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بسي اهلل السمحَ السحًي 

 

تقديي وادَ العمىً اإلسالوًُ -  أوال 

 

ظؼديا ووجداكقا وجسديا ومجافقا - افعؾوم اإلشالمقة تعـي ذفك افـشاط افػردي واالجتامظي اهلادف فتـشئة اإلكسان 

تـشئة صامؾة، وتزويده بادعارف واالجتاهات افالزمة فـؿوه كؿوا شؾقام وؾؼا فؾغرض - وخؾؼقا، وؾق ما جاء دم افؼرآن وافسـة 

  [56:افذارياتشورة ] .﴾      ﴿ :افذي رشؿه افؼرآن افؽريم، ؿال اهلل تعاػ

ؾافعؾوم اإلشالمقة توجه ضاؿات اإلكسان إػ االكسجام افتام مع هذا افغرض، وهي تعؿل فؾوصول به إػ ادستوى افذي يؾقق 

افثواب )بؿؽاكته دم افوجود اكطالؿا من افعؼقدة اإلشالمقة، ألن اإليامن هو افؽػقل بتـؿقة افرؿابة افذاتقة افـابعة من ؾؾسػة اجلزاء 

 .(وافعؼاب

ـامدة تعؾقؿقة، ترتؽز ظذ افتصور افشؿويل افؼائم ظذ افتوازن وافتؽامل بغ اجلواكب افعؼؾقة وادادية  وافعؾوم اإلشالمقة

             ﴿: وافـػسقة وافروحقة، ؿال اهلل تعاػ

             ﴾. [56: افؼصصشورة] 

وظؾقه، يـبغي أن تعؽس ادادة هذا افتصور بافسـقز ظذ اجلواكب افوجداكقة وافسؾوـقة ظوض اإلؽراق دم ادعارف ؾؼط حتى 

ال ُتـػّرغ ادادة من ضبقعتفا، وال تػؼد ؾاظؾقتفا ، وال تصبح ظـاوين بدون مضؿون، ومن َثمَّ يتحؼق مبدأ افعبودية  ادـظم 

: فعالؿات اإلكسان ـام يع

 هي ظالؿة ظبودية تتجذ دم ادظفر افشعائري وادظفر االجتامظي وادظفر افؽوين: افعالؿة بغ اخلافق وبغ اإلكسان. 

 هي ظالؿة ظدل وإحسان: فعالؿة بغ اإلكسان وأخقه اإلكسانا. 

 هي ظالؿة اختبار وـد وظؿل ومسموفقة، وظالؿته باآلخرة هي ظالؿة جزاء وحساب: افعالؿة بغ اإلكسان واحلقاة افدكقا. 

 هي ظالؿة تسخر وتعؿر وتـؿقة باظتامد افعؾم وافتؽـوفوجقا: افعالؿة بغ اإلكسان وافؽون. 

إن ادرحؾة افثاكوية تزامن مرحؾة حساشة وحرجة من أضوار حقاة ادتعؾم وهي مرحؾة ادراهؼة، هذه ادرحؾة افتي تتؿقز بجـوح 

صاحبفا إػ اإلؾراط أو افتػريط دم ـل رء، بسبب األحاشقس افػقاضة وافغرائز اجلقاصة، وتـصب ـؾفا دم بوتؼة إثبات افذات 

بشتى افسؾوـقات وفو ـاكت مـحرؾة، وافتؿرد ظذ افؼقود األرسية واالجتامظقة، شواء أـاكت ؿقودا شؾقؿة أم بافقة،  مما يتطؾب 

تعامال حؽقام وظؾؿقا معه، حتى ال يمدي اـتساب ادعرؾة إػ ردود ؾعل تؽون كتائجفا ظؽس ادلمول، أو تػؼد ادتعؾم افثؼة دم 

. مصداؿقة ما يتؾؼاه من توجقفات

ـام تزامن هذه ادرحؾة من افتعؾقم كؿوا مؾحوطا دم اإلدراك ظـد ادتعؾؿغ، مما جيعؾفم ال يتعؾؼون بادؾؿوس ؾؼط، بل 

. يتطؾعون إػ ظامل األؾؽار وافتجريد ويبحثون ظن ادثل افعؾقا وافؼدوة ادؿقزة
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وهلذا جاءت مادة افعؾوم اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكوية اشتجابة دتطؾبات هذه ادرحؾة احلساشة من أضوار حقاة ادتعؾم، ؾفي ال تؾغي 

صخصقته، بل تتقح فه افػرصة فوضع شؾوـقات ظذ ادحك بخطاب ظؼع وظاضػي متزن، ـام تلخذ بقده إػ صاضئ االظتدال دم ـل 

. رء، معتؿدة دم ذفك اإلؿـاع واحلجة افبقـة

 ؿد جاءت مضامغ افعؾوم اإلشالمقة دم افسـة  األوػ ثاكوي مفقؽؾة دم ادجاالت افتي اظتاد ظؾقفا ادتعؾم دم مرحؾة افتعؾقم افؼاظدي، و

افعؼقدة، وافػؼه، وافؼرآن افؽريم، واحلديث افـبوي افؼيف، وافسرة افـبوية، واألخالق وافسؾوك، إال أكه بحؽم : وهذه ادجاالت هي

افتطور دم اإلدراك افذي وصل إفقه ادتعؾم دم ادرحؾة افثاكوية، ؾضؾـا أن كدرج جمافغ جديدين مها افػؽر وافثؼاؾة، وأصول افػؼه، خاصة 

. وهو دم مرحؾة من افـؿو يستوجب حتصغ ظؼؾه بؼدر ـاف من هذين ادجافغ

وهذه ادجاالت ـؾفا ترتؽز ظذ مـظومة ؿقم إشالمقة، وافتي من صلهنا أن تؽون ادوجه فسؾوك ادتعؾم، خاصة وهو دم مرحؾة من 

. افثورة افعاضػقة وافتػتح وافـؿو افعؼع، وافذي يضعه دم موؿع ادسموفقة وافتؽؾقف

 

جماالت العمىً اإلسالوًُ -  ثاًٌا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 افعؼقدة احلديث افؼيف   افؼرآن افؽريم

 افػؼه افـبوية افسرة

 افػؽر

 وافسؾوك األخالق
 افػؼه أصول

 افسـة األوػ تتؽون مادة افعؾوم اإلشالمقة دم

افتعؾقم افثاكوي من ادجاالت افتافقة  من  
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تفصًن جماالت العمىً اإلسالوًُ يف التعمًي الجاٌىٍ 

 

ؽرس افعؼقدة اإلشالمقة افواضحة، اكطالؿا من افزاهغ افـؼؾقة وافعؼؾقة وافعؾؿقة، بعقدا ظن  افغاية من تدريسفا :افعؼقدة

افتعؼقدات افغريبة ظـفا، ممّا جيعؾفا تميت ثامرها دم افسؾوك وافترصؾات، ؾقتجه افتؾؿقذ إػ افطاظة افتامة هلل شبحاكه وتعاػ ويتجـّب 

 .ادعصقة بؽل اضؿئـان

ربط افتؾؿقذ بلصول اإلشالم ومـابعه افصاؾقة، ومها افؼرآن افؽريم  افغاية من تدريسفام :افؼرآن افؽريم واحلديث افـبوي افؼيف

، وفؾوؿوف ادباذ ظذ أرسار  افعربقةواحلديث افـبوي افؼيف، وذفك فتحريره من اجلؿود وافتؼؾقد األظؿى، وتؼويم فساكه بافؾغة

افتؼيع ومؼاصد افؼيعة افؽزى، فتـؿقة افػؽر االشتـباضي فديه وجعؾه يواجه مشؽالت احلقاة وجيد هلا حؾوال شؾقؿة ظذ ضوء هدي 

 .اإلشالم

جعل تدريس األخالق وافسؾوك جماال فؾتوجقه افدائم فؾتؾؿقذ وؽرس افؼقم وادثل وادبادئ دم كػسه، وهذا  :األخالق وافسؾوك

حيتاج دم ادرحؾة افثاكوية  إػ حؽؿة دم افسـقز ظذ افسؽقب بدل افسهقب، خاصة وأن افتؾؿقذ دم مرحؾة ادراهؼة يـجذب كحو ـل 

حقاة  و وافؼصصشرة الممـوع، إػ جاكب ربط هذه ادثل وادبادئ وافؼقم بافواؿع، من خالل رضب األمثؾة وافؼدوة افعؿؾقة من

. افصاحلغ

ومن ثّؿة بقان ثؿرات هذه افؼقم دم احلقاة، وبقان أرضار خمافػتفا، مما يثر افطاؿات اخلرة ؾقه هذا، وإن ـان افسؽقب وشقؾة حمببة دم افسبقة 

 .ؾنن افتـػر برسد األرضار افـػسقة وافصحقة واالجتامظقة وادادية أمر مفم تربويا وفه أثر دم كػس افتؾؿقذ

 مل يؽن تـاول افسرة افـبوية دم هذه ادرحؾة ظذ كػس افطريؼة افسابؼة، وهي افرسد افتارخيي ادتدرج، مع افوؿوف ظذ :افسرة

بعض افعز وافدروس مثل ما ـان ظؾقه األمر دم افتعؾقم افؼاظدي، بقـام افغاية من تدريسفا دم ادرحؾة افثاكوية هي متؽغ افتؾؿقذ من 

افؼدرة ظذ افتعامل مع افسرة  وحتؾقل كصوصفا افتارخيقة، وافوؿوف ظذ مـفج افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم دم إؿامة ادجتؿع افػاضل، 

 .وضريؼته دم تغقر ما ـان ظؾقه افـاس من ظادات وشؾوـات ؾاشدة، وـقف بـى أشس افعالؿة مع ادجتؿعات األخرى

أي ما يعؾم من أحؽامفا بافرضورة، وبافؼدر افذي تصح به ) يتعرف افتؾؿقذ دم هذا ادجال ظذ أهم األحؽام افتعبدية :افػؼه

