مضامين منهاج السنت الثانيت ثانىي
الملف األول:من ىدي القرآن
الكفــاءة المرحلية  :القدرة على تفسير وشرح جملة من مواضيع القران الكريم تفسيرا موضوعيا و تالوتو تالوة
صحيحة والعمل بتوجيهاتو.

الوحدات
فضل تالوة القرآن

وآدابو 01

مقدمة في علم التجويد
01

الكفاءة المستهدفة
معرفة فضل تالوة القرآن وآدابو

العناصر المفاىيمية.
فضل تالوة القرآن
آداب التالوة

القدرة على تالوة القرآن تالوة صحيحة

 -تعريف التجويد وأىميتو

ومعرفة أحكام الترتيل

ـ مراتب التالوة
-أحكام االستعاذة و البسملت

أحكام النون الساكنة
02

معرفة أحكام النون الساكنة و القدرة على

-1تعريف النون الساكنة

أحكام الميم الساكنة
02

معرفة أحكام الميم الساكنة والقدرة على

أحكام المـد
03

معرفة أحكام المـد و القدرة على النطق بو

الفطرة اإلنسانية بين

القدرة على معرفة البعد الفلسفي لإليمان باهلل

- -النص المؤطر

التوحيد

 -ـ انحراف الفطرة -األسباب –

النطق بها نطقا صحيحا

تعريف التنوين

أحكامهما :اإلظهار-

 -2اإلدغام --االقالب -اإلخفاء
النطق بو نطقا صحيحا

1 -ـ تـعريف الميم الساكنة :

 أحكامها :اإلظهار واإلخفاء -2واإلقالب واإلدغام -تعريف المد

 أقسام المد أ-األصلي أنواعو مع التمثيل -ب-الفرعي أنواعهمع التمثيل

االستقامة واالنحراف
01

والنتائج المترتبة على االنحراف عن عقيدة

 - -مفهوم الفطرة

 عوامل إيقاظ الفطرة:1

-وظيفة الرسل

-

-التأمل

-

-االبتالءات

 -أىمية االستقامة على أمر اهللالترف وآثاره في فساد

العالقات االجتماعية
01

القدرة على معرفة خطورة الترف والمترفين

على استقرار المجتمع وأمنو وآثاره في عرقلة

نجاح اإلصالح والتجديد

النص المؤطر-مفهوم الترف

-طبيعة المترفين

الطرق المؤدية إلى الترفعاقبت المترفين

الحريات المدنية في

القدرة على دراسة وتحليل العوامل الدافعة

إلى رسم الحقوق والحريات في القران

--1النص المؤطر

جدلية الحقوق و

القرآن الكريم
02

الكريم

-مصدر الحقوق اإلنسانية في القران الكريم

مفهوم األمن في القران

القدرة على معرفة أىمية األمن في القران

-النص المؤطر

الكريم 01

وأثاره على االستقرار العالمي والتنمية

-مفهوم األمن

مفهوم الحقوق والحريات

-2بعض صور الحقوق اإلنسانية في القران
(الحياة ،المعتقد  ،الرأي  ،التعلم )

تكريم القران لإلنسان-عبودية اإلنسان هلل

المستديمة

 -ضرورتو وأىميتو في اإلسالم

 -أنواعو (:النفسي والغذائي والمدني)

 آليات تحقيقو ( الصلة باهلل  ،األخالق ،العلم ،التعايش السلمي )

2

الملف الثاني:من ىدي السنة
الكفاءة المرحلية:

القدرة على تحليل نصوص األحاديث واستخراج العبر واألحكام منها والعمل بتوجيهاتها .

الوحدات

العناصر المفاىيمية.

