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  المستخلص
الدراسة إلى تقویم محتوى كتب الفقه للمرحلة الثانویـة فـي ضـوء احتیاجـات الطـالب هدفت 

، ولتحقیـق هـذا الهـدف  وتقـدیم تـصور مقتـرحفي المدارس العربیة واإلسـالمیة بدولـة بنـین
ــي  ــة ف ــق أداة الدراســة الممثل ــي، لتطبی ــان المــنهج الوصــفي التحلیل قائمــة (اســتخدم الباحث

دة مجــاالت ومنهــا مجــاالت العبــادات والمعــامالت والمجــاالت  والتــي تناولــت عــ)االحتیاجــات
والتي تضمنت  الدراسة على عینة الطبیة ومجاالت قضایا المرأة والزینة واللباس والریاضة

 بدولة بنین، وقـد أسـفرت ةي الفقه بالمرحلة الثانویة ممثلة في صفوفها الثالثفثالثة كتب 
جــود فـروق فــي مـدى تــضمین هـذه االحتیاجــات و: الدراسـة عـن العدیــد مـن النتــائج أبرزهـا

 بمحتوى كتب الفقه الثالثة التي تـدرس بالمرحلـة الثانویـة فـي هـذه المـدارس بدولـة بنـین،
 الــثالث، والتــي فقــهالوجــود ضــعفا شــدیدا لتــضمین هــذه االحتیاجـات بمحتــوى كتــب وكـذلك 

حتاجهـا الطلبـة فـي والتـي یتفتقر في بنائها إلى المستجدات الفقهیة المعاصرة بشكل كبیر 
األمر الذي حدا بالباحثین إلى التوصیة بضرورة إعادة النظـر فـي محتـوى الوقت الحاضر، 

مقــررات الفقــه بالمرحلــة الثانویــة بالمـــدارس العربیــة واإلســالمیة  فــي ضــوء احتجاجـــات 
  .، وتقدیم تصور مقترح لمصممي المناهجالمتعلمین بها

  .فقه، احتیاجاتتوى، الحتقویم، م: الكلمات المفتاحیة
  
  
  
  
  



  تصور مقترح لتضمین احتیاجات الطالب في محتوى كتب الفقه للمرحلة الثانویة بالمدارس العربیة اإلسالمیة 
  زبیر سالم أینال            /أ، سامي بن فهد السنیدي/ د

  
  

 -651-

Suggested proposal for including the students’ needs in the 
contents of the jurisprudence in Arabic and Islamic schools for 
the secondary stage in Benin country 
Sami Fahad Alsenaidi*, Zubair Salam Ainala 
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*Email: samifahad@hotmail.com 
Abstract: 
This study aimed to evaluate the content of the textbooks of 
jurisprudence (Fiqh) secondary stage in the light of the students’ 
needs in the Arab and Islamic schools in Benin country, and make 
suggested proposal for it. This study used the descriptive 
analytical to achieve this aim, and the researchers made a list of 
students needs as a data collection to applied for study samples 
(three textbooks of jurisprudence) in stage the secondary school. 
As a result, this study has many findings, the most important  are: 
There are differences in the extent to included these needs in the 
content of the three jurisprudence (Fiqh) textbooks which are 
taught in the secondary stage in the Benin country, consequently 
the researchers recommended to rethink for content of textbooks 
in the light of the students’ needs in the Arab and Islamic schools 
in Benin country. 
Keywords: Evaluation, Content, Jurisprudence (Fiqh) , Needs.  
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  :مقدمة
ٕ       خلق اهللا اإلنسان وجعل له احتیاجات یسعى لتلبیتها واشباعها مادیا وروحیا، ولذا 
فقد سخر اهللا له الكون بما فیه من عناصر كفیلة بإشباع حاجاته المادیة واالجتماعیة 
ٕوالنفسیة، وفي المقابل فقد أرسل اهللا رسله تترا لهدایة اإلنسان واشباع الجانب الروحي 

وشریعة اإلسالم . ني لدیه، ومنها شریعة اإلسالم فتكتمل بذلك جمیع جوانب الحیاةوالدی
تستطیع بمرونتها أن تستوعب القضایا المعاصرة في كل زمان ومكان، كما أولت الشریعة 
اإلسالمیة اهتماما بما یحقق مصالح العباد وتحقیق الحیاة السعیدة لإلنسان في الدنیا 

 وبخاصة شریعة اإلسالم جاءت لما فیه صالح البشر في العاجل فالشرائع كلها. "واآلخرة
   ) .14 ،2012 ،ابن عاشور" (واآلجل، أي في حاضر األمور وعواقبها 

 شاملة متوازنة تعد    وبما أن التربیة اإلسالمیة جزء ال یتجزأ من الشریعة اإلسالمیة لذا 
مت بكل جوانب اإلنسان ٕمن جمیع النواحي لم تقتصر على جانب دون آخر، وانما اهت

ّجسمیا وأخالقیا واقتصادیا واجتماعیا حتى تكون شخصیة متكاملة ومتسقة ومتزنة من  ً ً ً ً
بأن المنهج الذي أعدته  ) 13 ،2000 (الهنديكما أشار . خالل منهج تربوي إسالمي

 تعمل التربیة اإلسالمیة یتناول اإلنسان من قبل والدته حتى وفاته بالتوجیه والرعایة، ألنها
على المحافظة على فطرة الناشئ ورعایته وتنمیة مواهبه واستعداداته وتوجیهه، وقد 
ًحرصت التربیة على تربیة ضمیر اإلنسان لیكون حیا یقظا في السر والعلن؛ ألن ضمیر  ً
اإلنسان هو الموجه لسلوكه والرقیب على أعماله، والضمیر الحي هو عاصم لإلنسان من 

نحرافات السلوكیة، بحیث یصبح متحكما في تصرفاته وال یكون رهن الزلل ووقوعه في اال
  .نزواته وشهواته 

       وكذلك تؤدي التربیة اإلسالمیة دورا مهما في تنشئة األفراد والسمو بأخالقهم 
ونفوسهم، وتعدیل سلوكهم وتوجیههم إلى سبل الخیر والرشاد بما تقدمه من تشریعات 

 ضبط نظرة اإلنسان وتوجیهها إلى غایاتها الصحیحة، كما وعقائد ومعامالت، وتعمل على
ٕتؤدي دورا أكثر أهمیة في تماسك المجتمع والحفاظ على قیمه، واقامة مجتمع إسالمي 
یسوده الحق والعدل والتكامل والقیم الفاضلة وحب الخیر، وتحتل التربیة اإلسالمیة مكانة 

وكل ما یتعلق ببنائها وأصولها من كبیرة كونها تستمد أهدافها ومحتواها وأسالیبها 
اإلسالم؛ ألن اإلسالم یقتضي تطور اإلنسان وتهذیبه حتى یصلح لحمل األمانة وتحقیق 
الخالفة في ضوء المبادئ والقیم اإلسالمیة، ومناهج التربیة اإلسالمیة متطورة ومتجددة، 

ات تتفق ویحرص على متابعة التطورات العصریة سواء ما یتضمنه محتواها من مستجد
وروح اإلسالم وتعلیمه، أو طرق تنظیم هذا المحتوى، فلیس هناك ما یمنع من الفكر 
التربوي اإلسالمي من تطبیق أي نمط لتنظیم خبرات المناهج ومحتویاتها، إذا أثبتت 

  ).2011حماد،. (التجربة العلمیة أفضلیته على غیره من األنماط
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راستهما أن التربیة اإلسالمیة تسعى كمنهج في د)  3، 2011( أحمد،و     وأشارت هیام 
  :دراسي إلى تحقیق مجموعة من الغایات من أهمها

إعداد اإلنسان الصالح القادر على عمارة األرض وترقیتها وفق مناهج اهللا  -1
 .تعالى

االهتمام بالعقل وبتربیة الضمیر والوجدان عن طریق تحقیق الصلة الدائمة بینه  -2
 .وبین اهللا تعالى

 .لفرد الصالح المتفاعل مع بیئته االجتماعیة الذي یقدر المسؤولیةتربیة ا -3
 .تنمیة الفرد من جمیع جوانبه جسمیا وروحیا وانفعالیا واجتماعیا -4
االهتمام بالجسم واستثمار طاقاته وتنمیة ) 269 ،2002( ما أشار إلیه مدكور  -5

 .المهارات الحركیة
ت النظام التربوي، فهي تعكس واقع        لذا تعد المناهج الدراسیة من أهم مكونا

ولما كان " المجتمع وفلسفته وحاجاته وتطلعاته، وتزود المتعلمین بالمعلومات والمعارف 
المجتمع یتغیر ویتطور تبعا للتغیرات البیئیة والثقافیة والعلمیة، فالبد للمناهج الدراسیة أن 

الهاشمي " (افته وحاجاته تتطور، لتكون باستمرار صورة واضحة تعكس حالة المجتمع وثق
   ) .17، 2009وعطیة، 

      ومن ثم كانت الدعوة إلى ضرورة العمل على تعدیل المناهج الدراسیة وتطویرها 
وتقویمها وفق نظرة جدیدة لألسس العقدیة والنفسیة واالجتماعیة والمعرفیة، بحیث 

تمرة في المجتمع، وهذا تستطیع تلك المناهج أن تواكب التطورات والتغیرات الحادثة والمس
. یوضح إلى حد كبیر مرونة المنهج وقابلیته للتكیف مع التغیرات والتطورات الجاریة

  ).2007محمود، (
       وغیاب التطویر عن المناهج یؤدي لعدم مراعاتها للمقاصد الشرعیة الالزمة لتلبیة 

راستها واستیعابها، احتیاجات المتعلمین تجاه قضایا عصرهم، ویضعف لدیهم الدافعیة لد
ومن هنا وجب على المختصین في المناهج تطویر كتب الفقه المقررة التي هي ضمن مواد 
التربیة اإلسالمیة؛ لتستوعب الواقع الجدید، وتقدم للطالب أحكاما فقهیة تجعله قادرا على 

  ).140 ،1998 القدسي،. (التعامل مع القضایا المستجدة وفق التصور اإلسالمي
ونحن في الیوم نعیش في عصر التقدم المذهل في شتى میادین الحیاة والذي له       

ًعالقة مباشرة بالفرد والمجتمع، وصاحب هذا التقدم كثیرا من التغیرات في المجاالت 
األخالقیة واالجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والتربویة، وأصبح الفرد محتاجا إلى من یرشده 

یح الذي یشعره بالسعادة والرضا عن نفسه وعن عمله ولذلك ویوجهه إلى الطریق الصح
أصبح كتاب الفقه من المواد التي ال غنى عنه للطالب في فهم حاجاته، حیث إن من أهم 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -654-

أهداف هذا الكتاب إشباع الحاجات الفكریة والنفسیة واالجتماعیة والتوافق مع الحیاة للفرد 
   ).2004العمري، (والمجتمع 

ّ  تعیش المجتمعات اإلنسانیة الیوم حیاة  تطورا علمیا غیر الكثیر من معالم        كما أنه
الوجود، وبدد الكثیر مما كان سائدا من مدركات ومفاهیم، وقدم للمجتمع اإلنساني 
تصورات جدیدة عن الكون والحیاة، وهذا التطور العلمي حقیقة حیاة البشریة الیوم، 

اول اللحاق بها في هذا المجال المجتمعات النامیة وبخاصة في المجتمعات المتقدمة، وتح
  ).15، 2008، المالكي(

      وبناء على ما سبق كان من الضروري أن تحرص المناهج الدراسیة على تلبیة 
 یكون حتى الاحتیاجات الطالب، وأن توثق صلته بمعترك الحیاة والبیئة المحیطة به، 

ات حیاته، وظروفه وخصائصه، ومن ثم الطالب منفصال في دراسته عن واقعه ومجری
  .تنطلق المناهج الدراسیة من فهم ووعي ودراسة لهذه االحتیاجات

      مما ال یخفى أن الفقه هو أحد فروع مناهج ومواد التربیة اإلسالمیة والذي یدرس 
للطالب في مراحل التعلیم العام ویعتبر هو روح الشریعة وأساسها، فقد ظل رغم مرور 

شر قرنا من الزمن على نشأته، محافظا على كیانه، قویا في بنیانه، صلبا في أربعة ع
تماسكه، رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها األمة اإلسالمیة طیلة هذه الحقبة 

، من طبیعته وشأنه النمو والتطور والمرونة، ا حیامن الزمن مع كون الفقه اإلسالمي كائن
  ).18 ،2009 القحطاني،(حیته لكل زمان ومكان وذلك سر خلوده وبقائه وصال

       كما أن مادة الفقه لها أهمیة كبیرة في حیاة الفرد، فعن معاویة بن أبي سفیان 
من یرد اهللا به خیرا :(سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول: رضي اهللا عنه قال

علم منهج فقد حظي ًونظرا ألهمیته ك). 6612 ،1997 ،االبخاري. (یفقهه في الدین
باالهتمام من قبل الباحثین، حیث تناول العدید من الدراسات تقویم محتوى كتب الفقه في 
شتى المراحل، فتناولت تنمیة التحصیل المعرفي واكتساب المفاهیم الفقهیة وغیرها من 

ب مجاالت التطویر والتقویم، وبما أن لمنهج الفقه دورا أساسیا في تلبیة احتیاجات الطال
وبخاصة في المرحلة الثانویة ألهمیة هذه المرحلة والتي تعتبر مرحلة عمریة مهمة وحرجة 

من خالل ما سبق شعر ). 2011حماد، (وبحاجة إلى توجیه احتیاجهم للتوجیه الصحیح 
 بأهمیة االهتمام بتقویم كتب الفقه  كونها أساسا من األساسیات التي بها یمكن انالباحث

جات الالزمة للطلبة، ولذلك فإن البحث یركز على تقویم كتب الفقه في تلبیة أهم االحتیا
ضوء احتیاجات طالب المرحلة الثانویة في المدارس العربیة واإلسالمیة في دولة بنین، 
بهدف تحدید االحتیاجات الالزمة لطالب المرحلة الثانویة في دولة بنین إلشباع حاجات 

  .الفرد وتحقیق التنمیة المجتمعیة
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  :كلة الدراسةمش
         من خالل ما سبق من أدبیات ودراسات تتضح أهمیة تقویم مقرر الفقه في 

 كمعلم للتربیة اإلسالمیة ینالباحثأحد المرحلة الثانویة في دولة بنین باإلضافة إلى عمل 
 لمس أن  فقدفي مراحل التعلیم المختلفة وبخاصة المرحلة الثانویة في دولة بنین

  .الب تكاد تكون غائبة في المناهج وبخاصة في مقرر الفقهاحتیاجات الط
من معلمي هذه ) 8(وللتأكد من ذلك أیضا قام الباحث باستطالع للرأي على عینة بلغت 

 حیث أجمعوا على ضرورة ،المقررات حول تضمین احتیاجات الطالب  بمحتوى تللك الكتب
 إلى أن هذه المقررات قدیمة حیث  وقد أرجعوا ذلك،هذه االحتیاجات بمحتوى هذه المقررات

هـ 1408منذ  على طالب المرحلة الثانویة بالمدارس العربیة واإلسالمیة ببنین أقرارهاتم 
 ضرورة تقویم محتوى تلك الكتب انقبل ثالثین سنة؛ لذا رأى الباحثأي م، 1988الموافق 

ة تضمینها  ومن ثم وضع تصور مقترح لكیفیفي ضوء احتیاجات الطالب في دولة بنین 
فطبیعة المجتمعات طبیعة . وذلك لقدم تلك الكتب مع تسارع وتقدم الواقع المعاصربها 

متغیرة ومتطورة تحتاج إلى منهج صحیح یلبي احتیاجات الطالب الالزمة ومنظوماتهم 
  .الحیاتیة

