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اجلمهورية
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الرتكية
التعليمية لوزارة الرتبي�ة والتعليم
 .1الربامج
املتغــرة للفــرد واملجتمــع ،واالبتــكار والتطويــر يف
التغــر الرسيــع يف العلــوم والتكنولوجيــا ،واالحتياجــات
إن
ّ
ّ
نظريــات ومناهــج التدريــس والتع ّلــم ،قــد أ ّثــرت مجيعهــا بشــكل مبــارش عــى الــدور املأمــول مــن الفــرد ،فهــذا التغيــر هو
مــا حيــدد فرديــة الفــرد يف مؤهالتــه ،فيجعلــه منتجــا للمعرفــة ،يســتخدمها بالشــكل العمــي يف احليــاة ،وحيــل املشــكالت،
ويفكــر بنقــد وحتليــل ،ويكــون رائــدا يف عملــه واثقــا مــن قــراره ،متملــكا ملهــارات التواصــل يشــيع التعاطــف واحلميميــة،

ويقــدم املســامهة ملجتمعــه وثقافتــه ،وقــد تــم إعــداد املناهــج الدراس ـ ّية التــي ســتعمل عــى تربيــة وتثقيــف األفــراد هبــذا
النســيج النوعــي ذي البنيــة البســيطة املفهومــة ،اهلادفــة إىل توفــر القيمــة واملهــارة ،واملنتبهــة للفــوارق الفرديــة ،بــدالً مــن
البنيــة التــي تنقــل املعلومــات الصلــدة املجـ ّـردة .وقصــدا هلــذه الغايــة ،فقــد تــم مــن أحــد اجلوانــب تضمــن املكتســبات

ـدرايس ،ومســتوى موضــوع الــدرس
ـريف للصــف الـ
واإليضاحــات املتكـ ّـررة بنهــج التفكــر التتابعــي ،عــى املســتوى املعـ ّ
ّ

املتنــوع ،وتــم مــن اجلانــب اآلخــر تضمــن املخرجــات التعليم ّيــة املســتهدفة الكتســاب شــامل متكامــل يف دفعــة واحــدة،

ويف كال املجموعتــن ترتبــط االختصاصــات والتصانيــف يف املكتســبات واإليضاحــات ،بطبيعــة قــادرة متمكنــة ،عرصيــة
مواكبــة ،ســارية مقبولــة ،تقيــم العالقــة مــع احليــاة ضمــن العمل ّيــة التعليم ّيــة ،بمضمــون واضــح متجــرد ،ذو بصــرة

تقــدم منظــورا تكامليــا شــامال لإليضاحــات والقيــم املتدرجــة يف مســتويات التعليــم وصفوفــه ومهاراتــه وقدراتــه هلــذه
املكتســبات وحدودهــا ،وبالتــايل فقــد صيغــت جمموعــة برامــج تعليميــة ،موجهــة الســتخدام أقــى للمهــارات املعرف ّيــة،

تضمــن التعليــم اهلــادف الدائــم ،متامســكة وذات ترابــط مــع التعليــم الســابق ،متكاملــة مــع قيــم االختصاصــات األخــرى
وقناعــات احليــاة املعــارصة يف إطــار املهــارات والقــدرات.

ّ
التعلييم
 .1.1األهداف املنشودة للربنامج
ـي رقــم  1739ومطابقــا
ـايس الرتكـ ّ
يتـ ّ
ـم إعــداد املناهــج الدراس ـ ّية وفقــا ألحــكام املــادة  2مــن قانــون التعليــم األسـ ّ

ـي» ،حيــث يوجــه مجيــع مــا جيــرى
«األهــداف العامــة للتعليــم الوطنــي «و» املبــادئ األساس ـ ّية للتعليــم الوطنــي الرتكـ ّ
مــن الدراســات مــع برامــج التدريــس والتع ّلــم للوصــول لألهــداف التاليــة بشــكل يتمــم مســتويات التعليــم التمهيــدي
واالبتدائــي واملتوســط معــا:

( )1تشــجيع الطــالب الذيــن أكملــوا تعليــم مــا قبــل املدرســة عــى تطويــر جماالهتــم البدنيــة والعقليــة والعاطفيــة

بطريقــة صحيــة مــع التفــات النظــر إىل عمليــات التنميــة الفرديــة،

( )2يضمــن للطلبــة الذيــن أكملــوا املرحلــة االبتدائيــة أن يصــروا أفــرادا يقــودون حيــاة ســليمة ،مناســبة لتنوعهــم

ـي ،ويمتلكــون الثقــة يف النفــس
الفــردي اجلوهــري ومســتواهم يف التطــور ،يف إطــار مــن إدراك الــذات والتكامــل األخالقـ ّ

املعــريف األســايس الــذي حيتاجونــه حلياهتــم اليوم ّيــة ،واملهــارات اللفظيــة واحلســابية
واالنضبــاط الــذايت ،واملســتوى
ّ
ومهــارات إعــامل العقــل واملعرفــة ،واملهــارات االجتامع ّيــة واكتســاب احلــس اجلــاميل ،و يســتخدمون كل هــذا بشــكل
قديــر وموهــوب،
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ّ
ّ
ّ
الديني�ة
األخالقية والثقافة
التعلييم لدروس املعرفة
الربنامج

املتمــن املرحلــة املتوســطة ،بصــورة جتعلهــم يطــورون كفاءاهتــم املكتســبة مــن املرحلــة
( )3كــام يضمــن للطــالب ّ

االبتدائيــة ،أن يتبنــوا القيــم املعنويــة والقناعــات الوطنيــة ،وحيســنون اســتخدام حقوقهــم والوفــاء بمســؤولياهتم ،ويكونــوا
أفــرادا يف «اهليــكل التأهيــي يف تركيــا» ويف كل جمــاالت االختصــاص مكتســبن املهــارات األساسـ ّية ومتمكنن مــن التعبر.
( )4ويضمــن للطلبــة املكملــن للمرحلــة الثانويــة ،بصــورة يطــورون هبــا مكتســبات قدراهتــم يف املرحلتــن االبتدائيــة

واملتوســطة ،ويتبنــون قيمهــم الروحيــة وقناعاهتــم الوطنيــة ،وحيولوهنــا إىل نمــط حيــاة يمكــن معايشــته ،ويســامهون

كمواطنــن منتجــن وفاعلــن يف النهضــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقاف ّيــة لوطننــا ،جميديــن العطــاء والتعبــر يف إطــار

«اهليــكل التأهيــي يف تركيــا « ويف جوهــر جمــاالت االختصــاص ،بنيلهــم املهــارات بمســتواها األســايس القيــايس ،ويعدهــم

كأفــراد جاهزيــن للمهنــة التــي تســتهدفها قدراهتــم واهتامماهتــم ،وحارضيــن خلــوض غــامر احليــاة.

ّ
التعليمية
 .1.2رؤيتن�ا من خالل الربامج
يرتبــى ضمــن الغايــات األساسـ ّية لنظــام التعليــم لدينــا أفــرا ٌد هلــم املعرفــة واملهــارة والســلوكيات التــي تتكامــل مــع

قيمنــا وقدراتنــا ،وبينــام نحــاول إكســاب أبنائنــا الطلبــة املهــارات واملعرفــة والســلوكيات مــن خــالل براجمنــا التعليم ّيــة،
فــإن قيمنــا وكفاءاتنــا تعمــل كآفــاق وحلقــات وصــل بــن املعرفــة واملهــارة والســلوك .إن قيمنــا وقناعاتنــا التــي
اســتخلصناها مــن منابــع ماضينــا ،ووصلنــا هبــا للحــارض ،وننقلهــا ملســتقبلنا هــي جوهــر مراثنــا اخلالــص ،أمــا كفاءاتنــا

فهــي أماناتنــا الفعليــة الضامنــة إلســهامنا ومشــاركتنا يف العائلــة اإلنســانية ويف هــذه احليــاة هبــذا املــراث ،فــال تنفصــم

هبــذه الطريقــة قيمنــا عــن كفاءاتنــا بشــكل جيمــع النظريــة بالتطبيــق عــى نحــو متكامــل ،كجــزء أصيــل ال يتجــزأ .أمــا
عــن املعرفــة املعــارصة ،واملهــارات والســلوكيات عــر عمليــة التعليــم والتع ّلــم ،فإهنــا الوســائل واملحافــل إلبــراز قيمنــا

وكفاءاتنــا التــي جتعلنــا عــى مــا نحــن عليــه اليــوم؛ والتغـ ّـر أمــر عــارض يف صياغتــه املرئ ّيــة ضمــن ظــروف أيامنــا ،وهلــذا

الســبب فإننــا يف حالــة مســتمرة مــن جتديــد ومعــارصة كل مــا تقــع أعيننــا عليــه.

 .1.1.1قيـمنا وقـناعاتـنا
قيمنــا وقناعاتنــا هــي جممــوع املبــادئ التــي تصــوغ منظورنــا املتط ّلــع مــن خــالل الرامــج التعليم ّيــة ،جذورهــا نابتــة

يف تقاليدنــا وماضينــا ،وجذعهــا وأغصاهنــا تتغــذى مــن هــذه اجلــذور ،وهتــب وتتمــدد يف حارضنــا ومســتقبلنا ،فقيمنــا

التــي تتشــكل مــن الســامت اإلنســانية األساســ ّية،هي منبــع القــوة والقــدرة التــي متكننــا مــن عبــور جمريــات حياتنــا
الروتينيــة ،والتعامــل حيــال مــا يطــرأ لنــا مــن مشــكالت ،إهنــا حقيقــة ال تقبــل اجلــدل ّ
أن مســتقبل املجتمــع معقــود عــى
اإلنســان املتبنــي لقيمــه واملســتند لقناعاتــه والباعــث الــروح بقدراتــه اململوكــة لــه هبــذه القيــم والقناعــات ،فــإن نظامنــا

ـي ينطلــق مــن هــذا الســياق هبــدف إكســاب أفــراده القــدرة عــى اختــاذ القــرار األخالقــي الصائــب وإظهــار ذلــك
التعليمـ ّ

يف ترصفاهتــم وســلوكياهتم .إن نظــام التعليــم ليــس جمــرد بنيــة تكتســب بعــض املعرفــة واملهــارات الســلوكيات املعينــة
الناجحــة مــن وجهــة نظــر أكاديم ّيــة ،بــل إن وظيفتــه األصليــة هــي تربيــة أفــراد يتبنــون القيــم والقناعــات األساس ـ ّية؛

ـي وظيفتــه ومناهجــه
أي يتم ّكــن مــن التأثــر عــى قيــم وعــادات اجليــل اجلديــد وســلوكياهتم ،وحيقــق النظــام التعليمـ ّ

الدراس ـ ّية يف إطــار هــدف اكتســاب القيــم والقناعــات بــام يشــمل ذلــك ،الرامــج التعليم ّيــة ،إن برامــج التعليــم تصــوغ
املناهــج الدراس ـ ّية وتصنــع منــاخ وبيئــة التعليــم وتوفــر األدوات والوســائل التعليم ّيــة ،واألنشــطة التــي عــى هامــش
7
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الــدرس ،ناظــرة بعــن االعتبــار لــكل عنــارص النظــام كالترشيعــات ونحــوه ،يف الرامــج التعليم ّيــة هبــذا املفهــوم قــد ال

نــرى قيمنــا وقناعاتنــا يف كل منهــج وكل جمــال تعليمــي وكل وحــدة مــن الكتــاب أو موضــوع داخــل الوحــدة ونحــوه،
أبــدا عــى العكــس ،بــل إن قيمنــا هــي الغايــة النهائيــة والــروح احليــة لكامــل عمليتنــا التعليم ّيــة ،وهــي موجــودة حــارضة
يف كل واحــدة مــن براجمنــا الدراس ـ ّية وكل وحداهتــا وجزئياهتــا.

إن «القيــم اجلذريــة» يف املناهــج الدراسـ ّية هــي :العدالــة ،والصداقــة ،واألمانــة ،وضبــط النفــس ،والصــر ،واالحــرتام،

واحلــب ،واملســؤولية ،والوطنيــة ،و حــب عمــل اخلــر واملســاعدة ،هــذه القيــم واملقومــات ســوف تنهــض للحياة ،بنفســها
ـم تناوهلــا معــا عــر عمليــة التعليــم
وبعالقتهــا أيضــا مــع القيــم املندرجــة املتع ّلقــة هبــا والقيــم األخــرى األصيلــة كلهــا يتـ ّ
والتع ّلــم .

 .1.1.2أنشطتـنا وفعالياتـنا
ـي إىل تربيــة األفــراد عــى حيــازة خصائــص املعرفــة واملهــارات والســلوكيات التــي تتكامــل مــع
هيــدف نظامنــا التعليمـ ّ

ـس احلاجــة للمعايــر
القــدرات والكفــاءات ،فأبناؤنــا الطلبــة عــى املســتوى الوطنــي واملســتوى الــدويل كذلــك ،يف أ َمـ ِّ

ـي» ( )TYÇيف حياهتــم الشــخصية واالجتامعيــة واألكاديميــة واملهنيــة ،وحيــدد
التــي أقرهــا إطــار « اهليــكل التأهيــي الرتكـ ّ

ـي» ثامنيــة كفــاءات رئيســية وحيددهــا عــى النحــو التــايل:
( « )TYÇاهليــكل التأهيــي الرتكـ ّ

( )1التواصــل باللغــة األم :التعبــر عــن املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهي ًا وكتابيـ ًا
(االســتامع والتحــدث والقــراءة والكتابــة)؛ فالتعليــم والتع ّلــم ،أمــر كائــن وموجــود يف مــكان العمــل والبيــت وأماكــن
الرتفيــه يرتبــط بــكل أنــواع التفاعــل اللغــوي املالئــم واخلــالق بــكل أشــكاله االجتامع ّيــة والثقاف ّيــة.

( )2التواصــل باللغــات األجنب ّيــة :يف أغلبــه يرتكــز عــى أبعــاد املهــارة األساســ ّية يف التواصــل لــدى اللغــة األم يف
مشــاركة املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهي ًا وكتابي ـ ًا (االســتامع والتحــدث والقــراءة

والكتابــة) بحســب رغبــة الفــرد واحتياجاتــه؛ مثــل التعليــم والتع ّلــم ،ومــكان العمــل والبيــت وأماكــن الرتفيــه مســتندا

ملهــارة التفســر والتعبــر واإلفهــام املرتبطــة بالســياقات الثقاف ّيــة واالجتامعيــة املوافقــة.

فالتواصــل باللغــات األجنبيــة ،رضوري ملهــارات الوســاطة والتفاهــم بــن الثقافــات ،ويظهــر يف هــذا الشــأن تفــاوت

كبــر ،باختــالف مســتوى قــدرات الفــرد ،وخيتلــف بحســب طبيعــة اخللفيــة االجتامع ّيــة والثقاف ّيــة للفــرد ،وبيئتــه املحيطــة
واحتياجاتــه ،وخيتلــف باختــالف وحجــم اهتامماتــه املتع ّلقــة باالســتامع والتحــدث والكتابــة والقــراءة كــام ختتلــف بــن

اللغــات ذاهتــا مــن لغــة ألخــرى.

( )3الكفــاءة يف علــوم الرياضيــات والكفــاءات األساسـ ّية يف العلــوم  /التكنولوجيا :الكفــاءة يف احلســاب والرياضيات

ـم
هــي تطــور وتطبيــق يف نمــط التفكــر الريــايض ألجــل حــل سالســل املشــكالت التــي تواجهنــا يف احليــاة اليوم ّيــة ،يتـ ّ
الرتكيــز فيهــا عــى عمليــة وأنشــطة ومعرفــة مبنيــة عــى مهــارات حســابية ســليمة.
تتضمــن الكفــاءة الرياضيــة إرادة ومهــارة اســتخدام خمتلــف درجــات أســاليب الرياضيــات يف التفكــر (التفكــر

املنطقــي واملــكاين) ويف العــروض التقديميــة (الصيــغ والنــامذج واخليــال والرســومات واجلــداول).
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أمــا الكفــاءة يف العلــوم فتوجــد عطفــا عــى املهــارة والرغبــة يف االســتفادة مــن طــرق البحــث واملنهجيــة وســبيل وجود

املعلومــة هبــدف معرفــة الســؤال وخلــق النتيجــة املدعومــة بالرهــان ،واالنفتــاح عــى تفســر عــامل الطبيعة.

ـرات املتولــدة عــن
والكفــاءة يف العلــوم والتكنولوجيــا تشــمل قــوة مفهــوم املســؤولية ومواطنــة الفــرد كل فــرد ،والتغـ ّ

النشــاطات البرشيــة.