. ، مع افسـقز ظذ األرسار افتؼيعقة، بحؽم أكه دم مرحؾة من اإلدراك يـبغي ؾقفا إثارة افداؾعقة دم كػسه فإلؿبال ظؾقفا(ظبادته وال تبطل

، ؾقدرك األشس افؼظقة افتي تصح ؾقفا تؾك (ادافقة واألرسية) األحؽام افػؼفقة ادتعؾؼة بادعامالت وشقؼف افتؾؿقذ ظذ بقان بعض

 .ادعامالت و ال تبطل، مع إبراز األرسار افتؼيعقة من وراءها ؾقؿتثل فألوامر ويتجـب افـواهي بؽل ؿـاظة

ؾؾقس إذن افغرض من تدريس افػؼه هو إؽراق افتؾؿقذ دم افػرو ظات افػؼفقة ادتشعبة بادعـى افتخصيص، ألكه ال افوؿت وال اهلدف 

. افبقداؽوجي من تدريس افػؼه دم هذه ادرحؾة من مراحل افتعؾقم يسؿحان بذفك

 تم افسـقز دم هذا ادجال ظذ ادباحث افرضورية من هذا افعؾم، وافتي ال يـبغي جفؾفا من ضرف افتؾؿقذ، ألن هلا : افػؼهأصول

ظالؿة به من حقث أكه مؽؾف، ومطافب باألحؽام افؼظقة، ؾفي فقست مباحث كظرية، يستغـي ظـفا افتؾؿقذ أو تؽون ؾوق مستوى 

. إدراـه

 فؼد اشتحدث هذا ادجال دم هذه ادرحؾة، ألن افتؾؿقذ ؿد وصل إػ مستوى من اإلدراك، يتحتم ؾقه حتصقـه من :افػؽر وافثؼاؾة

 .وأصبح افعامل ـؼرية صغرة، حقث زافت احلواجزافعودة وافػضائقات، ووضـقته، خاصة وهو يعقش دم ظرص افرواؾد افػؽرية افتي هتدد هويته 
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 -جرع وشرتك آداب - سٍُ األوىل ثاٌىٍ  لن وًُ ٍاملصفىفُ املفاه

افوحدات ادحاور 

من هدي  

افؼرآن افؽريم 

 ( 13 - 10: سورة احلجرات )من أخالق القرآن الكرمي  

 ( 99 إىل 95من : سورة األنعام )دالئل القدرة 

 ( 152 و 151: سورة األنعام )الوصايا العشر 
 ( 77 إىل 63من: سورة الفرقان )صفات عباد الرمحن 

من هدي  

افسـة افـبوية 

أمهية الكسب احلالل    (... إن هللا طيب )ْ 
 ( ...إن هللا كتب احلسنات ) سعة فضل هللا وعدلو وقدرتو تعاىل

.( ..ال يدخل اجلنة )النهي عن التكرب  
 (..مثل املؤمنني  )وحدة الشعور بني املؤمنني  

 ( ...مثل اجلليس الصاحل ) الصحبة الصاحلة والصحبة السيئة
  (... يا غالم إين معلمك )من كمال اإلميان 

افعؼقدة 

الكون يشهد بوجود ووحدانية هللا  تعاىل 
أثر اإلميان يف حياة الفرد واجملتمع 

أدب املؤمن مع هللا تعاىل 

افػؼه 

العبادة يف اإلسالم 
املودة والسكينة ودورىا يف بناء األسرة 

من آليات التكافل املايل 
رعاية الطفولة يف اإلسالم 

اإلسالم يدعو إىل ترشيد االستهالك 

أصول افػؼه 
 (القرآن والسنة  )مصادر التلقي 

احلكم التكليفي وشروط التكليف 

األخالق 

 وافسؾوك 

العلم وأخالقياتو 
الصحة نعمة إهلية 

أمهية التعاون يف احلفاظ على البيئة 
السلوكات الصحية للمسلم 

اإلسالم دين اجلمال 
العمل التطوعي وأثره يف خدمة اجملتمع 

خطر اآلفات واملفاسد االجتماعية 
االستعفاف وأثره على حياة الفرد واجملتمع 

افػؽر وافثؼاؾة 

اإلسالم يدعو إىل إعمال العقل 
قيمة العمل يف اإلسالم 

اإلسالم يدعو إىل التعايش السلمي 
خصائص الشريعة اإلسالمية 

إسهامات املسلمني يف احلضارة العاملية 
التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي 

افسرة افـبوية 

 (..علم السرية وأمهيتو  )مقدمة يف السرية النبوية 
 اجملتمع يف املدينة املنورة  صلى هللا عليو وسلمحتليل الوثيقة اليت نظم هبا النيب

الرسول صلى هللا عليو وسلم يف بيتو 
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تقسًي وحدات احملاوز إىل جماالت 

 

ااور  احلجم الساعي الوحدات  اجملاالت 
القرآن  02 ( 13 - 10: احلجرات سورة  ) الكرمي  القرآنأخالقمن  .1

من ىدي القرآن 
الكرمي 

( 99 إىل 95من : األنعامسورة )دالئل القدرة  .2 القرآن 02
( 152 و 151: األنعامسورة )الوصايا العشر  .3 القرآن 02
( 77 إىل 63من: الفرقانسورة )صفات عباد الرمحن  .4 القرآن 02
أمهية الكسب احلالل   .5 احلديث 01  (... إن هللا طيب)ْ 

من ىدي السنة 
 النبوية

 

 (...إن هللا كتب احلسنات )سعة فضل هللا وعدلو وقدرتو تعاىل  .6 احلديث 01
 (...ال يدخل اجلنة )النهي عن التكرب   .7 احلديث 01
.( ..مثل املؤمنني ) وحدة الشعور بني املؤمنني  .8 احلديث 01
 (... مثل اجلليس الصاحل ) الصحبة الصاحلة والصحبة السيئة .9 احلديث 01
 .(.. إين أعلمكيا غالم )من كمال اإلميان  .10 احلديث 01
العقيدة  01   تعاىلهللا ووحدانية الكون يشهد بوجود  .11

لقيم اإلميانية ا
والتعبدية 

العقيدة  01 أثر اإلميان يف حياة الفرد واجملتمع  .12
العقيدة  01   تعاىلأدب املؤمن مع هللا .13
يف اإلسالم العبادة  .14 الفقو 03
أصول الفقو  02 احلكم الشرعي وشروط التكليف  .15
الفقو  01  املودة والسكينة ودورمها يف بناء األسرة .16

 ةاالجتماعيالقيم 
 ةواألسري

األخالق والسلوك  01 العمل التطوعي وأثره يف خدمة اجملتمع  .17
األخالق والسلوك  02  اآلفات واملفاسد االجتماعية خطر .18
فقو  01 رعاية الطفولة يف اإلسالم  .19
السرية   01  يف بيتو صلى هللا عليو وسلمالرسول  .20
فكر وثقافة  01 اإلسالم يدعو إىل إعمال العقل  .21

 ةالفكريالقيم 
ة والعقلي

األخالق والسلوك  02 العلم وأخالقياتو  .22
أصول الفقو  01 (  القرآن والسنة )مصادر التلقي  .23
ْ  الفكر والثقافة  01 خصائص الشريعة اإلسالمية  .24
إسهامات املسلمني يف احلضارة العاملية  .25 الفكر والثقافة 02
الفكر والثقافة  01 قيمة العمل يف اإلسالم  .26  ةاالقتصاديالقيم 

الفقو  01ة واملايل اإلسالم يدعو إىل ترشيد االستهالك  .27
الفقو  02 من آليات التكافل املايل  .28
الفكر والثقافة  01 التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي  .29  ةاإلعالميالقيم 

الفكر والثقافة  01 ةوالتواصلي اإلسالم يدعو إىل التعايش السلمي  .30
األخالق والسلوك  02 اجلمال يف اإلسالم  .31 القيم الفنية واجلمالية 
الصحة نعمة إهلية  .32 األخالق والسلوك 01

 ةالصحيالقيم 
ة والبيئي

أمهية التعاون يف احلفاظ على البيئة  .33 األخالق والسلوك 01
السلوكات الصحية للمسلم  .34 األخالق والسلوك 01
االستعفاف وأثره على حياة الفرد واجملتمع  .35 األخالق والسلوك 01
السرية  01 ..( .علم السرية)مقدمة يف السرية النبوية  .36  يف السرية اتدراس

السرية  02 النبوية  يف املدينة املنورةمتع صلى هللا عليو وسلم املج النيبحتليل الوثيقة اليت نظم هبا   .37

اجملموع  50
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- جرع وشرتك عمىً وتكٍىلىجًا - سٍُ األوىل ثاٌىٍ  لنَاملفاهًىٌاملصفىفُ 

 
ادحاور 

 

 افوحدات
 

من هدي افؼرآن 

( 13 - 10: شورة احلجرات )من أخالق افؼرآن افؽريم   .1

( 99 إػ 95من : شورة األكعام)دالئل افؼدرة  .2

( 77 إػ 63من: شورة افػرؿان)صػات ظباد افرمحن  .3

من هدي افسـة 

افـبوية 

 (  ...إن اهلل ـتب احلسـات ) شعة ؾضل اهلل وظدفه وؿدرته تعاػ .4

..( .مثل ادممـغ )وحدة افشعور بغ ادممـغ   .5

... (  معؾؿكيا ؽالم إين  )من ـامل اإليامن  .6

افعؼقدة 
افؽون يشفد بوجود اهلل ووحداكقته  .7

أثر اإليامن دم حقاة افػرد وادجتؿع  .8

افػؼه 

افعبادة دم اإلشالم  .9

ادودة وافسؽقـة ودورمها دم بـاء األرسة  .10

من آفقات افتؽاؾل ادايل  .11

أصول افػؼه 
 (افؼرآن وافسـة )مصادر افتؾؼي  .12

احلؽم افتؽؾقػي وذوط افتؽؾقف  .13

األخالق وافسؾوك 

افعؾم وأخالؿقاته  .14

افسؾوـات افصحقة فؾؿسؾم  .15

اإلشالم دين اجلامل  .16

االشتعػاف وأثره ظذ حقاة افػرد وادجتؿع  .17

افػؽر وافثؼاؾة 

خصائص افؼيعة اإلشالمقة  .18

إشفامات ادسؾؿغ دم احلضارة افعادقة  .19

اإلشالم يدظو إػ افتعايش افسؾؿي  .20

افسرة افـبوية 

..( .ظؾم افسرة وأمهقته)مؼدمة دم افسرة افـبوية  .21

ادجتؿع دم  صذ اهلل ظؾقه وشؾم  افـبي كظم هباحتؾقل افوثقؼة افتي  .22

ادديـة ادـورة 
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 تقسًي وحدات احملاوز إىل جماالت