 :       وأكد على هذا أیضا نتائج العدید من الدراسات التي أجریت في هذا المجال مثل
) 2006الجغیماني، ( ودراسة ) 2003البوسعیدي، (، ودراسة )2003بریخ، (سة درا

ودراسة ) 2015الصعدي، ( ودراسة ) 2007سالم، (ودراسة ) 2016یونس، (ودراسة 
، والتي أجمعت في مجمل نتائجها وتوصیاتها على ضرورة تضمین هذه )2016الرفاعي، (

  .یات العصراالحتیاجات في محتوى مقرر الفقه تماشیا ومقتض
وجود قصور في  مشكلة البحث حیث تمثلت في ین      ومن هنا تبلورت في ذهن الباحث

 بمقرر الفقه  احتیاجات طالب المرحلة الثانویة في المدارس العربیة اإلسالمیة تضمین
 :األسئلةوللتصدي لحل هذه المشكلة سوف یتم اإلجابة على هذه 

  التي ینبغي تضمینها في محتوى كتب الفقه في ما احتیاجات طالب المرحلة الثانویة
 المدارس العربیة اإلسالمیة بدولة بنین ؟

  ما درجة توافر احتیاجات طالب المرحلة الثانویة في كتب الفقه في المدارس العربیة
 اإلسالمیة بدولة بنین ؟  

  ما التصور المقترح لتطویر كتب الفقه لطالب المرحلة الثانویة في دولة بنین في
  ضوء احتیاجاتهم ؟
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 :سعت الدراسة الحالیة لتحقیق األهداف اآلتیة: أهداف الدراسة
 توافر احتیاجات طالب المرحلة الثانویة في محتوى كتب الفقه درجةالتحقق من  -1

 .في المدارس العربیة اإلسالمیة بدولة بنین 
في  بناء قائمة بأهم احتیاجات طالب المرحلة الثانویة التي ینبغي تضمینها  -2

 .محتوى كتب الفقه في المدارس العربیة اإلسالمیة بدولة بنین 
الكشف عن مدى التباین بین توافر احتیاجات طالب المرحلة الثانویة  ومحتوى  -3

 .المدارس العربیة اإلسالمیة بدولة بنین السنوات الثالث بكتب الفقه في 
انویة في ضوء كتب الفقه لطالب المرحلة الثمحتوى بناء تصور مقترح لتطویر . -4

 .هذه االحتیاجات
  :تتمثل أهمیة هذه الدراسة تتكون من عدة جوانب منها: أهمیة الدراسة

 یمكن أن یستفید منها  تقدیم قائمة باالحتیاجات لطالب المرحلة الثانویة-
 مناهج الفقه لطالب المرحلة الثانویةالقائمون على أمر تخطیط وتنفیذ وتطویر 

  .میة بدولة بنین بالمدارس العربیة اإلسال
كتب الفقه محتوى تقدیم تصور مقترح یمكن االستعانة به عند تطویر  -

  بالمرحلة الثانویة في المدارس العربیة واإلسالمیة بدولة بنین 
إثراء مقررات التربیة اإلسالمیة من خالل ربطها بواقع المسلم المعاصر، مما  -

زید من ی مماایا المعاصرة، یلبي حاجات الطالب في التعرف على أحكام القض
  .كونها تنطلق من واقعهم الذي یعایشونه،نحو التعلمدافعیتهم 

 :حدود الدراسة
 ستقتصر حدود هذه الدراسة على تحدید احتیاجات الطلبة : الحدود الموضوعیة

 تضمنها في كتب الفقه المقررة على طالب المرحلة الثانویة بدولة بنین، ودرجة
). المحتوى، واألهداف، واألنشطة، والتقویم ( لكتب على وسیقتصر تحلیل تلك ا

 ،وتشمل احتیاجات الطالب كال من االحتیاجات النفسیة واالحتیاجات المعرفیة
 . واالحتیاجات االجتماعیة، واالحتیاجات االقتصادیة 

 هـ1440 تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام: الحدود الزمانیة.  
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  :ت الدراسةمصطلحا
  :التقویم

بأنه الحكم على مدى تحقق األهداف ) " 211، 2003(         عرفه یوسف والرفاعي  
التربویة، أو هو عملیة منهجیة تقوم على أسس علمیة، تستهدف إصدار الحكم بدقة 

 وعملیاته ومخرجاته، ومن ثم تحدید جوانب القوة ،وموضوعیة على مداخالت أي النظام
ا قد یتم الكشف عنه من مل منها، تمهیدا التخاذ قرارات مناسبة إلصالح موالقصور في ك

  ".نقاط الضعف والقصور
عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات بغرض "بأنه  ) 25، 2010(       وعرفه عودة 

تحدید درجة تحقیق األهداف التربویة واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة الجوانب الضعیفة 
  " .ٕ السلیم المتكامل من خالل إعادة تنظیم البیئة التربویة واثرائها وتوفیر النمو

بأنه عملیة منظمة تستهدف الحكم على :  إجرائیا في هذه الدراسةان      ویعرفه الباحث
كتب الفقه في ضوء احتیاجات طالب المرحلة الثانویة بدولة بنین، بغیة تحدید مدى 

مة لقیاس ذلك، ومن ثم تدعیم جوانب القوة فیها توافرها من عدمه وفق األدوات المستخد
وسد جوانب القصور أو الضعف، من خالل نتائج وتوصیات ومقترحات الدراسة بشأن 

  .تطویر هذه الكتب
  :الفقه

العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها (وعرفه مجموعة من الفقهاء بأنه 
ریفات وأشملها وأمنعها وأرجحها عند كثیر من وهذا التعریف هو أجمع التع). التفصیلیة

  ).23 ،2006أبا الخیل، . (العلماء
بأنه عبارة عن كتب الفقه المقررة على طالب المرحلة الثانویة في :  إجرائیاانویعرفه الباحث

  .المدارس العربیة اإلسالمیة في دولة بنین
  :االحتیاجات

 عن مطالب نفسیة فطریة وأساسیة عبارة" بأنها ) 7، 2011(       عرفها القطناني
للوصول إلى السعادة والتكامل والنمو النفسي وهي تتمثل في الحاجة إلى االستقالل 

  " .والحاجة الكفاءة والحاجة إلى االنتماء 
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عبارة عما یحتاجه :  االحتیاجات إجرائیا في الدراسة الحالیة بأنهاان    وعرف الباحث
شبع طموحاتهم ورغباتهم وتساهم في تنمیة سلوك الفرد الطالب في منظومة حیاتهم مما ی

  .من عدة جوانب لیكون شخصیة متكاملة ومتوازنة
  :ٕأدبیات الدراسة واطارها النظري

  :نقسم إلى محورین أساسیین هماحیث ت
 ، أهدافها،مفهومها : مناهج الفقه بالمدارس العربیة اإلسالمیة:المحور األول

  . ودواعي الحاجة لتطویها،اتها خطة دراستها ومحتوی،خصائصها
 الفقه كعلم وكمادة دراسیة:  

      لقد شاء اهللا سبحانه وتعالى أن تكون الشریعة اإلسالمیة آخر الشرائع لخلقه، كما 
شاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشریعة أكمل الشرائع وأتمها فجاءت على هیئة تضمن 

  . لها البقاء والحیویة واالستمرار
الفقه هو روح الشریعة وأساسها قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمن  "  ویعتبر

على نشأته محافظا على كیانه قویا وصلبا في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي 
كما أن الفقه قد اتصف بسمة . تعرضت لها األمة اإلسالمیة طیلة هذه الحقبة من الزمن 

 السمیري،".(مسایرته لروح الحضارة والتقدم العلمي بارزة كانت وراء بقائه وثباته و
2012 ،27.(  

) العلم باألحكام الشرعیة العلمیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة : ( لذلك یعرف الفقه بأنه
أبا . (وهذا التعریف هو أجمع التعریفات وأشملها وأمنعها وأرجحها عند كثیر من العلماء

  : التعریف تبین ما یليوفي ضوء هذا ). 23، 2006 الخیل،
 والذي یتمثل في مجموعة من األحكام المستندة ،        أن الفقه هو أحد العلوم الشرعیة
 والتي تتسم بالمرونة، ألن لكل عصر ظروفه ،إلى مجموعة من األدلة المتعارف علیها

 .وأحواله
 أهداف تدریس الفقه:  

 في نفوس المتعلمین، ومن هذه        یسهم تدریس الفقه في تكوین مجموعة من القیم
 وحب الخیر، ، محبة اهللا سبحانه وتعالى، ومحبة رسوله صلى اهللا علیه وسلم:القیم

والرحمة، واإلیثار، والعطف، واإلحسان، والصبر، والمواساة، والنظام، والطهارة، واألمانة، 
ا، واإلقامة والصدق، والوفاء، وتوبة بالجوارح كأداء الصلوات بشروطها وأركانها وسننه

والمسامحة في المعامالت  وغیر ذلك كثیر، كما أنه یسمح بتعهد مثل هذه القیم والفضائل 
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 تدریسه ویصبحفي سلوك المتعلمین، وأنه یواكب الحیاة المعاصرة وقضایاها المستجدة، 
  . ضروریا ألبنائنا) الفقه(

هداف تدریسه مع ما سبق بل ویضیف بأن من أهم أ) 29، 2005(   ویتفق الظاهري 
 الوعي بأهمیة التفقه في أمور دینهم، اشباع حاجاتهم :ًأیضا أنه یساعد المتعلم على

الدینیة المرتبطة بشؤون دنیاهم، بحیث یعلمهم كیف یفرقون بین الحالل والحرام، الوعي 
 باألحكام الشرعیة لبعض األمور المرتبطة بالعبادات أو بالمعامالت،

  :ً تلك األهداف موضحا أهمیتها في)32 ،ه1410(وفصل العثیم 
 وتوثیق الصلة بینهم وبین اهللا عن ،تثبیت العقیدة اإلسالمیة في نفوس الطالب -1

 .طریق ممارستهم للعبادات المفروضة علیهم
 .تبصیر الطالب بأهمیة الجانب العلمي من الدین ممثال في العبادات  -2
ما یجعل العبد متفقها تعریف الطالب بالعبادات وأحكامها وكل ما یتصل بها، م -3

 .في دینه واعیا له، مدركا ألحكامه
تدریب الطالب على ممارسة العبادات وتعویدهم علیها بحیث تصبح جزءا من  -4

 .سلوكهم وواجبا یشعرون بضرورة أدائه كلما حان وقته
 .اكتساب الطالب كثیرا من الفضائل واآلداب كالنظام والنظافة وحسن المظهر  -5

 أهداف مقرر الفقه في المدارس اإلسالمیة في انبق استعرض الباحث     وفي ضوء ما س
  :دولة بنین مقسمین إیاها إلى مجموعة من المجاالت تتمثل في
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  )  1 ( رقمجدول
 المجاالت واألهداف في مقرر الفقه في المدارس اإلسالمیة في دولة بنین

المعامالت   مجال العبادات
األحكام م الجنائیةاألحكا  أحكام األسرة  المدنیة

  القضائیة
األحكام المتعلقة 

  األحكام الدولیة  باإلمامة
  :ًبدراسة موضوعات الفقه یكون الطالب قادرا على أن

یستنبط حكم  - 
البیع في اإلسالم 
یتعرف على فوائد 

بالنسبة -البیع 
.للفرد والمجتمع 

یحدد الحكم - 
الشرعي لبعض 
االحتیاجات 

الفقهیة ألمور 
 .لشراء البیع وا

یفرق بین البیع - 
والربا من خالل 
المصادر الفقهیة 

 .الموثوقة 
یحدد بعض - 

االحتیاجات 
الفقهیة مثل 

التأمینات وحكمها 
الشرعي، أو 

الجوائز أو الرهان 
 یتعرف بعض - 

األحكام الفقهیة 
لبعض 

االحتیاجات 
 .المالیة 

یحدد األدلة - 
العقلیة والنقلیة 
لبعض األحكام 
ة الشرعیة لفریض

  الحج
یقدر دور الفقه - 

في تنمیة الوعي 
  .بالعبادات

یستنبط حكم - 
البیع في اإلسالم

یتعرف على - 
فوائد البیع 

بالنسبة للفرد 
 .والمجتمع 

یحدد الحكم - 
الشرعي لبعض 
االحتیاجات 

الفقهیة ألمور 
 .البیع والشراء 

یفرق بین البیع - 
والربا من خالل 
المصادر الفقهیة 

  .الموثوقة 
عض یحدد ب- 

االحتیاجات 
الفقهیة مثل 

التأمینات وحكمها 
الشرعي، أو 

الجوائز أو الرهان 
.  

 یهتم بالدور - 
الذى یلعبه الفقه 
في التعرف  
بالمعامالت 

  .المدنیة

یدرك قیمة - 
األسرة في حیاة 

 .المسلم 
یحدد بعض - 

االحتیاجات 
الفقهیة المرتبطة 
بالخطبة والحكم 

 .الشرعي لها 
یتعرف على - 

شرعي الحكم ال
لحقوق الزوج 

 .والزوجة 
یستنبط أدلة - 

شرعیة على 
ضرورة إقامة 

األسرة المسلمة 
. 

یستنبط  بعض - 
األدلة الفقهیة 

المرتبطة 
 .بالمیراث 

  

یتعرف الحدود - 
الشرعیة 
والعقوبات 
  .الزاجرة لها 

یبین الحكم - 
الشرعي لمن 
  .یروع اآلمنین 

یستنبط هذه - 
األحكام من 

الكتاب والسنة 
ع واإلجما

  .والقیاس 
یذكر بعض - 

االحتیاجات التي 
كانت مرتبطة 
بالمشكالت 

  .الحیاتیة 
یحدد عقوبة - 

شارب الخمر 
  .والمخدرات 

یستنبط هذا - 
الحكم من 
المصادر 
  .الفقهیة 

یذكر حد - 
ارق سال

 والنباش،
  .والدلیل علیه

یذكر شروط - 
الشهادة في 

 .الحكم 
یستنبط هذه - 

الشروط من 
المصادر 

 .الفقهیة
كر بعض یذ- 

االحتیاجات 
المرتبطة 
بمشكالت 

قضائیة للمجتمع 
 .المسلم 

یحدد الحكم - 
الشرعي لهذه 

 .المشكالت 
یحدد أدلة هذا - 

الحكم من أدلتها 
  .التفصیلیة 

 یقدر دور - 
الفقه في تنمیة 
الوعي ببعض 

األحكام 
 .الجنائیة
  

یحدد الحكم - 
الشرعي لمبایعة 

 .الحاكم
یقارن بین - 

مبایعة الحاكم 
الماضي في 

ومبایعته في 
 الحاضر

یذكر طریقة - 
مبایعة الحاكم 

اآلن في 
المجتمعات 
 .اإلسالمیة 

یعدد الحقوق - 
            الشرعیة 

المشتقات من ( 
) اإلسالم 

 .للمواطنین 
  

یذكر بعض - 
االحتیاجات 
المرتبطة 

بالعالقات بین 
.الدول والشعوب 

یستنبط الحكم - 
الشرعي لها من 
مصادر الفقه 

 .تلفة المخ
یحدد األحكام - 

اإلسالمیة 
المرتبطة بحالتي 
السلم والحرب مع 

 الجیران
یقارن بین - 

بعض االحتیاجات 
الفقهیة اآلن، 
وبعض األحكام 
في الماضي فیما 
یرتبط بحاالت 

  الحرب
 یقدر دور الفقه - 

في تنمیة الوعي 
ببعض المشكالت 

 .األحكام الدولیة
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 أهمیة الفقه:  
 فهذا ،الفقه هو العلم باألحكام الشرعیة المستمدة من أدلتها التفصیلیة        إذا كان 