الكفاءة المستهدفة

الشبهات في التشريع

القدرة على تحليل حديث الحالل

-نص الحديث

المسلم منها
01

فيو

-شرح األلفاظ

اإلسالمي وموقف

والحرام واستنباط األحكام الواردة

 تعريف براوي الحديث-معنى الشبهات

 اإليضاح و التحليل :الحالل بين والحرام بين
من الورع ترك الشبهات

حمى اهلل في أرضو المحارم

صالح الجسد بصالح القلب

اإلسالم
01

القدرة على تحليل حديث من رأى

-نص الحديث

مقومات الحضارة في

الواردة فيو

-شرح األلفاظ

الغزو الثقافي وخطره

القدرة على تحليل الحديث لتتبعن

-نص الحديث

فيو ومعرفة عوامل الغزو الثقافي

 -اإليضاح و التحليل

منكم منكرا ...واستنباط األحكام

 تعريف براوي الحديث -اإليضاح و التحليل

ضرورة إنكار المنكر

عاقبة ترك إزالة المنكر مع القدرة عليو
عموم مسؤولية تغيير المنكر

  -الفوائد و اإلرشاداتعلى المجتمعات
01

سنن .....واستنباط األحكام الواردة -شرح األلفاظ

 -خطورة التقليد

ومظاىره وعالجو

 -تميز األمة اإلسالمية

–عوامل الغزو الثقافي ومظاىره وعالجو

الفوائد و اإلرشادات
3

الحقوق الشخصية
ومدى ارتباطها

القدرة على تحليل حديث مثل القائم -نص الحديث
عل حدود اهلل . ....واستنباط

بحقوق اآلخرين
01

األحكام الواردة فيو ومعرفة حدود
الحرية الشخصية

ىدي السنة في

القدرة على تحليل حديث من سلك

-شرح األلفاظ

 -اإليضاح و التحليل:

ضرورة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الحرية الشخصية مقيدة بحقوق اآلخرين.
إيجابية المؤمن

الفوائد و اإلرشادات

بيان قيمة العلم
والعلماء
02

طريقا يبتغي فيو علما .....

-1نص الحديث

 -تعريف براوي الحديث

واستنباط األحكام الواردة فيو ومعرفة

-شرح األلفاظ

فضل طلب العلم

 -اإليضاح و التحليل:

العلم طريق للجنة

 -2فضل العالم والمتعلم
العلماء ورثة األنبياء

الفىائد و اإلرشاداث

4

الملف الثالث:القيم التعبدية واإليمانية

الكفاءة المرحلية :القدرة على معرفة علوم القران الكريم والسنة وتاريخ التشريع اإلسالمي ومدارسو المتنوعة
واستثمار ذلك في فهم الشريعة عبادة وسلوكا
الكفاءات المستهدفة

الوحدات

التوحيد وأثره في استقرار النفس القدرة على معرفة اثر التوحيد في االستقرار

العناصر المفاىيمية
-1تعريف التوحيد

– أقسامو " إشارة فقط"

اإلنسانية 02

النفسي واالجتماعي

مقدمة في علوم القران الكريم
01

القدرة على التعريف بالقران الكريم وتحليل ظاىرة تعريف القران الكريم

- 2أثاره على النفس اإلنسانية

الفرق بينو وبين الحديث القدسي

الوحي

نزول القران

الوحي وأقسامو
القدرة على التمييز بين المكي والمدني ومعرفة

علم المكي والمدني 01

خصائصهما

علم التفسير نشأتو وتطوره 02

القدرة على معرفة علم التفسير ومدارسو

معرفة المكي والمدني والفرق بينهما

فوائد العلم بالمكي والمدني
مميزات المكي والمدني

واالستفادة منها في فهم القران الكريم

-1تعريف التفسير

نشأة التفسير وتطوره

الفرق بين التفسير والتأويل

-2أنواع التفسير ومناىجو
أشهر المفسرين
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-1جمع القران في عهد الرسول
جمع القران وترتيبو02

القدرة على معرفة كيفية جمع القران ومراحلو

السنة ومكانتها في الشريعة02

القدرة على معرفة مكانة السنة في التشريع

جمع القران في عهد أبي بكر الصديق
 -2جمع القران في عهد عثمان بن
عفان

األحرف السبعة في القران الكريم
والقراءات السبع.
-1تدوين السنة
-2أشهر كتب السنة

نشأة المدارس الفقهية

القدرة على معرفة المدارس الفقهية ومسارىا

التاريخي وتوظيف ذلك في فهم إحكام الشريعة

وتطورىا02

 1-مفهوم المدارس الفقهية

المالكية  -الشافعية

-2الحنابلة  -الحنفية  -االباضية
 -الظاهرية

الحكم الوضعي وأقسامو02

معرفة الحكم الشرعي والقدرة على استخراجو من

الكتاب والسنة

-2بقية األقسام وأمثلة عنو

مقاصد الشريعة اإلسالمية02

القدرة على معرفة الكليات الخمس للشريعة

 -1مقصد التشريع العام

مظاىر اليسر في العبادات 03

القدرة على التعرف على مظاىر اليسر في

اإلسالمية

-1تعريف الحكم الوضعي وأقسامو

 -أقسام مقاصد الشريعة:

أ :الضروريات والتمثيل لها

 -2ب-الحاجيات والتحسينيات
والتمثيل لهما
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 -1مفهوم اليسر في العبادات

العبادات وممارستها في الحياة

 -3-2نماذج من التيسير في
الشريعة:

 -اليسر في عبادة الصالة والصوم

والزكاة والحج
من الصلوات المشروعة03

القدرة على التعرف على أىمية الصالة وأثارىا في -1صالة الجماعة  -االستسقاء-

الحياة

-2الخسوف – الكسوف
 -3الخوف  -االستخارة

الملف الرابع :القيم األسرية واالجتماعية
الكفاءة المرحلية  :معرفة قيم األسرة والمجتمع والعالقات بين مكوناتها والتعامل مع المحيط العام للمجتمع
الوحدات

دور األسرة في تربية

العناصر المفاىيمية

الكفاءات المستهدفة

معرف دور األسرة في تنمية المجتمع والمحافظة عليو من خالل

المجتمع وتنميتو02

نصوص القران والسنة

عندما ال تستمر األسرة02

معرفة األسباب التي تهدم األسرة و والقدرة على اجتنابو ا

-1التىجيهاث التربىيت
لألسرة قبل و أثناء
التكىين
 -مراحل تكىين األسرة :

الخطبة وإحكامها

الزواج وأحكامو
-2التىجيهاث بعد التكىين

الدور التربوي والتنموي

لألسرة

-1مفهوم الطالق

مشكلة الطالق :

 األسباب -العالج-2األحكام الشرعية
للطالق
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من المشكالت األسرية

معرفة كيفية عالج اإلسالم لبعض مشاكل األسرة والحكمة من

-1النفقة:

النفقة و الحضانة

ذلك

التعريف –الحكم الشرعي

والرضاعة
02

الحكمة من المشروعية

-2الحضانة والرضاع :

التعريف –الحكم الشرعي
الحكمة من المشروعية

الملف الخامس:القيم اإلعالمية والتواصلية
الكفاءة المرحلية  :معرفة قيمة العقل كيفية المحافظة عليو وممارسة أساليب الخطاب والحوار والتواصل االيجابي مع
اآلخرين ونبذ الغلو والتطرف
الوحدات

الكفاءات المستهدفة

العناصر المفاىيمية
ـ أىمية العقل

نعمة العقل وكيف نحافظ

القدرة على التعرف على نعمة العقل وكيفية

المحافظة عليو من خالل نصوص القران والسنة

-اكتساب العقل السليم وكيفية

أدبيات لحوار والتواصل في

القدرة على ممارسة التواصل والحوار مع الغير

ـ تـعريف الحوار و التواصل

عليها 01

اإلسالم01

ه
ومعرفة آلياتو وأدبيات

ـ اىتمام اإلسالم بالعقل

المحافظة عليو

أىمية الحوار والتواصل

آليات وأدبيات الحوار والتواصل
ـ أدبيات الحوار

الغلو والتطرف وخطره على

العقيدة والمجتمع 02

القدرة على معرفة أسباب ومظاىر الغلو والتطرف

وخطره على العقيدة وكيفية اجتنابو

 1ـ تـعريف الغلى-

مجاالت الغلو والتطرف
-2مظاىره

كيفية عالج الظاىرة
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رسائل الرسول إلى ملوك
عصره

02

القدرة على تحليل ودراسة رسائل الرسول صلى اهلل
عليو وسلم إلى ملوك عصره

 1ـ نماذج من الرسائل:

رسالتو إلى النجاشي
رسالتو إلى ىرقل

-2تحليل ىده الرسائل وفهم
فقهها
ـ أهداف الرسائل

أُنجزت يوم 2012-11-19
من طرف أساتذة المادة لوالية باتنة
إشراف مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم اإلسالمية عمار شويمت
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