 
ادحاور   افساظيماحلج افوحدات  ادجال 

افؼرآن  01  (13 - 10: شورة احلجرات )من أخالق افؼرآن افؽريم   .1

( 99 إػ 95من : شورة األكعام)دالئل افؼدرة  .2 افؼرآن 01من هدي افؼرآن افؽريم 

( 77 إػ 63من: شورة افػرؿان)صػات ظباد افرمحن  .3 افؼرآن 01

 ( ...احلسـات إن اهلل ـتب )ؿدرته تعاػشعة ؾضل اهلل وظدفه و .4 احلديث 01

.( ..مثل ادممـغ )وحدة افشعور بغ ادممـغ   .5 احلديث 01من هدي افسـة افـبوية 

  (... يا ؽالم إين أظؾؿك )من ـامل اإليامن  .6 احلديث 01

افعؼقدة  01 افؽون يشفد بوجود اهلل ووحداكقته  .7

افؼقم اإليامكقة وافتعبدية 
افعؼقدة  01 أثر اإليامن دم حقاة افػرد وادجتؿع  .8

افػؼه  03 افعبادة دم اإلشالم  .9

أصول افػؼه  01 احلؽم افؼظي وذوط افتؽؾقف  .10

افػؼه  01 ادودة وافسؽقـة ودورها دم بـاء األرسة  .11  افؼقم االجتامظقة واألرسية

افعؾم وأخالؿقاته   .12 األخالق وافسؾوك 01

افؼقم افػؽرية وافعؼؾقة 

أصول افػؼه  01   (افؼرآن وافسـة )مصادر افتؾؼي  .13

خصائص افؼيعة اإلشالمقة  .14   افػؽر وافثؼاؾة  01

افػؽر وافثؼاؾة  01 إشفامات ادسؾؿغ دم احلضارة افعادقة  .15

افػؼه  01 من آفقات افتؽاؾل ادايل  .16

االشتعػاف وأثره ظذ حقاة افػرد وادجتؿع  .17 األخالق وافسؾوك 01
افؼقم افصحقة وافبقئقة 

افسؾوـات افصحقة فؾؿسؾم  .18 األخالق وافسؾوك 01

اإلشالم دين اجلامل  .19 األخالق وافسؾوك 01 افؼقم افػـقة واجلامفقة 

افػؽر وافثؼاؾة  01 اإلشالم يدظو إػ افتعايش افسؾؿي  .20  افؼقم اإلظالمقة وافتواصؾقة

افسرة  01 .( ..ظؾم افسرة )  مؼدمة دم افسرة افـبوية .21
دراشات دم افسرة 

افسرة  01افـبوية 
  ادجتؿعهبا افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم حتؾقل افوثقؼة افتي كظم  .22

 دم ادديـة ادـورة

ادجؿوع  24
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 هًكمُ الكفاءات

افؽػاءات ادرحؾقة  افوحدات  ادجال 

افؼدرة ظذ اشتظفار اآليات ادؼررة اشتظفارا صحقحا، 

 وافوؿوف ظذ معاكقفا، وافعؿل بتوجقفاهتا

(  13 – 10: احلجرات سورة  ) الكرمي القرآنأخالقمن 

(  99 إىل 95من : األنعام سورة )دالئل القدرة من ىدي القرآن الكرمي 
(   152 و 151: األنعام سورة )الوصايا العشر 

(  77 إىل 63من: الفرقان سورة )صفات عباد الرمحن 

افؼدرة ظذ اشتظفار األحاديث افـبوية افؼيػة ادؼررة 

اشتظفارا صحقحا، وافوؿوف ظذ معاكقفا، وافعؿل 

 بتوجقفاهتا

 (... إن هللا طيب )أمهية الكسب احلالل 

 من ىدي السنة النبوية
 

 (... إن هللا كتب احلسنات )سعة فضل هللا وعدلو وقدرتو تعاىل 
 (...ال يدخل اجلنة )النهي عن التكرب 

.( ..مثل املؤمنني  )وحدة الشعور بني املؤمنني 
 (... مثل اجلليس الصاحل ) الصحبة الصاحلة والصحبة السيئة

 ... ( إين أعلمكيا غالم )من كمال اإلميان 

افؼدرة ظذ تعزيز افصؾة باهلل تعاػ من خالل ذـر 

 مظاهر ؿدرة اهلل دم افؽون، وممارشة افعبادة ظن ؿـاظة

  تعاىلهللا ووحدانية الكون يشهد بوجود 

لقيم اإلميانية والتعبدية ا
أثر اإلميان يف حياة الفرد واجملتمع 

  تعاىلأدب املؤمن مع هللا
يف اإلسالم العبادة 

احلكم الشرعي وشروط التكليف 

افؼدرة ظذ متثل افؼقم اإلشالمقة ادوجفة فؾسؾوك 

داخل ادحقط األرسي واالجتامظي 

 املودة والسكينة ودورىا يف بناء األسرة

 ة واألسريةاالجتماعيالقيم 
العمل التطوعي وأثره يف خدمة اجملتمع 

 اآلفات واملفاسد االجتماعية خطر
رعاية الطفولة يف اإلسالم 

 صلى هللا عليو وسلم يف بيتوالرسول 

افؼدرة ظذ متققز خصائص افؼيعة اإلشالمقة من 

خالل معرؾة مؽاكة افعؾم وافعؼل دم اإلشالم 

اإلسالم يدعو إىل إعمال العقل 

ة  والعقليةالفكريالقيم 
العلم وأخالقياتو 

(  القرآن والسنة )مصادر التلقي 
خصائص الشريعة اإلسالمية 

إسهامات املسلمني يف احلضارة العاملية  

افؼدرة ظذ جتسقد هدي اإلشالم دم ترصقد االشتفالك، 

وافوؿوف ظذ افوطقػة االجتامظقة فؾامل دم اإلشالم 

قيمة العمل يف اإلسالم 
اإلسالم يدعو إىل ترشيد االستهالك ة  واملايلةاالقتصاديالقيم 

من آليات التكافل املايل 
القدرة على االتصال اإلجيايب مع اآلخر، والتعايش 

معو بسالم 
التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي  ة  والتواصليةاإلعالميالقيم 

اإلسالم يدعو إىل التعايش السلمي 
افؼدرة ظذ تـؿقة افذوق اجلاميل، وجتسقد اجلامل دم صتى 

 مظاهر احلقاة
اجلمال يف اإلسالم  القيم الفنية واجلمالية 

افؼدرة ظذ ممارشة افسؾوـقات افصحقة، من خالل 

معرؾة افتعافقم اإلشالمقة افتي تعـى باحلػاظ ظذ 

 افصحة وافبقئة

 الصحة نعمة إهلية

أمهية التعاون يف احلفاظ على البيئة ة  والبيئيةالصحيالقيم 
السلوكات الصحية للمسلم 

االستعفاف وأثره على حياة الفرد واجملتمع 
صلى هللا عليو لقدرة على حتليل بعض الوثائق التارخيية يف سرية النيب ا 

 انطالقا من معرفة أمهية وفائدة دراسة السرية النبويةوسلم 
(  ...علم السرية ) مقدمة يف السرية النبوية   يف املدينة املنورةمتع صلى هللا عليو وسلم املج النيب نظم هباحتليل الوثيقة اليت  يف السرية النبوية اتدراس
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تقسًي القًي -  ثالجا 

 

 

افؽػاءة ادستفدؾة ادحتوى ادعردم فؾوحدة ادجال 

من هدي افؼرآن افؽريم 

من أخالق افؼرآن 
افؼدرة ظذ اشتظفار اآليات اشتظفارا صحقحا، وجتـب األخالق افسقئة افتي 

حذرت مـفا اآليات 

دالئل افؼدرة 
افؼدرة ظذ اشتظفار اآليات اشتظفارا صحقحا، ومعرؾة دظوة افؼرآن 

ادسؾؿغ إػ إظامل افعؼل 

صػات ظباد افرمحن 
افؼدرة ظذ اشتظفار اآليات اشتظفارا صحقحا، وافتحع بصػات ظباد 

افرمحن 

افوصايا افعؼ 
افؼدرة ظذ اشتظفار اآليات اشتظفارا صحقحا، وتطبقق افوصايا فتي جاءت 

هبا اآليات 

من هدي افسـة افـبوية 

افؼدرة ظذ اشتظفار احلديث اشتظفارا صحقحا، وحتري افطقب من افرزق أمهقة افؽسب احلالل 

شعة ؾضل اهلل وظدفه وؿدرته تعاػ 
افؼدرة ظذ اشتظفار احلديث اشتظفارا صحقحا، ومعرؾة شعة ؾضل اهلل 

تعاػ ورمحته بعباده 

افـفي ظن افتؽز 
افؼدرة ظذ اشتظفار احلديثغ اشتظفارا صحقحا، وجتـب خؾق افؽز بؽل 

مظاهره 

وحدة افشعور بغ ادممـغ 
افؼدرة ظذ اشتظفار احلديث اشتظفارا صحقحا، وجتسقد مبدأ افتؽاؾل مع 