في الصمود كعلم العلم تتجلى أهمیته البالغة في العصر الذي نعیش فیه  والتي تتمثل 
 .وكمنهج للعدید من التحدیات 

   یفید في قضاء مصالح المسلمین واحتیاجاتهم في أي وقت وفي أي مكان ولذا فهو
ل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة هي أن یتخیر من أحكام یمثل  السبی

المذاهب الفقهیة ما یفي بذلك، كما یوجد الحلول لكل القضایا المستجدة وظهر من 
) 2010، الزحلي(العلماء والفقهاء في كل فترة زمنیة من یبعث الحیویة في أحكامه 

  ).9، 2002 السالوس،(
 أسس الفقه:  

على النحو ) 18، 2003(فقه على عدد من األسس أوضحها الشرنباصي یستند علم ال
  :التالي
ُیرید  ((: ویتم ذلك برفع الحرج والمشقة عنهم قال تعالى:التیسیر على المكلفین - ِ ُ

ٰالله بكم الیسر وال یرید بكم العسر ولتكملوا العدَّة ولتكبروا الله على  َ ُ ََ ُ َُ ُ َُّ َُّ َ َِّ َ ُ ُُ ُِ َِ َ ُ ََ ِْ ِْ ْ ْْ ُْ ُِ ْما هداكم ِِ َُ َ َ
َولعلكم تشكرون  ُ ُْ ْ َُ َّ َ   .185اآلیة  سورة البقرة، )) 185ََ

. لم ینزل التشریع مرة واحدة بل جاء على فترات:التدرج في التشریع -  
 وذلك أن تكالیف الشریعة قلیلة ال تلحق بالعبد تعبا وال تورث نفسه :قلة التكالیف -     
 وال إلى صعوبة في ،عملها ال تحتاج إلى زمن طویل ألنها في العلم بها واالمتثال ب،ملال

  فهمها 
. ومن هنا یرى الباحثان أن الفقه یسهل على العباد في أداء العبادات المفروضة علیهم

ومع ، وكذلك التدرج في الحكم التشریعي حتى یتالءم مع طبیعة المكلفین من ناحیة
  .إمكانیة تطبیق هذا الحكم من ناحیة أخرى

 خصائص الفقه:  
ٕ      یتمتع  الفقه بالعدید من الخصائص التي ال توجد في أي من القوانین، وانه یمتاز 

أبوصوي، ) (2007الندوي، (بها عن جمیع األدیان والمذاهب وعن نظم الحیاة البشریة 
2016.(  
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 وذلك ألن النصوص التشریعیة محفوظة حفظا دقیقا، :ثبات األحكام والتشریعات -
 التحریف والتزویر اهللا علیه وسلم منذ عهد الرسول غیر قابلة للضیاع، أو

 .صلى
أي أن الفقه یسعى إلى تحقیق أهداف معینة في المجتمع :سمو الغایة واألهداف -

  .الذي یحكم فیه
 حیث یتمیز الفقه عن غیره من القوانین الوضعیة بأن :أساسه الوحي اإللهي -

ویة، فكل اجتهاد مقید في مصدره وحي اهللا تعالى المتمثل في القرآن والسنة النب
  .استنباطه األحكام الشرعیة بنصوص هذین المصدرین، وما یتفرع عنهما مباشرة

 یمتاز الفقه عن القوانین بأنه یتناول عالقات :شموله كل متطلبات الحیاة -
  .     وعالقته بنفسه، وعالقته بمجتمعه، عالقته بربه:اإلنسان الثالث

  ارس العربیة واإلسالمیة ببنین  بالمد الفقهمناهج تطویردواعي:   
        یعتبر المحتوى عنصر رئیس من عناصر المنهج، والذي یخضع بدوره إلى عملیة 

 ما  وتطویرهتقویم مستمرة كونه یقود إلى تطویر المنهج، ومن أهم دواعي تقویم  المحتوى
  : في)32 ،2002طموس،  (هأورد

، وتعد كتاب الفقه التي تعد أهم تالفي األخطاء التي تواجهها قبل استفحالها - 
 .المقررات  التي في حاجة للتقویم المستمر 

 .التأكد من  جدوى المحتوى الدراسي   - 
 .مالحقة الزیادة المستمرة للمعارف  - 
 .إجراء إصالحات تربویة لمواكبة المستحدثات - 

رات        وبهذا تتضح ضرورة تطویر المنهج بكافة عناصره بشكل مستمر لمواكبة التغی
 ،الجهني.(المتسارعة في عالم الیوم؛ وللتأكد من فاعلیة تلك المعارف ومدى مناسبتها

2003، 23.(  
أنه یجب أن یتم التركیز في عملیة تقویم محتوى ) 22 ،2004(لذلك یرى فالته 

 ،وفاء الخبرات التعلیمیة فیه الحتیاجات المتعلم(  الكتب عامة والفقه خاصة على درجة
 استخدامه ، مراعاة الكتاب للفروق الفردیة بین المتعلمین،لكتاب وتكاملهاترابط عناصر ا

 شمول الكتاب للخبرات التعلیمیة المعرفیة والوحدانیة ،للبیئة كمصدر لخبرات المنهج
 ).والسلوكیة 

بأنه من الضروري التأكد من أن ) 25 ،2010الهاشمي والعزاوي، (ویضیف 
 یكسب المتعلم المهارات ،علم ومیوله ورغباتهالمت یناسب :محتوى الكتاب المدرسي
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 متكیف مع ثورة االتصاالت والمعلومات وتهیئة ،الضروریة للتأقلم مع متطلبات العصر
 .المتعلم للعیش فیه 

ویرى الباحثان أن من الجوانب التي یجب مراعاتها أیضا التأكد من قدرة الكتاب 
  تعزیز مفهوم الرقابة ،ة الصحیحة،  تحصین المتعلم بالمبادئ والقیم اإلسالمی:على

 ربط الكتاب مع الواقع الذي یعیش فیه المتعلم من ،الذاتیة في ظل وجود انفتاح ثقافي
إتاحة الفرصة للمتعلم الستخدام مهارات التفكیر العلیا  .التكیف مع احتیاجات العصر

میتها جانب لیتمكن من حل المشكالت التي توجهه في حیاته، والتأكد من قدرته على تن
  .البحث العلمي

منهج الفقه بتلك المرحلة وذلك على اعتبار تقویم ولتحقیق ذلك البد من القیام ب
  المرآة  التي تعكس - عملبة التقویم–بل هي  ،التطویرجزء ال یتجزأ من عملیة أنه 

) 18، 2010 ،ربیع(وللتقویم أهمیة كبیرة تتمثل في . جوانب التعلم المختلفة بأى منهج 
  :أنه

 .یعتبر أحد الجوانب األساسیة في أي عملیة تربویة، -1
 .یعتبر أحد األركان األساسیة في بناء المناهج الدراسیة  -2
 .عملیة شاملة وممتدة إلى جمیع جوانب شخصیة التلمیذ  -3
 .أحد األركان المهمة في عملیة التخطیط بحكم اتصاله الوثیق بمتابعة النتائج -4
ٕأهمها ترقیة وتحسین خبراته واعداد وتوضیح  یساعد المعلم في عدة جوانب  -5

الجهني، .(األهداف الواقعیة لكل متعلم، وتقدیم درجة إنجاز األهداف التربویة
2015، 17( 

، عالم ( أن عملیة التقویم لمحتوى المنهج تسعى إلىلذلك یشیر البعض إلى      
   ):25 ،2010، عودة) (20 ،2010، ربیع) (2007 المالكي،) (39، 2002

 .صیاغة األهداف التعلیمیة بطریقة واضحة وسهلة حتى یمكن تحقیقها  -1
 .استحداث طرق التدریس والوسائل التعلیمیة تتالءم طبیعة األهداف المرسومة  -2
  .عملة التعلیم والتعلم معرفة الصعوبات والمشاكل التي تعترض  -3
 .بشكل سلیم للمحتوى التعلیمي إعادة الترتیب والتنظیم  -4
  إمكانیة النجاح المستقبلي للعملیة التعلیمة التنبؤ بمدى -5
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 یوسف والرفاعي ،)123، 2017(دحدي والوناس      وهذا ما أكد علیه كل من 
یجب أن تراعى عند تقویم محتوى  بل وأضافا أن للتقویم عدة أسس) 211 ،2003(

  :المنهج منها أنه فب جمیع مراحلة أساس
  . المنشودة من عملیة التطویرق األهداف قیاس لمعرفة مدى تحقأنه أداة -1
 للتأكید من فهم – خاضعة للتقویم نهجالمعناصر  جمیع –شمولیة المادة  -2

 جزئیاتها 
 .االستمراریة والمتابعة الدائمة  -3
 .المحتوى التعلیمي إلصالح وعالج الضعف في لأنه وسیلة  -4
 . القوةقصد التطویر وتحسین مواطن -5
 .امج التقویم الوعي بدرجة ثبات السمات المقاسة ببرن -6

احتیاجات الطالب من مناهج الفقه بالمدارس العربیة : المحور الثاني
 دواعي تلبیتها وأسالیب تحدیدها وتضمینها ، مفهومها:واإلسالمیة بدولة بنین

  .بمحتویات كتب الفقه
 المرحلة الثانویة مرحلة متمیزة من مراحل نمو التعلیم إذ تقع علیها تابعات د       تع
 وذلك للوفاء بحاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم وهي بحكم طبیعتها وموقعها في السلم أساسیة

 لمواصلة تعلیمهم في الجامعات ا طالبهتدعمإذ ، التعلیمي تقوم بدور اجتماعي متوازن
 : لذلك یتمیز طالب المرحلة الثانویة بمجموعة من الخصائص تتمثل في،والمعاهد العلیا

، المالكي) (2008 الغصین،( االجتماعیة و العاطفیة وة العقلیو القدرات الجسمیة 
2008 ،69.(  

تعتبر المرحلة الثانویة آخر مرحلة من التعلیم اإللزامي الذي یتلقاه  في دولة بنینو
جمیع الطلبة، وذلك بعد احتیازهم مرحلة التعلیم األساسي المتمثلة بالصفوف االبتدائیة، 

طبیعة التخصص الجامعي الذي سیلتحق به الطالب والمتوسطة، وهي المرحلة التي تقرر 
 وغالبا ما یبدأ التعلیم ،بعد تخرجه من الثانویة، أو طبیعة المهنة التي سیتعلمها الحقا

الثانوي خالل سنوات المراهقة على مستوى الدولة لذلك نهدف هذه المرحلة الثانویة بدولة 
  :بنین إلى

 .یاة المعرفیة والعملیة تهیئة شخصیة الطالب على مواجهة واقع الح -1
دفع الطالب نحو االبتكار والتجدید، من خالل تمتعه بالعدید من المهارات  -2

 .الفكریة
 .التعرف على قدرات الطلبة ومهاراتهم وتطویرها  -3
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 .تحضیر الطالب لمواصلة التعلیم العالي -4
 .االعتناء على نحو خاص بالطلبة المتفوقین -5
 . ومجتمعه والبیئة التي أحاطت به،ه نفسهتنمیة شعور الطالب بالمسؤولیة، تجا -6
 .تعریف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم -7
ٕاالتصال بواقع الحیاة؛ لمعرفة حاجات المجتمع من جهة، واعداد جیل من الطلبة  -8

-  20 ،2011 أكاني،(الذین یشاركون في تطویر المجتمع من جهة أخرى 
25.( 

  :التعلیم في دولة بنین
ج المدرسي ینحصر في معظم المدارس العربیة اإلسالمیة في       ال یزال مفهوم المنه

دولة بنین على المفهوم الضیق أو المستوى التقلیدي، لذلك یركز على التنظیم المنطقي 
ًللمادة الدراسیة ویهمل تماما التنظیم السیكولوجي والذى یعطى أهمیة كبیرة الحتیاجات 

ان أن المناهج كلها بأمس الحاجة إلى الباحث لذلك یرى) 10 ،2011 أكاني،(المتعلمین 
  . تطویرها في ضوء احتیاجات الطالب وتحقیق طموحاتهم

 مفهوم االحتیاجات:  
 جمع : من مظاهر االفتقار للشيء،  وهي في اللغةا         تعد  االحتیاجات مظهر

عبارة عن " بأنها ) 7، 2011(  عرفها القطناني:الحاجة من الفعل احتاج،  أما اصطالحا
مطالب نفسیة فطریة وأساسیة للوصول إلى السعادة والتكامل والنمو النفسي وهي تتمثل 

  "في الحاجة إلى االستقالل والحاجة الكفاءة والحاجة إلى االنتماء 
  : طالب المرحلة الثانویةخصائص احتیاجات

ما    باتباع الطریقة الصحیحة والوسیلة المناسبة یمكن إشباع االحتیاجات اإلنسانیة ك
أشار إلى ذلك  یشیر ابراهام ماسلو إلى أن الحاجات تتمیز بمجموعة من الخصائص 

 یعني ال تتوقف الحاجات بمجرد إشباعها بل :الزیادة والتطور المستمر :أبرزها مایلي
  .تظهر باستمرار وكلما تم إشباع حاجة تزایدت حاجة أخرى جدیدة

 قوائم متعددة  )ه1426العتیبي، (و) 2009القحطاني، (كثیر من الباحثین لذلك قدم 
أهم لتصنیفات احتیاجات الطالب بهذه المرحلة بالدارس العربیة واإلسالمیة والتي تتماشى و

  :والتي یجب أن تضمن والمناهج الدراسیة بمثل تلك المدارس ومنها مایليالقضایا الفقهیة 
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  : المعامالت المالیة المستحدثة وتشمل ما یلي:أوال
 .عاصرة في الزكاة القضایا الم -1
 .المعامالت المصرفیة  -2
 .المعامالت التأمینیة  -3

  :موضوعات خاصة باألسرة وتشمل ما یلي: ثانیا
 .قضایا التلقیح الصناعي والطبیعي بین الزوجین  -1
 .ٕلبن األمهات وارضاع األطفال منها حكم إقامة بنوك :بنوك األلبان وتتضمن -2
 . اإلجهاض –ید النسل  تحد– تنظیم النسل :قضایا اإلنجاب وتتضمن -3

   : قضایا اإلدمان وتشمل ما یلي:  ثالثا
 قضایا المسكرات والتجارة فیها  - 
 .تعاطي المخدرات واإلتجار فیها  - 
  .واالتجار فیه ) السجائر ( الدخان  - 

  : قضایا تتعلق بالفنون وتشمل ما یلي:     رابعا
 )الفوتوغرافیة و المجسمة( الصور  - 
 ران والمالبس  الرسوم والنقوش على الجد - 
 .الغناء واالستماع إلیه  - 
  .تعلم الموسیقي وممارستها  - 

  : القضایا المتعلقة بالتربیة البدنیة وتشمل: خامسا
  .ممارسة الفتیات للریاضة على مرأى من الناس - 
  .وامتهانه بقصد التكسب ) البالیه( تعلم الرقص في المدارس  - 
  : مسائل طبیة معاصرة وتتضمن:سادسا
  اآلدمیة  بیع األعضاء - 
 .التشریح من أجل التعلیم - 
  . جراحات التجمیل حكم تیسیر موته بنیة الشفقة والرحمة  - 
   : األطعمة: سابعا
 .صعقة  الحیوانات بتیار كهربي  - 
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 .إلقاء الحیوانات والطیور في ماء یغلى لیلفظ أنفاسه  - 
  .   أكل لحم الحنزیر - 
   : قضایا تتعلق بالتطرف الدیني وتشمل:ثامنا

  .مجتمع وتكفیر واستحالل دماء بعض المسلمین تجهیل ال - 
  ٕالعنف في الدعوة اإلسالمیة لالستیالء على السلطة واقامة خالفة إسالمیة  - 
  الحجاب ومدى شرعیته  - 
  .لباس الرجل وهیئته  - 

