami@gmail.com 
Abstract: 
The study aimed to provide some contemporary educational 
applications for the Concept of Capability (Al-Istita'ah) in the 
kindergarten stage through: Female-teacher's ethics, and elements of 
the educational process (goals, curriculum, activities, teaching 
strategies, educational aids, and evaluation), and to clarify the 
educational indications of the Concept of Capability in the Holy 
Quran, the Prophet's (PBUH) Sunnah and in the light of Islamic 
education, and to explain the educational effects of applying this 
concept in the kindergarten stage. The study used the deductive 
descriptive research method, and the most important results of the 
study are the following: The concept of capability in Islamic education 
is based on a person upbringing according to the ability and potential 
endowed to him by God, which by he/she understands concepts, facts, 
attitudes, and values with what enable him/her to carry out his/her 
duties in accordance with the way of Allah and the Sunnah of His 
Prophet Mohammed, may God bless him and grant him peace. One of 
the dimensions of the capability concept in Islamic education is taking 
into account that the teaching and learning processes are gradually 
implemented, beginning from the point of knowing the capabilities of 
the learner and starting from the most important then the important, 
and that the person has limited capacity in knowledge, understanding 
and memorization, so he/she should be assigned according to his 
capability, because in the light of it he exercises his duties and 
assignments and satisfies his needs. Among the most important 
educational effects of applying the concept of capability in the 
kindergarten stage is achieving the maturity required in the child's 
personality, and achieving psychological balance, enhancing the 
child's self-confidence and applying the principle of taking individual 
differences into consideration. The positive role of a kindergarten 
teacher in implementing the capability concept is achieved when she 
understands the child's abilities, knows the methods of developing 
these abilities, and reflects the ethics of the profession in the 
performance of her work and her job tasks. Forming and developing 
children's conceptions must be done in a hierarchical, graded and 
correct way, away from abstract facts in consideration of the child's 
tangible-thing-based awareness. 
Keywords: Capability, Islamic education, kindergarten, Female-
teacher's ethics. 
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