افغر 

افصحبة افصاحلة وافصحبة افسقئة 
افؼدرة ظذ اشتظفار احلديث اشتظفارا صحقحا، ومعرؾة أثر افصحبة دم 

حقاة اإلكسان 

من ـامل اإليامن 
افؼدرة ظذ اشتظفار احلديث اشتظفارا صحقحا، واشتشعار معقة اهلل، 

وافؾجوء إفقه ظـد احلاجة 

افؼقم اإليامكقة وافتعبدية 

افؼدرة ظذ توطقف افدالئل افؽوكقة فالشتدالل ظذ وجود اهلل تعاػ افؽون يشفد بوجود ووحداكقة هلل تعاػ 

افؼدرة ظذ متثل آثار اإليامن دم احلقاة أثر اإليامن دم حقاة افػرد وادجتؿع 

افؼدرة ظذ تؼوية افصؾة باهلل تعاػ من خالل معرؾة مظاهر معقـة دم افتلدب أدب ادممن مع اهلل 

افعبادة دم اإلشالم 
معرؾة ادعـى افواشع فؾعبادة، وافغاية مـفا، وافؼدرة ظذ متققز صعائرها 

افؽزى وما تـطوي ظؾقه من أرسار 

افؼدرة ظذ متققز أكواع احلؽم افؼظي، ومعرؾة افغاية من افتؽؾقف وذوضه احلؽم افتؽؾقػي وذوط افتؽؾقف 
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 افؼقم االجتامظقة

واألرسية 

ادودة وافسؽقـة ودورها دم بـاء األرسة 
معرؾة ؿدشقة األرسة دم اإلشالم واألشس افتي تؼوم ظؾقفا مؼاركة دا ـاكت 

ظؾقه دم اجلاهؾة واحلضارات افؼديؿة ادختؾػة 

افؼدرة ظذ ادبادرة إػ افعؿل افتطوظي افذي خيدم ادجتؿع افعؿل افتطوظي وأثره دم خدمة ادجتؿع 

خطر اآلؾات وادػاشد االجتامظقة 
افؼدرة ظذ جتـب اآلؾات وادػاشد االجتامظقة من خالل معرؾة أخطارها 

وـقف حارهبا اإلشالم 

افؼدرة ظذ متققز حؼوق افطػل دم اإلشالم رظاية افطػوفة دم اإلشالم 

  يف بيتوصلى هللا عليو وسلمالرسول 
 اإلقتداءالقدرة على متييز بعض أسباب استقرار البيت واستمراره من خالل 

 يف بيتو صلى هللا عليو وسلمهبدي النيب 

افؼقم افػؽرية وافعؼؾقة 

القدرة على التفكري السليم من خالل معرفة مكانة العقل يف القرآن  اإلسالم يدعو إىل إعمال العقل
القدرة على متييز خصائص الشريعة اإلسالمية، ومعرفة الغاية من التشريع  خصائص الشريعة اإلسالمية

ة القرآن والسن: مصادر التلقي
، وبيان القدرة على تعريف املصدرين األساسيني للتشريع يف الدين اإلسالمي

 مكانتهما يف اإلسالم

القدرة على االجتهاد يف حتصيل العلم من خالل معرفة مكانة العلم والعلماء  العلم وأخالقياتو
يف اإلسالم 

االطالع على إسهامات املسلمني يف احلضارة العاملية، واالعتزاز باالنتماء إىل  إسهام املسلمني يف احلضارة العاملية
األمة اإلسالمية 

وادافقة  افؼقم االؿتصادية

تقدير العمل من حيث كونو عبادة وضرورة حضارية، ومعرفة مفاسد البطالة،  قيمة العمل يف اإلسالم
وكيف حارهبا اإلسالم 

 القدرة على اجتناب السلوكيات غري الرشيدة يف االستهالك، والتزام االعتدال ترشيد االستهالكاإلسالم يدعو إىل 
 القدرة على ممارسة التكافل من خالل معرفة الدور االجتماعي للمال يف اإلسالم من آليات التكافل املايل يف اإلسالم

 افؼقم اإلظالمقة

وافتواصؾقة 

التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب 
 شرعي

القدرة على التواصل اإلجيايب مع اآلخر، وجتسيد دعوة اإلسالم إىل التعارف، 
واجتناب كل أسباب التنافر 

القدرة على حتقيق مبدأ التعايش السلمي مع اآلخرين، من خالل معرفة اإلسالم يدعو إىل التعايش السلمي 
بعض أحكام اإلسالم يف السلم 

 أن اإلسالم دين اجلمالمبظاىر اجلمال يف شىت اجملاالت، وإدراك القدرة على االعتناء  اإلسالم دين اجلمالافؼقم افػـقة واجلامفقة 

 وافبقئقة افؼقم افصحقة

تقدير نعمة الصحة، وإدراك أن اإلسالم يوجب االعتناء هبا  الصحة نعمة إهلية

 ةالبيئأمهية التعاون يف احلفاظ على 
إدراك أن اإلسالم يدعو إىل التعاون من أجل احلفاظ على البيئة، والوقوف 

على آثار ذلك يف احلياة 
معرفة التوجيهات اإلسالمية يف حفظ صحة العقل والبدن والنفس  السلوكيات الصحية للمسلم

القدرة على التحلي خبلق العفة، ومعرفة أثر ذلك يف احلياة  االستعفاف وأثره على حياة الفرد واجملتمع

دراشات دم افسرة 

 افـبوية

 علم السرية النبوية
القدرة على شرح دراسة السرية النبوية، من خالل معرفة مصادرىا 

وخصائصها 
يف متع املج ينظم صلى هللا عليو وسلمالنيب 

 املنورة املدينة
معرفة أن اإلسالم دين ينظم اجملتمع، وقدرة على ممارسة السلم من خالل حتليل 

وثيقة املدينة املنورة 
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 اسرتاتًجًُ التعمًي والتعمي-  زابعا 

 
هي ظبارة ظن خطة مـظؿة ومعؼؾـة تتضؿن مسارا من افعؿؾقات افتي يؿؽن أن تؼود إػ حتؼقق أهداف، وظؾقه يـبغي أن 

األشتاذ : تعؽس دم ظؿؾقة افتعؾقم وافتعؾم دم مـفاج افعؾوم اإلشالمقة كوع افتطور دم أصؽال افتػاظل بغ ظـاس افعؿؾقة

وافتؾؿقذ وموضوع افتعؾم، بام تؼتضقه مبادئ مؼاربة افتدريس بافؽػاءات، حقث تضع افتؾؿقذ أمام وضعقات حتػزه ظذ 

باشتخدام ؿدراته افذاتقة من أجل اـتساب ـػاءات، أو افؼدرة ظذ األداء دم خمتؾف  (مشؽؾة/ وضعقة )افـشاط وافتعؾم 

وضعقات احلقاة، وذفك بتػعقل معارؾه وحتويؾفا إػ شؾوـات، ـل ذفك من خالل افتـويع دم وشائل افتعؾم، واشتخدام 

 .أشافقب افتؼويم ادـاشبة وأشافقب افتـشقط ادقرسة فؾتعؾم

   :دالفة اشساتقجقة افتعؾم

هي تؾك افتؼـقات افتي يتحؽم ؾقفا افػرد صعوريا ويؼوم بتوطقػفا دم افتعؾم واحلػظ وافتذـر وافتػؽر وحل ادشؽالت 

 :ومعاجلة ادعؾومات، وتشتؿل ظذ اجلواكب افتافقة

 . مثل افتؿفقد الظتدال ادزاج، وافتفقم افعؼع،  وافراحة، واالشسخاء:أكشطة ما ؿبل افتعؾم (1

 . مثل افتسؿقع أو افتؾخقص أو افتـظقامت اهلرمقة أو ادصػوؾات ادػاهقؿقة:أكشطة افتعؾم (2

 . مثل االشتقعاب أو اصتؼاق معاين أو دالالت جديدة أو ربط ادادة بام هو ماثل دم افبـاء ادعردم:أكشطة ما بعد افتعؾم (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوثيقة املرافقة ملادة العلوم اإلسالمية                                                    السهة األوىل ثانوي  ع .  م .   ج/    آ  .م. ج 

 

 -13-  

 

تسًري الىضعًات التعمًىًُ التعمىًُ -  خاوسا 

 

 افتعؾقم بافؽػاءات يشؽالن ثـائقة تػاظؾقة داخل افعؿؾقة افبقداؽوجقة اجلديدة من اشساتقجقةإن األشتاذ وافتؾؿقذ دم 

افتؾؿقذ  حقث ادسامهة معا دم تػعقل كشاط افتعؾقم، ؾقؽون دور األشتاذ تـشقط وتوجقه وتقسر وتسقر ظؿؾقة افتعؾم، ودور

 .( شؾوـات/معارف )افتعؾم وافبحث واالشتؽشاف دم ظالؿة تػاظؾقة مع مضؿون افتعؾم دم ـل جمال 

  ما ادؼصود بافوضعقة افتعؾقؿقة افتعؾؿقة ؟

هي احلافة افتي يوضع ؾقفا افتؾؿقذ أمام مشؽؾة أو ؾؽرة تتحدى تػؽره ومعؾوماته، ؾقتطؾب مـه ادوؿف افؾجوء إػ توطقف 

ؿدراته افعؼؾقة وادعرؾقة، ـام يتطؾب من األشتاذ افؾجوء إػ توطقف األشافقب افبقداؽوجقة وافوشائل افتعؾقؿقة افؽػقؾة 

: بتحؼقق افؽػاءة، وؾق اخلطوات افتافقة

 وهي اخلطوة األوػ افتي يؽون ؾقفا افتؾؿقذ أمام تساؤالت تثر اكتباهه ؿبل افدخول دم موضوع :وضعقة االكطالق (1