( )4الكفــاءة الرقميــة :وهــي مفهــوم يغطــي االســتخدام اآلمــن والنقــدي لتكنولوجيــا االتصــاالت املعلوماتيــة يف

العمــل واحليــاة اليوم ّيــة والتواصــل ،وهــذه الكفــاءة تدعــم قطعــا ســبل املهــارات األساسـ ّية مثــل الوصــول للمعلومــات،

وتقييــم املعلومــات ،وحفظهــا ،وإنتاجهــا وتوليدهــا ،وعرضهــا وتقديمهــا ،واســتخدام احلواســيب يف البيــع والــرشاء،

باإلضافــة إىل تقديــم اإلســهام عــى الشــبكات العامــة واملشــرتكة باســتخدام وســائط اإلنرتنــت وإقامــة التواصــل
اإللكــرتوين.

( )5القــدرة عــى التع ّلــم  :إهنــا قــدرة الفــرد الذاتيــة عــى متابعــة التع ّلــم واإلرصار عليــه حتــى يتم ّكــن الفــرد مــن

ـي الفــردي أو اجلامعــي ،بــام يف ذلــك إدارة الوقــت واملعرفــة الفعالــة ،وتشــمل هــذه الكفــاءة ،قــدرة
تنظيــم نشــاطه التعليمـ ّ
الفــرد عــى إدراك احتياجــات وعمليــات التع ّلــم مــن خــالل التعــرف عــى اإلمكانيــات املتاحــة والتعامــل مــع الصعوبــات
مــن أجــل إجــراء تعليمــي ناجــح ،كــام أن اكتســاب املعرفــة اجلديــدة واملهــارات واالشــتغال وتوعيــة الــذات تــأيت بمدلــول

البحــث عــن الدعــم اإلرشــادي واالســتفادة منــه ،إن الكفــاءة عــى تعلــم العلــم هــي مــا حيفــز طالبــي العلــم عــى االعتامد
عــى جتــارب التع ّلــم الســابقة وخــرات احليــاة الســتخدام وتطبيــق املعرفــة واملهــارات يف جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات،

مثــل البيئــة املنزليــة ومواقــع العمــل وأماكــن التعليــم والتدريــب.

( )6الكفــاءة املتع ّلقــة باملواطنــة واجلانــب االجتامعــي :حتتــوي هــذه الكفــاءات عــى القــدرات الذاتيــة الشــخصية

وقــدرات التعامــل مــع األفــراد اآلخريــن ،وقــدرات التعايــش بــن الثقافــات ،وتتيــح لألفــراد إمكانيــة املشــاركة الفعالــة

والبنــاءة يف املجتمــع واحليــاة العمل ّيــة املتنوعــة ،بــام يف ذلــك مجيــع أشــكال الســلوك التــي متكنهــم مــن أن يكونــوا جمهزيــن
بالســامت وامليــزات التــي مــن شــأهنا حــل النزاعــات عنــد الــرورة ،كــام وأن القــدرات املتع ّلقــة باملواطنــة جتهــز األفــراد
ألجــل املســامهة التامــة يف احليــاة املدنيــة املتحــرة مســتندين لقــرار باملشــاركة الديموقراطيــة الفاعلــة يف ســياق املفهــوم
املجتمعــي والســيايس.

( )7الريــادة واألخــذ باملبــادرة  :هــي القــدرة التــي تعــر عــن مهــارة حتويــل أفــكار الفــرد إىل أفعــال وإنجــازات،

واكتســاب أبنائنــا الطلبــة هلــذه الكفــاءة ال يدعمهــم يف حياهتــم املنزليــة واملجتمعيــة فحســب بــل يدعمهــم يف ســياق

العمــل ويف اســتطاعة إدراك ظروفــه ويف التقــاط فــرص العمــل ويف إدارة احليــاة املهنيــة ،كــام تشــكل بالقــدر األســايس
املهــارات واملعرفــة األكثــر جوهريــة لألفــراد الذيــن حيتاجــون املســامهة أو االنخــراط يف القــدرات املجتمع ّيــة والتجاريــة،
كــام تشــمل إدراك ومتييــز القيــم األخالق ّيــة ودعــم اإلدارة الرشــيدة.

( )8الوعــي الثقــايف والقــدرة عــى التعبــر :تقديــر أمه ّيــة التعبــر بطريقــة خالقــة عــن اآلراء والتجــارب واملشــاعر

مســتخدمن املوســيقى والفنــون املرسحيــة وفنــون األداء ،وشــاملة اآلداب والفنــون البرصيــة وخمتلــف وســائل التواصــل

اجلامهــري واإلعــالم.
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ّ
الرتكية :وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة
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ّ
التعلييم
 .1.3منهج القياس والتقييم يف الربنامج
البــرش خمتلفــون ،وال يوجــد إنســان يطابــق اآلخــر متــام التطابــق ،هلــذا فــإن الشــعارات مثــل « مناســب للجميــع»

و«مطابــق للمعايــر املوحــدة وصالــح للجميــع» املنســوبة إىل برامــج التعليــم ومــا يتعلــق هبــا مــن عمليــات التقييــم

والقيــاس ،هــي هلــذا الســبب مناقضــة للطبيعــة البرشيــة ،وعليــه فمــن الــروري التعامــل بأقــى قــدر مــن مفهــوم

التنــوع واملرونــة يف عمليــة القيــاس والتقييــم ،والرامــج التعليم ّيــة هــي مرشــد الســبيل يف هــذا الصــدد ،وال يمكــن
ـي؛
اعتبــاره توقعــا واقعيــا أن ننتظــر احتــواء كل عنــارص التقييــم والقيــاس يف برنامــج تعليمــي ،وألجــل أن التنــوع التعليمـ ّ

مــن حيــث الفــرد ،ومســتوى املرحلــة املعرف ّيــة ،وحمتويــات الــدرس ،واملحيــط االجتامعــي ،وإمكانيــات املدرســة ونحوهــا

مــن الديناميكيــات الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة بشــكل بليــغ ،فإنــه ينتظــر مــن املعلمــن ومنفــذي التطبيقــات الدراسـ ّية
وليــس مــن البـــرامج التعليم ّيــة املســبقة التحضــر أن يضمنــوا ســالمة فاعليــة ومالءمــة عمليــات التقييــم والقيــاس،

يف هــذه املرحلــة ،فــإن األصالــة واإلبــداع مهــا املنتظــر باألســاس مــن املعلمــن ،ويمكــن انطالقــا مــن هــذا املنظــور،
تلخيــص املبــادئ التــي توجــه ممارســات القيــاس والتقييــم يف املناهــج عــى النحــو التــايل:

( )1جيــب أن تضمــن دراســات القيــاس والتقييــم أقــى درجــة مــن التوافــق مــع مجيــع مكونــات املنهــاج ،وجيــب أن

تؤخــذ حــدود املكتســبات واإليضاحــات كأســاس.

ـي يرشــد فقــط للطريــق ،لكنــه ال يرســم احلــدود القاطعــة للتنفيذيــن مــن حيــث مقيــاس وطرق
( )2الرنامــج التعليمـ ّ

التقييــم املســتخدمة يف عمليــة القيــاس ،بيــد أنــه يف طــرق ووســائل التقييــم والقيــاس املفضلــة يتوجــب اســتعامل املعايــر

القياســية التقنيــة واألكاديميــة الروريــة املطلوبــة.

ـم تنفيــذه طــول العمل ّيــة
( )3إن تطبيقــات التقييــم والقيــاس يف التعليــم هــي جــزء ال يتجــزأ عــن التعليــم ذاتــه ،و يتـ ّ

ـم تنــاول نتائــج القيــاس وحدهــا بــل ضمــن تكامــل مــع عمليــات املتابعــة جنبــا إىل جنــب.
التعليم ّيــة ،وال يتـ ّ

( )4ليــس مناســبا أن نحــدد بالذكــر نمطــا واحــدا لطريقــة القيــاس والتقييــم يــرسي عــى كل الطلبــة ،و يشــملهم

مجيعــا نظــرا لواقــع وحقيقــة الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة ،كــام ال يمكــن قيــاس التطــور األكاديمــي للطالــب وتقييمــه
بطريقــة أو أســلوب واحــد.

أيضــا ألجــل «الشــعور(العاطفة)» وألجــل «الفعــل
( )5ال ُيعطــى التعليــم فقــط ألجــل «املعرفــة (الفكــرة)» ولكــن ً
(التــرصف)» ،إذن قياســات القــدرات املعرف ّيــة املجـ ّـردة فقــط ليســت مقبول ـ ًة بشــكل كايف.
()6تعــدد املرتكــزات هــو أســاس عمليــات التقييــم والقيــاس ،تتحقــق تطبيقــات القيــاس والتقييــم بمشــاركة نشــطة

مــن املعلمــن والطــالب.

( )7تتغــر مــع الزمــن ســامت التقييــم والقيــاس لألفــراد ،يف مــا يتعلــق بموضوعهــا ،وطباعهــا ومواقفهــا ،والقيــم

والقناعــات ومعايــر النجــاح ،هلــذا الســبب يكــون األســاس هــو اســتعامل املقاييــس التــي تراعــي التغيــرات ضمــن
العمل ّيــة ،بــدال مــن قيــاس الســامت املعنيــة عــى اعتبــار زمــن واحــد.
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التعليمية وتنمية الفرد
 .1.4الربامج
خــالل تطويــر الرامــج التعليم ّيــة ،تــم تبنــي هنــج متناغــم يراعــي االنســجام بــن مجيــع املكونــات ،آخــذا يف االعتبــار

املعرفــة العلميــة املتاحــة بشــأن التنميــة متعــددة األوجــه لصالــح اإلنســان ،يف هــذا الســياق ،وســيكون مــن املناســب
التطــرق لبعــض مبــادئ التنميــة األساس ـ ّية.

تــم تطويــر الرامــج التعليم ّيــة بمبــدأ أن التنميــة البرشيــة ال تنتهــي يف فــرتة معينــة وأن التطــور يســتمر طــوال احليــاة،

وهلــذا الســببُ ،يقــرتح اختــاذ تدابــر داعمــة يف املناهــج الدراسـ ّية مــن خــالل مراعــاة اخلصائــص التنمويــة لألفــراد يف كل
مرحلــة عمريــة.

وإن كان التطويــر شــيئا يمتــد طــول احليــاة ،لكنــه ليــس عــى صيغــة نمــوذج واحــد ووحيــد ،وبينــام يتقــدم األفــراد يف

مراحــل التطــور ،فإنــه يف كل مرحلــة ختتلــف اخلصائــص التنمويــة للفرد،كــام أن بدايــات املراحــل وهناياهتــا ليســت عــى
ـم صياغــة الرامــج التعليم ّيــة بالدقــة واحلساســية بمراعــاة أفضــل مــا يمكــن ،وينتظــر
حــاالت متجانســة ،هلــذا الســبب ،يتـ ّ

مــن املعلــم عمــل التطبيقــات الالزمــة خــالل عمليــة حتقيــق غايــات ومكتســبات الرامــج التعليم ّيــة.

تتبــع الفــرتات التطوريــة تتابعــا متسلسـ ً
ال ال يتغــر ،مــا حيــدث يف كل مرحلــة يؤثــر عــى اخلطــوط التالية،كــام أن هــذا

التتابــع ،مــن ناحيــة أخــرى ،يتميــز بتوجهــات حمددة:مــن البســاطة إىل التعقيــد ،مــن العــام إىل اخلــاص ومــن التجريدي إىل

امللمــوس ،تؤخــذ التوجهــات املذكــورة يف عمليــة تطويــر املناهــج الدراس ـ ّية بعن االعتبــار يف كل مــن الــرشوط املســبقة

والنقــاط املتتاليــة مــن اإلنجــازات واملهــارات التــي تشــكل الكفــاءة يف جمــال معــن ،كذلــك يف توزيعــات الــدروس عــى
املســتويات املعرف ّيــة للصفــوف الدراسـ ّية ،ووضــع العالقــات فيــام بينهــا عــن االعتبــار.

ـم التعامــل يف الرامــج التعليم ّيــة انطالقــا مــن مبــدأ يقــول بتكامــل عمليــة تطــور اإلنســان،فالواقع أن خصائــص
كــام يتـ ّ

النــاس يف مناطــق تنمويــة خمتلفــة تتفاعــل مــع بعضهــا البعض،مفــاد الــكالم أن تطــور اللغــة يؤثــر يف تطــور الفكــر ويتأثــر

أيضــا بتطــور الفكــر ،هلــذا ُينتظــر مــن املعلمــن إيــالء االهتــامم لتأثــرات مكتســبة يناهلــا الطالــب عــى تطــوره يف جمــال
آخــر.

متــت صياغــة الرامــج التعليم ّيــة أخــذا بعــن االعتبــار احلساســة والدقــة املتع ّلقــة بالفــوارق الفرديــة ،وتتجــى عالقــة

الفــوارق الفرديــة النابعــة مــن عوامــل موروثــة وبيئيــة وثقافيــة ،وتُظهــر نفســها تبعــا للحاجــة واالجتاه ،ومــن جانــب

آخــر يشــمل هــذا الوضــع الفــوارق الشــخصية بــن األفــراد واالختالفــات احلاصلــة داخــل الفــرد الواحــد ذاتــه ،فيظهــر
األفــراد اختالفــا عــن اآلخريــن ،كــام تظهــر ســامهتم الذاتيــة تنوعــا واختالفــا ضمــن الــذات الواحدة ،فعــى ســبيل املثــال،

بينــام تكــون قــدرة فــرد مــا عــى التفكــر بصــورة جمـ ّـردة قــدرة قويــة ومتقنــة ،فــإن قــدرة هــذا الشــخص نفســه عــى الرســم
يمكــن أن تكــون ضعيفــة.

يمــي تطــور اإلنســان قدمــا بالتــوازي مــع اســتمرار مــي احليــاة بطوهلــا ،غــر أن رسعتــه ختتلــف وفقــا لــكل مرحلة،

حيــث تكــون األوقــات احلرجــة املحفوفــة باملخاطــر بالنســبة للتطــور هــي تلــك األوقــات املتســارعة ،هلــذا الســبب ،فــإن
املتوقــع أن يتــرصف املعلمــون بحساســية أكــر جتــاه وضــع طلبــة العلــم عندمــا تتســارع وتــرة التطــور ،مفــاد الــكالم

أن فــرتة املراهقــة هــي الفــرتة احلرجــة الكتســاب اهلويــة وإدراك الــذات ،ويعــز التعليــم ويوجــه األنشــطة االجتامع ّيــة
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الداعمــة إكســاب اهلويــة يف هــذه الفــرتة.