   : قضایا تتعلق بالحریة الفكریة وهي فیما یلي:  تاسعا
  الحریة العملیة للفقهاء ومداها الشرعي - 
  تقلید ومداها الشرعيحریة اإلتباع وال - 
 ).67 ،2008، المالكي (. حكم تكفیر الفقهاء بسبب اجتهاداتهم الفقهیة - 
  :  الدراسات السابقة:ًثانیا

وتتمثل في تقویم مناهج التربیة اإلسالمیة بعامة والفقه بخاصة في ضوء احتیاجات 
   :الطالب وذلك على النحو التالي

یة في ضوء احتیاجات دراسات حول تقویم مناهج التربیة اإلسالم )1(
  :الطالب

هدفت الدراسة إلى تطویر منهج التربیة اإلسالمیة لتالمیذ ) 2001(دراسة العلوي، 
. المرحلة اإلعدادیة بدولة البحرین في ضوء حاجات التالمیذ، ومتطلبات المجتمع البحریني

ة في ولتحقیق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي في تطبیق أداة الدراسة المتمثل
لتحدید مشكالت تالمیذ المرحلة اإلعدادیة وبطاقة تحلیل محتوى المنهج للوقوف ) استبانة(

وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها أن من أهم المشكالت . على واقعه
االجتماعیة التي یعاني منها المجتمع في مملكة البحرین ازدیاد حاالت  تعاطي المخدرات، 

االهتمام باللغة األجنبیة على حساب اللغة العربیة، وضعف االرتباط بین والبطالة، و
التي ) 2003بربخ، (المشكالت والقضایا في المجتمع وبین القیم اإلسالمیة، ودراسة 

سعت الدراسة إلى معرفة تأثیر برنامج لتطویر منهج التربیة اإلسالمیة لصفوف المرحلة 
التحصیل وفهم القضایا المعاصرة ولتحفیف هذا الثانویة في محافظات غزة على تنمیة 

 في الدراسة الهدف استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي في تطبیق األدوات المستخدمة
وقد توصل الباحث إلى مجموعة ) ، اختبار تحصیليالمعیار، بطاقة مالحظة(والتي شملت 
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الدرجات التي من النتائج أهمها، أن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط 
یحصلون علیها في االختبارین القبلي والبعدي في تنمیة التحصیل وذلك لصالح التطبیق 

فقد هدفت إلى تقویم كتب التربیة ) 2003(البعدي لالختبار، أما دراسة البوسعیدي 
اإلسالمیة بسلطنة عمان في ضوء بعض القضایا المعاصرة كما سعت الدراسة إلى تحدید 

رة المالئمة لحاجات واهتمامات طالب المرحلة الثانویة التي ینبغي أن القضایا المعاص
تتضمنها كتب التربیة اإلسالمیة لهذه المرحلة من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربیة 

 المنهج  عمان، ولتحقیق هذا الهدف استخدماإلسالمیة بالمرحلة الثانویة بسلطنة
وقد أظهرت .  غینة من المعلمین والمعلماتعلى) استبانة( لتطبیق أداة الدراسة ،الوصفي

نتائج الدراسة حاجة كتب التربیة اإلسالمیة إلى تضمین القضایا المعاصرة المناسبة لطلبة 
التي هدفت إلى تقویم مناهج التربیة ) 2006(المرحلة الثانویة، كذلك دراسة الجغیمان 

تحقیق هذا الهدف اعتمد لنویة في ضوء القضایا المعاصرة، واإلسالمیة بالمرحلة الثا
على محتوى ) استبانة(الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي في تطبیق أداة الدراسة 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مناهج . مناهج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة
التربیة اإلسالمیة تضمن سبع عشرة قضیة معاصرة بعضها ظهر بشكل مباشر، وبعضها 

في حین قدم . شكل ضمني والتي منها التدخین، والمخدرات الغزو الثقافي والفكريظهر ب
دراسته التي هدف إلى تقویم محتوى التربیة اإلسالمیة في المرحلة ) 2006یونس، (

الثانویة في ضوء حاجات الشباب ومتطلبات المجتمع المحلي والعالمي، ولتحقیق هذا 
نهج الوصفي التحلیلي وقد توصلت الدراسة إلى الهدف اعتمد الباحث على استخدام الم

أما  ).التوازن في تقدیم أساسیات الدین اإلسالمي، استمرار في الموضوعات المقدمة(عدم 
فقد قدم دراسة هدفت إلى تحلیل كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة ) 2007سالم، (

ستخدم الباحث المنهج الوصفي في ضوء احتیاجات طالب الثانویة، و لتحقیق هذا الهدف ا
وقد توصلت ، لالحتیاجات الدینیة لطالب المرحلة الثانویة العامة) استبانات( في تطبیق

الدراسة إلى أن المعتقدات الدینیة من الموضوعات الملحة التي یجب أن یتم تناولها ضمن 
ى  تحلیل والتي هدفت إل) 2014 (،لدةاموضوعات التربیة االسالمیة، كذلك دراسة الخو

. محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في األردن في ضوء نظریات الذكاءات
وتكونت عینة الدراسة من . ولتحقیق تلك الغایة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي 

 ).األول الثانوي والثاني الثانوي(جمیع كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة للصفین 
 أسفرت الدراسة عن العدید من النتائج منها أن تضمین الذكاءات المتعددة بأقل مما وقد

هو متوقع وهذا ما دعي الباحث إلى ضرورة العنایة عند تطویر محتوى كتب التربیة 
  .سالمیةاإل
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  :دراسات حول تقویم محتوى كتب الفقه في ضوء احتیاجات الطالب )2(
إلى القیام بدراسة تحلیلیة لمحتوى كتب الفقه والتي هدفت ) 2016(    دراسة الرفاعي 

للمرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة ومدى تضمنه لقضایا فقه النساء، ولتحقیق 
هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قامت الباحثة بوضع قائمة 

ا تم تحلیل كتاب الفقه  في ضوئه،بقضایا فقه النساء، وبنت على أساسها بطاقة التحلیل
للصف الثالث الثانوي، وكانت أبرز النتائج التي توصلت هذه الدراسة ضعف تضمن 

 )2015(ودراسة الصاعدي .محتوى كتاب الصف الثالث الثانوي، لقضایا فقه النساء 
هدفها تقویم كتاب الفقه للمستوى الثالث بمعهد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها في 

 ولتحقیق هذا الهدف تم ،معة اإلسالمیة بالمدینة المنورة على ضوء مفاهیم الوسطیةالجا
استخدام الباحث المنهج الوصفي التحلیلي الممثل في تحلیل المحتوى كان مجتمع الدراسة 
من جمیع موضوعات كتاب الفقه بالمستوى الثالث بمعهد تعلیم اللغة العربیة لغیر 

راسة للعدید من النتائج أبرزها ضعف تضمن محتوى الكتب الناطقین بها وقد توصلت الد
التي سعت  إلى تقویم ) 2010الجهیمي، (عینة الدراسة لمفاهیم الوسطیة، كذلك دراسة 

المقرر على طالب الصف الثالث الثانوي في ضوء المعاییر ) المطور(محتوى كتاب الفقه 
شرفي العلوم الشرعیة، المعاصرة للكتاب المدرسي، وذلك من وجهة نظر معلمي وم

ولتحقیق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي حیث طبقت أداة الدراسة 
 بمدینة الریاض ،مشرفا تربویا ) 30( معلما و  ) 45( على عینة الدراسة ) استبانة(

لذلك أوصت الدراسة  بمراعاة الفروق الفردیة بین الطالب في .  هـ1430 / 1429
، وكذلك مراعاة الخبرات السابقة لهم على أن یتناسق ذلك مع حاجات عرض المحتوى
فقد هدفت إلى تحلیل محتوى كتاب ) 2006سالم والعتیبي، ( أما دراسة ،الطالب ومیولهم

الفقه للصف الثالث الثانوي في ضوء القضایا الفقهیة المعاصرة التي یمكن تضمینها في 
وقد اعتمد الباحثان في . المملكة العربیة السعودیةمحتوى مقررات الفقه للمرحلة الثانویة ب

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدم الباحثان أداتین هما، استبانة 
للمعلمین والطالب بهدف التعرف على آرائهم تجاه أهمیة تضمین هذه القضایا الفقهیة 

ه بلغ عدد القضایا الفقهیة المعاصرة، ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن
بینما هدفت . المعاصرة التي یمكن أن یتضمنها محتوى مقررات الفقه للمرحلة الثانویة 

إلى تقویم مقررات الفقه في المرحلة الثانویة في ضوء ) 2008المالكي، (دراسة 
المستجدات الفقهیة المعاصرة، واعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي 

یق أداتي الدراسة وقد أظهرت نتائج الدراسة الضعف الشدید في تلك الكتب من حیث لتطب
قد سعت إلى ) 2009القحطاني، (كذلك دراسة . تضمینها لهذه المستجدات الفقهیة

التحقق من مدى تناول مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة للقضایا الفقهیة المعاصرة 
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دفت الدراسة إلى بناء قائمة بالقضایا المعاصرة واتجاهات الطالب نحو دراستها وكذلك ه
التي یرى الباحث وجوب تضمینها كتبا في المرحلة المتوسطة في المملكة العربیة 
السعودیة، والتعرف على مدى تناولها في كل صف من الصفوف الثالثة، وكذلك التعرف 

حث المنهجین ولتحقیق هذا الهدف استخدم البا. على اتجاهات التالمیذ نحو دراستها
على ) أداة تحلیل المحتوى، ومقیاس االتجاه( الوصفي التحلیلي  والتجریبي في تطبیق 

ومن وأهم النتائج التي توصلت إلیها . كتب الفقه بالمرحلة المتوسطة وطالب المتوسطة
الدراسة هو ضعف تناول القضایا الفقهیة المعاصرة في مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة 

  .لجة القضایا الفقهیة المعاصرة وضعف معا
  :التعلیق على الدراسات السابقة

  :أوجه اتفاق الدراسات السابقة واختالفها مع الدراسة الحالیة: ًأوال
 دراسة العلوي، :) بطاقة تحلیل –قائمة ( في بناء أداتي الدراسة :أوجه االتفاق -

الجغیمان، (ة دراس)  2003البو سعیدي، (دراسة ) 2003(دراسة بربخ، ) 2001(
 ،)2008فرح، ( دراسة ،)2007سالم، ( دراسة ،)2006یونس (، دراسة )2005
) 2009القحطاني، (دراسة  ) 2010الجهیمي، (دراسة  ) 2016الرفاعي، (دراسة 
  .)2006سالم والعتیبي، (دراسة ) 2008،المالكي( دراسة

وسعیدي، الب(، دراسة )2003بربخ، ( مع دراستي :في حین اختلفت في المنهج -
  .واللتان اعتمدتا على المنهج شبه التجریبي) 2003

  .تم االستفادة منها في : أوجه استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة: ًثانیا
  كتابة االطار النظري. 
 تحدید مصطلحات الدراسة. 
 بناء األدوات والمواد التعلیمیة للدراسة الحالیة. 

  :منهج الدراسة
 باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة، كونه ان   قام الباحث

     .أنسب المناهج للتعامل مع إجراءات الدراسة الحالیة
  :مجتمع الدراسة وعینتها

    مجتمع وعینة هذه الدراسة هي كتب الفقه المدرسیة المقررة بالمرحلة 
 بنین، بالصفوف في المدارس العربیة واإلسالمیة في دولة) ثالثة كتب(الثانویة 

   .الثانوي) األول والثاني والثالث(
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  :إجراءات الدراسة
  :بناء أدوات الدراسة وخطوات تطبیقها: ًأوال
 فرها في كتب الفقه من خالل مراجعة اإعداد قائمة باالحتیاجات الالزمة التي ینبغي تو

 األدبیات والدراسات السابقة في هذا المجال ومن ثم عرضها على مجموعة من
  .المحكمین

  إعداد بطاقة تحلیل لمحتوى كتب الفقه المقررة بالمرحلة الثانویة باستخدام معادلة
 .وعرضها على مجموعة من المحكمین

  :بیان عن قائمة االحتیاجات فیما یلي
 بهذه القائمة تحدید مجموعة من المباحث اناستهدف الباحث:الهدف من القائمة -1

ها معیارا تقوم في ضوئه مقررات ااریة، واختالجدیدة على طالب المرحلة الثانوی
 .م الدراسيهالفقه التي یمارسها هؤالء الطالب في منهج

 في بناء قائمة االحتیاجات على ان اعتمد الباحث:مصادر اشتقاق القائمة -2
 :مجموعة من المصادر التالیة 

  .  الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالدراسة الحالیة -
  دبیات المرتبطة بالفقه واالحتیاجات والمستجدات الفقهیة  األ-         

  .  طبیعة وخصائص طالب وطبیعتهم -
القائمة في صورتها األولیة تكونت من سبعة احتیاجات رئیسة، :  وصف القائمة-4      

وتندرج تحت كل فئة مجموعة من االحتیاجات الفرعیة التي تنتمي إلیها، وبلغ عدد هذه 
  ً.ة وثمانیة احتیاجااالحتیاجات مائ

ها على عدد من وذلك من خالل عرض هذه األداة تم عرض :صدق األداة: ًثانیا
 أساتذة من المتخصصین في المناهج وطرق ،أساتذة الشریعة(  المحكمین المختصین

للتعرف على آرائهم حول أهمیة )  تدریس العلوم الشرعیة، المعلمین، المشرفین التربویین
ت الواردة في القائمة لكتب الفقه للمرحلة الثانویة، وكذا حذف أو إضافة تضمین االحتیاجا

  .أو تعدیل ما یرونه مناسبا
  :ثبات األداة: ًثالثا

     یقصد بالثبات األداة التي تعطي نفس النتائج إذا أعید تطبیقها في فترات 
د الثبات من قیام بالتأكد بعال من هذا األمر عن طریق انمختلفة، ولقد تم تحقق الباحث

أن األداة ثابتة إذا ) 430، 2006العساف، (الشروط األساسیة ألي أداة بحثیة، ویشیر 
كانت تؤدي النتائج في حال تكرارها، ولحساب ثبات قائمة االحتیاجات تم االعتماد على 

  :التي تنص على أن) 109، 2009عطیة، (   cooperمعادلة كوبر
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  رات االتفاقعدد م                         
   100        ×                                            =     نسبة االتفاق  

  عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق               
 بتطبیق المعادلة السابقة، ان     ولحساب نسب االتفاق واالختالف قام الباحث

لثاني من الملحق الخامس كما جاء في جدول ا% 13حیث بلغت نسب االتفاق 
  . على ثبات القائمة انوهي نسبة االتفاق تطمئن الباحث
  3×3ن + 2  ×2ن + 3×1                             ن 

  100×=                                                لحساب الوزن النسبي لألهمیة 
                                          3  

  : اآلتياتضح 
أن بحساب الوزن النسبي للبنود اتضح مدى أهمیة هذه االحتیاجات لتضمینها  -

 التي تدرس بالمرحلة الثانویة بالمدارس العربیة واالسالمیة ببنین الفقهبمقررات 
 وبهذا تكون القائمة ،وهي نسبة مقبولة) 4 – 2.3(حیث انحسرت النسبة بین 

ما  :ة على السؤال األول ونصهقابلة للتطبیق ومنا یكون قد تم اإلجاب
احتیاجات طالب المرحلة الثانویة التي ینبغي تضمینها محتوى كتب 

 .الفقه في المدارس العربیة اإلسالمیة بدولة بنین؟
ولة بنین في ضوء القائمة تحلیل محتوى كتب الفقه للمرحلة الثانویة بد: ًرابعا

  :السابقة
محتوى كتب الفقه لطالب المرحلة   بإعداد بطاقة لتحلیلان     قام الباحث

  :الثانویة بدولة بنین، وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات تتمثل فیما یأتي
  :تحدید فئات التحلیل) أ(

