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..مبادرات محلية



..مبادرات دولية

Malaysia

Germany

Brunei





..من الواقع

مشرفين من لجان ومحكّمين و. ) قلّة المختّصين ببناء مناهج التربيّة اإلسالميّة
( دوليين 

(طبيعة التعليم الجامعي للمادّة . ) النّمط التقليدي لمعظم المعلمين

( بين مجاالت المادّة . ) عدم التّناسق واالستمراريّة بين المراحل



.. أهمية المادّة

-عمل مناهج التربية اإلسالمية في تكاملها مع بقية المناهج الّدراسية ت
:رغم ضعف حصصها الدراسية على خدمة أهداف المدرسة الهادفة إلى

.  والميوعةوالتطرفترسيخ القيم وتحصين متعلميها ضد الغلو -

.وتنمي فيهم روح الوطنيةحب الوطن تكرس لديهم -

االعتدال الوسطية وتنمي فيهم قيم العقيدة اإلسالمية المبنية على -
.لحواروالتسامح، والمشاركة اإليجابية،و قبول االختالف، والتشبع بروح ا

حياة وهذا ال يتحقق إذا قمنا بتدريس المادة بشكل منفصل عن ال
المدرسية والعامة



مفهوم المنهج التكاملي

:المنهج التّكاملي

لطاّلبلتقدمالتيالمختلفة،الدراسيّةالموضوعاتبينللرّبطمحاولةهو
الحواجزتخطيفييسهمدقيقا ،تنظيما  وتنظمومتكامل،مترابطشكلفي
.المختلفةالدراسيةالموادبين

أنهابمعنىمتكاملة،المعلوماتتقديمعلىالتّكامليالمنهجفكرةتقوم
م،العلووحدةالمعرفةتكاملعلىوتؤكدالواحدةالمادةهذهتفتيتترفض
.الواحدةالمادةفروعبينالحواجزوإزالة



ة والتكاملالعلوم الشرعيّ 

لتتداخعصرفيفيهمرغوبغيرأصبحالمختلفةالدراسيةالموادبينالحواجزوضع
صالتخصضرورةأوجدتهمصطنعانفصالهوالعلومانفصالإن.العامةالثقافةآفاقفيه

.التعمقإلىوالحاجة

غراضألإالتجزأولم،التكاملأصلهاخاصةبصفةالشرعيةوالعلومعامةبصفةالعلومنإ
تصميمإعادة"منالبدلذلك.العامالتعليمتالميذدونالمتخصصتفيدقدوالتي،العلم
علومالفيهاتتكاملبطريقةالعامالتعليممراحلجميعفياإلسالميةالتربيةمناهج

.والكونيةاإلنسانيةالعلوممع-ثابتا  محورا  تشكلالتي–الشرعية



أهّم المواد التي يتم ربطها ودمجها مع مادة 
التربية اإلسالمية

Social 

sciences

Arabic

Natural 

sciences

Applied 

sciences

Technology 

(ICT)

Humanities



..من أشكال التكامل

مهارات تفكير + معرفة : التعليم

باألخص حل المشكالت

مستخدما معظم النواحي العلمية واألدبية والوجدانية
والمهاراتية



:أنواع المنهج المتكامل

:يأخذ المنهج المتكامل أنواع مختلفة وأشهر هذه التصنيفات

يتكون عن طريق إيجاد العالقة األفقية بين المجاالت المختلفة التي: التكامل األفقي-أ 

أن منها المنهج، حيث يركز االهتمام على موضوعات ذات عناصر مشتركة بين مجاالت متصلة، ك
الرياضية نربط بين ما يدرس في الرياضيات، وما يدرس في العلوم واالجتماعات والتربية الفنية و

.   وغيرها من فروع المعرفة

ة العلم في البناء اللّولبي للمنهج، ويعني ببساطة التّوجه نحو نسقي: التكامل الرأسي-ب

كلما المناهج، واتخاذ مفهوم محوري واالرتقاء به عمقا  واتساعا  وتداخال  في فروع العلم األخرى،
تفصيل كل منهم –أركان اإليمان –أركان اإلسالم : مثال. ارتقى الطالب من صف إلى أعلى

.والبناء على اآلخر

. سنتطّرق اليوم للتكامل الّداخلي األفقي فقط



.خطوات بناء المنهج التكاملي

ن ، وينبغي أسيشتركون في بناء المنهجتحديد من :الخطوة األولى
لتعلم ولديهم رغبة في اواالطاّلعالطالبيتصفون بحب التدريس وحبّ 

.وممن يمتلكون مهارات التواصل االجتماعي واإلبداع واالبتكار

من تلك المناهج، وهنا ينبغي تحديد األهداف يتم :الخطوة الثانية
طرح عدة تساؤالت منها ماهي المعارف األهم أو األحق بأن تكون ضمن 

؟ تلك المناهج؟ما هي الصورة للمتعلم المطلوب ؟ كيف يتعلم الطالب
ما هي القيم األكثر أهمية؟

ميم وفيها يتم تحديد عناصر التصالتصميممرحلة : الخطوة الثالثة
.جوالتي تشمل وقت التخطيط، جدول مرن،تقييم مبكر للمنه