 .1.5النت�اجئ
جيــدر بنــا هنــا تقديــم معلومــات عــن العمليــات واملراحــل التــي خضناهــا يف عمليــة حتديــث الرامــج التــي بــن

يدينــا ،ويف هــذا الســياق:

• تم فحص ومراجعة مناهج دول خمتلفة تم جتديدها وحتديثها لرورات مماثلة يف السنوات األخرة،
• تم مسح ومتشيط الدراسات األكاديمية التي أجريت عى التعليم والتع ّلم واملناهج حمليا و خارج البالد،
• تــم حتليــل الوثائــق والتقاريــر ونحوهــا التــي أعدهتــا الترشيعــات املســتندة عــى دســتورنا ،وخطــط التنميــة،

والرامــج احلكوميــة ،وقــرارات املجالــس االستشــارية ،وبرامــج األحــزاب السياســية ،واملنظــامت غراحلكوميــة

واملؤسســات البحثيــة املدنيــة،

• تــم مجــع آراء املعلمــن والقياديــن حــول الرامــج وجــداول الــدورات األســبوعية مــن خــالل االســتبيانات التــي

وضعتهــا إدارات برامــج وزارة الرتبيــة والتعليــم الوطنيــة واملــواد التعليم ّيــة،

• تم فحص وتدقيق التقارير الفئوية املتع ّلقة بام يرد من كل فرع من املناطق املختلفة،
• تــم مجــع وتصنيــف معطيــات االســتبيانات املفتوحــة املكونــة مــن األســئلة املفتوحــة املطلقــة املوجهــة لألفــرع

والتواصــل عــر الوســائط اإللكرتونيــة،

• تــم فحــص التقاريــر التــي أعدهتــا كليــات التعليــم لدينــا يف نطــاق الفــروع ،ومجيــع اآلراء واالقرتاحــات

والتوصيــات واالنتقــادات والتوقعــات،

• وتــم عمــل التقييــم مــن خــالل دراســات مجاعيــة مكونــة مــن جمموعــات مــن األكاديميــن واملعلمــن وطواقــم

اخلــراء يف الوحــدات املعنيــة يف وزارتنــا،

وانطالقــا مــن احلقائــق املثبتــة تتــم مراجعــة براجمنــا التعليم ّيــة وجيــري عليهــا التحديــث والتجديــد ،وانطالقــا مــن

الــدرايس  2019-2018ســتتم التحديثــات الروريــة جمــددا بحســب نتائــج تقييــم الرصــد املعمــول حيــث
العــام
ّ

تســتكمل بعــد ذلــك ،وهكــذا تبقــى ديمومــة التــوازي بــن تطويــر مناهجنــا وبراجمنــا التعليم ّيــة مــع تلبيــة االحتياجــات
العلميــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
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 .2تطبيقات الربنامج
ّ
األساسية واألهداف العامة للربنامج
 .2.1الفلسفة
ـي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة للصفــوف الدراسـ ّية (الرابــع
يف أعــامل التطويــر عــى الرنامــج التعليمـ ّ

إىل الثامــن )8-4؛

متــت مراعــاة مقاربــات مثــل هنــج التع ّلــم القائــم عــى املهــارات ،وهنــج التع ّلــم املتمركــز عــى الطالــب ،وهنــج الــذكاء
املتعــدد اجلوانــب املدعــوم بنمــط تعلــم بنائــي ،ويشــر التع ّلــم القائــم عــى املهــارات إىل تكامــل املعــارف ،والطبــاع
واملواقــف ،واملهــارات املصممــة ليتــم اكتســاهبا وتطويرهــا وإضافتهــا للحيــاة ،ضمــن العمل ّيــة التعليم ّيــة لــدى الطالــب،

ويتــم الرتكيــز يف هــذا الســياق عــى توفــر البيئــات املالئمــة للمهــارات األساســ ّية احلاملــة للمخطــط ذي األولويــة،
واملانحــة إلمكانيــات اإلرشــاد لــدى املعلــم مــع مســامهة فعالــة للطالــب يف العمل ّيــة التعليم ّيــة ،والتــي متكــن الطلبــة مــن

البحــث واالكتشــاف ،والقــدرة عــى حــل املشــكالت ،واملناقشــة املشــاركة يف املقاربــات واحللــول ،باإلضافــة إىل ذلــك،

هتــدف إىل توفــر بيئــات التدريــس التــي تأخــذ يف االعتبــار مســتوى التطويــر يف الرنامــج ،والتــي تنطلــق مــن املعلومــات
األوليــة يف عمليــة التع ّلــم ،واملحققــة لتعليــم هــادف ،مالئــم ألنــامط وأســاليب التع ّلــم املتنوعــة.
اهلــدف مــن الرنامــج هــو تعليــم املفاهيــم األساس ـ ّية للديــن واألخــالق ،خللــق قواعــد مفاهيميــة للمعرفــة الدين ّيــة

واألخالقيــة ،وإقامــة عالقــات بــن هــذه املفاهيــم ،فهوبالتــايل يســتهدف تفســر املفاهيــم الدين ّيــة واألخالقيــة للطلبــة،

وتطويــر بعــض املهــارات األساس ـ ّية لدهيــم (البحــث واالســتفهام ،وحــل املشــكالت وبنــاء التواصــل ونحــوه ).

ـي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقاف ّيــة الدين ّيــة للصفــوف الدراس ـ ّية (الرابــع إىل الثامــن )8-4
إن الرنامــج التعليمـ ّ

ـالمي واألديــان األخــرى بمنهــج وصفــي ،حيــث يتخــذ اإلســالم
ـي إىل تدريــس الديــن اإلسـ ّ
هيــدف يف موضوعــه التعليمـ ّ

أساســه وقاعدتــه يف إطــار املبــادئ األساســ ّية التــي وضعهــا القــرآن الكريــم والســنة املرشفــة ،ثــم تنــاول التأويــالت

ـالمي بطريقــة املســار العلمــي وبنهــج يعلــو عــى املذهبيــة ،وإنــام جعلــت األديــان احليــة األخــرى
الناشــئة يف الفكــر اإلسـ ّ
موضوعــا للتدريــس عــر طريقــة املســار العلمــي ،ومقاربــة ذات هنــج واقعــي ومنفتــح عــى األديــان.

ـي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة
يوافــق هــذه الفلســفة األساس ـ ّية ،املنهــج امل ّطــور للرنامــج التعليمـ ّ

للصفــوف الدراســ ّية (الرابــع إىل الثامــن )8-4

الرتكــي
الرتكــي رقــم  1739واألهــداف العامــة للتعليــم الوطنــي
األســايس
ويســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم
ّ
ّ
ّ
وأولوياتــه األساســ ّية للطلبــة؛
• يستهدف تعريف الطلبة بمفاهيم الدين واألخالق،
• يرسخ مفاهيم تأثرات الدين عى احلياة االجتامع ّية ،وعنارص الثقافة واملدنية،
• تعريف الطلبة بالعقائد املختلفة وتفاسرها وإظهار االعتبار نحوها،
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الديني يف إطاره ،والوقوف عى بينة من التأويالت والطباع واملواقف والتجارب،
• دراسة السلوك
ّ
يتعرف الطلبة عى القيم األخالق ّية ويستبطنوهنا ويستوعبوهنا،
•
ّ
اإلسالمي،
• يتعرفون وحيددون املصادر األم واملراجع الرئيس ّية للدين
ّ
حممد ّ
صى اهلل عليه وسلم وسرته ونموذجه األخالقي،
• يتعرفون عى س ّيدنا ونبينا ّ
اإلسالمي،
• رشح مبادئ العبادة واألخالق والعقيدة الرئيس ّية للدين
ّ
• يتعرفون عى اخلطوط العريضة ملحتوى بعض السور واألدعية،
• هيدف للتوعية بالفرق الذي حيدثه التأثر اإلجيايب لإليامن والعبادة يف حتسن السلوكيات.

 .2.2رؤية ومنظور الربنامج
التعليمــي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة للصفــوف الدراســ ّية (الرابــع إىل
رؤيــة ومنظورالرنامــج
ّ

الثامــن  )8-4هــي:

تربيــة أفــراد يدركــون دور الديــن يف إعطــاء معنــى للحيــاة ،ويتبنــون القيــم والقناعــات الوطنيــة واملعنويــة واألخالقيــة،

ويكتســبون مهــارة التعايــش حيــث يوجــد التنوع والفــوارق.

ّ
 .2.3األولويات واإليضاحات املتعلقة بكتابة دليل /كتاب تطبيقات الربنامج

ـي لــدروس املعرفــة
(ّ )1
خيصــص ح ّيــز لــرؤوس املواضيــع ضمــن رشوح وإيضاحــات الوحــدة يف الرنامــج التعليمـ ّ

ـم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة
األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة للصفــوف الدراسـ ّية (الرابــع إىل الثامــن  ،)8-4ثــم يتـ ّ

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

( )2األســاس املتبــع يف منهجيــة صياغــة أصــل الكلمــة وكتابتهــا وتلفظهــا عــى الوجــه األتــم ،مبنــي عــى دليــل هيئــة

اللغــة الرتك ّيــة  ،TDKلكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز

الدراســات اإلســالمية التابــع للمؤسســة الدين ّيــة الرتك ّيــة (.)İSAM

ـم إعطــاء األنشــطة املوجهــة الكتســاب
ـي بصياغــة قائمــة عــى املهــارات ،حيــث يتـ ّ
( )3متــت صياغــة الرنامــج التعليمـ ّ

ـي أثنــاء اشــتغال الطلبــة عــى املكتســبات
املفاهيــم الدين ّيــة واألخالقيــة األساس ـ ّية التــي حيتــوي عليهــا الرنامــج التعليمـ ّ

يف هــذا اإلطــار.

ـالمي ،عندمــا تدعــو احلاجــة
ـم اعتــامد هنــج واقعــي ظاهــري يف تدريــس التأويــالت الناشــئة يف الفكــر اإلسـ ّ
( )4يتـ ّ

ـم تنــاول املوضوعــات التعليم ّيــة الواردة
لتعليــم الــرورات عــن األديــان املختلفــة ومعتقداهتــا ،ويف هــذا الســياق فإنــه يتـ ّ

ـالمي عــى أســاس مــن مراجعهــا األصليــة ،واملصــادر واملتفــق عليــه
لألديــان واملعتقــدات والتأويــالت يف الفكــر اإلسـ ّ
مــن الفرضيــات واملقبــوالت.
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( )5يتـ ّ
ـوىل املعلمــون اإليضــاح لواســتدعت احلاجــة معلومــات حــول املامرســات واملفاهيــم املختلفــة لــدى املذاهــب

ـالمي.
عنــد تعليــم العبــادات ( الوضــوء والغســل والتيمــم والصــالة ونحوهــا) الــواردة يف الديــن اإلسـ ّ

( )6مــن أجــل حتقيــق اإلنجــازات املســتهدفة وفقــا خلصائــص الوحــدات واملوضوعــات ،تتــم إتاحــة تعريــف الطلبــة

عــى األماكــن الدين ّيــة والتارخي ّيــة والثقاف ّيــة باملعيــار الــذي تتوفــر بــه الظــروف واإلمكانيــات البيئيــة.

( )7عنــد االشــتغال عــى األدعيــة والســور املوجــودة يف هنايــة الوحــدة ،يأخــذ للطلبــة بأســاس املفاهيــم املحتــوى يف

خيصــص احل ّيــز للنصــوص التــي تعـ ِّـرف الطلبــة بمضمــون
األدعيــة والســور والرســالة املضمنــة فيهــا ،ويف هــذا الســياق ّ
الســور واألدعيــة ورشوحهــا وإيضاحاهتــا بإجيــاز.

يتــم إكــراه الطلبــة عــى حفــظ الســور واألدعيــة املوجــودة يف هنايــة الوحــدات اجلــاري ذكرهــا ضمــن
( )8ال ّ

موضوعــات اآليــات واألحاديــث.

( )9يتوخــى جتنــب أي مقاربــة أو هنــج ،أو طبــع أو موقــف ،أو ســلوك أو تــرصف يــر بحريــة الديــن أو حريــة

الضمــر أو حريــة الفكــر ،ويف هــذا الســياق ال جيــر الطلبــة عــى أداء الشــعائر الدين ّيــة التــي ختــص معرفتهــم أو ثقافتهــم
الدين ّيــة ،وال رشح أفكارهــم أو عاطفتهــم الدين ّيــة.

خيصــص ح ّيــز لنصــوص أمثلــة القــراءة من آيــات القــرآن الكريم
( )10وفقــا لســامت موضوعــات الوحــدة الدراسـ ّيةّ ،

واألحاديــث الرشيفــة ،ومــن آدابنــا املنطوقــة واملكتوبــة ( احلكايــة ،الشــعر ،الزجــل والرجــز ،احلكمــة واملثــل ،املقــوالت
الدارجــة ،وأراجيــز النَ َفــس املنظومــة ونحوهــا)
( )11إظهــار االهتــامم بوضــع القيــم يف أذهــان الطــالب بشــكل مركــز وقــوي ،تلــك القيــم التــي تقــوي روابــط

احلــب واالحــرتام واألخــوة والرفقــة والتــي ترســخ لوحــدة األمــة ومتاســكها كإجــالل الوطــن واألمــة والرايــة اخلفاقــة

واالستشــهاد واجلهــاد.

ـم تنــاول الوحــدة الدراسـ ّية وموضوعاهتــا بشــكل مرتابــط ،ويتــم حتديــد الوقــت الــالزم لــكل وحــدة مفــردة
( )12يتـ ّ

والرتتيــب املــراد لالشــتغال عــى الوحــدات ضمــن الرنامــج ،ويمكــن للمعلمــن مــن نفــس الفئــة معــا عمــل التخطيــط
املالئــم ملســتويات الطلبــة املعرف ّيــة والظــروف البيئيــة املحيطــة.

ـم تصميــم األنشــطة املتع ّلقــة باملكتســبات يف إطــار املبــادئ التعليم ّيــة؛ مــن املألــوف إىل املجهــول ومــن القريب
( )13يتـ ّ

إىل البعيــد ومــن البســيط إىل األعقــد ومــن امللمــوس إىل املبهــم ونحــوه.

ـم االســتفادة مــن املــواد املناســبة للمكتســبات املجهــزة يف وســائط ( شــبكة املعرفــة التعليم ّيــة احلكوميــة) EBA
( )14يتـ ّ

الصاحلــة ألنشــطة التعليــم والتع ّلم.

( )15تســتخدم يف فعاليــات التعليــم والتع ّلــم الطــرق والتقنيــات واالســرتاتيجيات التــي تعــزز بعــث النشــاط فيهــا

ـي واملســتويات املعرف ّيــة للتالميــذ واملراتــب الثقاف ّيــة واحلضار ّيــة العامــة
والفاعليــة وفقــا لعوامــل البيئــة والوســط التعليمـ ّ

ودرجــة املعرفــة الدين ّيــة.
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ـم تشــجيع الطلبــة عــى التــرصف يف إطــار احــرتام اإلنســان والفكــر واحلريــات والتحــي باألخــالق واحــرتام
( )16يتـ ّ

املــراث الثقــايف واحلضــاري.

( )17ويتم حتضر كتاب الدرس حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

ّ
ّ
الديني�ة
األخالقية والثقافة
عدد الوحدات يف كتاب املعرفة

عنوان الدرس
ّ

األبعاد
ّ

ّ
التعلييم لدروس املعرفة األخالقية والثقافة الديني�ة الصف الرابع()4
الربنامج

ّ
ّ
ّ
الديني�ة الصف
األخالقية والثقافة
التعلييم لدروس املعرفة
الربنامج
اخلامس()5
ّ
ّ
ّ
التعلييم لدروس املعرفة األخالقية والثقافة الديني�ة الصف
الربنامج
السادس()6
ّ
ّ
ّ
التعلييم لدروس املعرفة األخالقية والثقافة الديني�ة الصف
الربنامج
السابع()7
ّ
ّ
ّ
التعلييم لدروس املعرفة األخالقية والثقافة الديني�ة الصف
الربنامج
الثامن()8

9

19.5 cm X 27.5 cm

9

19.5 cm X 27.5 cm

10

19.5 cm X 27.5 cm

10

19.5 cm X 27.5 cm

10

19.5 cm X 27.5 cm

عدد الوحدات حمدد يف األعى .لكن كتب التحضر  /الكتب املساعدة يمكن أن تضم عدد أقل من الوحدات.

 .3صياغة وبن�اء الربنامج
ـي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة للصفــوف الدراس ـ ّية (الرابــع إىل
تــم بنــاء منهــج الرنامــج التعليمـ ّ

الثامــن  )8-4يف شــكل وحــدات و مواضيــع ومكتســبات وإيضاحــات ومفاهيــم واصطالحــات مفتاحيــة.

التعليمــي لــدروس املعرفــة
وخيصــص ح ّيــز لــرؤوس املواضيــع ضمــن رشوح وإيضاحــات الوحــدة يف الرنامــج
ّ

ـم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة
األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة للصفــوف الدراسـ ّية (الرابــع إىل الثامــن  ،)8-4ثــم يتـ ّ

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

 .3.1الوحدات واملوضوعات
ـي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقافــة
تــم إفــراد مخســة وحــدات ملســتوى كل صــف درايس ضمــن الرنامــج التعليمـ ّ

الدين ّيــة للصفــوف الدراسـ ّية (الرابــع إىل الثامــن  ،)8-4ومتــت مراعــاة الدقــة واالنتبــاه خــالل صياغــة الوحــدة الواحــدة

ـريف للتالميــذ ،واجلهوزيــة املدرســية،
وموضوعاهتــا نحــو األهــداف التعليم ّيــة ،وغايــات الــدرس ،و مســتوى التطــور املعـ ّ
ومراحــل املوضوعــات والعالقــة البينيــة فيــام بينهــا.

يتــم صياغــة
وخيصــص ح ّيــز لــرؤوس املواضيــع ضمــن رشوح وإيضاحــات الوحــدة يف الرنامــج
التعليمــي ،ثــم ّ
ّ

العناويــن املوضــوع الفرعيــة ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات .
16

ّ
ّ
ّ
الديني�ة
األخالقية والثقافة
التعلييم لدروس املعرفة
الربنامج

 .3.2املكتسبات واإليضاحات
املكتســبات هــي مــا يعــر عــن املعرفــة التــي اكتســبها الطلبــة نتاجــا للعمل ّيــة التعليم ّيــة واملهــارات والطبــاع والقيــم

والقناعــات.

ـي ،فقــد متــت مراعــاة الدقــة واحلــذر نحــو املســتويات املعرف ّيــة للطلبــة،
ولكوهنــا أهــم عنــارص منهــج الرنامــج التعليمـ ّ

وأهــداف الرنامــج ،ومضامينه.

وترتبــط النجاحــات التعليم ّيــة للطلبــة باكتســاب هــذه الفوائــد واملكتســبات ،كــام أن مهمــة املــدرس أيضــا يف حتقيــق

هــذه املكتســبات تنجــح بتوجيــه وإرشــاد العمل ّيــة التعليم ّيــة عــر تقديــم البيئــة واإلمكانــات الروريــة.