 .(تؼويم مبدئي)افتعؾم، وهي ؽافبا ما ترتبط بلداءات افتؾؿقذ ادتعؾؼة بؿؽتسباهتم افؼبؾقة 

 تتم خالل هذه ادرحؾة تؼديم ومـاؿشة وتثبقت ادعارف اجلديدة من خالل تبـي مجؾة من :وضعقات بـاء افتعؾم (2

 :االشساتقجقات كذـر مـفا

 وتتم من خالل اشتخدام احلواس الـتشاف ادعؾومات وافتعرف ظؾقفا، أو :"ادالحظة واشتخدام احلواس"األوػ  

جلؿعفا إلظادة تـظقم ادعارف، حقث تصبح هذه افوحدات أـثر ؿابؾقة فؾحػظ وافتذـر، ألن ادالحظة شؾوك 

ضبقعي دم اإلكسان واحلواس كواؾذ تصل من خالهلا ادعرؾة، فذا جيب اشتخدامفا واشتغالهلا إػ أؿىص حد ممؽن دم 

. تـؿقة مفارات افتػؽر واالشتؽشاف واالشتـتاج

وادالحظة وضعقة يوضع ؾقفا افتؾؿقذ دم خطوة أوػ كحو اشتؼبال ادعؾومات ومعاجلتفا، ثم افتوصل إػ بـاء ادعرؾة 

بـاء متـاشؼا ومتدرجا، ؾقسفل ظؾقه ؾفم اددفوالت وافتػاظل معفا، ألكه ـؾام ـاكت ادالحظة دؿقؼة ـاكت ادعؾومات 

 .ادستـتجة ادبـقة ظؾقفا أـثر وضوحا ودؿة واشتقعابا

:  وتتؿثل ؾقام يع،"اشتثارة افػفم"افثاكقة  

. هتقئة افتؾؿقذ بتشويؼه وإثارة داؾعقته فؾتعؾم- 

. (افؼرآن افؽريم، احلديث افؼ يف )حول ما يستفدؾه أو ما يدل ظؾقه افـص  (وضع ؾرضقات)اصتؼاق أو ظؿل تـبمات - 

          أو ادوضوع من تعاريف ، (... افؼرآن افؽريم  احلديث افؼيف)إثارة أشئؾة حول ادعاين افرئقسقة افتي يتضؿـفا افـص - 

... وأحؽام وإرصادات    .

 .إدراك و ؾفم افػؼرات افغامضة أو افـصوص ؽر ادػفومة- 

 حقث يتم افربط بغ ادعارف اجلديدة وادؽتسبات افؼبؾقة دم شقاق بـاء افؽػاءة، وهـا يؼوم األشتاذ :"افربط"افثافثة  

 .بعؿؾقة افتحؽم واالكتؼاء افواظي دتغرات ادوؿف افتعؾقؿي

:  افتافقةاالشساتقجقة  دم هذه ادرحؾة يؿؽن إتباع :(ادرحؾة اخلتامقة)وضعقة اشتثامر ادؽتسبات  (3
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:  ويتم من خالل: ظؿل روابط ذهـقة-أ

أو ـتابقا، وذفك  (ذهـقا) وهي تعـي إظادة تصـقف ادعؾومات دم جمؿوظات هلا معـى دم افعؼل :افتصـقف دم جمؿوظات- 

. فتسفقل تذـر تؾك ادعؾومات افتي تم ختزيـفا أو اشتدظاؤها

 أو ربط جزء من ادعؾومات بآخر ، وهي تعـي ربط ادعؾومات اجلديدة بادػاهقم ادوجودة ؾعال بافذاـرة:افتداظي وافتػصقل- 

. إلجياد ارتباضات بافذاـرة حقث يؽون هلا مدفول ظـد افتؾؿقذ

.  وهي تشر إػ وضع ـؾؿة أو ظبارة ما دم مجؾة أو تعريف:اشتخدام افؽؾامت اجلديدة دم افػؼرات وؽرها- 

. وهذه االشساتقجقة حتتوي ظذ رء من افربط وافتػصقل حقث أن ادعؾومة اجلديدة ترتبط بسقاق معروف من ؿبل

:  وتتم من خالل: االشتػادة من افصور واألصوات-ب

 وهذا افربط ،أي ربط ادعؾومة اجلديدة بؿػفوم موجود بافذاـرة باشتخدام تصور برصي فه معـى: االشساتقجقة افتصورية- 

. إما أن يؽون بتصور موجود بافعؼل أو بتصور مرشوم بافػعل أمام افتؾؿقذ

دم صؽل  (... صؾة افرحم وافؼطقعة، افتوـل وافتواـل،افز وافعؼوق ) وهي تعـي تـظقم ادػاهقم مثل :افصور افدالفقة- 

. مصػوؾة

 هو حتديد االشساتقجقة وأول هذه ، وتعـي تذـر ـؾؿة جديدة باشتخدام روابط شؿعقة برصية:اشتخدام ـؾامت مػتاحقة- 

 .ـؾؿة ملفوؾة فدى افتؾؿقذ هلا مدفول يرتبط بافؽؾؿة اجلديدة

ـقػقة تطبقق افوضعقات افتعؾقؿقة افتعؾؿقة ؟  

 أو حتضر  احلصة افتعؾقؿقة يتبع األشتاذ ،(خطوات اإلكجاز)فتطبقق افوضعقات افتعؾقؿقة افتعؾؿقة ظذ وحدة تعؾقؿقة 

 :اخلطوات افتافقة

: افتػؽر دم تسقر افتعؾامت .1

 (معارف، أداءات  )تـظقم افتعؾامت                   -  ضبقعة افؽػاءة ادستفدؾة وأهداف افتعؾم         -

 إظداد كامذج فؾتؼويم   -                                         إظداد افوشائل افرضورية         - 

  إجياد وضعقة مشؽؾة متػؼة مع ضبقعة افؽػاءة افتي تـدرج حتتفا ادعارف وادفارات ادحددة ألداء :وضعقة مشؽؾة .2

  ؾام هي خصائص افوضعقة ادشؽؾة؟ .ادفام ادطؾوبة

: ال بد أن تستجقب افوضعقة ادـشلة ـوضعقة تعؾم داخل وحدة فؾخصائص افتافقة        

 .اؿساح مفؿة إلكجازها من ضرف افتؾؿقذ-         أ

 : أن جيـد افتؾؿقذ ادوارد افرضورية ألداء ادفؿة وهي-        ب

(  معؾومات افػوج أو افؼسم )موارد ادجؿوظة           - معؾومات ؿبؾقة (ؾردية  )موارد صخصقة             - 

 ..(.توجقفاتوثائق،  )موارد األشتاذ             - 

:  تتم وؾق اخلطوات افتافقة :(تسقرها  )معاجلة وضعقة مشؽؾة  .3
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   تتحدد من خالهلا أهداف افتعؾم، حقث تظفر  (مشؽؾة  ) أي وضع افتؾؿقذ أمام مفؿة صعبة :افصعوبة ادعرؾقة فؾػرد- أ

. (توطقف ادؽتسبات افؼبؾقة فؾتؾؿقذ  ) ادحاوالت األوػ فتجاوز افصعوبات

 بتؼسقم افتالمقذ إػ أؾواج وتوجقففم إػ مؼابؾة كتائج أظامهلم فؾوصول إػ إجابات : افصعوبة ادعرؾقة فؾؿجؿوظة-ب

 .(... افتشاور، افتؽامل، ادؼاركة، افؼوح ادتبادفة )متػق ظؾقفا 

 ؾقـشط األشتاذ ادجؿوظة مساءفة حول إجابتفم وضريؼة احلصول ظؾقفا، وذفك دعرؾة شالمة : رد افػعل اجلامظي-ج

: ادسعى ودظم افتعؾامت باإلضاؾة أو افتعديل أو افتغقر، ويؿؽن تؾخقص هذه االشساتقجقة وؾق اجلدول افتايل

 
االشساتقجقة افوضعقة 

وضعقة االكطالق 

 افتحضر جلو موضوع افوحدة .1

اشسجاع ادعارف افسابؼة  .2

إثارة مواضقع أو تساؤالت تشد اكتباه افتؾؿقذ  .3

مرحؾة بـاء افتعؾم 

جعل افتؾؿقذ دم وضعقة مشؽؾة  .1

ادالحظة باشتخدام احلواس  .2

اشتثارة افػفم ظن ضريق إثارة أشئؾة حول ادعاين وؾفم افػؼرات افغامضة  .3

افربط ، ويتم بربط ادعارف افسابؼة بادعارف اجلديدة  .4

اشتثامر ادؽتسبات 

 (ادرحؾة اخلتامقة  )

 :ظؿل روابط ذهـقة ، ويتم ذفك من خالل .1

اشتخدام افؽؾامت اجلديدة - افتداظي وافتػصقل   - افتصـقف دم جمؿوظات   - 

: االشتػادة من افصور واألصوات ، وتتم من خالل .2

اشتخدام ـؾامت مػتاحقة - افصور افدالفقة     -  افتصورية   االشساتقجقة- 
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 التعمىًُ/ منىذج لتسًري الىضعًات التعمًىًُ

 

 افؼقم األرسية واالجتامظقة :ادحور                                                ادودة وافرمحة ودورها دم بـاء األرسة               :افوحدة

 

افـشاضات ادؼسحة اشساتقجقة افوضعقة افوضعقات 

وضعقات 

االكطالق 
وضعقة مشؽؾة 

 ويثر مع افتالمقذ                         ،(افقوم افعادي فألرسة)واؿعقة مـاشبة يستغل األشتاذ  (1