   : المعاییر التالیةان      لتحدید فئات التحلیل راعى الباحث
 . ارتباطها بالمجال المعرفي للمحتوى الدراسي -
 .حدید بنود قائمة وتمثلت هذه الدقة في ت:  الدقة -
 .حتى یبصر به طالب المرحلة الثانویة قبل التحاقهم بالجامعة:  الشمول -
وهذا یساعد في تحدید هذه االحتیاجات، ومحاولة تصنیفها إلى فئات :  التحدید -

 .فرعیة) بنود(عامة، یندرج تحتها فئات 
 حیث إن كل فئة من هذه الفئات ترتبط بمجال معین :  التمایز -
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  :دید وحدات التحلیلتح) ب(
        اعتمدت الدراسة الحالیة على الفقرة كوحدة للتحلیل باعتبار كل وحدة  
تحمل معنى، وبالتالي یمكن أن تشتمل على أكثر من احتیاج من االحتیاجات 

  .المتضمنة في محتوى كتب الفقه بالمرحلة الثانویة بدولة بنین
   : اإلجراءات التالیة والتي تمت وفق:خطوات تحلیل المحتوى) ج (

  اعتبار الكتب عینة الدراسة -
 تصمیم بطاقة للتحلیل، وتم تضمینها االحتیاجات التي توصلت إلیها -

الدراسة الحالیة، وخصص بها فراغات لرصد تكرارات كل احتیاج فرعي على 
 .حدة، وحساب النسبة المئویة، وبیان ترتیبه

ضمنة في بطاقة التحلیل وحدة  اعتبار كل احتیاج من االحتیاجات المت-
 .للعد 

 . تحلیل محتوى كل كتاب على حدة-
 رصد تكرارات االحتیاجات في بطاقة التحلیل لالحتیاج الفرعي في جمیع -

  :كتب الصفوف الثالثة من خالل المعادلة التالیة
   تكرارات هذه االحتیاجات في كل الصفوف                 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ        100×ـــــــــــــــــــــــــــ
 .  إجمالي مجموع فقرات الكتب                

 تفریغ نتائج التحلیل في جدول لكل محتوى من محتویات الكتب الثالث -
 .یةبالمرحلة الثانو

  : ثبات التحلیل- )ه(
     للتأكد من ثبات التحلیل تم إجراء التحلیل األول ثم بعد شهر من إجرائه تم 
تدریب أحد الزمالء في التخصص على كیفیة إجراء التحلیل الثاني وحساب نسبة 

  : الثبات باستخدام المعادلة التالیة
ة اآلتیة والتي ینفذها   حساب معامل االرتباط لبیرسون، وتم االستعانة بالمعادل

  :البرنامج آلیا كما أشار إلى ذلك
  

  مجـ ص×  مجـ س-ن مجــ س       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2) مجـ ص2ن مجـ ص (- 2) مجـ س (-2) ن مجـ ص (    ـــــــــــــــ
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  :ینص علىالثاني والنتائج المتعلقة بالسؤال 
ما مستوى توافر احتیاجات طالب المرحلة الثانویة في كتب الفقه في  -

  .بنین؟المدارس العربیة اإلسالمیة بدولة 
 بإجابة عن ذلك بحساب تكرارات ورود كل احتیاج من هذه ان       قام الباحث

االحتیاجات في محتوى كتب الفقه للمرحلة الثانویة بدولة بنین التي تشمل 
ب، الصف األول والثاني والثالث الثانوي عن مدى توافر احتیاجات الطال

  :والجداول التالیة توضح ذلك
مدى توافر محتوى كتاب الفقه لصف " لتعرف الباحثان  :الصف األول الثانوي  ) أ(

 بتحلیل محتوى كتاب الفقه  لهذا ا قام،"األول الثانوي لالحتیاجات الالزمة؟ 
  : وقد جاءت النتائج وفق الجدول التالي،الصف

  )2( رقم لجدو
  مدى تضمین كتب الفقه لالحتیاجات الطالب في محتوى كتاب الفقه الصف األول الثانوي

الوزن   التكرارات  الحتیاجات الالزمةا  م
  النسبي

  :االحتیاجات في مجال العبادات
  0  0  .إقامة الصالة في الطائرة والسفن   1
  0  0  .بناء المساجد فوق األسواق التجاریة   2
  0  0  .إقامة الصالة تحت األبنیة   3
  0  0  .أثر األنبوب والقسطرة على الطهارة   4
  0  0   .أثر المنظار على الطهارة  5
  0  0  .اشتراط الحصول على التصریح للحج  6
  0  0  تنصیب قطع من الرخام على القبر مكتوب علیها اسم المیت   7

  : الطبیةتمجاالالاالحتیاجات في 
  0  0  .استعمال أدویة منع الحمل   8
  0  0  .استعمال أدویة منع الحیض   9
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  0  0  .التلقیح االصطناعي   10
  0  0  .لقلب الموت الدماغي وموت ا  11
  0  0  .إسقاط الجنین المشوه   12
  0  0  .تشریح جثه المیت من أجل كشف الجریمة   13
  0  0  .معرفة جنس الجنین   14
  0  0  .عملیات التجمیل   15
  0  0  .مكنز الدم   18
  0  0  .مكنز لبن األمهات   19
  0  0  .مكنز المني   20
  0  0  .نقل وزراعة األعضاء قبل الموت وبعده   21

 

  حتیاجات في مجال المعامالت اال
  0  0  .التأمین على الحیاة   22
  0  0  .التأمین ضد الحوادث التي یتعرض لها األشخاص   23
  0  0  .التأمین ضد المرض   24
  0  0  التأمین ضد الهرم والشیخوخة  25
  0  0  .ت ضد األخطار التي قد تتعرض لهاتأمین األموال والممتلكا  26
ضمان المؤمن له ضد مسؤولیته ( ة التأمین من المسؤولی  27

  )  كحوادث السیر ،عن الغیر
0  0  

قیام شركة بالتأمین على نفسها لدى شركات ( إعادة التأمین   28
  .تأمین أكبر منها 

0  0  

مثل ما تقوم به الدولة تجاه رعایاها ( التأمین االجتماعي   29
  ) في أحوال المرض والتقاعد 

0  0  

شتراك مجموعة من األشخاص بدفع ا( التأمین التعاوني   30
مبلغ معین بصفة دوریة بغرض رفع الضرر ودفع الخطر 

  ) .لمن یتعرض لذلك من المشتركین 

0  0  

  0  0  .الشرط الجزائي   31
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  0  0  .أثر تغیر قیمة النقود في الحقوق وااللتزامات   32
  %1،26  1  .زكاة األسهم والمستندات   33
   %3،79  3  .فوائد البنوك   34
  0  0  .التجارة اإللكترونیة   35
  0  0  ) .البضاعة المباعة ال ترد وال تستبدل ( قولهم   36
  0  0  ) . ماستركارد ،فیزا( استخدام بطاقات االئتمان   37

  االحتیاجات في مجال األحوال الشخصیة وقضایا المرأة 
  0  0  .زواج الصدق   38
  0  0  الزواج العرفي  39
  0  0   .الفحص الطبي قبل الزواج  40
  0  0  .الزواج بنیة الطالق   41
  0  0  .صوت المرأة في اإلذاعة والهاتف   42
  0  0  .ظهور المرأة في التلفزیون   43
التعویض عن الضرر المادي والمعنوي بسبب العدول عن   44

  .الخطبة 
0  0  

إجراء عقود الزواج والطالق عن طریق وسائل االتصال   45
  الجوال واالنترانت ( الحدیثة 

0  0  

  االحتیاجات في مجال األطعمة واألشربة واللباس والزینة 
  %1،26  1  ) .توصیالت الشعر ( لبس البو ستنج   46
   %1،26  1  .لبس الباروكة   47
  0  0  .الرموش الصناعیة   48
  0  0  .لبس العدسات الالصقة   49
  0  0  .األلبسة التي علیها صور ذات األرواح    50
) كالخنزیر (  جلود الحیوانات النجسة الحلي المصنوعة من  51

.  
0  0  

   %1،26  1 .طالء األظافر   52
  0  0  .العباءات  المطرزة   53
  0  0  .استخدام األصباغ الصناعیة والمساحیق   54
( استخدام المواد النجسة في صنع األغذیة اإلنسانیة مثل   55

  )مشتقات الخنزیر
4  5،6%   
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( ف المركبة من مواد نجسة الحیوانات التي تتغذى باألعال  56
  ) .كمخلفات مجازر اللحوم 

2  2،53%  

  االحتیاجات في مجال الفن والریاضة 
مشاهدة القنوات الفضائیة اإلباحیة  التي فیها تعري ومنكرات   57

  .وكل مخالف للدین 
0  0  

  0  0  .رسم الكاریكاتیر   58
  0  0   .استخدام األفالم والصور والمجسمات التوضیحیة  للتعلم  59
  0  0  .األلعاب السحریة   60
  0  0  األلعاب السیرك التي فیها خطورة على الحیاة اإلنسانیة  61
  0  0  .المشاركة في المسبقات عن طریق الهاتف   62

  االحتیاجات في مجال األحكام العامة 
  0  0  .اإلرهاب   63
  0  0  .اختطاف الرهائن   64
  0  0  التكفیر  65
  0  0  .لعمل السیاسي مشاركة المرأة في ا  66
  0  0  .التجنس بجنسیة دولة غیر إسالمیة   67
      .اللجوء السیاسي في الدولة غیر اإلسالمیة   68
  0  0  .حجیة البصمة الوراثیة في إثبات البنوة   69
  0  0  .تمثیل األشیاء والصحابة رضي اهللا عنهم   70
  0  0  .حقوق االبتكار   71
   %1،26  1  .حقوق التألیف   72
  0  0  .بیع االسم التجاري   73
  0  0  .بیع العالمة التجاریة   74
   %1،26  1  ). والماء ،كمنع النفط( قضیة االحتكار لنوع من الضروریات   75
  0  0  .مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادیة للمسلمین  76
دة كاألمم المتح( حكم االنضمام إلى المنظمات والهیئات العالمیة   77

  ) .والیونسكو 
0  0  

كالصمت لدقائق، وتنكیس ( الحداد على الزعماء وكبار الشخصیة   78
  ) .األعالم

0  0  

 الحامض ، البصمات،كالتحالیل الطبیة( القضاء بالوسائل الحدیثة   79
  ).األمیني

0  0  
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مدى اهتمام محتوى كتاب الفقه لطالب هذا الصف ): 2 (       یتضح من الجدول السابق
اهتم بالمعامالت الحیاتیة والمالیة لتضمنها تسعة احتیاجات إال أنه افتقر بشكل كبیر قد 

إلى االحتیاجات الفقهیة ألنه مبني أیضا في ضوء القضایا واألحكام الفقهیة المتعارفة، 
وكان . بدلیل أنه لم یتضمن إال تسعة احتیاجات فقط من إجمالي ثمانیة وسبعین احتیاجا

توى هذا الصف یكون أشمل وأعمق من ذلك، ألنه مبني على من المفترض أن مح
المعامالت، وباب المعامالت من األبواب الواسعة جدا لتضمین مثل هذه االحتیاجات فیها، 
وها ما قد یعكس مدى االنفصال بین المحتوى القائم وبین واقع الحیاة التي یعیشونها، 

ي التوصل إلى أحكام شرعیة مستنبطة  فةًومن ثم  حالة قد یحدث تشكیكا في قدرة دارسی
من أدلتها تلبي احتیاجات المجتمع البنیني  واهتماماته الیوم وهذا ما یتفق ونتائج بعض 

 ودراسة ،)2006یونس، ( ودراسة ،)2016 ،الرفاعي( دراسة :الدراسات السابقة مثل
  ).2005الجغیمان، (
فر احتیاجات الطالب في مدى توا" لتعرف الباحثان  :الصف الثاني الثانوي) ب (

 بتحلیل محتوى كتاب ا قام،"محتوى كتاب الفقه لطالب الصف الثاني الثانوي
    :الفقه وقد جاءت النتائج وفق الجدول التالي

  )3(                                  جدول رقم 
   الثانويمدى تضمین كتب الفقه لالحتیاجات الطالب في محتوى كتاب الفقه لطالب الصف الثاني

الوزن   التكرارات   االحتیاجات الالزمة  م
  النسبي

  االحتیاجات في مجال العبادات

  0  0  .إقامة الصالة في الطائرة والسفن   1
  0  0  .بناء المساجد فوق األسواق التجاریة   2
  0  0  .إقامة الصالة تحت األبنیة   3
  0  0  .أثر األنبوب والقسطرة على الطهارة   4
  0  0  . على الطهارة أثر المنظار  5
      .اشتراط الحصول على التصریح للحج  6
ــر مكتــوب علیهــا اســم   7 ــى القب تنــصیب قطــع مــن الرخــام عل

  .المیت 
0  0  
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  : الطبیةتمجاالالاالحتیاجات في 

  0  0  .استعمال أدویة منع الحمل   8
  0  0  .استعمال أدویة منع الحیض   9

  0  0  .التلقیح االصطناعي   10
  0  0  .ماغي وموت القلب الموت الد  11
  0  0  .إسقاط الجنین المشوه   12
  0  0  .تشریح جثه المیت من أجل كشف الجریمة   13
  0  0  .معرفة جنس الجنین   14
  0  0  .عملیات التجمیل   15
  0  0  .مكنز الدم   18
  0  0  .مكنز لبن األمهات   19
  0  0  .مكنز المني   20
  0  0  .نقل وزراعة األعضاء قبل الموت وبعده   21

 

  االحتیاجات في مجال المعامالت

  0  0  .التأمین على الحیاة   22
  0  0  .التأمین ضد الحوادث التي بتعرض لها األشخاص   23
  0  0  .التأمین ضد المرض   24
  0  0  التأمین ضد الهرم والشیخوخة  25
  0  0  .تأمین األموال والممتلكات ضد األخطار التي قد تتعرض لها   26
ضمان المؤمن له ضد مسؤولیته عن (من المسؤولیة التأمین   27

  )  كحوادث السیر ،الغیر
0  0  
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قیام شركة بالتأمین على نفسها لدى شركات (إعادة التأمین   28
  .تأمین أكبر منها

0  0  

رعایاها في مثل ما تقوم به الدولة تجاه (التأمین االجتماعي   29
   .)أحوال المرض والتقاعد

0  0  

اشتراك مجموعة من األشخاص بدفع مبلغ ( وني التأمین التعا  30
خطر لمن معین بصفة دوریة بغرض رفع الضرر ودفع ال

  .)یتعرض لذلك من المشتركین

0  0  

  0  0  .الشرط الجزائي   31
  0  0  .أثر تغیر قیمة النقود في الحقوق وااللتزامات   32
  0  0  .زكاة األسهم والمستندات   33
  0  0  .فوائد البنوك   34
  0  0  .تجارة اإللكترونیة ال  35
  0  0  ) .بضاعة المباعة ال ترد وال تستبدلال( قولهم   36
  0  0  ) . ماستركارد،فیزا( استخدام بطاقات االئتمان   37

  :        االحتیاجات في مجال األحوال الشخصیة وقضایا المرأة

  0  0  .زواج الصدق   38
  0  0  الزواج العرفي  39
  0  0  .اج الفحص الطبي قبل الزو  40
  0  0  .الزواج بنیة الطالق   41
  0  0  .صوت المرأة في اإلذاعة والهاتف   42
  0  0  .ظهور المرأة فب التلفزیون   43
التعویض عن الضرر المادي والمعنوي بسبب العدول عن   44

  .الخطبة
0  0  

  0  0إجراء عقود الزواج والطالق عن طریق وسائل االتصال   45
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   الجوال واالنترانت( الحدیثة 