تــم تضمــن الســطر الــذي يتبــع الــرشوح عــن املواضيــع أو املحــددات أو كالمهــا ،التــي ينبغــي تســليط الرتكيــز عليهــا

عــى اخلصــوص فيــام يتعلــق باملكتســبات ،كــام يتوجــب بالتأكيــد إبــراز هــذه الــرشوح واإليضاحــات ألجــل إمكانيــة
حتقيقهــا يف املكتســبات.

ـي لــدروس املعرفــة األخالق ّيــة والثقافــة الدين ّيــة للصفــوف الدراسـ ّية (الرابــع
املكتســبات الــواردة يف الرنامــج التعليمـ ّ

الــدرايس ،والوحــدة،
إىل الثامــن  )8-4مرقومــة وفقــا للوحــدات ،وإليكــم فيــام يــي مثــال لرتقيــم مســتوى الصــف
ّ
واملكتســب

ّ
التعلييم كاملثال املبني بالشكل.
صياغة مكتسبات الربنامج
.4
.1
.1
ّ
الدرايس
مستوى الصف
رقم الوحدة
رقم املكتسب أو الفائدة

.4
.1
.1

ّ
املفتاحية
 3.3املفاهيم
ـي عــن أشــياء أو مواضيــع معينة ،وتعــر املفاهيــم املعنيــة عــن التصاميــم التــي
املصطلــح واملفهــوم هــو تصــور ذهنـ ّ

جتمــع ميــزات مشــرتكة لألشــياء أو الوقائــع والظواهــر أو األحــداث وتصنيفهــا حتــت اســم شــائع.

ـي واملفاهيمــي اخلــاص بــه ،إن حتقيــق تع ّلــم هــادف ودائــم يف
ـي لــه هيــكل بنائــي يف إطــاره االصطالحـ ّ
والتعليــم الدينـ ّ

ـي؛ مرتبــط بإكســاب الطلبــة ســامت واســتخدامات املفاهيــم واالصطالحــات بالشــكل الصحيــح ،وانطالقــا
التعليــم الدينـ ّ
ـي عــى قســم «املفاهيــم األساسـ ّية» لــكل وحــدة.
مــن هــذا ،يشــتمل منهــج الرنامــج التعليمـ ّ
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جدول بمكتسبات الوحدات وعددها ومدتها الزمني�ة

إن وحــدات الــدرس الــواردة ضمــن الرنامــج وإعــداد املكتســبات والفــرتة الزمنيــة التقريبيــة املخصصــة لالشــتغال

عــى املكتســبات كلهــا موضحــة باجلــدول التــايل:

ّ
الدرايس الرابع ()4
الصف
تسلسل
الوحدات

عدد
املكتسبات

اسم الوحدة

ساعات الدرس

ّ
املئوية
النسبة
لساعات الدرس

ّ
ّ
اليومية
الديني�ة يف احلياة
التعبريات

4

16

22,24

2

لنتعرف على اإلسالم

4

16

22,24

3

األخالق احلميدة
ّ
سيدنا ّ
لنتعرف على ّ
محمد صلى هللا
ّ
عليه وسلم

3

12

16,66

6

16

22,24

2

12

16,66

19

72

100

1

4
5

الدين والطهارة

ّ
اإلجمايل

ّ
الدرايس اخلامس ()5
الصف
تسلسل
الوحدات

عدد
املكتسبات

اسم الوحدة

ساعات الدرس

ّ
املئوية
النسبة
لساعات الدرس

1

اإليمان باهلل

8

18

25,00

2

شهر رمضان وعبادة الصيام

5

12

16,66

3

التأدب واللياقة

6

12

16,66

16

22,24
19,44
100

4

ّ
ّ
سيدنا ّ
ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم
واحلياة األسرية

5

5

آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة

5

14

29

72

ّ
اإلجمايل
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ّ
ّ
ّ
الديني�ة
األخالقية والثقافة
التعلييم لدروس املعرفة
الربنامج

ّ
الدرايس السادس ()6
الصف
تسلسل
الوحدات

عدد
املكتسبات

اسم الوحدة

ساعات الدرس

ّ
املئوية لساعات
النسبة
الدرس

1

اإليمان بالرسل والكتب السماوية

7

16

22,24

2

الصالة

5

16

22,24

3

ّ
الضارة
العادات

6

12

16,66

4

ّ
ّ
نبين�ا ّ
حياة ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم

4

16

22,24

5

ّ
األساسية
قيمنا وقناعاتن�ا

2

12

16,66

ّ
اإلجمايل

24

72

100

ّ
الدرايس السابع ()7
الصف
تسلسل
الوحدات

عدد
املكتسبات

اسم الوحدة

ساعات الدرس

ّ
املئوية لساعات
النسبة
الدرس

1

اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة

7

16

22,24

2

احلج واألضحية

6

14

19,44

3

ّ
األخالقية
السلوكيات
ّ
ّ
سيدنا ّ
ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم :عبد

5

12

16,66

3

16

22,24

ّ
اإلساليم
تأويالت يف الفكر

4

14

19,44

ّ
اإلجمايل

25

72

100

4
5

هللا ورسوله
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ّ
الدرايس الثامن ()8
الصف
تسلسل
الوحدات

عدد
املكتسبات

اسم الوحدة

ساعات الدرس

ّ
املئوية لساعات
النسبة
الدرس

1

اإليمان بالقدر

6

14

19,44

2

الزكاة والصدقة

5

14

19,44

3

الدين واحلياة

4

14

19,44

16

22,24
19,44
100

4

ّ
نبين�ا ّ
املثايل يف ّ
ّ
محمد صلى هللا
النموذج
ّ
عليه وسلم

9

5

القرآن الكريم وسماته العطرة

4

14

28

72

ّ
اإلجمايل
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ّ
ّ
ّ
الديني�ة
األخالقية والثقافة
التعلييم لدروس املعرفة
الربنامج

ّ
الدرايس
مواضيع الوحدات ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف
الوحدة الرابعة
ّ
الدرايس الرابع
 .4مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف
ّ
ّ
اليومية
الديني�ة يف احلياة
 .4.1التعبريات
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « التعبــرات الدين ّيــة يف أحاديثنــا اليوم ّيــة» « ،التعابــر الدين ّيــة

الــواردة يف أنــواع الدعــاء والرجــاء»« ،هــذا الدعــاء أعرفــه  :دعــاء «ســبحانك» ومعــاين مفرداتــه».

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

ـريف للطالــب حــول التعابــر الدين ّيــة والرجــاء واألدعية،
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
ّ
اليومية بالشكل الصحيح ويف مواضع مناسباتها.
الديني�ة يف املحادثات
 .4.1.1تستخدم التعابري
ـم إيــراد التعابــر الدين ّيــة جنبــا إىل جنــب مــع معانيهــا  :لفــظ اجلاللــة :قــول كلمــة «اهلل جـ ّـل جاللــه» ،لفظــة
• يتـ ّ
ـي صـ ّ
ـوذ  :عبــارة» أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم ،البســملة ،الســالم ،احلمــد والشــكر،
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم ،التعـ ّ
النبـ ّ
التكبــر والصلــوات ،االســتغفار :قــول «أســتغفر اهلل» ،التســبيح :قــول «ســبحان اهلل» ،ولكــن عنــد الوقــوف عــى موضوع

اســم لفــظ اجلاللــة» اهلل» لــن نخــوض يف الصفــات الذاتيــة والثبوتيــة.

خيصــص ح ّيــز لعبــارات شــائعة عــى ألســنتنا مثــل  :الســالم عليكــم ،ســال ٌم عليكــم،
• يف مســألة الســالم والتح ّيــةّ :

وأســاليب الســالم أألخــرى.

جلناح ،احلالل واحلرام.
تورد باألمثلة استخدامات العبارات املستخدمة عى ألسنتنا مثل الثواب ،الذنب أو ا ُ

 .4.1.2يردد الطلبة التكبري والصلوات.

خيصص ح ّيز لتكبرات العيد و ترديد الصالة والسالم مع معانيها.
•
ّ
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ّ
الديني�ة املستعملة يف الرجاء والدعاء.
 .4.4.3يعطى الطلبة أمثلة عن التعبريات
خيصــص ح ّيــز لألدعيــة واألمنيــات الطيبــة والرجــاء احلســن املســتخدمة يف حياتنــا اليوم ّيــة مثــل « لــرىض اهلل
•
ّ

عنــك ،لتكــن يف أمانــة اهلل ،ليمنحــك اهلل الشــفاء ،إن شــاء اهلل ،مــا شــاء اهلل»

 .4.1.4يردد دعاء «سبحانك» ويذكرون معاين مفرداته.
خيصــص ح ّيــز للــرشوح املوجــزة املتع ّلقــة بدعــاء «ســبحانك» ومعرفــة يف أي مناســبة تتــم قراءته بحســب املســتوى
•
ّ

املعــريف للطالب.
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
الدين ،الدعاء ،التعوذ ،البسملة ،احلمد هلل

 .4.2لنتعرف على اإلسالم

شرح مضمون الوحدة
ـالمي» « ،رشوط اإلســالم»،
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التالية بالرتتيــب؛ « أساســيات اإليــامن يف الدين اإلسـ ّ

« القــرآن الكريــم»« ،هــذا الدعــاء أعرفــه  :دعــاء «آمنــت» ومعــاين مفرداته».

إن مواضيع هذه الوحدة يف عمومها تتخذ النامذج من احلياة اليوم ّية ومن التجارب احلس ّية امللموسة للطلبة.

املكتسبات وإيضاحاتها
ّ
اإلساليم
 .4.2.1يسرد الطلبة بالرتتيب أساسيات اإليمان يف الدين
ـريف للطــالب ودون الدخــول
ـالمي مــع مراعــاة املســتوى املعـ ّ
• يــرشح الطلبــة األركان الســتة لإليــامن يف الديــن اإلسـ ّ

يف التفاصيل.

 .4.2.2يسرد الطلبة بالرتتيب أركان اإلسالم.
ـريف للطــالب
ـالمي مــع مراعــاة املســتوى املعـ ّ
• يــرشح الطلبــة األركان اخلمســة لإلســالم لإليــامن يف الديــن اإلسـ ّ

ودون الدخــول يف التفاصيــل.

ّ
ّ .4.2.3
يتعرف الطلبة على املفاهيم املتعلقة بالتنسيق الداخلي للقرآن الكريم.
• حيدد الطلبة هذا املكتسب من خالل مفاهيم « القرآن الكريم ،اآلية ،السورة ،اجلزء»

ُ
.4.2.4يردد الطلبة دعاء «آمنت» و يذكرون معاين مفرداته.
آمنت «
•
خيصص ح ّيز للرشوح املوجزة املتع ّلقة بدعاء « ُ
ّ
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ّ
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ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
• اإليامن ،اإلسالم ،كلمة التوحيد ،كلمة الشهادة ،العبادة

 .4.3األخالق احلميدة

شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « الديــن هــو األخــالق احلميــدة» « ،أســاس العالقــات

اإلنســانية  :احلــب واالحــرتام»« ،ســورة أعرفهــا  :ســورة «الفاحتــة» ومعانــى مفرداهتــا».

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز

ـريف للطالــب حــول التعابــر الدين ّيــة والرجــاء واألدعيــة ،والســيام اآليــات
النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها
 .4.3.1يدرك الطلبة دور الدين يف حتلي الفرد باألخالق احلميدة.
 .4.3.2حيفظ الطلبة وجوب وأهمية احلب واالحرتام يف تطور العالقات اإلنساني�ة.
• يــرشح الطلبــة باآليــات واألحاديــث العالقــات الطيبــة مــع الوالديــن واألشــقاء واألقــارب واجلــران والرفــاق
واألصدقــاء واملع ّلمــن.
يتم الرتكيز عى أمه ّية التحي باألخالق احلميدة يف حياة الفرد وحياة املجتمع.
•
ّ

 .4.3.3يتلو الطلبة سورة «الفاحتة» ويذكرون معاين مفرداتها.

خيصــص ح ّيــز للــرشوح املوجــزة املتع ّلقــة بســورة «الفاحتــة «وحتــدد الســلوكيات واملحامــد التــي تــويص هبــا
•
ّ

الســورة ،ومعرفــة يف أي مناســبة تتــم قراءهتــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
األخالق ،احلب ،االحرتام

 .4.4لنتعـرف على ّ
سيدنا محمد
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه
ختصــص هــذه الوحــدة حيزهــا للمواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ «البيئــة التــي ولــد فيهــا س ـ ّيدنا ّ
ّ
ّ
صــى اهلل عليــه وســ ّلم وطفولتــه وســنوات
النبــي
صــى اهلل عليــه وســ ّلم ونســبه» « ،مولــد
النبــي
وســ ّلم» « ،عشــرة
ّ
ّ

ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم يف ســنوات مكــة واملدينــة» « دعــاء أعرفــه :أدعيــة اللهــم صـ ّـل وبــارك ومعانيهــا»
شــبابه» « النبـ ّ
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شرح مضمون الوحدة
إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم
ـريف للطالــب حــول سـ ّيدنا ّ
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
ّ ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم.
 .4.4.1يشرح الطلبة السمات العامة للبيئ�ة اليت ولد فيها
النبي ّ
صى اهلل عليه وس ّلم.
•
ّ
خيصص احل ّيز للسامت االجتامع ّية والدينية للبيئة التي ولد فيها ّ

ّ .4.4.2
يتعرف الطلبة على نسبه الشريف وكبار عشريته عليه الصالة والسالم.
ّ
ّ ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم وطفولته وسنوات شبابه.
 .4.4.3يلخص الطلبة مولد
ـي حممــد قبــل البعثــة ،تركــه ألمــه بالرضــاع ،رحالتــه ،مشــاركته مع عشــرته
• نــورد للطلبــة يف إجيــاز عــن حيــاة النبـ ّ

يف حلــف الفضــول ،حتكيمــه يف أمــر الكعبــة واحلجــر األســود ،حياتــه التجاريــة وزواجه.

• يمنــح الطلبــة األمثلــة عــن الســجايا والســلوكيات الفاضلــة للنبــي يف ســنوات طفولتــه وشــبابه عليــه الصــالة

والســالم.

ّ
النــيب وســلوكياته يف ســنوات طفولتــه وشــبابه عليــه
 .4.4.4ينســج الطلبــة الروابــط بــن ســرية
الصــالة والســالم.
يتم الرتكيز عى جتنبه ّ
صى اهلل عليه وس ّلم لعادات اجلاهلية.
•
ّ
ـي بعمــه وجــده وكبــار عشــرته اآلخريــن والعنايــة اللصيقــة التــي رآهــا
• نســوق األمثلــة امللموســة عــن عالقــة النبـ ّ

يف بيــت عمــه.

 .4.4.5يلخص الطلبة سنوات ّ
النيب يف مكة واملدين�ة.
• نمــر يف عجالــة عــى موضوعــات الســنوات املكيــة؛ أول نــزول الوحــي ،العمل ّيــة الدعويــة ،هجــريت احلبشــة،

حادثــة اإلرساء واملعــراج ،رحلــة الطائــف واهلجــرة للمدينــة املنــورة.

ـي لبنــاء املجتمــع املســلم يف املدينــة،
ـي يف املدينــة املنــورة؛ األعــامل التــي قــام النبـ ّ
• نتنــاول يف إجيــاز ســنوات النبـ ّ

صلــح احلديبيــة ،فتــح مكــة ،حجــة الــوداع وخطبتهــا ،وفــاة املصطفــى صلــوات اهلل وســالمه عليــه.

ِّ ّ
ّ
“اللهم صل وسلم وبارك” ويرددون معاني�ه.
 .4.4.6يتلو الطلبة دعاء

ـم صـ ِّـل وس ـ ّلم وبــارك» ومعرفــة متــى جيــوز أن يقــال
•
ّ
خيصــص احل ّيــز لإليضاحــات املوجــزة عــن دعــاء «اللهـ ّ

املعــريف للطالــب.
وبمراعــاة املســتوى
ّ

النبي باسم «أهل البيت»
• يذكر أيضا تسمية أرسة ّ
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ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
النبوي ،أهل البيت
اجلاهلية ،الكعبة ،األمن ،املولد
ّ

 .4.5الدين والطهارة

شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ «ديــن اإلســالم والطهــارة» « ،تطهــر بــدين وملبــي»،

«تنظيــف بيتــي ومدرســتي»« ،املحافظــة عــى نظافــة بيئتــي».