 .ادـاشبةأشئؾة تتعؾق بلشباب هذا 

يستخرج افتالمقذ بؿساظدة األشتاذ بعض هذه األشباب، ويبدأ من  (2

. ذفك دم تؼديم ادوضوع

وضعقة بـاء 

افتعؾقم 

ادالحظة 

 حؼائق حول تؽامل دور ادرأة مع افرجليؼوم األشتاذ بعرض ذيط يتضؿن  (1

جيري حوارا مع افتالمقذ حول مضؿون افؼيط، وتسجقل ما يؿؽن  (2

 .اشتخالصه من مالحظات ظذ افسبورة

 .األرسة دم ادجتؿعؿقؿة مبسطة ظن ؾؽرة ادالحظة يؿؽن إظطاء من خالل  (3

اشتثارة افػفم 

ضرح أشئؾة حول اخلصال احلؿقدة افتي يعرؾفا افتؾؿقذ وافواجب  (1

 .داخل األرسةافتعامل هبا 

 .ألرسيةيتعرف افتؾؿقذ ظذ مجؾة من األشس اخلؾؼقة فؾحقاة ا (2

افوصول إػ ؾفم حؼقؼة هذه األشس اخلؾؼقة باالظتامد ظذ كصوص  (3

 .ذظقة

 . ظذ افػرد وادجتؿعفؾتامشك األرسياشتخراج اآلثار اإلجيابقة  (4

افربط 
 .بتوجقه من األشتاذ يربط افتؾؿقذ بغ مؽتسباته افؼبؾقة ومعارؾه اجلديدة (1

 . ظذ افػرد وادجتؿعاألرسة ومتاشؽفايذـر افتؾؿقذ ما يعرؾه ظن أمهقة  (2
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افوضعقة 

اشتثامر )اخلتامقة 

 (ادؽتسبات

ظؿل روابط ذهـقة 

 :افتصـقف دم جمؿوظات .1

 يؼابؾفا من  ومااآلثار افطقبة افـاجتة ظن متاشك األرسة،ظرض دجؿوظة من - 

 .ظـد تػؽؽفا شقئة آثار

 .حيرص ظذ متاشؽفا ـي ؿقؿة األرسة دم اإلشالميتعرف افتؾؿقذ ظذ - 

 .يتعرف افتؾؿقذ ظذ واجبات وحؼوق ـل ؾرد داخل أرسته - 

 :افتداظي و افتػصقل .2

 داخل  هباافتؼقد افتي يعرؾفا، و جيب واجباته وحؼوؿهيذـر افتؾؿقذ بعض - 

 . مع االشتدالل بافـصوص افؼظقة افتي حتث ظذ ذفكأرسته

  وؾوائدهاحرص اإلشالم ظذ بـاء األرسة ومتاشؽفا،إػ حؼقؼة  يصل افتؾؿقذ- 

 .و ادجتؿع افػرد ظذ

 :اشتخدام افؽؾامت اجلديدة دم كصوص .3

 ادحاؾظة ظذ األرسةيؼوم األشتاذ باشتغالل ظرض ؿصة واؿعقة تـبه إػ أمهقة - 

 .دم اإلشالم

االشتػادة من 

افصور واألصوات 

 : افتصوريةاالشساتقجقة .1

 أمهقتفا ظذ افػرد وادجتؿع بام يعرف افتؾؿقذ من بقان وفؼقمربط معاين هذه ا- 

 .ؾوائد وآثار اجيابقة، يؿؽن االشتعاكة بصور

 . دا هلا من آثار اجيابقةباألرسةيصل األشتاذ مع افتؾؿقذ إػ وجوب افتؿسك - 

 :افصور افدالفقة .2

 األحؽام افؼظقة،  افتعريف، ) بـاء األرسة وأحؽامفا وؿقؿتفاتـظقم ظـاس - 

 .وآثارها وؾوائدها (...ظؼد افزواج، احلؼوق وافواجبات

وـقػقة ادحاؾظة  ،األشس افؼظقة ظذ بـاء األرسة افوصول إػ معرؾة أمهقة - 

 .ظؾقفا

 :اشتخدام ـؾامت مػتاحقة .3

ؾتاحقة يـطؾق امل ( األوالد، احلؼوق وافواجبات ، افزواج،  األرسة)افؽؾامت - 

، بـائفا وؾق ؿواظد افؼع وأمهقة ،ؿقؿة األرسةمـفا افتؾؿقذ دم ظؿؾقة اشتـتاج 

 .ودورها دم صالح افػرد وادجتؿع
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استعىاه الىسائن التعمًىًُ - سادسا 

 

 (: ادعقـات افتعؾقؿقة )تعريف افوشائل افتعؾقؿقة  .1
 

هي مجقع أكواع افوشائط افتي يستخدمفا األشتاذ دم ادوؿف افتعؾقؿي فتوصقل احلؼائق أو األؾؽار أو ادعاين فؾتالمقذ 

 . افتعؾقم وافتعؾم فتحؼقق افؽػاءات ادستفدؾةاشساتقجقةوؾق 

 

:  أمهقة افوشائل افتعؾقؿقة .2

إن افوشائل افتعؾقؿقة برمتفا توؾر اخلزات احلسقة افتي يصعب حتؼقؼفا دم افظروف افطبقعقة فؾخزة افتعؾقؿقة، وـذفك 

 واجباتهدم ختطي افعوائق افتي تعسض ظؿؾقة اإليضاح إذا ما اظتؿد ظذ افواؿع كػسه، ؾحقـام كـاؿش مع افتالمقذ أرـان احلج أو 

أو حؼقؼة افعؿرة أو معـى احلؾم واإلحسان، ؾنكه تتشؽل فدهيم صورة ؽر واضحة ال يؿؽن حتديد معادفا إال بؿختؾف 

ـعرض ؿرص مضغوط فؽقػقة أداء احلج أو مشاهدة ؿصة دم افصز  افوشائط افتي يستخدمفا األشتاذ دم ادوؿف افتعؾقؿي،

 ...وافشؽر فؼح ؾوائدمها

وباإلضاؾة إػ ذفك ؾؼد أثبتت األبحاث افتي ؿام هبا رجال افسبقة وظؾم افـػس واالجتامع ؾائدهتا افتعؾقؿقة وافسبوية، حقث 

أهنا تتغؾب ظذ ظقوب افؾػظقة، وجتعل افتعؾقم أبؼى أثرا، ـام تثر اهتامم افتؾؿقذ وتـشطفم وتـؿي اشتؼرارهم افػؽري، ودم 

 .هناية ادطاف تسفل ظؿؾقة افتعؾقم ظذ األشتاذ و افتعؾم ظذ افتؾؿقذ

 

 :األشس افعامة دم اختقار افوشائل افتعؾقؿقة .3

 :من افرضوري أن يسبق اشتخدام أية وشقؾة من افوشائل افتعؾقؿقة اختقار دؿقق هلا وؾق أشس من أمهفا
 

 ؾؽل ما ـاكت افوشائل حسقة ومـطؼقة وتسؿح فؾتؾؿقذ بافػاظؾقة :أن تتـاشب افوشائل ومستوى افتالمقذ- أ

واالشتقعاب ـان ذفك أؾضل، ؾرؤيته فؼيط ظؾؿي حول كظام ادجؿوظة افشؿسقة، يرشخ دم ذهـه دفقل اإلتؼان ظذ وجود اهلل 

 .تعاػ

 ـل خطل دم ادادة افعؾؿقة يمثر شؾبا ظذ مدارك افتؾؿقذ، ؾاشتخدام ذيط شؿعي فغر مؼرئ :صحة ادادة افعؾؿقة- ب

 .خمتص ؾقه أخطاء يػسد ادادة افعؾؿقة ويشوهفا فدى افتؾؿقذ
 

 جيب أن حتتوي افوشائل ظذ افؼدر افؽادم من ادعؾومات افتي تتـاشب مع : ـػاية ادادة افعؾؿقة افتي تؼدمفا افوشائل-ج

 يـؼص من ادادة افعؾؿقة وحيدث خؾال فدى ما،ادوضوع وؽرض افدرس ؾعرض جزء مبتور من ذيط ؾقديو حول حدث 

 .افتؾؿقذ
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 جيب أن تتـاشب ادادة افعؾؿقة فؾوشائل مع مستوى :مـاشبة ادادة افعؾؿقة افتي تؼدمفا افوشائل خلزات افتالمقذ- د

 ويؿؽن اؿساح افوشائل افتعؾقؿقة ، ادصطؾحات افعؿقؼة صعبة افػفم وتتجـب وحتؼق اشتؿرارية ادعؾومات،،خزات افتؾؿقذ

 : اآلتقة

 

  افسبورة

  األجفزة افسؿعقة افبرصية

 شؿعقة برصية : أذضة

  أؿراص مضغوضة

  مسجالت

  جفاز إظالم آيل

  صفادات ومداخالت األئؿة و افعؾامء ورجال افتخصصات ادختؾػة

 وشائل أخرى 

 

: ؾقؿؽن االشتػادة من هذه افوشائل دم خمتؾف ادجاالت وظذ شبقل ادثال

 يستعؿل ادسجل فتسؿقع افسور واآليات... 