  :االحتیاجات في مجال األطعمة واألشربة واللباس والزینة

  0  0  ) .توصیالت الشعر ( لبس البو ستنج   46
  0  0  .لبس الباروكة   47
  0  0  .الرموش الصناعیة   48
  0  0  .لبس العدسات الالصقة   49
  0  0  .األلبسة التي علیها صور ذات األرواح    50
  0  0  ) .كالخنزیر ( حیوانات النجسة الحلي المصنوعة من جلود ال  51
  0  0 .طالء األظافر   52
  0  0  .العباءات  المطرزة   53
  0  0  .استخدام األصباغ الصناعیة والمساحیق   54

          استخدام المواد النجسة في صنع األغذیة اإلنسانیة مثل  55
  )مشتقات الخنزیر( 

0  0  

            بة من مواد نجسةالحیوانات التي تتغذى باألعالف المرك  56
  ) .كمخلفات مجازر اللحوم ( 

0  0  

  :االحتیاجات في مجال الفن والریاضة

التي فیها تعري ومنكرات ( مشاهدة القنوات الفضائیة اإلباحیة   57
  ) .وكل مخالف للدین 

0  0  

  0  0  .رسم الكاریكاتیر   58
  0  0  .تعلم استخدام األفالم والصور والمجسمات التوضیحیة  لل  59
  0  0  .األلعاب السحریة   60
  0  0  األلعاب السیرك التي فیها خطورة على حیاة اإلنسانیة  61
  0  0  .المشاركة في المسبقات عن طریق الهاتف   62
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  االحتیاجات في مجال األحكام العامة 

  0  0  .اإلرهاب   63
  0  0  .اختطاف الرهائن   64
  0  0  التكفیر  65
  0  0  . العمل السیاسي مشاركة المرأة في  66
  0  0  .التجنس بجنسیة دولة غیر إسالمیة   67
  0  0  .اللجوء السیاسي في الدولة غیر اإلسالمیة   68
  0  0  .حجیة البصمة الوراثیة في إثبات البنوة   69
  0  0  .تمثیل األشیاء والصحابة رضي اهللا عنهم   70
  0  0  .حقوق االبتكار   71
  0  0  .حقوق التألیف   72
  0  0  .بیع االسم التجاري   73
  0  0  .بیع العالمة التجاریة   74
  0  0  ). والماء ،كمنع النفط( قضیة االحتكار لنوع من الضروریات   75
مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادیة   76

  .للمسلمین
0  0  

كاألمم ( حكم االنضمام إلى المنظمات والهیئات العالمیة   77
  ).یونسكوالمتحدة وال

0  0  

كالصمت لدقائق، ( الحداد على الزعماء وكبار الشخصیة   78
  .وتنكیس األعالم 

0  0  

 ، البصمات،كالتحالیل الطبیة( القضاء بالوسائل الحدیثة   79
  )الحامض األمیني 

0  0  

 الثانوي الثانيأن محتوى كتاب الفقه لطالب الصف ): 3(    یتضح من الجدول الثاني 
بیان األحكام المتعلقة بمقاصد الشریعة اإلسالمیة تحت مسمى الضروریات بً أساسا ىیعن
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وأن هذا المحتوى . الخمس للشریعة اإلسالمیة دون اهتمامه باالحتیاجات الفقهیة الالزمة
قد ركز وبشكل تفصیلي على القضایا القدیمة أكثر من اعتماده على القضایا المعاصرة 

نه عنى أساسا بالقضایا الواردة في كتب الفقه، وبعیدا التي تهم واقع حیاة الطالب، أي أ
إلى حد كبیر عن قرارات المجالس الفقهیة المعاصرة التي تسعى إلى التوصل إلى أحكام 
شرعیة تستند إلى دلیل یطمئن الفرد صواب هذا الحكم، وكذلك محتوى هذا الكتاب لم یثر 

سالمي من تغیرات، وبالتالي لم تفكیر الطالب في التدبر فیما یطرأ على المجتمع اإل
یضمنها إال لماما وفي قضیة واحدة فقط، األمر الذى یوضح مدى افتقار بنائه إلى 
االحتیاجات الفقهیة التي یحتاج طالب هذا الصف إلى معرفتها، واالهتداء فیها بحكم قاطع 

بعض  وهو في هذا یتفق ونتائج ،ولیس ظنیا، حتى ال یسبب ذلك حیرة واضطراب الطالب
بریخ، (، ودراسة )2001العلوي، ( دراسة :الدراسات التي اجریت في هذا المجال ومنها

  ).2003البوسعیدي، (ودراسة ) 2003
مدى توافر احتیاجات الطالب في " لتعرف الباحثان : الثانوي الثالث الصف) ج(

قاما بتحلیل المحتوى لكتاب " محتوى كتاب الفقه لطالب الصف الثالث الثانوي
  :فقه لطالب للصف الثالث  والتي جاءت نتائجه على النحو التاليال

  )4(                                 جدول رقم 
  .الثانويث مدى تضمین كتب الفقه لالحتیاجات الطالب في محتوى كتاب الفقه لطالب الصف الثال

الوزن   التكرارات  االحتیاجات الالزمة  م
  النسبي

  عباداتاالحتیاجات في مجال ال

  0  0  .إقامة الصالة في الطائرة والسفن   1
  0  0  .بناء المساجد فوق األسواق التجاریة   2
  0  0  .إقامة الصالة تحت األبنیة   3
  0  0  .أثر األنبوب والقسطرة على الطهارة   4
  0  0  .أثر المنظار على الطهارة   5
      .اشتراط الحصول على التصریح للحج  6
ام على القبر مكتوب علیها اسم تنصیب قطع من الرخ  7

  .المیت
0  0  
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   الطبیةتمجاالالاالحتیاجات في 
  0  0  .استعمال أدویة منع الحمل   8
  0  0  .استعمال أدویة منع الحیض   9

  0  0  .التلقیح االصطناعي   10
  0  0  .الموت الدماغي وموت القلب   11
  0  0  .إسقاط الجنین المشوه   12
  0  0  . كشف الجریمة تشریح جثه المیت من أجل  13
  0  0  .معرفة جنس الجنین   14
  0  0  .عملیات التجمیل   15
  0  0  .مكنز الدم   18
  0  0  .مكنز لبن األمهات   19
  0  0  .مكنز المني   20
  0  0  .نقل وزراعة األعضاء قبل الموت وبعده   21

 

  االحتیاجات في مجال المعامالت 

  0  0  .التأمین على الحیاة   22
  0  0  . ضد الحوادث التي بتعرض لها األشخاص التأمین  23
  0  0  .التأمین ضد المرض   24
  0  0  التأمین ضد الهرم والشیخوخة  25
  0  0  .تأمین األموال والممتلكات ضد األخطار التي قد تتعرض لها   26
ضمان المؤمن له ضد مسؤولیته عن ( التأمین من المسؤولیة   27

  ) . كحوادث السیر،الغیر
0  0  

  0  0قیام شركة بالتأمین على نفسها لدى شركات ( عادة التأمین إ  28
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  .تأمین أكبر منها 
رعایاها في مثل ما تقوم به الدولة تجاه (التأمین االجتماعي   29

  ) .أحوال المرض والتقاعد
0  0  

اشتراك مجموعة من األشخاص بدفع مبلغ (التأمین التعاوني   30
 ع الخطر لمنمعین بصفة دوریة بغرض رفع الضرر ودف

  ) .یتعرض لذلك من المشتركین

0  0  

  0  0  .الشرط الجزائي   31
  0  0  .أثر تغیر قیمة النقود في الحقوق وااللتزامات   32
  0  0  .زكاة األسهم والمستندات   33
  0  0  .فوائد البنوك   34
  0  0  .التجارة اإللكترونیة   35
  0  0  ) .بضاعة المباعة ال ترد وال تستبدلال(قولهم   36
  0  0  ) . ماستركارد،فیزا(استخدام بطاقات االئتمان   37

  االحتیاجات في مجال األحوال الشخصیة وقضایا المرأة

  0  0  .زواج الصدق   38
   %1،26  1  الزواج العرفي  39
  0  0  .الفحص الطبي قبل الزواج   40
   %1،26  1  .الزواج بنیة الطالق   41
  0  0  .صوت المرأة في اإلذاعة والهاتف   42
  0  0  .ظهور المرأة فب التلفزیون   43
التعویض عن الضرر المادي والمعنوي بسبب العدول عن   44

  .الخطبة
0  0  

إجراء عقود الزواج والطالق عن طریق وسائل االتصال   45
  ) الجوال واالنترانت ( الحدیثة 

0  0  
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  االحتیاجات في مجال األطعمة واألشربة واللباس والزینة

  0  0  ) .توصیالت الشعر(تنج لبس البو س  46
  0  0  .لبس الباروكة   47
  0  0  .الرموش الصناعیة   48
  0  0  .لبس العدسات الالصقة   49
  0  0  .األلبسة التي علیها صور ذات األرواح    50
  0  0  ) .كالخنزیر(نوعة من جلود الحیوانات النجسة الحلي المص  51
  0  0 .طالء األظافر   52
  0  0   .العباءات  المطرزة  53
  0  0  .استخدام األصباغ الصناعیة والمساحیق   54
         استخدام المواد النجسة في صنع األغذیة اإلنسانیة مثل  55

  )مشتقات الخنزیر( 
0  0  

          الحیوانات التي تتغذى باألعالف المركبة من مواد نجسة   56
  ) كمخلفات مجازر اللحوم ( 

0  0  

  ن والریاضةاالحتیاجات في مجال الف

التي فیها تعري ومنكرات ( مشاهدة القنوات الفضائیة اإلباحیة   57
  ) .وكل مخالف للدین 

0  0  

  0  0  .رسم الكاریكاتیر   58
  0  0  .استخدام األفالم والصور والمجسمات التوضیحیة  للتعلم   59
  0  0  .األلعاب السحریة   60
  0  0  نسانیةاأللعاب السیرك التي فیها خطورة على حیاة اإل  61
  .المشاركة في المسبقات عن طریق الهاتف   62

  
0  0  
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  :االحتیاجات في مجال األحكام العامة

  0  0  .اإلرهاب   63
  0  0  .اختطاف الرهائن   64
  0  0  التكفیر  65
  0  0  .مشاركة المرأة في العمل السیاسي   66
  0  0  .التجنس بجنسیة دولة غیر إسالمیة   67
      .ي الدولة غیر اإلسالمیة اللجوء السیاسي ف  68
  0  0  .حجیة البصمة الوراثیة في إثبات البنوة   69
  0  0  .تمثیل األشیاء والصحابة رضي اهللا عنهم   70
  0  0  .حقوق االبتكار   71
  0  0  .حقوق التألیف   72
  0  0  .بیع االسم التجاري   73
  0  0  .بیع العالمة التجاریة   74
  0  0  ). والماء ،كمنع النفط( روریات قضیة االحتكار لنوع من الض  75
مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادیة   76

  .للمسلمین
0  0  

كاألمم ( حكم االنضمام إلى المنظمات والهیئات العالمیة   77
  ) .المتحدة والیونسكو 

0  0  

كالصمت لدقائق، ( الحداد على الزعماء وكبار الشخصیة   78
  .وتنكیس األعالم 

0  0  

 ، البصمات،كالتحالیل الطبیة( القضاء بالوسائل الحدیثة   79
  ).الحامض األمیني 

0  0  

أن محتوى هذا الكتاب قد ركز بشكل أساسي ): 4(یتضح من الجدول السابق 
وأنه اقتصر فقط . على الجانب التنظیري لعلم الفقه، محددا مفهومه، ومصادره، وقواعده
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جانب عند عرضه له عرضه أیضا في ضوء ما هو موجود على الجانب األسري، وهذا ال
ویمكن .  الخطبة، وشروطها، والصداق، وحقوق الزوج، وحقوق الزوجة:في كتب الفقه من

الخروج بخالصة عامة حول تفسیر النتائج السابقة، وهي افتقار محتوى كتاب الفقه 
 وهذا ما ،الء الطالبلطالب الصف الثالث الثانوي إلى االحتیاجات الفقهیة الالزمة لهؤ

 ودراسة ،)2007سالم، ( دراسة :یتفق ونتائج بعض الدراسات السابقة والتي منها
  )2010الجهیمي، (، ودراسة )2014الخوالدة، (

وعلى كل ما أسلفنا من النتائج یمكن ترتیب هذه الكتب المقررة وفق أوزانها 
  :الشكل التاليالنسبیة وعلى نتائجها التي أسفرت عنها هذه الدراسة على 

  ) 5(جدول 
  مدى توافر االحتیاجات في محتوى كتب الفقه بالمرحلة الثانویة ببنین

  الترتیب  نسبة توافر االحتیاجات  الكتاب  م
  2   %11،39  محتوى كتاب الصف األول الثانوي  -1
  3   %0،00  محتوى كتاب الصف الثاني الثانوي  -2
  1  %0،25  محتوى كتاب الصف الثالث الثانوي  -3

وهذا ما یؤكد وجهة النظر التي تؤكد على وجود ضعفا شدیدا لتضمین هذه 
ومن ثم یتم اإلجابة على  ،االحتیاجات بمحتوى كتب فقه المرحلة الثانویة بدولة بنین

التي توصلت إلى أن ) 2008( وتتفق هذه النتائج مع دراسة المالكي  السؤال الثاني
حلة الثانویة تفتقر في بنائها إلى المستجدات محتوى كتب التربیة اإلسالمیة في المر

التي ) 2009(الفقهیة المعاصرة بشكل كبیر، كما اتفقت أیضا مع دراسة القحطاني 
توصلت إلى انفصال مناهج التربیة اإلسالمیة عن واقع الطلبة وضعف وفائها 

یة التي أثبتت بأن كتب التربیة اإلسالم) 2003 (ي كذلك دراسة البوسعید،بحاجاتهم
  .بحاجة إلى تضمین القضایا المعاصرة المناسبة لطلبة المرحلة الثانویة

ما التصور المقترح لتطویر محتوى كتب " لإلجابة على هذا السؤال ونصه  :السؤال الثالث) د(
قاما الباحثان وفي ضوء ما ." الفقه في ضوء االحتیاجات لطالب المرحلة الثانویة بدولة بنین ؟

  :تكون من العناصر التالیة" رح لمناهج الفقه بالمرحلة الثانویة سبق وضع تصور مقت
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التصور المقترح لتطویر محتوى كتب الفقه في ضوء  احتیاجات  طالب   )6(جدول 
  المرحلة الثانویة بالمدارس العربیة واالسالمیة بدولة بنین
  المحتوى األكادیمي للصفوف

  االحتیاجات  نواتج التعلم
  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي  األول الثانوي

یوضح موقف   .التأمین على الحیاة   .التأمین على الحیاة   .التأمین على الحیاة 
الدین االسالمي 
من التأمین على 