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة التــي حتــث وتشــجع عــى النظافــة مــن األمثــال واحلكــم والوجيــزة الدارجــة
واألبيــات الشــعرية واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز النَ َفــس املنظومــة ،والســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف

املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
األهمية اليت أوالها دين اإلسالم للطهارة والنظافة.
 .4.5.1يعطي الطلبة النماذج عن

وينوه ملفهوم املبادرة بالوضوء.
• ذكر عالقة العبادة بالطهارة ّ
• قرر الطلبة العالقة بن األخالق احلميدة والتطهر املعنوي

 .4.5.2يويل االهتمام بالنظافة والرتتيب.
• نتوقــف عــن موضوعــات نظافــة البيــت واملدرســة والبيئــة ومــا يتبعهــا مــن تطويــر مهــارات العنايــة الشــخصية

لــدى الطلبــة؛ نظافــة اليديــن قبــل وبعــد الطعــام ،نظافــة الفــم ،نظافــة اجلســم وامللبــس ونحوهــا.

مفاهيم واصطالحات مفتاحية
الوضوء ،الطهارة
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الوحدة اخلامسة
ّ
الدرايس اخلامس
 .5مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف
 .5.1اإليمان باهلل
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املوضوعــات التاليــة بالرتتيــب « وجــود اهلل تعــاىل ووحدان ّيتــه» « ،اهلل هــو اخلالــق»« ،اهلل
جـ ّـل جاللــه هــو الرمحــن الرحيــم» « ،اهلل تعــاىل يســمع ويــرى» « ،اهلل تعــاىل عــى كل يشء قديــر» « ،الصلــة بــاهلل  :الدعاء»،
ـي أعرفــه  :سـ ّيدنا إبراهيــم عليــه الســالم» « ،ســورة أعرفهــا  :ســورة اإلخــالص ومعانيهــا».
« نبـ ّ

ـم مراعــاة مســتويات جاهزيــة الطلبــة ،ويتــم
أثنــاء تعــرف الطلبــة عــى أســامء اهلل احلســنى يف عمــوم هــذه الوحــدة يتـ ّ

إعطــاء الطلبــة النصــوص األدب ّيــة الشــائعة االســتعامل والســيام نصــوص اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام
ـم تبنــي منهــج يتخــذ مــن حم ّبــة اهلل أساســا ويضــع يف األولويــة مفاهيــم التســامح والرتابــط ويــرصف انتبــاه
األول ،يتـ ّ
الطلبــة ملحيطهــم ،تتــم االســتفادة مــن اآلثــار الفنيــة عــن النصــوص األدب ّيــة التــي تعكــس حم ّبــة اهلل يف ثقافتنــا.

املكتسبات وإيضاحاتها
 .5.1.1يقرر الطلبة العالقة الرابطة بن وجود هللا تعاىل ووحدانيت�ه وخلقه البديع للكون املحكم.
ّ .5.1.2
يمي الطلبة أن هللا خالق كل يشء.
 .5.1.3يعطى الطلبة األمثلة اليت تعكس وصف هللا عز وجل بأسمائه احلسىن الرحمن والرحيم.
 .5.1.4يــدرك الطلبــة معــىن أن هللا يســمع كل يشء ويبصــر كل يشء ويعلــم كل يشء وأنــه علــى كل يشء
قدير.
 .5.1.5يدرك الطلبة معىن تأثري اإليمان باهلل على سلوكيات اإلنسان.
خيصص احل ّيز لألمثلة عن حم ّبة اهلل يف ثقافتنا.
•
ّ

 .5.1.6يشرح الطلبة باألمثلة ّ
أهمية ومعىن الدعاء.
• يذكر كيف يدعو اإلنسان ويف أي املواقف يستلزم الدعاء.
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه
•
ّ
خيصــص احل ّيــز مــن األمثلــة الــواردة مــن أدعيــة األنبيــاء يف القــرآن الكريــم ،وأدعيــة نب ّينــا ّ
وس ـ ّلم ،وأمثلــة الدعــاء يف ثقافتنــا.
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• تعطــى بعــض الرعايــة ملنــح األمثلــة مــن عبــارات الدعــاء ذات القوالــب الــواردة عــى ألســنتنا ،ومــن كتــاب هنــج

البالغــة لإلمــام عــي.

خيصــص ح ّيــز لألنشــطة املوجهــة لصياغــة أمثلــة مــن الدعــاء اللفظــي أو املكتوبــة أو كليهــام مــن مجــل بلســان
•
ّ

الطلبــة أنفســهم.

 .5.1.7يلخــص الطلبــة دعــوة ّ
نبين ـ�ا إبراهيــم عليــه الســالم للتوحيــد ويتن ـ�اول ضمــن الفائــدة يف إطــار
ســورة األنبي ـ�اء آخذيــن يف االعتب ـ�ار املســتوى املعـ ّ
ـريف للطالــب دون اخلــوض يف التفاصيــل.
 .5.1.8يقرأ الطلبة سورة اإلخالص ويذكرون معاين مفرداتها
خيصــص ح ّيــز لــرشح موجــز لســورة اإلخــالص وحتديــد الرســائل املعطــاة حــول اإليــامن بالتوحيــد يف هــذه
•
ّ

الســورة ويذكــر املناســبات التــي يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
األسامء احلسنى ،الدين احلنيف ،التوحيد ،اإلخالص ،القصة

 .5.2شهر رمضان والصيام
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع اآلتيــة بالرتتيــب « صيــام رمضــان وأمهيتــه» « ،املفاهيــم املتع ّلقــة بشــهر رمضــان

ـي نعرفــه  :سـ ّيدنا داوود عليــه الســالم»« ،دعــاء نعرفــه :أدعيــة ر َّبنــا
والصيــام»« ،شــهر رمضــان والصيــام يف ثقافتنــا» « ،نبـ ّ

ومعانيها»

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

ـريف للطالــب عــن شــهر رمضــان وصيامــه وشــهر
كــام ســيتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ

اهلل املحــرم وعاشــوراء يف حكمنــا وأمثالنــا الشــعبية والوجيــزة الدارجــة واألبيــات الشــعرية واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز

النفــس املنظومــة والســيام اآليــات القرآنيــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ .5.2.1
يمي الطلبة شهر رمضان والصيام وأهميتهما.
يتم الرتكيز للطلبة عى شهر رمضان أنه هو نفسه شهر القرآن الكريم ،وسيتم ذكر أمه ّية ليلة القدر.
•
ّ
يتم ذكر اخلصوصيات الواجب االنتباه إليها يف شأن الصيام.
•
ّ
املعــريف عــى مفاهيــم الفــرض ،والواجــب ،والســنة،
نمــر بالذكــر يف إجيــاز وبمراعــاة النظــر ملســتوى الطلبــة
•
ّ
ّ

واملســتحب.
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ّ
 .5.2.2يشرح الطلبة باألمثلة املفاهيم املتعلقة بشهر رمضان وصيامه.
• يرشح الطلبة املفاهيم املتع ّلقة بشهر رمضان والصيام من سحور وإمساك وإفطار وتراويح وفطر.
املعريف للطلبة
خيصص ح ّيز لألدعية املتع ّلقة باإلفطار بحسب املستوى
•
ّ
ّ
• نتعرف عى العادات املتع ّلقة برمضان والصيام يف ثقافتنا

ّ
 .5.2.3التعرف على عاداتن�ا املتعلقة برمضان والصيام

• نتطــرق لبعــض مواضيــع عاداتنــا الرمضان ّيــة مثــل :قــراءة ختــم القــرآن بســنة املقابلــة ،ا َملحيــا :إحيــاء الليــايل

املباركــة وتنويرهــا ،زيــارة دار الــردة الرشيفــة ،موائــد الرمحــن العثامنيــة املســامة  :ديــش كــرايس ،وصيــام األطفــال ،ونــويل
العنايــة لتخصيــص ح ّيــز للتعابــر التــي يتداوهلــا األطفــال عــن أمثلــة متعلقــة برمضــان والصيــام.

 .5.2.4يلخص الطلبة سرية ّ
سيدنا داوود عليه السالم

• يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع األخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل.
املســتوى املعـ ّ

 .5.2.5يتلو الطلبة دعاة « َّربن�ا» ويذكرون معاين مفرداته.

خيصــص ح ّيــز لإليضــاح بإجيــاز حــول أدعيــة « ر َّبنــا» واألدعيــة الــواردة يف القــرآن ،موقعهــا ويف أي املناســبات تتــى،
ّ

ـريف للطلبــة.
واملعرفــة املتضمنــة فيهــا كل بحســب املســتوى املعـ ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

رب
رمضان ،صيامّ ،

 .5.3اآلداب واللياقة
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب « قواعــد اللياقــة» « ،آداب الســام والتح ّيــة» « ،آداب التّحــدث

والتواصــل»« ،آداب الطعــام واملائــدة» « ،نصائــح لقــان عليــه الســام» « ،دعــاء أعرفــه :دعــاء التحيــات ومعانيــه»

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،
تتــم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة املالئمــة ملســتوى الطلبــة الــواردة يف ثقافتنــا مــن املقولــة الدارجــة وأراجيــز النَ َفــس
املنظومــة واألشــعار واألبيــات الزجليــة عنــد تناولنــا هلــذه املواضيــع والســيام اآليــات واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام

األول.
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املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
املجتمعية.
 .5.3.1نويل الطلبة العناية يف استعراض السلوكيات املناسبة لقواعد اللياقة يف احلياة
• نذكر أمه ّية احرتام اخلصوصية الشخصية ،ونتوقف عند اخلصوصيات الواجب مراعاهتا يف هذا املوضوع.

 .5.3.2يتعلم الطلبة رعاية آداب التحية والسالم.

 .5.3.3يتعلم الطلبة التصرف بما يالئم آداب احلديث والتواصل.
• يف شأن آداب التواصل نمر بالذكر عى هذه اآلداب يف استعامل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي.
 .5.3.4يتعلم الطلبة رعاية آداب الطعام واملائدة
• نمر بإجياز عى موضوعات مثل الكسب احلالل واللقمة احلالل.

 5.3.5إظهار الرعاية ألن يعكس الطلبة نصاحئ ّ
سيدنا لقمان عليه السالم على شئون احلياة.
ـريف للطلبــة حــول الســلوكيات التــي أويص هبــا يف اآليــات الكريمــة
ّ
خيصــص ح ّيــز بالشــكل املناســب للمســتوى املعـ ّ

 19-12مــن ســورة لقــامن.

 .5.3.6يردد الطلبة دعاء “التحيات هلل” ويذكرون معاين مفرداته.
خيصص ح ّيز للرشوح املوجزة املتع ّلقة بدعاء «التحيات هلل ومعرفة يف أي مناسبة تتم قراءته.
•
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

األدب ،اللياقة ،السالم.

ّ
ّ
سيدنا ّ
ّ .5.4
محمد صلى هللا عليه وسلم واحلياة األسرية
شرح مضمون الوحدة
ّ
صــى اهلل عليــه وســ ّلم زواجــه وأبنــاؤه»،
حممــد
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « ســ ّيدنا ّ
حممــد صـ ّ
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم كنمــوذج لــألب»« ،سـ ّيدنا
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم كنمــوذج للــزوج» « ،سـ ّيدنا ّ
«سـ ّيدنا ّ

حممــد صـ ّ
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم والســلوكيات النموذجيــة للعائلــة»
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم كنمــوذج للجــدّ » « ،سـ ّيدنا ّ
ّ
« سـ ّيدنا احلســن وســيدنا احلســن ريض اهلل عنهــام» «ســورة أعرفهــا  :ســورة «الكوثــر» ومعــاين مفرداهتــا».

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة الوجيــزة واملقــوالت الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وســلم.
ـريف للطالــب حــول نب ّينــا ّ
والشــعر واألبيــات واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
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املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
ّ
ســيدنا ّ
 .5.4.1يلخــص الطلبــة زواج ّ
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم مــن الســيدة خدجيــة ريض هللا
عنهــا.
حممد ّ
صى اهلل عليه وس ّلم من السيدة خدجية ريض اهلل عنهم أمجعن.
• سيتم ذكر أسامء أبناء س ّيدنا ّ

ّ
ّ ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم.
 .5.4.2سيتم إعطاء األمثلة عن التواصل داخل العائلة لدى
النبــي لتكــون داخــل العائلــة املســلمة يف نموذجــه عليــه
ســيخصص ح ّيــز للســلوكيات النموذجيــة التــي وضعهــا
ّ
ّ

الصــالة والســالم كــزوج وأب وجــد.

النبي ّ
صى اهلل عليه وس ّلم االعتبار والقيمة ملشورة أفراد العائلة واألخذ بآرائهم.
يركز عى منح ّ

ّ
ّ
النيب ّ
 .5.4.3يقدر الطلبة السلوكيات احلميدة ألفراد عائلة ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم.
ّ
األخالقيــة لــدى سـ ّـيدنا احلســن وســيدنا احلســن
 .5.4.4يتخــذ الطلبــة ألنفســهم مثــاال للفضائــل

رضــوان هللا عليهمــا.

• يتنــاول الطلبــة ســرة س ـ ّيدنا احلســن وســيدنا احلســن رضــوان اهلل عليهــام مــع األخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل.
الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم املســتوى املعـ ّ

 .5.4.5يقرأ الطلبة سورة الكوثر ويذكرون معاين مفرداتها

خيصــص ح ّيــز لــرشح موجــز لســورة اإلخــالص ،ويف هــذا الســياق يذكــر أن لكلمــة الكوثــر معــان خمتلفــة :فمــن
•
ّ

مضامينهــا معنــي الكثــرة والركــة والزيــادة يف النســل ،أي أن اهلل عــز وجــل يذ ّكــر نبيــه الكريــم أنــه أعطــاه جزيــل النعــم
الوافــرة ،وإحــدى هــذه النعــم اتصــال نســله الطاهــر صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم ،يف ذريــة ابنتــه الزهــراء الطاهــرة الســيدة
فاطمــة ريض اهلل عنهــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
املرمحة ،الفاضل ،الكوثر

 .5.5آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « اآلثــار الدين ّيــة يف فننــا املعــامري» « ،اآلثــار الدين ّيــة يف فننــا

ـي أعرفــه  :سـ ّيدنا «ســليامن»
ـيقي» « ،اآلثــار الدين ّيــة يف فنوننــا األدب ّيــة» « ،اآلثــار الدين ّيــة عــى عرفنــا وعاداتنــا « «نبـ ّ
املوسـ ّ
عليــه الســالم».
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إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة واملقولــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيات

ـريف للطالــب.
الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعـ ّ

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
الديني�ة املوجودة يف فنن�ا املعماري
 .5.5.1حيلل الطلبة البواعث

خيصص ح ّيز للجامع وأجزائه جنبا إىل جنب مع مركباته البرصية.
•
ّ

ّ
ّ
املوسيقي
الديني�ة على فنن�ا
 .5.5.2يعطي الطلبة األمثلة عن البصمات
املعريف
خيصص ح ّيز ألمثلة موسيقى اجلامع ( الرتنم بالتكبر واآلذان والصالة ) بحسب مستوى الطالب
•
ّ
ّ
ـي
ـيقي الرتكـ ّ
• يراعــى إعطــاء األمثلــة مــن أناشــيد وأغنيــات األطفــال عــن موســيقى التصــوف ،مــع الفــن املوسـ ّ
واملوســيقى الشــعبية.

ّ
ّ
األدبي�ة.
الديني�ة يف فنونن�ا
 .5.5.3يوجد الطلبة األمثلة عن البصمات

ـريف مــن أدب األطفــال (يف الشــعر واحلكايــة والقصــة واملثــال
• يراعــى منــح األمثلــة املناســبة ملســتوى الطلبــة املعـ ّ

ونحوهــا)

ّ
الديني�ة املوجودة يف عرفنا وعاداتن�ا .
 .5.5.4يدرك الطلبة العناصر

النبوي وشــعائر
• تذكــر بالتحديــد احتفــاالت الــزواج وحفــالت اخلتــان وحفــالت تســمية املولــود ومراســم املولــد
ّ

قناديــل الليــايل املباركــة واحتفــاالت األعيــاد الدين ّية.

 .5.5.5يلخص الطلبة سرية ّ
سيدنا سليمان عليه السالم

يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع احلــذر واألخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم

ـم الرتكيــز عــى إنشــاء املســجد األقــى وعــن
ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل ،إلضافــة لذلــك يتـ ّ
املســتوى املعـ ّ

أمهيتــه لــدى املســلمن.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
ُعرف ،عادة ،عامرة ،موسيقى ،آداب وأدبيات ،املسجد األقى.
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الوحدة السادسة
ّ
الدرايس السادس
 .6مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف
 .6.1اإليمان بالرسل والكتب السماوية

شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « ســفراء اهلل عــز وجــل :الرســل واألنبيــاء» « ســامت األنبيــاء

ومهامهتــم» « ،األنبيــاء هــم النــامذج البديعــة ألجــل البــرش» « ،الوحــي والغايــة مــن إنــزال الوحــي»« ،الكتــب الســاموية»،

ـي أعرفــه :آدم عليــه الســالم»« ،دعــاء أعرفــه  :دعــاء «القنــوت» ومعــاين مفرداتــه».
« نبـ ّ

ســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل الوجيــزة واملقولــة الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة والشــعر

املعــريف للطالــب حــول التعابــر الدين ّيــة والرجــاء واألدعيــة.
واألناشــيد واألبيــات املالئمــة للمســتوى
ّ

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ .6.1.1
يتعرف الطلبة على مفاهيم ّ
النيب والنبوة والرسول والرسالة.
• يعطي الطلبة األمثلة عن األنبياء الوارد أسامؤهم يف القرآن الكريم.