  تستغل خمتؾف افصور افطبقعة وافعؾؿقة دم تثبقت افعؼقدة

 وجمال افسؾوك تذـر خمتؾف افؼصص واحلؼائق افعؾؿقة واألمثؾة افواؿعقة 

 

منىذج الستعىاه الىسائن التعمًىًُ 

 

افوشائل افتعؾقؿقة افوحدات ادحور 

افعؼقدة 
افؽون يشفد بوجود ووحداكقة اهلل 

تعاػ 
ظرض ذيط ظؾؿي حول أرسار افؽون 

ظرض ذيط مصور حول االشتفالك اإلشالم يدظو إػ ترصقد االشتفالك افػؼه 

افسؾوـات افصحقة فؾؿسؾم األخالق وافسؾوك 
دظوة ضبقب فؾؿحارضة حول ؿقؿة افصحة 

وافسؾوـات افصحقة 

افػؽر وافثؼاؾة 
إشفامات ادسؾؿغ دم احلضارة 

افعادقة 

مل ألحد أظالم ادسؾؿغ دم ظؾم يظرض ف

افخ ...افطب
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 وٍهجًُ تقىيي التعمي- سابعا 

: تعريـف افتؼويم/ 1

افتعؾقؿقة /افتؼويم افسبوي هو ظؿؾقة تربوية صامؾة جماهلا افرئقز هو إصدار أحؽام ظذ مؽوكات افعؿؾقة افتعؾؿقة 

ؾفو وشقؾة ال ؽـى ظـفا فؽل مـظومة تربوية . شواء ما تعؾق مـفا باألهداف وافغايات وافؽػاءات ادستفدؾة، أو أداء افتؾؿقذ

جادة دم اهتامماهتا وحريصة ظذ افتلـد من حتؼقق أهداؾفا وشالمتفا، ومتطؾعة إػ تؽققف مـظومتفا بصورة مستؿرة مع خمتؾف 

 وكظرا فتؿقز مادة افعؾوم اإلشالمقة بؽوهنا جتؿع ما بغ ادعرؾة وافوجدان ،افتطورات احلاصؾة دم هذا ادقدان احلقوي وادصري

 .تباع خطوات معقـة ظز مراحل افتؼويم ادتدرجة، وـذا وشائل مؽقػة وؾق هذه ادقزةإوافسؾوك ؾنن ذفك يتطؾب 

: مراحل افتؼويم دم مادة افعؾوم اإلشالمقة/ 2

من خالل أكامط افتؼويم ادحددة دم كؿطغ أشاشقغ ومها افتؼويم افبـائي وافتؼويم افتجؿقعي، يؿؽــا دم مادة افعؾوم 

: تباع مراحل افتؼويم حسب افستقب افتايلإ اإلشالمقة

 ويتم ؿبل بداية ظؿؾقة افتعؾم، ويتضؿن حتديد ادستوى وافؼدرات افذهـقة واالشتعدادات وادقوالت : افتؼويم األويل-أ

هلا مصادر تؾؼي متـوظة من ؽر اددرشة، ؾنن - بخالف بؼقة ادواد -  وبام أن مادة افعؾوم اإلشالمقة،وادؽتسبات افسابؼة

افتؼويم األويل يؽتز ؾقفا أمهقة بافغة بحؽم وجود افتؾؿقذ دم وشط أرسي واجتامظي متشبع بافؼقم اإلشالمقة، مما يؿؽـه من 

حتصقل معارف ؿبؾقة دم ادادة، ؾقؽون اهلدف من افتؼويم األويل هو حتديد مدى حتصقل واـتساب افتؾؿقذ فؾؿعارف 

وافسؾوـقات من وشطه ادوجود ؾقه، وـذا تصحقح ما يؿؽن أن يؽون ؿد أشاء ؾفؿه، ومتؽقـه من افػفم افسؾقم ادـاشب 

 . إػ مستويات متجاكسة بحقث تبدأ ـل جمؿوظة من ادستوى ادـاشب هلاافتؾؿقذ ـام يػقد هذا افتؼويم دم تصـقف ا،فؼدراته

 ؾفو ، هو افذي حيرك ظؿؾقة افتدريس هبدف حتديد ما إذا ـان افتعؾم يسر وؾق بـاء افؽػاءات ادستفدؾة : افتؼويم افبـائي-ب

هبذا ادعـى يستغرق مدة ممارشة افعؿؾقة افسبوية بحقث يوؾر فألشتاذ وافتؾؿقذ تغذية مرتدة من خالل افـتائج ادحصؾة، ؾقسعى األشتاذ 

بـاء ظؾقفا إػ تعديل أو اختقار مـاشب فالشساتقجقة ؿصد تسفقل شر افعؿؾقة افتعؾقؿقة افتعؾؿقة فالكتؼال من افتحصقل ادعردم إػ 

األداء ومن ثم إػ افتػاظل افوجداين، ومن جفته يستػقد افتؾؿقذ من معرؾة جواكب افؼوة وافضعف دم أدائه، وتتم هذه ادرحؾة من 

.مراحل افتؼويم أثـاء تطبقق افزكامج  

يليت هذا افـوع من افتؼويم دم هناية وحدة دراشقة أو دورة أو مؼرر دراد أو ؾصل دراد أو  :افتؼويم اخلتامي/ج

وهذا .  تبغ ؿدراهتم افتحصقؾقة وؾق بـاء افؽػاءات، ومـحفم صفادة تبعا فذفكمقذمرحؾة دراشقة هبدف إظطاء تؼديرات فؾتال

والبد  ،افـوع من افتؼويم ال يرـز ظذ افتػاصقل أو األهداف افػرظقة ـام هو احلال بافـسبة فؾتؼويم افبـائي، وإكام هيتم بنظطاء تؼديرات هنائقة

فألشتاذ أن هيتم أثـاء االكتؼال ظز مراحل افتؼويم االهتامم بافتؾؿقذ افذين جيدون صعوبات دم ظؿؾقة حتصقل ادعؾومات، أو ترمجتفا إػ أداءات 

شؾوـقة، أو تػعقؾفا وجداكقا، ومن ثم افسعي إػ افؽشف ظن هذه افصعوبات وحتديد ظوامؾفا وشبل اشتدراـفا، وهذا افذي اصطؾح ظذ 

. واالختبارات افتحصقؾقة فتحديد ادستوى ادعردم وربطه باألداء وافتؿثل افوجداين وفتحؼقق ذفك تستعؿل ادالحظة،افتشخقيص بافتؼويمتسؿقته   
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: أهداف افتؼويم دم مادة افعؾوم اإلشالمقة/ 3

افتعؾقؿقة، ال بد وأن تؽون فه  /إن افتؼويم افسبوي باظتباره األداة افرئقسقة دم إصدار األحؽام ظذ افعؿؾقة افتعؾؿقة 

 وهذه األهداف كجدها حمددة دم هدؾغ أشاشقغ أحدمها داؾعي واآلخر تصحقحي، وتستب ظن ،أهداف يسعى إػ حتؼقؼفا

: هذين اهلدؾغ جمؿوظة من األهداف كذـرها ظذ افـحو افتايل

: ؾقؿؽن حتديده دم : بافـسبة فؾفدف افداؾعي.أ

 .اشتثارة داؾعقة افتؾؿقذ فؾتعؾم 

)تـؿقة مستوى ـػاءة األؾراد    (.  وحتديد مواضن افؼدوةافسبويةذح افـصوص افؼظقة واشتخرج األحؽام وافػوائد ا 

 (. ...افعبادات، ادعامالت )تـؿقة األداء افصحقح فألؾراد  

(.  اإليامن وآثاره ظذ افـػس وافسؾوك )افتػعقل افوجداين فؾؿؽتسبات ادعرؾقة  

(.  ، افثواب دم اآلخرة اإلكسان افصافح )مساظدة األؾراد ظذ حتديد أهداف ادستؼبل  

 .مؽاؾلة األؾراد ذوي األداء اجلقد 

:  ؾقؿؽن حتديد ظـاسه: بافـسبة فؾفدف افتصحقحي.ب

 .(دم األرسة وادجتؿع)تصحقح ادعارف ادؽتسبة بشؽل خاضئ  

. (افعبادات وادعامالت)تعديل األداء افرديء  

. (حتويل ادعرؾة إػ أداء وتػعقؾفا وجداكقا)افتعؾقؿقة / حتديد ادشؽالت اإلجرائقة دم افعؿؾقة افتعؾؿقة  

حػظ افـصوص افؼظقة وؾفؿفا ومن ثم اشتخراج األحؽام وافػوائد افسبوية، ضبط )تشخقص صعوبات افتعؾم  

. (...ادصطؾحات وافتعاريف افؼظقة

 .تعؾقؿقة وؾق ادعطقات ادستجدة/ اختاذ اشساتقجقات تعؾؿقة  

 

: وشائل افتؼويم/ 4

ظذ . ادالحظة واالختبارات وبطاؿة ادتابعة اددرشقة: وشائل افتؼويم دم مادة افعؾوم اإلشالمقة ـغرها من ادواد هي

: افتػصقل اآليت

 ومدى متثؾه فؾؿواؿف اخلؾؼقة وـقػقة ،مالحظة مدى تػاظل افتؾؿقذ مع ادادة افتعؾقؿقة :" ادالحظة " افوشقؾة األوػ* 

تطبقؼه فؾواجبات افديـقة ادؼررة دم ادـفاج، وهذه افوشقؾة تلخذ مؽاكا هاما دم مادة افعؾوم اإلشالمقة بحؽم ـوهنا ترـز ظذ 

 : وادالحظة كوظان،األداء وافسؾوـقات وافتػاظل افوجداين مع افتحصقل ادعردم، وهذا مما يعد موضوظا فؾؿالحظة
 

 بحقث يطرح ؾرضقة فتبـي اشساتقجقات افتحؽم دم ، وهي ادالحظة األوفقة افتي تشد اكتباه األشتاذ: ادالحظة افبسقطة -أ

 .ادوؿف افتعؾقؿي
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 ويؼصد هبا ادشاهدة افتي يؼوم هبا افػاحص، بحقث يسجل ـل ما يالحظه حول افظاهرة ادالحظة : ادالحظة افعؾؿقة-ب

 افؼوط حتى تؽون ادالحظة جقدة كذـر مـفا ظدد منشواء ـاكت ضبقعقة أو شؾوـقة أو تربوية أو اجتامظقة، وال بد من توؾر 

 أن يؽون موضوع ادالحظة متاحا بحقث يؿؽن مشاهدته بقرس -    وضوح اهلدف -   :ما يع

 وخاصة ،وتؽون صخصقة مع بعض افتالمقذ افذين جيدون صعوبة دم افتؽقف وافتحصقل :"ادؼابؾة"افوشقؾة افثاكقة * 

