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  جوهرة عبد اهللا محمد المحيالنى  اســم الباحـث
تقويم محتوى كتب التربية اإلسالمية فى الصفوف   عـنـوان البحث

  .الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية فى دولة الكويت
  عين شمس  جـامـعــــة
  التربية  كـلـيـــــة
  المناهج وطرق التدريس  قـســــــم

  )م١٩٩٥(الماجستير   ـدرجــــةالـ
  

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية المطورة للمرحلة االبتدائية  -
  .بدولة الكويت فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة

تحديد توصيات يمكن فى ضوءها تطوير محتوى كتب التربية  -
  .اإلسالمية للمرحلة االبتدائية فى دولة الكويت

  نهج الدراسةم
اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفى القائم على التحليل، واستخدام وسيلة 
من وسائله وهى تحليل المحتوى بهدف كشف مواطن القوة والضعف فى 
الكتب المدرسية محل الدراسة، وذلك من خالل قائمة لتقويم محتوى هذه 

ميذ هذه الكتب للوقوف على مدى اشتمالها على ما يحقق مطالب نمو تال
  .المرحلة ومدى مراعاتها للطبيعة الخاصة بالتربية اإلسالمية
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  استنتاجات الدراسة
اهتمام المحتوى بجانب العقيدة على مستوى الصفوف الثالثة، وتناول  -

صفات هللا تعالى قريبة من واقع التلميذ كالخالق والرازق والمنعم 
  .لغرس العقيدةوالقادر والرحيم، واستخدام اآليات القرآنية كمدخل 

تناول المحتوى بعض الظواهر الكونية المشاهدة للتلميذ، وتوظيف  -
هذه الظواهر فى إثبات وجود اهللا تعالى وقدرته وقد تميز هذا التناول 
فى الكتب الثالثة على التوالى بالسهولة واإليجاز الذى يناسب هذه 

قع المرحلة مع التدرج فى العمق لفهم جوانب الظواهر وربطها بوا
 .التلميذ

أبرزت الكتب الثالثة وبشكل متدرج نعمة خلق اهللا تعالى لإلنسان،  -
ومظاهر هذه النعمة، وتدرجت من العيانية المشاهدة عند تناول 
األعضاء الظاهرة فى الصفين األول والثانى إلى مراحل غير 

 .محسوسة كخلق الجنين فى بطن أمه، ونعمة العقل فى الصف الثالث

ى الصفوف الثالثة ينظر إلى أهمية قصص األنبياء كان المحتوى ف -
السابقين حيث انتهج معها طريقة االستشهاد بما جاء فى حياتهم من 
عبر، ثم تناول كتاب الصف الثالث حياة بعض الرسل من أولى العزم 

 .كموسى وإبراهيم عليهما السالم، وهذا تدرج مطلوب لهذه المرحلة

س الموضوعات عند معالجة فى الصف األول تناول المحتوى نف -
صفات اهللا تعالى كصفة الخلق هللا تعالى وكونه المنعم الرزاق والقادر 
حيث كانت الموضوعات تدور حول الزرع والشجر والفاكهة والثمر 

  .وقد استغرق ذلك سبعة دروس
  