مقترحات
:ولنجاح التكامل في المنهاج يجب ان نراعي عدة أمور منها

.التكامل هو تحسين مخرجات التعليم وليس الدمج بحد ذاتهالهدف من-1
.تدريب المعلمين على تحضير دروس متكاملة-2
.هالتخطيط لعملية التكامل من بداية العام الدراسي لضمان نجاحه وفعاليت-3
سانية تأهيل المعلمين قبل الخدمة ليكون لديهم القدر الكافي من المعلومات اإلن-4

.والكونية
.اجراء بحوث ودراسات مستمرة لزيادة قدرة المعلمين على تكامل المواد-5
.زيادة التعاون والتواصل بين المعلمين و رؤساء األقسام واإلدارات-6

الّتكامل ليس كل حّصة ولكن بعد عدد من الحصص أو بعد وحدة دراسيّة



نماذج تطبيقيّة من واقع التّجربة المدرسيّة



Integration Day…

One concept 

Across school

Ex: Healthy life style week

WOTW







Patience       َصبر Sabr
 Islamic and Arabic: Prophet Muhammad (peace be up 

on him) said: ( And know that victory comes with 
patience, relief with affliction, and ease with hardship.)

 و اعلم أن النصر مع الصبر، و :) قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
(أن الفرج مع الكرب، و أن مع الُعسر ُيسرا

 English: “ You must first have a lot of patience to lean to 
have patience”. “Stanislaw J. Lec, “Unkempt Thoughts”

 PE: The disabled young man’s patience allowed him to 
complete the marathon.

conviction يقين Yaqeen
 It’s the teacher’s conviction in the student’s 

ability that made him break the 100 m record.

WOTW كلمة اإلسبوع



Islamic and Geography

 Pin point on the map where these prophets are from. 

How did they communicate with their people?      Nuh –

Isa – Muhammad.

starter



Islamic and Art starter



Islamic and Real life situation 

في أول .. مريم طالبة مسلمة سافرت للدراسة الجامعية في دولة أوروبية
اسبوع أرادت مريم الذهاب مع صديقاتها لألكل في المطعم األوروبي الذي 

ما هي نصيحتك لمريم وهي في المطعم حتى ال تقع .. بجانب مبنى الجامعة
في الحرام؟ وماذا تنصحونها بأن تطلب لتأكل طعاما  طيبا  حالال ؟



The Wisdom of Zakat..

 Do you know what is the concept of wealth in Islam. 

Islamic and Economy

In groups, write down WHY YOU think these people might need help?

◦ (1) The poor
(2) The needy,
(3) Collectors of Zakah,
(4) Reconciliation of hearts,
(5) Freeing captives / slaves(fee al-Riqab),
(6) Debtors
(7) Sadaqa in the Way of God's holy service (fee sabeel illah)
(8) The traveler.



Islamic and visual arts and English

 Look at the image below. Use your descriptive writing skills to create 

an description of the image. how does it make you feel? Why? 



التربية اإلسالمية مع علم الجيلوجيا وطبقات األرض في درس اإلعجاز العلمي في القرآن

:من خالل هذه الصورة المصممة لطبقات األرض يربط الطالب بينها وبين قوله تعالى 

ُ الهِذي َخلَقَ ) ويستنتجوا التطابق التام بين [12: الطالق( ]َسَماَواتٍ َوِمَن اأْلَْرضِ ِمْثلَُهنه َسْبعَ َّللاه
.وبين حقائق الكون( أن لألرض سبع طبقات كالسماء)حقائق القرآن 



التربية اإلسالمية مع علم النفس في درس الطالق

ُيعبِّر الطالب من خالل هذه الصورة عن  اآلثار النفسية للطالق على أفراد األسرة وخصوصاً على
األطفال  وكيف عالُج اإلسالم ذلك من خالل اإلصالح بين الزوجين وعدم تشجيع التسرع  

https://www.youtube.com/watch?v=Ccj4tz2lyc4


التربية اإلسالمية مع اللغة العربية في درس الطالق

من خالل استخدام الطالب للمعجم اللغوي لمعرفة معنى الطالق في اللغة ،وربط المعنى اللغوي 
بالتعريف الشرعي لمفهوم الطالق

لغة  

رفع القيد وحل الرباط 

شرعا  

الصحيح بلفظ الطالقزواجالإنهاء 



التّربية اإلسالميّة مع مادة األحياء



Integration with Drama



مشاريع تكامليّة



ة في الدرس التكامليالتعلميّ / ة الوسائل التعليميّ 

بورة هي الوسيلة الوحيدة، بل كاملي لم تعد السّ في الدرس التّ 
. الحصةهناك وسائل مساندة ال تجعل الطالب يملّ 

الخرائط الجغرافية، واألدوات العلمية، وأوراق : من هذه الوسائل
واألعمال الحائطية، واألشغال اليدوية والبيئة التعلمية داخل العمل
.الصّف

30



Integration with Arts

Integration with Science



Integration with Math Integration with FB



Integration with Real life situations



iSTEM



Q: IB Students

Way of Life

Way of thinking





شكرا  لالستماع والمشاركة

ألي أسئلة أو استفسارات 

Fatimaalbar@yahoo.com
050-7945880

mailto:Fatimaalbar@yahoo.com