 .6.1.2يشرح الطلبة سمات األنبي�اء الكرام ومهماتهم.
املعريف للطلبة عن مفهوم املعجزة.
خيصص ح ّيز مع مراعاة املستوى
•
ّ
ّ

ّ .6.1.3
يمي الطلبة كون األنبي�اء هم األمثلة البديعة ألجل البشر.
 .6.1.4يبحث الطلبة يف غايات نزول الويح.
املعريف للطلبة.
يتم تناول مفهوم الوحي بحسب املستوى
•
ّ
ّ

 .6.1.5يقوم الطلبة بعمل املزاوجة بن الكتب السماوية ومن أنزلت إليهم من األنبي�اء الكرام.
• يذكر بإجياز أمه ّية قراءة القرآن وتدبر معانيه.
خيصص ح ّيز لألمثلة املتع ّلقة باحرتام القرآن الكريم يف ثقافتنا.
•
ّ

 .6.1.6يلخص الطلبة اخلطوط العريضة لسرية ّ
سيدنا آدم عليه السالم.
يتم تناول هذه الفائدة يف إطار اآليات الكريمة املتع ّلقة باملوضوع يف سورة البقرة وسورة األعراف.
•
ّ

 .6.1.7يردد الطلبة دعاء القنوت ويذكرون معاين مفرداته.

ـم قراءتــه بحســب املســتوى
•
ّ
خيصــص ح ّيــز للــرشوح املوجــزة املتع ّلقــة بدعــاء «القنــوت» ومعرفــة يف أي مناســبة تتـ ُّ
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املعــريف للطالب.
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

النبوة ،الرسالة ،الدعوة ،التبليغ

 .6.2الصالة
 26شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « عبــادة الصــالة وأمهيتهــا» « ،أنــواع الصلــوات املختلفــة»،

ـي أعرفــه :س ـ ّيدنا زكريــا عليــه الســالم» «ســورة أعرفهــا  :ســورة «الفيــل» ومعانــى مفرداهتــا».
«إقامــة الصــالة»« ،نبـ ّ

ـدرايس يف مفاهيــم املذاهب
يــرشح املعلــم لطلبتــه إذا اســتدعت احلاجــة ذلــك ،املواضيــع املتع ّلقــة بالصــالة يف املنهــج الـ
ّ

املختلفة وممارســاهتا.

املكتسبات وإيضاحاتها

 .6.2.1يشــرح باألمثلــة مــن اآليــات الكريمــة واألحاديــث الشــريفةّ ،
أهميــة عبــادة الصــالة يف ديــن
اإلســالم.
• يذكر التأثر الذي حتدثه الصالة عى التطور األخالقي لإلنسان.

ّ .6.2.2
يتم تصنيف الصلوات حبسب أنواعها.

يتم بإجياز تناول صالة الفرض ،والصلوات الواجبة ،وصالة النافلة.
•
ّ

 .6.2.3تعطى أمثلة إلقامة الصالة.

يتم بإجياز تناول فروض الصالة وشعائر األذان واإلقامة.
•
ّ
خيصــص ح ّيــز لألوقــات اخلمســة إلقامــة الصــالة وصــالة اجلمعــة وصــالة العيديــن وصــالة اجلنــازة وصــالة
•
ّ

الرتاويــح.

• يذكر بإجياز الوظيفة املجتمع ّية للمسجد وأمهية صالة اجلامعة.

يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ .6.2.4
سيدنا زكريا عليه السالم.
 .6.2.5يردد الطلبة سورة الفيل و يذكرون معاين مفرداتها.
خيصص ح ّيز لرشوح موجزة عن سورة الفيل ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة
•
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

الصالة ،الصلوات ،األذان ،اإلقامة ،اجلامع
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ّ
الضارة
 .6.3العادات
شرح مضمون الوحدة
ـارة» « ،أســباب الــرشوع يف العــادات
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « بعــض العــادات الضـ ّ

ـي أعرفــه :س ـ ّيدنا حييــى عليــه الســالم» «ســورة أعرفهــا  :ســورة
ـارة» «نبـ ّ
«ســبل احلاميــة مــن العــادات الضـ ّ
ـارة»ُ ،
الضـ ّ

«املســد» ســورة تبــت ومعانــى مفرداهتــا».

ســيتم االنتفــاع بمالحظــات الطــالب عــن الوســط املحيــط مــن حوهلــم ،وينتهــج النهــج واملقاربــة الناقــدة والعاقلــة

واإلجيابيــة عــن الطبــاع واملواقــف الســلب ّية ،وتتــم أيضــا االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة الوجيــزة واملقولة
ـريف للطالب.
الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعـ ّ

املكتسبات وإيضاحاتها

 .6.3.1ينــم إعطــاء النمــاذج مــن اآليــات الكريمــة واألحاديــث الشــريفة عــن العــادات الضـ ّ
ـارة الــيت
حرمهــا الديــن اإلسـ ّ
ـاليم
ـارة مثــل التدخــن ،رشب اخلمــور واملرشوبــات الكحوليــة ،وإدمــان لعــب القــامر،
•
ّ
خيصــص ح ّيــز للعــادات الضـ ّ

وتعاطــي املــواد املخــدرة واإلدمــان عــى اإلنرتنــت.

الضارة.
يتم اإليضاح بذكر االنعكاسات السلب ّية عى احلياة املجتمع ّية والفرد ّية التي تسببها العادات
•
ّ
ّ

ّ
الضارة والشروع فيها.
 .6.3.2يسوق الطلبة األسباب املؤدية للبدء يف العادات
ّ
الضارة.
 .6.3.3يتن�اقش الطلبة يف سبل احلماية من العادات

ّ
الضارة.
 .6.3.4يب�دي الطلبة الرغبة يف جتنب العادات
يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ .6.3.5
سيدنا حيىي عليه السالم.
 .6.3.6يردد الطلبة سورة «املسد» سورة ّتبت ويذكرون معاين مفرداتها.

خيصص ح ّيز لرشوح موجزة عن سورة املسد « ت ّبت» ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

احلرام ،املكروه ،حق العباد عى العباد ،اإلدمان.
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ّ
ّ
نبين�ا ّ
 .6.4حياة ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ دعــوة نب ّينــا صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم  :العهــد املكي،اهلجــرة،
ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم :العهــد املــدين ســورة أعرفهــا  :ســورة النــرص ومعانــى مفرداهتــا».
دعــوة النبـ ّ
ســيتم االنتفــاع بمالحظــات الطــالب عــن الوســط املحيــط مــن حوهلــم ،وتتــم أيضــا االســتفادة مــن النصــوص

األدب ّيــة مثــل احلكمــة الوجيــزة واملقولــة الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة واألبيــات والشــعر واألناشــيد املالئمــة
ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم.
ـريف للطالــب حــول ســرة النبـ ّ
للمســتوى املعـ ّ

ّ
ّ ّ
ّ .6.4.1
النيب صلى هللا عليه وسلم
يتم ذكر الفرتة املكية من دعوة
• أيام غار حراء.
• مضامن اآليات األوىل من نزول الوحي.
• املسلمون األوائل وسامهتم.

النبي ّ
صى اهلل عليه وس ّلم ،واألسباب البادرة يف املحيط القريب.
• سيتم ختصيص احل ّيز لدعوة ّ
• ســيتم ختصيــص احل ّيــز لــردود األفعــال الســلب ّية واإلجيابيــة املتولــدة جتــاه الدعــوة اإلســالمية يف مراحــل انتشــار

الدعــوة.

خيصــص احل ّيــز بإجيــاز هلجــريت احلبشــة ،وســنوات احلصــار واملقاطعــة ،ودخــول ســ ّيدنا عمــر بــن اخلطــاب
•
ّ

ـي أيب طالــب ،وحادثــة
وســيدنا محــزة ريض اهلل عنهــام يف اإلســالم ،وفــاة الســيدة خدجيــة ريض اهلل عنهــا و ووفــاة عــم النبـ ّ

اإلرساء واملعــراج ،ورحلــة الطائــف.

 .6.4.2يعن ويدرس الطلبة أسباب ونت�اجئ الهجرة إىل املدين�ة
• املقابالت احلاصلة مع الوفود القادمة إىل املدينة.
خيصص احل ّيز لدور كل من س ّيدنا عى ريض اهلل عنه وسيدنا أيب بكر ريض اهلل عنه يف اهلجرة املرشفة.
•
ّ

ّ
ّ ّ
ّ .6.4.3
النيب صلى هللا عليه وسلم.
يتم ذكر العهد املدين لدعوة
النبوي
• الوظيفة املجتمع ّية للمسجد
ّ

ّ
صــى اهلل عليــه وســ ّلم للســالم املجتمعــي وإدراج ذلــك ضمــن الفعاليــات
النبــي
خيصــص ح ّيــز عــن ضــامن
•
ّ
ّ
ســيخصص ح ّيــز
واألنشــطة اخلاصــة هبــذا املوضــوع يف عمليــة التعليــم والتع ّلــم ،ويف شــأن العالقــات مــع املرشكــن
ّ
ملوقعــة بــدر وغــزوة أحــد وغــزوة اخلنــدق وصلــح احلديبيــة وفتــح مكــة.
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خيصــص ح ّيــز يف هــذا املوضــوع عــن العالقــات مــع منتســبي األديــان األخــرى ضمــن احلديــث عــن هيــود املدينــة
•
ّ

ـي
املنــورة ونصــارى نجــران والرســائل املكتوبــة لدعــوة األقاليــم إىل اإلســالم ،والســفراء واملبعوثــن الذيــن بعثهــم النبـ ّ
إىل بعــض املناطــق.

ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه
• ويف معــرض ذكــر موضــوع حجــة الــوداع وخطبــة الــوداع ســتذكر األمانتــن التــي تركهــام النبـ ّ
وسـ ّلم ألمتــه ( ،مــع ذكــر الروايــات املتعــددة جنبــا إىل جنــب)
ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم وعــن التأثــر الــذي خلفتــه وفــاة املصطفــى عــى
• ســيتم ختصيــص ح ّيــز عــن وفــاة النبـ ّ

الصحابــة الكــرام.

 .6.4.4يتلو الطلبة سورة النصر ويذكرون معاين مفرداتها.
خيصص ح ّيز لرشح موجز لسورة النرص وحتديد الرسائل املعطاة يف هذه السورة .
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

الدعوة ،التبليغ ،اهلجرة ،الصحايب ،األنصار ،املهاجر ،املسجد.

ّ
األساسية
 .6.5قيمنا وقناعاتن�ا
شرح مضمون الوحدة
توحــد جمتمعنــا» « ،األعيــاد الدين ّيــة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « القيــم األساسـ ّية التــي ّ

واأليــام والليــايل ذات األمه ّيــة الدين ّيــة»« ،هــذا الدعــاء أعرفــه  :دعــاء «ســبحانك» ومعــاين مفرداتــه».

ـيخصص يف هــذه الوحــدة احل ّيــز للمعــاين املوجهــة مــن قبــل الطلبــة لتعميــق القيــم والقناعــات األساسـ ّية املعــززة
سـ ّ

لعنــارص احلــب واالحــرتام والرفقــة احلســنة ،واملقويــة للتامســك والوحــدة الشــعبية ،واملرســخة إلعــزاز الوطــن واألمــة
والرايــة اخلفاقــة واالستشــهاد واجلهــاد ،ويف نفــس هــذا الســياق تــويل الرعايــة ملنــح األمثلــة املناســبة ملســتوى الطلبــة

ـريف مــن األدبيــات واحلكمــة والوجيــزة واألبيــات واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز النفــس املنظومــة واملقــوالت الدارجــة
املعـ ّ

والســيام اآليــات الكريمــة واألحادبــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

األساسية اليت ّ
ّ
ّ .6.5.1
توحد مجتمعنا
يمي الطالب القيم والقناعات
خيصص احل ّيز للدين والقيم الدين ّية وإسهامها يف التكامل املجتمعي
•
ّ
• دور حم ّبة الرسول وآل بيت الرسول يف توحيد جمتمعنا.
خيصص احل ّيز عن مسئولياتنا ودورنا الواجب جتاه وطننا وأمتنا ورايتنا ونشيدنا الوطني
•
ّ
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• نتوقف عند شعورنا باالمتنان والشكر والدين املستحق نحو شهدائنا وجماهدينا

ّ
الديني ـ�ة واأليــام والليــايل املباركــة الهامــة ومســاهمتها يف وحــدة
 .6.5.2يعلــق الطلبــة علــى األعيــاد
وتكامــل املجتمــع.
• كــام يذكــر مســامهة يــوم اجلمعــة وعيــد الفطــر وعيــد األضحــى والليــايل املباركــة (القناديــل) يف مفهــوم التكامــل

املجتمعــي

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
الدين ،القيم والقناعات ،االستشهاد ،اجلهاد ،العيد ،القناديل( الليايل املباركة)
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الوحدة السابعة
ّ
الدرايس
 .7مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف
السابع
 .7.1اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « الغيبيــات واملحسوســات :الكائنــات املرئ ّيــة والغــر مرئ ّيــة،

« املالئكــة وســامهتم »« ،احليــاة الدنيــا والــدار اآلخــرة» « ،مراحــل احليــاة اآلخــرة»« ،اإليــامن باآلخــرة وتأثــره عــى
ـي أعرفــه :املســيح عيســى ابــن مريــم عليهــام الســالم»« ،ســورة أعرفهــا :ســورة «النــاس»
ســلوكيات اإلنســان» « ،نبـ ّ
ومعــاين مفرداهتــا».

املعــريف يف الوحــدة بعمومهــا مــع اآليــات الكريمــة
يتــم االنتفــاع بالنصــوص األدب ّيــة املناســبة ملســتوى الطالــب
ّ
ّ

ـم تبنــي النهــج الــذي يوجــه الطلبــة إىل حميطهــم مــع
واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول وعنــد تنــاول هــذا املوضــوع يتـ ّ

ـريف
ـالمي مــع مراعــاة املســتوى املعـ ّ
االعتبــار بأولويــة التســامح والرتابــط الــذي هــو أســمى معايــر احلــب يف الديــن اإلسـ ّ
للطلبــة واجلاهزيــة املدرســية وجتــارب الطلبــة.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ 7.1.1
يمي الطلبة ويفرقون عالم الكائن�ات حبسب خصائصها.
ـريف؛
ـم التطــرق ملفهــوم اجلـ ّن دون اخلــوض يف التفاصيــل ومــع مراعــاة األخــذ باالعتبــار بمســتوى الطلبــة املعـ ّ
• يتـ ّ

ـم تنــاول هــذا املوضــوع مــن هــذا الســياق ،يف ضــوء املعطيــات التــي أقرهتــا ووضعتهــا العلــوم الدين ّيــة وتصحيــح
يتـ ّ
املفاهيــم واملعرفــة الدين ّيــة الناقصــة أو اخلاطئــة لــدى بعــض الطلبــة.

ّ .7.1.2
يتم تصنيف املالئكة الكرام تبعا خلصائصهم ووظائفهم.
ـم ذكــر وحتديــد مواضيــع؛ حــول املالئكــة األربعــة الكبــار ،ومفهــوم الكتبــة مــن املالئكة واحلفظــة مــن املالئكة،
• يتـ ّ

ومالئكــة الرمحــة ومالئكة الســؤال واحلســاب.

اإلســالمي ،ويذكــر ّ
أن املالئكــة دائــام يقومــون بالدعــاء
يتــم الرتكيــز عــى أمه ّيــة اإليــامن باملالئكــة يف الديــن
•
ّ
ّ

للمؤمنــن املتحلــن بمــكارم األخــالق والصــالة عليهــم ،و يتمنــون هلــم دوام اخلر،ويركــز عــى دور اإليــامن باملالئكمــة
يف حتســن أخــالق املســلم.
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 .7.1.3يعلق الطلبة على العالقة القائمة بن احلياة الدني�ا واحلياة اآلخرة.
 .7.1.4يشرح الطلبة مراحل احلياة اآلخرة.
يتم تناول احلياة اآلخرة ومراحلها  :املوت ،القيامة ،البعث ،املحرش ،احلساب ،امليزان ،اجلنّة والنار.
•
ّ

 .7.1.5يعــن الطلبــة العالقــة بــن اإليمــان باآلخــرة وكــون هللا عــز وجــل هــو العــادل والرحيــم والعفــو
الغفــور.
ّ .7.1.6
يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية املسيح عيىس بن مريم عليهما السالم.
ـم التطــرق بإجيــاز عــن الســيدة مريــم عليهــا الســالم وأثنــاء فائــدة الــدرس ،حتــدد باآليــات املتع ّلقــة مــن ســورة
• يتـ ّ

ـريف للطالــب ودون الدخــول يف التفاصيــل
مريــم واملائــدة ،ويتنــاول مــع الدقــة واحلــذر واالعتبــار نحــو املســتوى املعـ ّ
واســتنادا للروايــات الــواردة باملراجــع الصحيحــة.