أن فب افعؿؾقة افتعؾقؿقة افتعؾؿقة دم مادة افعؾوم اإلشالمقة هو االكتؼال من ادعردم إػ األداء وافسؾوك، وبافتايل دفت افتجربة 

ظذ أن ـثرا من افتالمقذ ادؿتازين دم افتحصقل ادعردم جيدون صعوبة دم االكتؼال من ذفك إػ األداء وافتػاظل افوجداين، مما 

. يػرض اشتعامل هذه افوشقؾة بشؽل متواصل مع افتالمقذ ادعـقغ

 بحقث توضع فؽل تؾؿقذ بطاؿة يسجل ظؾقفا خمتؾف تطورات احلاصؾة :"بطاؿات ادتابعة اددرشقة"افوشقؾة افثافثة * 

 ومما يتلـد اشتعامل هذه افبطاؿة هو أن ادادة تشؿل ظذ احلػظ ،دم مؽتسباته ادعرؾقة وأداءاته افسؾوـقة ومتثالته افوجداكقة

.  دم ذفكافتؾؿقذوافؼح وافتحؾقل واالشتـتاج وـثر من األداءات، ؾقـبغي حقـئذ وضع افبطاؿة افتي تتبع مدى تؼدم 

 وحتتوي ظذ األشئؾة افشػوية افتي ال تتطؾب إجابات ضويؾة، وـذا االختبارات :"االختبارات"افوشقؾة افرابعة * 

باإلضاؾة إػ االختبارات األدائقة . افتحريرية بـوظقفا ادوضوظقة وادؼافقة بؿراظاة ما يـاشب ـل مرحؾة من مراحل افتعؾقم

. بحؽم خصوصقة ادادة

هلذا يػضل دم افتؼويم باألشئؾة افشػوية ؾقام يتعؾق باحلػظ وذح اآليات واألحاديث افـبوية واشتخراج األحؽام وافػوائد 

. افسبوية، وهذا ال يعـي االشتغـاء ظن االختبارات افتحريرية دم هذه ادجاالت

وأما االختبارات األدائقة ؾفي مطؾوبة بشدة ؾقام يتعؾق بؿجال افسؾوك وافػؼه وافػؽر، وال يـبغي االـتػاء دم هذا ادجال ظذ 

االختبارات افتحريرية أو افشػوية، ألن اجتقاز هذه االختبارات ال يعـي أن افتؾؿقذ حيسن االكتؼال ؾقفا ـؿعرؾة إػ أداء 

. وشؾوك، وظـدها يػؼد تدريس افسؾوك وافػؼه افغاية األشاشقة مـفام

وأما االختبارات افتحريرية ؾفي وشقؾة تستخدم دم مجقع جماالت افعؾوم اإلشالمقة، وفؽن ؾائدهتا افعظؿى تظفر فؼقاس مدى 

اكتؼال افتالمقذ من افتحصقل ادعردم إػ افتػاظل افوجداين، وذفك من خالل إتاحة افػرصة هلم فؾتعبر ظام خيتؾج دم صدورهم، 

 .وبذفك كخرج من إصؽافقة ظدم إمؽاكقة ؿقاس افتػاظالت افوجداكقة
 

: كؿوذج فؾتؼويم باشتعامل مراحؾه/ 5

. افعؿل افتطوظي وأثره دم خدمة ادجتؿع  :افوحدة افتعؾقؿقة

. افؼدرة ظذ ادبادرة إػ افعؿل افتطوظي افذي خيدم ادجتؿع  :(افؼاظدية)افؽػاءة ادستفدؾة 

.  فقؼف ظذ معارؾفم افسابؼة دم ادوضوعافعؿل افتطوظي مػفوم يسلل األشتاذ افتالمقذ ظن :تؼويم مبدئي

. ظذ افػرد وادجتؿعه ، وظن آثار افعؿل افتطوظيبعد أن يتم دراشة موضوع افوحدة، يسلهلم ظن أمهقة :تؼويم بـائي

 دم حقاة افػرد وادجتؿع، واآلثار افسؾبقة افـاجتة ظن ظدم افعؿل افتطوظي يسلل األشتاذ افتالمقذ ظن أمهقة :تؼويم ختامي

 . فؾعؿل افتطوظيصوراثم يطؾب من افتالمقذ أن يعددوا  ،افتطوع
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: كؿوذج فؾتؼويم باشتعامل وشائؾه/ 6

 بؿالحظة حسن إخراج احلروف من خمارجفا افصحقحة، ،تتخذ ادالحظة وشقؾة فؾتؼويم ؾقام يتعؾق باحلػظ :ادالحظة

. ورسد اآليات من ؽر إشؼاط، ـام تتخذ وشقؾة فؾتؼويم ؾقام يتعؾق ببعض افسؾوـات

ؿد جيد بعض افتالمقذ صعوبة دم احلػظ أو دم االكتؼال من افتحصقل افعؾؿي إػ األداء افسؾوـي أو افتػاظل  :ادؼابؾة

 .افوجداين، مما يتطؾب مؼابؾتفم دعرؾة األشباب افصعوبة، ومن ثم تؼويؿفا ومعاجلتفا

 

: بطاقُ املتابعُ

 :ادعؾومات اخلاصة بافتؾؿقذ

 االشم وافؾؼب............. :...................... .............

 تاريخ ادقالد........................... :....................... 

 مستوى االجتامظي فألرسة.......................... :... .......

 ادستوى افثؼادم فألرسة........................... :...... .......

 ظدد اإلخوة ومرتبته بقـفم...... :. ....................    .......

 جقد ـ متوشط ـ ضعقف: ادستوى افدراد افسابق .

 افسـة افدراشقة احلافقة........... :.............................. 

 

ادالحظة افتؼويم ادؽان ادستوى ادجال افـشاط افتاريخ 

 

حػظ آيات من 

شورة 

احلجرات 

افؼسم حػظ معردم 
/ ضعقف 

جقد / متوشط 

دم / دم تؼدم 

افخ ... تلخر 

 

. واالختبارات تؽون إما موضوظقة أو مؼال :االختبارات

:  ما يعحترااق يؿؽن :االختبارات ادوضوظقة/  أ

افخ ...يؾجل إػ االشتظفار: دم جمال احلػظ- 

  أو افؾجوء إػ،يؾجل إػ ادؼابؾة بغ خؾؼغ متضادين من حقث ادحاشن وادساوئ واآلثار: دم جمال األخالق وافسؾوك- 

 افخ...افصواب واخلطل

. خالل وضع مصػوؾة يؾجل إػ افتؿقز بغ األرـان وافواجبات وافؼوط  من: دم جمال افعبادات- 

 افخ...يؾجل إػ افتعريػات، وافتؿققز بغ خمتؾف األرـان: دم جمال افعؼقدة- 



 الوثيقة املرافقة ملادة العلوم اإلسالمية                                                    السهة األوىل ثانوي  ع .  م .   ج/    آ  .م. ج 

 

 -24-  

 

:  يؿؽن اؿساح ما يع:ادؼال/ ب

فؾؿؼال دور ـبر فؼقاس مدى افتػاظل افوجداين فؾتؾؿقذ مع مواضقع افعؼقدة وافػؽر، وـذا مدى ؿدرته ظذ افتحؾقل 

وذفك من ، وافسـقب واالشتـباط من افـصوص افؼظقة، وـذا اشتخراج احلؽم افتؼيعقة من وراء افعبادات وادعامالت

خالل وضعقة دافة بافـسبة فؾتؾؿقذ ـؽتابة رشافة إػ ممشسة ما أو صديق أو أحد أؾراد افعائؾة حول موضوع مؼسح دم 

 .افوضعقة

 

  الٍشاطات الالصفًُ-ثاوٍا 

 

 وهي كشاضات يؼوم هبا افتؾؿقذ خارج ،متثل امتدادا ضبقعقا فؾـشاضات افصػقة تؽؿؾفا وتدظؿفا (االمتدادية  )األكشطة افالصػقة 

.افؼسم من خالل ممارشة افؼقم وخمتؾف ادؽتسبات دم افوضعقات وادواؿف ادـاشبة  

وجيب ظدم افـظر إػ األكشطة افالصػقة بلهنا معطؾة فؾدراشة أو مضقعة فؾوؿت واجلفد، بل يـبغي افـظر إفقفا من زاويتفا 

ت جديدة بافـسبة فه من اإذ هبا يتدرب افتؾؿقذ ظذ متثل افؼقم اإلشالمقة وادؽتسبات افتعؾؿقة دم حمقطه االجتامظي ودم ؾضاء: افسبوية

ظبادات ومعامالت وآداب،  ؾتتؼوى دم كػسه روح اجلامظة وتتدظم صخصقته بام جيده من حؾول فؾتحديات وادشؽالت افتي تعسضه، 

وفالشتػادة أـثر من األكشطة افالصػقة البد أن ختضع فؾؿتابعة  ،ؾقؽون ؾعاال أو إجيابقا مما يعقـه ظذ تذوق ؿقم افعؾم وافوؿت واجلفد

.وافتؼويم بام حيؼق افغايات واألهداف افسبوية ادرجوة  

 

 :وإفقك افـشاضات افالصػقة ادؼسحة دم مادة افعؾوم اإلشالمقة

 

افـشاط افالصػي افوحدة 

 زيارة إػ مرـز افعجزة فؾوؿوف ظن ـثب ظذ آثار افتػؽك األرسيادودة وافسؽقـة ودورها دم بـاء األرسة 

من آفقات افتؽاؾل ادايل 
زيارة مقداكقة إػ وزارة افشمون افديـقة واألوؿاف فالضالع ظذ دور 

ممشسة صـدوق افزـاة دم خدمة ادجتؿع 

زيارة أحد ادستشػقات فؾوؿوف ظذ ؿقؿة كعؿة افصحة  افصحة كعؿة إهلقة

 

 