( الحیاة  ضد 
 –الحوادث 

 الخرم –المرض 
  )والشیخوخة  

التأمین ضد الحوادث 
التي یتعرض لھا 

  خاصاألش

التأمین ضد الحوادث 
التي بتعرض لھا 

  .األشخاص 

التأمین ضد الحوادث 
التي بتعرض لھا 

  .األشخاص 

ًیعطي تعریفا 
ًصحیحا للمفاھیم 

 التأمین :التالیة 
 –ضد األخطار 

التأمین االجتماعي 
  التأمین -

  ).التعاوني 

  .التأمین ضد المرض   .التأمین ضد المرض   .التأمین ضد المرض 

د متطلبات بحد
التأمین من 

عن (المسؤولیة 
 حوادث ،الغیر

  )السیر 

التأمین ضد الھرم 
  والشیخوخة

التأمین ضد الھرم 
  والشیخوخة

التأمین ضد الھرم 
  والشیخوخة

یفرق بین كل من 
زكاة األسھم 
  .والمستندات 

تأمین األموال 
والممتلكات ضد 
األخطار التي قد 

  تتعرض لھا

تأمین األموال 
ات ضد والممتلك

األخطار التي قد 
  تتعرض لھا

تأمین األموال 
والممتلكات ضد 
األخطار التي قد 

  .تتعرض لھا 

یوضح أثر تغیر 
قیمة النقود في 

الحقوق 
  وااللتزامات

التأمین من 
ضمان ( المسؤولیة 

المؤمن لھ ضد 
 ،مسؤولیتھ عن الغیر

  )كحوادث السیر 

التأمین من 
ضمان ( المسؤولیة 

المؤمن لھ ضد 
 ،ؤولیتھ عن الغیرمس

  )كحوادث السیر 

التأمین من 
ضمان ( المسؤولیة 

المؤمن لھ ضد 
 ،مسؤولیتھ عن الغیر

  ) .كحوادث السیر 

یعدد فوائد التجارة 
  .اإللكترونیة

قیام ( إعادة التأمین 
شركة بالتأمین على 
نفسھا لدى شركات 

  .تأمین أكبر منھا 

قیام ( إعادة التأمین 
شركة بالتأمین على 

فسھا لدى شركات ن
  .تأمین أكبر منھا 

قیام ( إعادة التأمین 
شركة بالتأمین على 
نفسھا لدى شركات 

  .تأمین أكبر منھا 
التأمین االجتماعي 

مثل ما تقوم بھ (
الدولة تجاه رعایاھا 
في أحوال المرض 

  )والتقاعد 

ماعي االجتالتأمین 
مثل ما تقوم بھ (

الدولة تجاه رعایاھا 
في أحوال المرض 

  )والتقاعد 

التأمین االجتماعي 
مثل ما تقوم بھ (

الدولة تجاه رعایاھا 
في أحوال المرض 

  ) .والتقاعد 

یذكر فوائد 
استخدام بطاقات 

 ،فیزا( االئتمان 
  )ماستركارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

في مجال 
  المعامالت

  
  
  

التأمین التعاوني 
اشتراك مجموعة (

من األشخاص بدفع 
مبلغ معین بصفة 
دوریة بغرض رفع 
الضرر ودفع الخطر 

التأمین التعاوني 
اشتراك مجموعة (

من األشخاص بدفع 
مبلغ معین بصفة 
دوریة بغرض رفع 
الضرر ودفع الخطر 

التأمین التعاوني 
اشتراك مجموعة (

من األشخاص بدفع 
مبلغ معین بصفة 
دوریة بغرض رفع 
الضرر ودفع الخطر 
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  المحتوى األكادیمي للصفوف
  االحتیاجات  نواتج التعلم

  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي  األول الثانوي
 لذلك من لمن یتعرض

  ) .المشتركین 
لمن یتعرض لذلك من 

  ) .المشتركین 
ذلك من لمن یتعرض ل

  ) .المشتركین 
  .الشرط الجزائي   .الشرط الجزائي   .الشرط الجزائي 

أثر تغیر قیمة النقود 
في الحقوق 
  وااللتزامات

أثر تغیر قیمة النقود 
في الحقوق 
  .وااللتزامات 

أثر تغیر قیمة النقود 
في الحقوق 
  .وااللتزامات 

زكاة األسھم 
  .والمستندات 

زكاة األسھم 
  .ات والمستند

زكاة األسھم 
  .والمستندات 

  .فوائد البنوك   .فوائد البنوك   .فوائد البنوك 
  .التجارة اإللكترونیة   .التجارة اإللكترونیة   .التجارة اإللكترونیة 

البضاعة ( قولھم 
المباعة ال ترد وال 

  ) .تستبدل 

البضاعة ( قولھم 
المباعة ال ترد وال 

  ) .تستبدل 

ة البضاع( قولھم 
المباعة ال ترد وال 

  ) .تستبدل 
استخدام بطاقات 

 ،فیزا( االئتمان 
  ) .ماستركارد 

استخدام بطاقات 
 ،فیزا( االئتمان 

  ) .ماستركارد 

استخدام بطاقات 
 ،فیزا( االئتمان 

  ) .ماستركارد 

  
  المحتوى األكادیمي للصفوف

  االحتیاجات  نواتج التعلم
  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي  األول الثانوي

الصدق (یفرق بین زواج 
  .زواج الصدق   .زواج الصدق   .زواج الصدق    الطالق–

ًیعطى تعریفا صحیحا  ً
 زواج :للمفاھیم التالیة

  ) فحص طبي–عرفي 
  الزواج العرفي  الزواج العرفي  الزواج العرفي

یوضح رأي الشره حول 
لفحص الطبي قبل أھمیة ا

  .الزواج 
الفحص الطبي 

  .قبل الزواج 
الفحص الطبي 

  .قبل الزواج 
الفحص الطبي 

  .قبل الزواج 

یوضح موقف الشرع من 
) صوت المرأة وصورتھا (

  في اإلذاعة والھاتف
الزواج بنیة 

  .الطالق 
الزواج بنیة 

  .الطالق 
الزواج بنیة 

  .الطالق 

یناقش موقف الدین حول 
ن الضرر التعویض ع

المادي والمعنوي بسبب 
  .العدول عن الخطبة 

صوت المرأة في 
  .اإلذاعة والھاتف 

صوت المرأة في 
  .اإلذاعة والھاتف 

صوت المرأة في 
  .اإلذاعة والھاتف 

ي ظھور المرأة ف
  .التلفزیون 

ظھور المرأة فب 
  .التلفزیون 

ظھور المرأة فب 
  .التلفزیون 

بفسر موقف الدین من 
إجراء عقود الزواج 

والطالق عن طریق وسائل 
الجوال (االتصال الحدیثة 
  ).واالنترانت

  
  
  

في مجال 
األحوال 

الشخصیة 
وقضایا 
  المرأة

التعویض عن 
الضرر المادي 

والمعنوي بسبب 
العدول عن 

التعویض عن 
الضرر المادي 

والمعنوي بسبب 
العدول عن 

التعویض عن 
الضرر المادي 

والمعنوي بسبب 
العدول عن 
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  .الخطبة   .الخطبة   .الخطبة 
إجراء عقود 

الزواج والطالق 
عن طریق وسائل 
االتصال الحدیثة 

الجوال (
  واالنترانت

إجراء عقود 
الزواج والطالق 
عن طریق وسائل 
االتصال الحدیثة 

الجوال (
  واالنترانت

إجراء عقود 
الزواج والطالق 
عن طریق وسائل 

صال الحدیثة االت
الجوال (

  )واالنترانت
( یوضح موقف الدین من 

 –توصیالت الشعر 
 لبس –موش الصناعیة الر

  -) العدسات

لبس البو ستنج 
توصیالت (

  ) .الشعر

لبس البو ستنج 
توصیالت (

  ) .الشعر

لبس البو ستنج 
توصیالت (

  ) .الشعر

یفرق بین استخدام 
  .لبس الباروكة   .لبس الباروكة   .لبس الباروكة   .األصباغ والمساحیق  

الرموش 
  .الصناعیة 

الرموش 
  .الصناعیة 

الرموش 
  .الصناعیة 

لبس العدسات 
  .الالصقة 

لبس العدسات 
  .الالصقة 

لبس العدسات 
  .الالصقة 

األلبسة التي 
علیھا صور ذات 

  .األرواح  

األلبسة التي 
علیھا صور ذات 

  .األرواح  

األلبسة التي 
علیھا صور ذات 

  .األرواح  

یحدد موقف الشرع من 
 "بعض القضایا مثل 

األلبسة التي علیھا صور 
 الحلي ،ذات األرواح 

المصنوعة من جلود 
الحیوانات النجسة            

، طالء )كالخنزیر ( 
الحلي المصنوعة   .األظافر 

من جلود 
الحیوانات النجسة 

  ) .كالخنزیر ( 

الحلي المصنوعة 
من جلود 

الحیوانات النجسة 
  ) .كالخنزیر ( 

حلي المصنوعة ال
من جلود 

الحیوانات النجسة 
  ) .كالخنزیر ( 

 .طالء األظافر  .طالء األظافر  .طالء األظافر 
العباءات  

  .المطرزة 
العباءات  

  .المطرزة 
العباءات  

  .المطرزة 
استخدام األصباغ 

الصناعیة 
  .والمساحیق 

استخدام األصباغ 
الصناعیة 
  .والمساحیق 

استخدام األصباغ 
الصناعیة 
  .والمساحیق 

استخدام المواد 
 النجسة في صنع

األغذیة اإلنسانیة 
مشتقات (مثل  

  )الخنزیر

استخدام المواد 
النجسة في صنع 
األغذیة اإلنسانیة 

مشتقات ( مثل 
  )الخنزیر

خدام المواد است
النجسة في صنع 
األغذیة اإلنسانیة 

مشتقات ( مثل 
  )الخنزیر

یفتد موقف الدین من 
" استخدام المواد النجسة 

في " مشتقات الخنازیر 
 ،األغذیة( صناعة 

  )المالبس 

  
  
  
  
  

في مجال 
األطعمة 
واألشربة 
واللباس 
  والزینة

الحیوانات التي 
ف تتغذى باألعال

المركبة من مواد 
كمخلفات (نجسة   

  ) .مجازر اللحوم 

الحیوانات التي 
تتغذى باألعالف 
المركبة من مواد 

كمخلفات ( نجسة 
  ) .مجازر اللحوم 

الحیوانات التي 
تتغذى باألعالف 
المركبة من مواد 

كمخلفات ( نجسة 
  )مجازر اللحوم 
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  المحتوى األكادیمي للصفوف
  االحتیاجات  نواتج التعلم

  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي  األول الثانوي

یوضح مساوئ  
  القنوات اإلباحیة

مشاھدة القنوات 
الفضائیة اإلباحیة  

التي فیھا تعري 
ت وكل ومنكرا

  .مخالف للدین 

مشاھدة القنوات 
( الفضائیة اإلباحیة 
التي فیھا تعري 
ومنكرات وكل 

  ) .مخالف للدین 

مشاھدة القنوات 
( الفضائیة اإلباحیة 
التي فیھا تعري 
ومنكرات وكل 
  )مخالف للدین 

یفرق بین الرسوم 
العادیة والكاریكاتوریة 

  .وموقف الدین منھا
  .رسم الكاریكاتیر   .لكاریكاتیر رسم ا  .رسم الكاریكاتیر 

یقسر أسباب استخدام 
األفالم والصور 
والمجسمات 

  التوضیحیة  للتعلم

استخدام األفالم 
والصور 

والمجسمات 
التوضیحیة  للتعلم 

.  

استخدام األفالم 
والصور 

والمجسمات 
  .التوضیحیة  للتعلم 

استخدام األفالم 
والصور 

والمجسمات 
  .التوضیحیة  للتعلم 

برز خطورة األلعاب ی
  .األلعاب السحریة   .األلعاب السحریة   .األلعاب السحریة   .السحریة 

بیان موقف الدین من  
  .ألعاب السیرك الخطیرة

األلعاب السیرك 
التي فیھا خطورة 

على الحیاة 
  اإلنسانیة

األلعاب السیرك 
التي فیھا خطورة 
  على حیاة اإلنسانیة

األلعاب السیرك 
ورة التي فیھا خط

  على حیاة اإلنسانیة

یوضح  موقف الشرع 
من المشاركة في 

المسبقات عن طریق 
  الھاتف

  
  
  

في مجال 
الفن 

  والریاضة

المشاركة في 
المسبقات عن 
  .طریق الھاتف 

المشاركة في 
المسبقات عن 
  .طریق الھاتف 

المشاركة في 
المسبقات عن 
  .طریق الھاتف 

ًیعطى تعریفا صحیحا  ً
 ارھاب :للمفاھیم التالیة

 لجوء - رھینة–
  ... .اسيسی

  .اإلرھاب   .اإلرھاب   .اإلرھاب 

یوضح خطورة التجنس 
  .اختطاف الرھائن   .اختطاف الرھائن   .اختطاف الرھائن   بالجنسیات األخرى

یبرز موقف الدین من 
حجیة البصمة الوراثیة 

  .في إثبات البنوة 
  التكفیر  التكفیر  التكفیر

ظ حقوق ؤكد على حفی
  ). التألیف ،االبتكار(

مشاركة المرأة في 
  .العمل السیاسي 

مشاركة المرأة في 
  .العمل السیاسي 

مشاركة المرأة في 
  .العمل السیاسي 

یؤكد على مقاطعة 
المنتجات والبضائع 
الواردة من الدول 
  .المعادیة للمسلمین

التجنس بجنسیة 
  دولة غیر إسالمیة 

التجنس بجنسیة 
  .إسالمیة دولة غیر 

التجنس بجنسیة 
  دولة غیر إسالمیة 

یبرز مدى خطورة 
االحتكار لنوع من 

كمنع ( الضروریات 
  ). والماء،النفط

اللجوء السیاسي 
في الدولة غیر 

  .اإلسالمیة 

اللجوء السیاسي 
في الدولة غیر 

  .اإلسالمیة 

اللجوء السیاسي 
في الدولة غیر 

  .اإلسالمیة 

یوضح حكم الدین على 
اد على الزعماء الحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في مجال 
األحكام 
  العامة

حجیة البصمة 
الوراثیة في إثبات 

حجیة البصمة 
الوراثیة في إثبات 

حجیة البصمة 
الوراثیة في إثبات 
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  المحتوى األكادیمي للصفوف
  االحتیاجات  نواتج التعلم

  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي  األول الثانوي
وكبار الشخصیة 

كالصمت لدقائق، (
  )وتنكیس األعالم

  .البنوة   .البنوة   .البنوة 

تمثیل األشیاء 
والصحابة رضي 

  .هللا عنھم 

تمثیل األشیاء 
والصحابة رضي 

  .هللا عنھم 

تمثیل األشیاء 
والصحابة رضي 

  .هللا عنھم 
  .حقوق االبتكار   .حقوق االبتكار   .حقوق االبتكار 
  .حقوق التألیف   .حقوق التألیف   .حقوق التألیف 

  .بیع االسم التجاري  .سم التجاريبیع اال  .تجاريبیع االسم ال
بیع العالمة 

  .التجاریة 
بیع العالمة 

  .التجاریة 
بیع العالمة 

  .التجاریة 
قضیة االحتكار 

لنوع من 
كمنع ( الضروریات 

  ). والماء ،النفط

قضیة االحتكار 
لنوع من 

كمنع ( الضروریات 
  ). والماء ،النفط

قضیة االحتكار 
لنوع من 

 كمنع( الضروریات 
  ). والماء ،النفط

مقاطعة المنتجات 
والبضائع الواردة 
من الدول المعادیة 

  .للمسلمین

مقاطعة المنتجات 
والبضائع الواردة 
من الدول المعادیة 

  .للمسلمین

مقاطعة المنتجات 
والبضائع الواردة 
من الدول المعادیة 

  .للمسلمین
حكم االنضمام إلى 
المنظمات والھیئات 

مم كاأل( لمیة العا
المتحدة 
  )والیونسكو

حكم االنضمام إلى 
المنظمات والھیئات 

كاألمم ( لمیة العا
المتحدة 
  ) .والیونسكو

حكم االنضمام إلى 
المنظمات والھیئات 

كاألمم ( لمیة العا
المتحدة 
  )والیونسكو

داد على الح
الزعماء وكبار 

الشخصیة 
كالصمت لدقائق، (

  ) .وتنكیس األعالم

داد على الح
ء وكبار الزعما

الشخصیة 
كالصمت لدقائق، (

  .وتنكیس األعالم 

داد على الح
الزعماء وكبار 

الشخصیة 
كالصمت لدقائق، (

  .وتنكیس األعالم 

یوضح حكم الدین على 
حكم االنضمام إلى 
المنظمات والھیئات 

العالمیة في ظل 
  .الراھنة الظروف 

القضاء بالوسائل 
كالتحالیل ( الحدیثة 
 ، البصمات،الطبیة

  ).الحامض األمیني 

القضاء بالوسائل 
كالتحالیل ( الحدیثة 
 ، البصمات،الطبیة

  الحامض األمیني

القضاء بالوسائل 
كالتحالیل ( الحدیثة 
 ، البصمات،الطبیة

  ).الحامض األمیني 
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  االحتجاجات
مداخل (