 .7.1.7يتلو الطلبة سورة الناس ويذكرون معاين مفرداتها.
خيصــص ح ّيــز لــرشح موجــز لســورة النــاس وحتديــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات التــي
•
ّ

يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
العامل ،الغيب ،امللك ،اجل ّن ،الشيطان ،اآلخرة

 .7.2احلج واألضحية
شرح مضمون الوحدة
ـج»،
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « عبــادة احلــج يف اإلســالم وأمهيتهــا» « ،كيفيــة أداء احلـ ّ

ـي أعرفــه  :سـ ّيدنا إســامعيل عليــه الســالم» « ،آيــة أعرفهــا :اآليــة
« العمــرة وأمهيتهــا» « ،شــعائر األضحيــة وأمهيتهــا» «نبـ ّ
 162مــن ســورة األنعــام ومعانيهــا»

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتّخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،
وســيخصص ح ّيــز لألنشــطة املتع ّلقــة بالطــرق االجتامع ّيــة والثقاف ّيــة واألخالق ّيــة لشــعائر عبــادات احلــج والعمــرة
واألضحيــة.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
 .7.2.1يفسر الطلبة ّ
اهمية عبادة احلج يف ضوء اآليات واألحاديث
يتم الرتكيز عى مسامهة احلج بتأثره يف املسلمن والتواصل بينهم والتنمية األخالق ّية هلم.
•
ّ
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ّ
ّ .7.2.2
يتم تلخيص مناسك احلج.
ـج ( اإلحــرام ،الشــوط ،الطــواف ،الســعي ،الوقفــة :وقفــة عرفــات ،زمــزم،
ـم تنــاول املفاهيــم املتع ّلقــة باحلـ ّ
• يتـ ّ

احلجــر األســود) واألماكــن ( الكعبــة ،الصفــا واملــروة ،منــى ،املزدلفــة ،عرفــات) بالقــدر الــذي يناســب مســتوى الطالــب

العــريف ودون اخلــوض يف التفاصيــل

يتم اخلوض يف تصننيفات أنواع احلج.
• لن ّ

ّ .7.2.3
يتم شرح شعائر عبادة العمرة وأهميتها.
خيصص احل ّيز للفروق بن احلج والعمرة.
•
ّ

 .7.2.4يتعــرف الطلبــة علــى قيمــة شــعرية األضحيــة مــن ناحيــة أهميتهــا ملنــح املســاعدة ومــد يــد
ّ
اإلســاليم
العــون يف الديــن
ـم التنويــه بإجيــاز للحكمــة مــن مرشوعيــة عبــادة األضحيــة ،واألحــكام املتع ّلقــة باألضحيــة ،واألمثلــة لألضحية
• يتـ ّ

يف ثقافتنــا( الوفــاء بالنــدر ،وعقيقــة املولــود ونحوها)

خيصص ح ّيز لدعاء ذبح األضحية عند تقاليد الطائفة العلوية البكداشية.
•
ّ

يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ .7.2.5
سيدنا إسماعيل عليه السالم.
يتم التنويه للدور الذي قام به سيدنا إسامعيل يف بناء الكعبة املرشفة.
•
ّ
• يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع األخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل.
املســتوى املعـ ّ

 .7.2.6يتلو الطلبة اآلية  162من سورة األنعام ويذكرون معاين مفرداتها.
خيصص ح ّيز لرشوح موجزة عن هذه اآلية ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية الكريمة.
•
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
احلج ،العمرة ،األضحية

ّ
األخالقية
 .7.3السلوكيات
شرح مضمون الوحدة
ـي أعرفــه:
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « الطبــاع والســلوكيات األخالق ّيــة احلميــدة» « ،نبـ ّ

سـ ّيدنا صالــح عليــه الســالم»« ،ســورة أعرفهــا  :ســورة الفلــق ومعانيهــا».

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،
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وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز

ـريف للطالــب حــول التعابــر الدين ّيــة والرجــاء واألدعيــة ،والســيام اآليــات
النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها
 .7.3.1يشرح الطلبة باألمثلة الطباع والسلوكيات احلميدة.
ـم تنــاول الطبــاع والســلوكيات ومايتعلــق هبــا مــن قيــم؛ «العدالــة»« ،حســن الرفقــة»« ،الثقــة واألمانــة» «الثقــة
• يتـ ّ

ـب عمــل اخلــر».
ـب الوطــن» و «حـ ُّ
يف النفــس» « ،الصــر» « ،االحــرتام»« ،املحبــة»« ،املســؤولية» « ،حـ ُّ

 .7.3.2يقيــم الطلبــة اإلســهام الــذي تنــيم بــه الطبــاع والســلوكيات النموذجيــة تطــور الفــرد واملجتمــع
ّ
األخالقيــة.
مــن الناحيــة
ّ .7.3.3
يتم إظهار الرعاية لصنع ضوابط معايري الطباع واألخالق.
يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ .7.3.4
سيدنا صالح عليه السالم.

• يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع األخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل.
املســتوى املعـ ّ

 .7.3.5يتلو الطلبة سورة الفلق ويذكرون معاين مفرداتها.

خيصــص ح ّيــز لــرشح موجــز لســورة الفلــق وحتديــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات التــي
•
ّ

يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
األخالق ،القيم ،الطباع واملواقف ،السلوكيات والترصفات.

ّ
ّ
سيدنا ّ
ّ .7.4
محمد صلى هللا عليه وسلم :عبد هللا ورسوله
شرح مضمون الوحدة
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم  :عبــد اهلل » « ،س ـ ّيدنا
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « س ـ ّيدنا ّ
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم  :مبعــوث اهلل ورســوله»« ،ســورة أعرفهــا  :ســورة « الكافــرون « ومعانــى مفرداهتــا».
ّ
إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليه وسـ ّلم ،والســيام اآليات
ـريف للطالــب حــول سـ ّيدنا ونبينــا ّ
النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.
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املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
ّ
ـيب ّ
 .7.4.1يشــرح الطلبــة اجلانــب اإلنسـ ّ
ـاين للنـ ّ
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم انطالقــا مــن اآليــات
الكريمــة.
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم فيجــب الرتكيــز عــى أن أهــم
ـي ّ
• عندمــا نقــوم بتنــاول اجلانــب اإلنســاين عــن النبـ ّ

فــارق بينــه وبــن باقــي البــرش هــو تلقيــه الوحــي مــن اهلل تعــاىل.

ّ
ّ
ـوي مــن سـ ّـيدنا ّ
املتعلقــة باجلانــب النبـ ّ
محمــد صلــى هللا عليــه
 .7.4.2يمـ ّـي الطلبــة الســمات الفارقــة
ّ
وســلم.
حممــد صـ ّ
ـي الرمحــة
•
ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم ،وكونــه آخــر املرســلن وخاتــم األنبيــاء وأنــه نبـ ّ
خيصــص احل ّيــز عــن نب ّينــا ّ

وأنــه رشح جمســد للقــرآن الكريــم ،وأنــه بشــر ونذيــر للعاملــن ،واملتمــم ملــكارم األخــالق ،بــام أرســل معــه مــن نــور
آيــات القــرآن واألحاديــث الرشيفــة.

 .7.4.3يتلو الطلبة سورة الكافرون ويذكرون معاين مفرداتها.
خيصــص ح ّيــز لــرشح موجــز لســورة الكافــرون وحتديــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات
•
ّ

التــي يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
الرسالة ،النبوة ،خاتم األنبياء

ّ
اإلساليم
 .7.5تأويالت يف الفكر
شرح مضمون الوحدة
ـالمي يف عمــوم هــذه الوحــدة ،بخطوطــه العريضــة وبمســتوى مناســب
ـم تنــاول الفــوارق التأويليــة يف الفكــر اإلسـ ّ
يتـ ّ

للدرجــة املعرف ّيــة لــدى الطــالب ويتــم اختــاذ التعبــر املوضوعــي والوصفــي كأســاس هلــذا العمــل.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
الديني�ة.
 .7.5.1يدرك الطلبة إمكاني�ة وجود أشكال مختلفة من التفسري للحقائق
يتم تناول أسباب الفوارق يف التأويل يف املفاهيم الدين ّية بدون اخلوض يف التفاصيل.
•
ّ

ّ
ّ
اإلساليم.
 .7.5.2يصنف الطلبة أنواع التآويل الناشئة يف الفكر

ـالمي؛ عــى شــكل تأويــالت متعلقــة باإليــامن وتأويالت
ـم تنــاول التأويــالت الناشــئة املســتحدثة يف الفكــر اإلسـ ّ
• يتـ ّ

فقهيــة وتأويــالت تصوفية.
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ّ .7.5.3
ّ
التصو ّفية ذات التأثري على ثقافتن�ا
يمي الطلبة التأويالت
خيصــص ح ّيــز بالشــكل املناســب للدرجــة املعرف ّيــة للطــالب ملواضيــع عــن التأويــالت التصوفيــة ذات التأثــر
•
ّ

عــى ثقافتنــا؛ الطريقــة اليســوية ،القدريــة ،املولويــة ،النقشــبندية ،العلويــة البكداشــية.

ّ
ّ
األساسية واألركان املتعلقة بالعلوية البكتاشية.
 .7.5.4يشرح الطلبة املفاهيم
واملصاحبــة
خيصــص ح ّيــز بالشــكل املالئــم لطقــوس العبــادة العلويــة املســامة « جيــم» ( غرفــة بيــت اجلمــع)
•
َ
ّ

يف الطقــوس العلويــة ،والرضانيــة ،ومســألة حــق العبــد واخلدمــة اإلثنتــي عرش ّيــة ،يف بيــت اجلمــع ،ورقصــة الســامح،

وتكبــرات وأدعية»جولبانــك» وصيــام اخلــر وصيــام املحــرم.
ويف هذا السياق؛

ـم التنويــه إىل اســتناد الطريقــة العلويــة البكداشــية إىل املؤاخــاة بــن املهاجريــن واألنصــار الــواردة يف مفاهيــم
• يتـ ّ

ـالمي ،واملذكــورة لدهيــم بمســميات مثــل « ثقافــة الــدار» « ُ
والشــعب املرتاتبــة» و» مــن يــد إىل يــد» « وإقــرار
التاريــخ اإلسـ ّ

ـينوه ملفهــوم « اإلقــرار» « أخــذ النصيــب» يف مفهــوم « املصاحبــة البكداشــية».
حــق اليــد» كــام سـ ّ

• ســيذكر بيــت اجلمع ،وعــن اجلمــع ،وهيــكل األركان ،و» مــكان الســبيل واألدب واألركان» و» يذكر اســتخدامهم

لتعبــر بيــت امليــزان بــدل اســتخدام بيــت اجلمــع لــدى البكداشــية ،كــام ســيذكر مجــع اآلداب ومجــع اإلقــرار « ومجــع
الشــيخ أبــدال موســى» ،وخيصــص ح ّيــز للمركبــات البرصيــة املتع ّلقــة بعــن اجلمــع وبيــت اجلمــع.
ـيخصص ح ّيــز لألدعيــة لــدى العلويــة البكداشــية « باســم الشــاه» ويف هنايتهــا « اهلل اهلل» اللفــظ الــذي يقولونــه
• سـ ّ

ويف دعــاء جولبانــك و «دعــاء اللقمــة».

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
االعتقاد ،الفقه ،املذهب ،التصوف ،العن ،األركان.
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الوحدة الثامنة
الدرايس الثامن
مواضيع الوحدة ومكتسباهتا وإيضاحاهتا بحسب الصف
ّ

 .8.1اإليمان بالقدر
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ «اإليــامن بالقضــاء والقــدر» « ،إرادة اإلنســان والقــدر»،
«نبــي أعرفــه :ســ ّيدنا موســى عليــه الســالم»« ،،آيــة أعرفهــا :آيــة الكــريس و معانيهــا «
«املفاهيــم املتع ّلقــة بالقــدر»،
ّ
ـم االنتفــاع بالنصــوص األدب ّيــة يف عمــوم هــذه الوحــدة ،وعــى رأســها اآليــات واألحاديــث يف املقــام األول ،وبينــام
يتـ ّ

يتنــاول الطلبــة مواضيــع الوحــدة بتبنــي هنــج يوجــه الطلبــة إىل حميطهــم بمراعــاة جتــارب الطلبــة ومســتوى جاهزيــة

خيصــص ح ّيــز للتفهيــم املوجــه للقناعــات اخلاطئــة مثــل اإلحســاس بالعجــز واالنتظــار
ـريف هلــمّ ،
املدرســة واملســتوى املعـ ّ
الســلبي املــرتوك خــارج دائــرة املســؤولية ،واإلرادة اإلنســانية ،يف تفســر القــدر.

املكتسبات وإيضاحاتها
 .8.1.1يشرح الطلبة باآليات واألحاديث معىن اإليمان بالقضاء والقدر.
خيصص ح ّيز إلدراك أن اهلل خلق كل يشء وفقا ملعيار ومقدار.
•
ّ
خيصــص ح ّيــز للقوانــن الفيزيقيــة للكــون والقوانــن احليويــة البيولوجيــة والقوانــن املجتمع ّيــة يف ســياق مفهــوم
•
ّ

ســنة اهلل.

 8.1.2يدرك الطلبة العالقة بن القدر وبن علم اإلنسان وإرادته ومسؤوليت�ه.
ّ
 .8.1.3حيلل الطلبة املفاهيم املتعلقة بالقضاء والقدر.
• يتنــاول الطلبــة هــذه املفاهيــم رابطــن عالقتهــا بالقــدر ونختــص بالذكــر؛ األجــل ،العمــر ،الــرزق ،التــوكل،

النجــاح ،الفشــل ،الصحــة ،املــرض.

ّ
 .8.1.4يضــع الطلبــة املفاهيــم اخلاطئــة قيــد املســاءلة تلــك املنتشــرة املتعلقــة بالقضــاء والقــدر يف
املجتمــع
• يفنــدون وحياكمــون القوالــب الدارجــة مثــل قلــة النصيــب ،وقلــة البخــت ،واحلــظ األســود ،واملكتــوب عــى

اجلبــن.

يتــم تنــاول قضيــة حــوادث العمــل بمنظــور نقــدي ضــد املفهــوم اخلاطــئ للمراقبــة واملســؤولية املجتمعــي
•
ّ

والفرد ّيــة املرتبطــة بشــكل مــا بالنواتــج الســلب ّية للحــوادث القدريــة يف اإلصابــات املهنيــة ،الناجتــة عــن عــدم اختــاذ
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التدابــر الالزمــة للســالمة املهنيــة.

يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ .8.1.5
سيدنا موىس عليه السالم.

ـريف
• نتطــرق بالذكــر بإجيــاز عــن سـ ّيدنا هــارون عليــه الســالم ،ويتــم تنــاول فائــدة الــدرس بمراعــاة املســتوى املعـ ّ
للطلبــة يف إطــار اآليــات الكريمــة مــن ســورة األعــراف وطــه والقصــص.

 .8.1.6يردد الطلبة آية الكريس و يذكرون معاين مفرداتها.
خيصــص ح ّيــز لــرشوح موجــزة عــن آيــة الكــريس ويتــم التعريــف بالرســائل املضمنــة يف اآليــة ويذكــر املناســبات
•
ّ

التــي يتوجــب قــراءة هــذه اآليــة الكريمــة فيهــا.

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
القدر ،القضاء ،سنة اهلل ،اإلرادة الكلية ،اإلرادة اجلزئية.

 .8.2الزكاة والصدقة
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « األمه ّيــة التــي أوالهــا اإلســالم ملــدّ يــد العــون واملســاعدة

ـي أعرفــه :سـ ّيدنا شــعيب
واملشــاركة» « ،عبــادة الصدقــة والــزكاة» « ،الفوائــد املجتمع ّيــة والفرد ّيــة للــزكاة والصدقــة» « ،نبـ ّ

عليــه الســالم» « ،ســورة أعرفهــا :ســورة املاعــون».

