
بية اإلسالمية  تقرير حول اجتماع أساتذة التر

   2021نوفمبر  6السبت 
 كان اللقاء مفيد للجميع وهذا ملخص ما جاء فيه : 

المجاالت األخرى وذلك استنادا  تنصح إحدى المعلمات بأن نبدأ بالعقيدة في التربية اإلسالمية قبل 
لماجاء في احدى المحاضرات ، وسنترك لكم رابط المحاضرة في االسفل ! مع العلم ان في دروس  

 السيرة نفسها يمكننا أن نخرج باستفادات في االخالق والعقيدة ! 
 ! عند تناول أي موضوع ال نعطي كامل المعلومة للطفل بل نتركه يفكر قليال ويشارك في الدرس 

 نصحت إحدى المعلمات بأن نتجنب تخويف الطفل من هللا وأن نقدم الدرس بوجه بشوش !  
ذكر البعض أن أغلب االطفال يشعرون بالملل في الحصة ويدعون معرفة المحتوى ، فكانت اجابتنا  

 كالتالي :

في البحث عن أساليب متطورة في تقديم  على المعلم أن يحضر الدرس قبل الحصة وان يجتهد   •
 الدرس وهذا ماعبر عنه المعلمون بالتجديد ! 

ويمكنه أن يجعل الدرس في شكل أسئلة ومسابقة بين اإلطفال إذا هم بالفعل يعرفون محتوى   •
 الدرس  

ولنجعل أيضا مجال لهم لطرح أسئلتهم وال نرد على ذلك مباشرة بل نعدهم باإلجابة في الحصة   •
 بعد البحث في ذلك !!!المقبلة  

ونعلمكم أن هناك اجتهادات الختيار أبسط الدروس ومافيه إفادة أكبر لألطفال !وهناك مساعي   •
 النتاج كتاب خاص بنا ! 

كما أكدت إحدى المعلمات أن في سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل الدروس وعلينا   •
 ها  أيضا أن نختار االحاديث الصحيحه ونتجنب الضعيفة من

 ولنأخذ حذرنا من المفاهيم الخاطئة التي نسمعها كل يوم حول االسالم !   •

 ونختم بنصائح أخرى مهمة : 

 نلتزم بالدروس ونبدع في ذلك ! •
 على المعلم أن يتأكد من وصول المعلومة للطفل  •
يمكننا من حين آلخر ان نختار بعض القصص التي يمكننا أن نستخلص منها العبر واالخالق   •

 الحميدة  

 عرض المادة على شاشة كبيرة   -١
 ننصح بان يقرأ كل تلميذ جملة من النص ، طبعا لمن يستطيعون القراءة ! ثم نقوم بترجمة ذلك !   -٢
ولمن يستطيعون اإلجابة على التمارين كتابيا يمكننا طبع ذلك لهم على أن يطلب المعلم ذلك من    -٣

 االدارة قبل اسبوع ! 
 تم بحمد هللا 
 مع تحياتي 

 محمد بوقديدة  
 

 