واستراتیجیات 
  التدریس) وطرائق 

  أسالیب التقویم  مصادر التعلم  األنشطة

في مجال 
  العبادات

 الندوة –المحاضرة 
 الحوار والمناقشة –
 - التجارب العملیة–

  التعلم الذاتي

 –مقال كتابة 
كتابة كلمة 

  لإلذاعة المدرسیة

في المجاالت 
  الطبیة

استراتیجیة التفكیر 
 فكر –المزدوج 

 –زاوج شارك 
/ اإلثارة المنتظمة 
  .غیر المنتظمة 

تصمیم رسم 
 –كاریكاتوري 

كتابة قائمة 
بالقضایا الطبیة 
وموقف الفقھ 

  منھا

في مجال 
  المعامالت

 -القراءات الخارجیة
 -االستقصاء  

 –العصف الذھني 
  التعلم التعاوني

استقصاء اآلراء 
حول بعض قضایا 

  كتابة -المعامالت 
ملخص إلحدى 
الكتب التي تم 

  قراءتھا

في مجال 
األحوال 

الشخصیة 
وقضایا 
  المرأة

. االستقصاء  
 –األحداث الجاریة 

استراتیجیات التفكیر 
 -) الناقد–التناسبي (

/ التدریس المباشر 
  غیر المباشر

االستقصاء الرأي 
حول بعض 

القضایا الشخصیة 
و موقف الفقھ 

 كتابة –منھا 
موضوع تعبیر 
  عن تمكین المرأة

في مجال 
األطعمة 
واللباس 
  والزینة

التربیة ( مداخل 
ثقافة –بالقدوة 
 تحلیل –الشعوب 

 التدریس -)  القیم
  المصغر

كتاب مقال بعادات 
وتقالید شعب بنین  

 –اللبس ( في 
)  الزینة -الطغام

ومدي توافقھ مع 
  .الفقھ االسالمي

التقویم 
البنائي 

والمتمثل 
  :في

االختبارات 
 -التحصیلیة 

االختیارات 
 -الموقفة 

ارات األداء  اختب
- المقارنات -

  التكلیفات

األحكام 
  العامة

مدخل التعلیم 
 –المتمایز 

استراتیجیة األنشطة 
 العقود –المتدرجة 

 –الثابتة 
استراتیجیة التصور 

  .الذھني 

ة أنشطة ال صفی
 –كتابة أبحاث (

  )صحیفة المدرسة

القراءات 
الخارجیة في 
  یعض الكتب

الكتب 
المصاحبة 

ألمھات الكتب 
في الفقھ 
  االسالمي

االستبانات 
  االلكترونیة
المواقع 

  االلكترونیة
سالسل 
المعرفة 
  اإلسالمیة

النھائي 
والمتمثل 

  :في
  االختبارات

سالم (  دراسة :دت علیه العدید من الدراسات في نتائجها  مثلوهذا ما أك         
  .)2009القحطاني، ( ودراسة ،)2008المالكي، (، ودراسة )2006والعتیبي، 
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  :توصیات الدراسة
 بعض ا قدمانفي ضوء ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة من نتائج، فإن الباحث

 كتب الفقه للصفوف بالمرحلة التوصیات التي یأمل أن تسهم في تحسین ربط محتوى
  :الثانویة في دولة بنین

 .ضرورة تضمین القضایا الفقهیة المعاصرة بمحتوى  تلك الكتب -1
 .ضرورة االهتمام  باحتیاجات طالب المرحلة الثانویة بدولة بنین  -2
ضرورة بناء مناهج الفقه في ضوء احتیاجات الطالب بكافة المراحل  -3

 .التعلیمیة
 .معلمین وتأهیلهم في ضوء احتیاجات المتعلمین االهتمام بإعداد ال -4

  :مقترحات الدراسة
  :في ضوء  النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة  اقترح الباحثان  ما یلي

إجراء دراسة تتضمن تحلیل كتب الفقه في المرحلة األساسیة في ضوء احتیاجات  -
 .الطالب 

التربیة اإلسالمیة وقدرتهم نحو إجراء دراسة میدانیة لتقییم درجة وعي معلمي  -
 .تعلیم الكتاب 

تقویم أهداف تدریس كتب الفقه للمرحلة الثانویة في ضوء احتیاجات الطالب  -
 .ومشكالت المجتمع المحیطة بهم 

 وقیاس مدى تمكنه ،دراسة لتطویر برامج إعداد معلم كتب الفقه للمرحلة الثانویة -
 .من القضایا الفقهیة 

 .فقه في ضوء التوجهات المعرفیة الحدیثة والمعاصرةتطویر مناهج كتب ال -
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  :المصادر والمراجع العربیة
  :المصادر: ًأوال

  .القرآن الكریم
  .بیروت،  المكتبة المصریةزصحیح البخاري .)1997(  محمد بن اسماعیل،البخاري

 :المراجع: ًثانیا
 ، أصوله، الفقه،الفقهالمدخل إلى علم  .)2006( سیلمان بن عبد اهللا ،یلخ   أبا ال

  .ة مكتبة الملك فهد الوطنی،1ط.  المذاهب الفقهیة األربعة، مزایاه،مصادره
 ،الدار التونسیة للنشر .تفسیر التحریر والتنویر. )2008( محمد الطاهر،ابن عاشور

   .30 مج
  com.3mawdoo.www. خصائص الفقه اإلسالمي. )2016( ساجدة، صوى أبو

مدى تضمن محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة  ).2011( أحمد، هیام
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة . لقضایا فقه الواقع
  .اإلسالمیة، فلسطین

أوضاع اللغة العربیة في جمهوریة بنین بعد ). 2011( حیسن سیاك، أكاني
  .نیجیریا،  جامعة إلورن الوطنیة،قسم اللغة العربیة واآلداب، رسالة ماجستیر. قاللاالست

تأثیر برنامج لتطویر منهج التربیة اإلسالمیة لصـفوف ). 2003. (بربخ، أشرف عمر
 .المرحلة الثانویة في محافظات غزة على تنمیة التحصـیل وفهـم القضـایا الفقهیـة المعاصرة

  .نشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، جمهوریة مصر العربیةرسالة دكتوراه غیر م
تقویم كتـب التربیة اإلسـالمیة ). 2003. (البوسعیدي، قیس بن المرادس بن أحمد

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، . بسلطنة عمان في ضوء بعض القضایا
  .جامعة السلطان قابوس، عمان

یم مناهج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة في تقو). 2005. (الجغیمان، محمد
، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة، مجلة القراءة والمعرفة. ضوء القضایا المعاصرة

)47(، 67 – 92.  
تقویم األداء التدریسي لمعلمات الریاضیات للمرحلة ). 2015(  هدیل مكي،الجهني

 غبر ، رسالة ماجستیر.قتصاد المعرفيالمتوسطة بمدینة الریاض في ضوء متطلبات اال
 جامعة محمد بن سعود ، كلیة العلوم االجتماعیة، قسم المناهج وطرق التدریس،منشورة

  . الریاض:اإلسالمیة
تقویم كتاب الفقه المطور المقرر على طالب الصف ). 2010(الجهیمي، أحمد 

رسالة الخلیج . الثالث الثانوي شرعي في ضوء المعابیر المعاصرة للكتاب المدرسي
  .268-211، )116(،العربي
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جودة محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة ). 2011( شریف على ،حماد
مجلة البحوث والدراسات العلیا بفلسطین في ضوء معاییر جودة المحتوى وتنظیمه، 

  ،  فلسطینالتربویة
https://www.researchgate.net/publication/327424356  

 دراسة تحلیلیة لمحتوى .)2007(  ومسلم، حسن أحمد،د، عبد الرزاق مختارحمو
مجلة . مقررات العلوم الشرعیة في ضوء التساؤالت الدینیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

  .130-121، )64( الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة، القراءة والمعرفة،
بیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في تحلیل محتوى كتب التر) 2014. ( ناصر،الخوالدة

 ،2014 ،)3(10، المجلة األردنیة في العلوم التربویة. األردن في ضوء نظریة الذكاءات
293-304.  

.  أهمیته،التقویم التربوي مفهومه. )2017(  والوناس مزیاني، أسماعیل،دحدي
، 31، العدد )ائرالجز( جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

115-126.  
بناء نموذج تقدیر لتقویم أداء تالمیذ الصف السادس . )2001( صغري أحمد ،ربیع

، )2(2، مجلة العلوم التربویة والنفسیة. االبتدائي بدولة البحرین في التعبیر الكتابي
174-207.  

دراسة تحلیلیة لمحتوى كتب الفقه ). 2016. (الرفاعي، رابعة إسماعیل عباس
كلیة . لمرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة ومدى تضمنها لقضایا فقه النساءل

 العدد الثالث ،المجلة التربویة.  جامعة طائف- قسم المناهج وتكنولوجیا التعلیم–التربیة 
  .  ینایر–واألربعون 

دار ، 3ط. موسوعة الفقه اإلسالمي والقضایا المعاصرة .)2010( وهبة ،الزحیلي
  .لفكرةا

تطویر مقررات الفقـه للمرحلة ). 2006(سالم، محمد، والعتیبي، صالح بن سعود 
جامعة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء بعض القضایا الفقهیة المعاصرة، 

  .إدارة النشر العلمي والمطابع: الملك سعود
 بالمرحلة تحلیل كتب التربیة الدینیة اإلسالمیة). 2007(سالم، مصطفى رجب 

 الجمعیة المصریة للقراءة مجلة القراءة والمعرفة،. الثانویة في ضوء احتیاجات الطالب
  .160-144، )53(والمعرفة، 

موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة واالقتصاد .. )2002( علي أحمد،السالوس
  .مكتبة دار القرآن، 1مج، 7ط .اإلسالمي
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ل محتوى كتب الدراسات االجتماعیة في  تحلی.)2003(  لطیفة بنت صالح،السمیري
 قسم المناهج ،هارسالة دكتور. دولة سنغافورة في األسس الفلسفة واالجتماعیة للمنهج

  .جامعة الملك سعود، ة التربیةیكل، وطرق التدریس
 دار الجامعة  المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي،).2003(الشرنباصي، روضان علي 

  .الجدیدة للنشر
لغتنا "تقویم معلمي اللغة العربیة لكتاب ). 2002( الدین حسن رجاء ،طموس

. المقرر للصف السادس األساسي في فلسطین وعالقته باتجاهاتهم نحو التحدیث" الجملیة
  .غزة بالجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

حة اإلرهاب من دور المدرسة في مكاف. )2005(  خالد بن صالح بن ناهض،الظاهري
) مناهج العلوم اإلسالمیة( بحث مقدم إلى مؤتمر مكلة المكرمة . منظور التربیة اإلسالمیة

  .295 ،2005 من ینایر سنة 7-5،ه1426 من ذي الحجة سنة 9-7في الفترة من 
 تحلیل محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي ).1426(العتیبي، صالح بن سعود 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة .  هیة المعاصرةفي ضوء القضایا الفق
  .الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة

تقویم منهج الثقافة اإلسالمیة . )ه1410(  إبراهیم بن علي بن محمد،العثیم
رسالة . بالكلیات العسكریة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء أهدافه اإلجرائیة المرجوة

  .جامعة الملك سعود،  كلیة التربیة،غیر منشورة یرماجست
 ،4ط. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). 2006(  صالح محمد،العساف

  .للنشرالعبیكان 
 القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاته .)2002( صالح الدین محمود ،عالم

  .دار الفكر العربي. وتطبیقاته وتوجیهاته المعاصرة
تطویر منهج التربیة اإلسالمیة للمرحلة اإلعدادیة بدولة ). 2001. (، یوسفالعلوي

 رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر، جمهوریة مصر .البحرین
  .العربیة

مدى توافر مكونات االنتماء الوطني في  مقرر ). 2008(زینب معاضة ، العمري
 ، قسم التربیة وعلم النفس، ماجستیر غیر منشورةرسالة. التاریخ للصف الثالث المتوسط

  . جامعة الملك خالد،التربیة للبنات بأبهاكلیة 
  . دار األمل،5ط. القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة .)2010( أحمد ،عودة

واسالیبه  دواته،أالبحث العلمي في التربیة، مناهجه، ). 2009(عطیة، محسن علي 
  ج، عمان دار المناه.االحصائیة
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 ةـبـلـطلدى  يـاعـمـتـج واال يـسـفـنـال وـمـنـال). 2008(د ـحمـم لاـمـج دةـائـسالغصین، 
رسالة . االجتماعیة التـکـشـمـ اللح علىبقدرتهم  هـتـوعالق العلیا بغزة یةـاسـاألس ةـلـحمرال

  .سالمیة بغزةجامعة اإل، الالتربیةكلیة  ،علم النفس  قسم،ماجستیر غیر منشورة
،  أهدافها-العملیة التربویة في المدرسیة االبتدائیة). 2004( إبراهیم محمود ،فالته

  .ر مطابع مهاد،2ط .تقویمها ،وسائلها
مدى تناول مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة ). 2009(القحطاني، ثابت بن سعید 

ورة، رسالة دكتوراه غیر منش. للقضایا الفقهیة المعاصرة واتجاهات الطالب نحو دراستها
  .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

تضمین كتب الفقه المدرسیة في المرحلة . )2015( القدسي، عبد القوي أحمد
رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة . الثانویة بالجمهوریة الیمنیة للقضایا الفقهیة المعاصرة

  .مالیزیاالتربیة، جامعة العلوم اإلسالمیة المالیزیة، 
الحاجات النفسیة ومفهوم الذات وعالقتها . )2011( سمیر موسى عالء، القطناني

، رسالة بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة األزهر بغزة في ضوء نظریة محددات الذات
  . بغزةجامعة األزهر، كلیة التربیة،  قسم علم النفس غیر منشورة،ماجستیر

یم مقررات الفقه في المرحلـة الثانویـة فـي تقو ).2008(المالكي، عدنان بن بخیت 
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة .ضوء المستجدات الفقهیة المعاصرة
  .أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

مكتبة ، 2ط .منهج التربیة اإلسالمیة أصوله وتطبیقاته). 2002( علي أحمد ،مدكور
  .الفالح للنشر والتوزیع

خصائص األصالة والمعاصر في الفقه  .)2007( عطاء عبد الرحمن ،دويالن
  .4مج، دراسة الجامعة اإلسالمیة العالمیة سیتاغونغ. اإلسالمي

، 2ط. المنهج واالقتصاد المعرفي .)2010( فائزة ،لعزاويوا عبد الرحمن ،الهاشمي
  .المیسرة للنشر والتوزیع دار

ــة اإلســالمیة،صــورة الطف. )2000(صــالح ذیــاب  الهنــدي، ــة فــي التربی دار  ،2ط  ول
  .الفكر

" التقویم التربوي). 2003( محب محمود كامل ،لرفاعي، وا ماهر إسماعیل،یوسف
  . مكتبة الرشد".ٕأسسه واجراءاته

تقویم مناهج التربیة الدینیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة ). 2006(یونس، فتحي 
، الجمعیة المصریة للقراءة القراءة والمعرفةمجلة . بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

   .35-17، )52(والمعرفة، 
  