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

ـريف للطالــب.
وإضافــة لذلــك ســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
األهميــة الــيت أوالهــا اإلســالم ملــد يــد العــون واملشــاركة يف ضــوء اآليــات
 .8.2.1يشــرح الطلبــة
واألحاديــث
 .8.2.2يشرح الطلبة باآليات واألحاديث عباديت الزكاة والصدقة.
ـم تنــاول مقــدار نصــاب الــزكاة ،واألشــخاص املســتحقن ملصــارف الــزكاة ،واألشــخاص الواجبــة عليهــم دفــع
• يتـ ّ

ـريف ،ودون اخلــوض يف التفاصيــل الفقه ّيــة.
الــزكاة ،وذلــك بمراعــاة مســتوى الطلبــة املعـ ّ

ّ
ّ
ّ
ّ .8.2.3
والفردية للزكاة وإلنفاق والصدقة.
املجتمعية
األهمية
يمي الطلبة
• أمه ّية ثقافة اإلنفاق.
يتم التنويه بأن الزكاة هي واحدة من السبل حلل مشكلة الفقر واختالل العدالة االجتامع ّية.
•
ّ
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يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ .8.2.4
سيدنا شعيب عليه السالم.
ـم ختصيــص األمثلــة مــن القــرآن الكريــم املتع ّلقــة بحساســية وضعيــة « عــدم الغــش يف الكيــل وامليــزان» يف قصــة
• يتـ ّ

ســ ّيدنا شعيب.

• يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع األخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل.
املســتوى املعـ ّ

 .8.2.5يردد الطلبة سورة الماعون و يذكرون معاين مفرداتها.
خيصص ح ّيز لرشوح موجزة عن سورة املاعون ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة الكريمة.
•
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

الزكاة ،الصدقة ،اإلنفاق ،النصاب ،العشور.

 .8.3الدين واحلياة
شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « الديــن للفــرد واملجتمــع» « ،الغايــة األساس ـ ّية للديــن »،

ـي أعرفــه :س ـ ّيدنا يوســف عليــه الســالم » « ،ســورة أعرفهــا  :العــرص ومعانيهــا»
«نبـ ّ

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز

ـريف للطالــب حــول التعابــر الدين ّيــة والرجــاء واألدعيــة ،والســيام اآليــات
النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى املعـ ّ
الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها
 .8.3.1يفسر الطالب العالقة بن الدين وبن الفرد واملجتمع.
ـالمي ،وبــن
• بتنــاول الطلبــة العالقــة الرابطــة بــن أركان اإليــامن والعبــادة واألخــالق األساس ـ ّية يف الديــن اإلسـ ّ

احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة واالقتصاد ّيــة.

 .8.3.2حيلــل الطلبــة املبــادئ واألهــداف الــيت وضعهــا اإلســالم يف شــأن األمــان للنفــس ،والنســل،
والعقــل ،والمــال ،والديــن.
ـم التنويــه ملواضيــع مثــل حفــظ النفــس « األمــن والســالمة املهنيــة» ،حفــظ املــال « الكســب الغــر مــرشوع»،
• يتـ ّ

ـارة والرذيلــة» ،وحفــظ النســل «أمه ّيــة محايــة العائلــة».
وحفــظ العقــل «العــادات الضـ ّ
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يتعرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية ّ
ّ 8.3.3
سيدنا يوسف عليه السالم.
• يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع األخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل.
املســتوى املعـ ّ

 .8.3.4يردد الطلبة سورة العصر و يذكرون معاين مفرداتها.
خيصص ح ّيز لرشوح موجزة عن سورة العرص ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية.
•
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم
الدين ،الفرد ،املجتمع.

ّ
ّ
نبين�ا ّ
 .8.4النموذج املثايل يف ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم
شرح مضمون الوحدة
ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « الشــخصية املســتقيمة واملوثوقــة لــدى النبـ ّ
ـي صـ ّ
وس ـ ّلم» «،الطبــع الرحيــم والغفــور للنبــي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم األمه ّيــة ملبــدأ
ـى اهلل عليــه وس ـ ّلم» « إعطــاء النبـ ّ
ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم» « ،الدقــة واحلساســية يف مراقبــة
التشــاور» الطبــع الشــجاع واملبــادر وصانــع القــرار يف دعــوة النبـ ّ
ـي صـ ّ
ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم القيمــة واالحــرتام للنــاس» « ،ســورة
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم «« ،إعطــاء النبـ ّ
احلقــوق لــدى النبـ ّ

أعرفهــا  :ســورة قريــش ومعانيهــا»

ـي صـ ّ
ـى اهلل عليــه وسـ ّلم يف عمــوم
ّ
خيصــص احل ّيــز ألنشــطة الطلبــة فيــام يتعلــق باألحــداث النموذجيــة مــن حيــاة النبـ ّ

الوحــدة ،وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة
حممــد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وســ ّلم،
وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى
املعــريف للطالــب حــول ســ ّيدنا ونبينــا ّ
ّ

والســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها
ّ
النــيب
 .8.4.1يعــن الطلبــة العالقــة القائمــة بــن ســمات األنبيــ�اء وبــن الشــخصية املوثوقــة لــدى
ّ
ّ
صلــى هللا عليــه وســلم.
ّ
النــيب يف الســلوكيات
 .8.4.2يظهــر الطلبــة الرعايــة النعــكاس الطبــع الرحيــم والغفــور لــدى
والتصرفــات.
ّ
ّ
اليوميــة ،وانطالقــا مــن األمثلــة املســتقاة مــن
 .8.4.3يقــرر الطلبــة يف املســتجدات املتعلقــة باحليــاة
ّ
األهميــة الــيت أوالهــا النـ ّ
ـيب للتشــاور وأخــذ الــرأي.
حــوادث الســرية،
ّ
ّ ّ
 .8.4.4يشرح الطلبة باألحداث نماذج الشجاعة وصناعة القرار لدى النيب صلى هللا عليه وسلم.
ّ
ّ ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم.
 .8.4.5يقدم الطلبة األمثلة عن دقة وحساسية مراقبة احلقوق عند
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ّ
ّ ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم القيمة واالعتب�ار للناس.
 .8.4.6يشرح الطلبة باألمثلة منح
ّ
ّ
 .8.4.7يقــدر الطلبــة قيمــة الســلوكيات النموذجيــة للنــيب صلــى هللا عليــه وســلم لمــا حتملــه مــن
ّ
أهميــة يف حيــاة املجتمــع.
 .8.4.8يمـ ّـي الطلبــة كيــف توجــه الكلمــة احلكيمــة والتصرفــات الرشــيدة ،البشــر التوجــه الطيــب
واحلســن.
 .8.4.9يردد الطلبة سورة قريش و يذكرون معاين مفرداتها.
خيصص ح ّيز لرشوح موجزة عن سورة قريش ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية.
•
ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

األسوة احلسنة ،الصدق ،األمانة ،التشاور واالستشارة ،العزم.

 .8.5القرآن الكريم وسماته العطرة
شرح مضمون الوحدة
اإلســالمي» « ،املوضوعــات
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ « املصــادر األساســ ّية للديــن
ّ

ـي أعرفــه :س ـ ّيدنا يوســف عليــه
األساس ـ ّية للقــرآن الكريــم» « ،الســامت واخلصائــص األساس ـ ّية للقــرآن الكريــم» « ،نبـ ّ

الســالم»

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليوم ّيــة ومــن التجــارب احلسـ ّية امللموســة للطلبــة،

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدب ّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز
املعــريف للطالــب حــول التعابــر الدين ّيــة والرجــاء واألدعيــة ،والســيام اآليــات
النَ َفــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى
ّ
الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ّ
ّ .8.5.1
ّ
اإلساليم.
الرئيسية للدين
يتعرف الطلبة على املصادر
ـالمي ،مــع ّ
توخــي املراعــاة الواجبــة ملســتواهم
• حيــدد الطلبــة بالقــرآن والســنة املراجــع األساس ـ ّية للديــن اإلسـ ّ

ـريف.
املعـ ّ

اإلسالمي.
• يرشح الطلبة باألمثلة موقع السنة من الدين
ّ

ّ
ّ
األساسية للقرآن الكريم انطالقا من اآليات الكريمة.
 .8.5.2يصنف الطلبة املوضيع
ـم تنــاول موضوعــات القــرآن األساسـ ّية ،اإليــامن ،العبــادة ،األخــالق ،احليــاة االجتامع ّيــة ،قصــص القــرآن بــام
• يتـ ّ

ـريف للطلبــة.
يناســب املســتوى املعـ ّ
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ّ
ّ
الرئيسية للقرآن الكريم.
 .8.5.3يقدر الطلبة اخلصائص
ـم تنــاول اخلصائــص الرئيسـ ّية للقــرآن الكريــم يف موضوعــات مثــل توجيهــه للخــر واحلــق واجلــامل وحتذيــره
• يتـ ّ

وصــده عــن القبــح والــرش وإرشــاده الســبيل ،والبيــان واإليضــاح ،والتفكــر ومراعــاة البــرش والتوجيــه إىل اســتخدام

العقــل.

يتعــرف الطلبــة علــى اخلطــوط العريضــة لســرية ّ
ّ
ســيدنا نــوح عليــه الســالم ودعوتــه إىل
8.5.4
التوحيــد.
• يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة بمراعــاة الســياق الــوارد يف اآليــات املتع ّلقــة يف ســورة يونــس ،وســورة هــود ،وســورة

ـريف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيل.
نــوح وبــام يالئــم املســتوى املعـ ّ

ّ
املفتاحية واالصطالحات
املفاهيم

القصة.
القرآن ،الفرقان ،السنة ،اإليامن ،العبادة ،األخالق ،املعاملةّ ،
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اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺟدول اﻟدروس اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺋﻣﺔ واﻟﺧطﺑﺎء
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ (2019-2018
)ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻﻔوف
ً
اﻟﺻف

اﻟﺻف

اﻟﺻف

اﻟﺻف

5
6

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ

5

5

5

5

اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

4

4

4

4

اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻧﯾﺔ

-

3

3

3

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت

8
5

7
5

6
6

اﻟدروس

اﻟدروس اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ

2

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﺗﺎﺗورك

4

4

3

3

اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ

2

2

2

2

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ

1

1

1

1

اﻟﻔﻧون اﻟﺑﺻرﯾﺔ

1

1

1

1

اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ

1

1

1

2

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ

2

2

-

-

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﺻﻣﯾم

-

-

2

2

ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت

1

-

-

-

اﻟﺗوﺟﯾﮫ و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟوظﯾﻔﻲ

2

2

2

2

اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

2

2

2

2

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

2

2

2

2

ﺣﯾﺎة رﺳوﻟﻧﺎ

-

1

1

-

اﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

34

35

35

35

ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت اﻟدورس اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ

)(1) / (2

1

1

1

1

1

ﻣﮭﺎرات اﻟﻘراءة

)(1) / (2

1

1

1

ﻣﮭﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺄﻟﯾف

)(1) / (2

1

1

1

اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺣﯾﺔ واﻟﻠﮭﺟﺎت

)(1) / (2

1

)(1) / (2

اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟﻘﯾم

ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻌرض

)(1) / (2

1

1

1

ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻠوم

)(1) / (2

1

1

1

ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

)(1) / (2

1

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ

)(1) / (2

1

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت

)(1) / (2

1

1

1

اﻟﻔﻧون اﻟﺑﺻرﯾﺔ )اﻟرﺳم  ،اﻟﻔﻧون اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ،اﻟﻔﻧون
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ،إﻟﺦ

)(1) / (2

1

1

1

اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ

)(1) / (2

1

1

1

1

1

اﻟدراﻣﺎ

)(1) / (2

1

1

1

اﻻﻟﻌﺎب اﻟذﻛﺎء

)(1) / (2

1

1

1

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ

اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ )وﻓﻘﺎ ﻟﻣوﻗﻊ ﺳﯾﺗم إﻧﺷﺎء وﺣدات(

2/5

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻧﯾﺔ
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
اﻟﻔن واﻟرﯾﺎﺿﺔ

اﻟدروس اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ

)(1) / (2

1

1

1

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء(

)(1) / (2

اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر

)(1) / (2

1

1

ﻣدﯾﻧﺗﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت

1

اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺷﺗرك

)(1) / (2
)(1) / (2

1

)(1) / (2

1

)(1) / (2

1

وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ

1

ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻔﻛﯾر

2

1

1

1

ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺔ اﻟدرس اﻻﺧﺗﯾﺎري

36

36

36

36

ﺳﺎﻋﺔ اﻟدرس اﻟﻣﺟﻣوع
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برامج التعليم لوزارة التربية والتعليم التركية
فرد والمجتمع ،واالبتكارات والتطورات في نظريات
لقد كان للتغير السريع في العلوم والتكنولوجيا ،واالحتياجات المتجددة لأل ا
فرد .هذا التغيير هو ما يكسب الفرد المؤهالت التي تجعل منه
ونهج التعليم والتعلم ،تأثي ار مباش ار على األدوار المتوقعة من األ ا
فردا منتجا للمعرفة ،يستطيع توظيفها واستخدامها في هذه الحياة ،ويكون قاد ار على حل المشكالت ،وعلى التفكير النقدي

والبناء ،وعلى أن يكون فردا إيجابيا ،وواثقا من ق ارراته ،وممتلكا لمهارات التواصل مع اآلخرين ،وقاد ار على استيعاب مشاعرهم

وعواطفهم ،وأن يكون مساهما في بناء المجتمع والثقافة ،وما إلى ذلك .وقد تم إعداد البرامج التعليمية التي من شأنها أن

تساعد على نمو األفراد من ذوي المؤهالت العالية ،وعلى إكسابهم القيم والمهارات ،وفق بنية بسيطة ومفهومة تأخذ بعين

االعتبار االختالفات الفردية ،بدال من البنية الجامدة القائمة فقط على إعطاء المعلومات .وتماشيا مع هذا الهدف ،تم إعداد

المتكررة وفق نهج التفكير المتسلسل على مختلف مستويات الصف
البرامج التعليمية بحيث تتضمن المكتسبات واإليضاحات
ّ
والموضوع هذا من جانب ،ومن جانب آخر تتضمن المخرجات التعليمية المرجوة اكتسابها بشكل متكامل في دفعة واحدة.
وتتميز المكتسبات والتفسيرات في كال المجموعتين بالكفاءة والحداثة والصالحية وقدرتها على التواصل مع الحياة خالل

العملية التعليمية .كما وتشير إلى محتوى بسيط ،من منظور يوفر الكمال من حيث القيم والمهارات والكفاءات على مستوى

الصفوف ،وعلى مستوى التدريب الذي يحدد اإلنجازات وال مكتسبات .وبالتالي فقد تم إعداد مجموعة البرامج التعليمية ،ذات
المعرفية العليا ،والمتضمنة للتعليم الهادف والدائم ،وذات مضمون متماسك ومترابط مع التعليم
التوجه نحو استخدام المهارات
ّ
السابق ،ومتكاملة مع قيم االختصاصات األخرى وقيم الحياة المعاصرة في إطار المهارات والقدرات والكفاءات.

1.1

التعليمية
أهداف البرامج
ّ

تم إعداد البرامج التعليمية وفقا ألحكام المادة  2من قانون التعليم األساسي التركي رقم  ،1739وبناء على األهداف العامة

األساسية للتعليم الوطني التركيَّ .
إن جميع األعمال والدراسات التي تجرى مع برامج التعليم
للتعليم الوطني التركي ،والمبادئ
ّ
والتدريب؛ تتوجه نحو تحقيق األهداف التالية بطريقة تكاملية في مرحلة ما قبل المدرسة وفي المرحلتين االبتدائية والثانوية:
 .1دعم التنمية البدنية والعقلية والعاطفية للطالب الذين أتموا مرحلة التعليم ما قبل المدرسي بطريقة صحية من خالل
األخذ بعين االعتبار عملية التطور الفردي المستمر للطالب.

 .2العمل على توفير الثقة بالنفس واالنضباط الذاتي للطالب الذين أتموا المرحلة االبتدائية وفقا لمستوى نموهم ووعيهم
الفردي ،في إطار من إدراك الذات والتكامل األخالقي .وتوفير المستوى األساسي للتفكير اللفظي والعددي والعلمي

االجتماعية ،والحس الجمالي .وبالتالي يضمن لهم
الذي سيحتاج إليه الطالب في حياتهم اليومية ،وكذلك المهارات
ّ
أن يكونوا أفرادا صالحين من خالل استخدامهم لتلك المؤهالت بطريقة فعالة وصحيحة.

 .3العمل على تطوير كفاءات ومهارات الطالب الذين أتموا المرحلة المتوسطة ،والتي اكتسبوها خالل المرحلة

االبتدائية ،بصورة تجعلهم يتبنون القيم المعنوية والوطنية ،وتجعلهم يحسنون استخدام حقوقهم ،ويقومون بالوفاء
بواجباتهم ضمن "اإلطار الوطني للمؤهالت في تركيا" وكذلك في المجاالت المحددة لالنضباط ،وحتى يكونوا أفرادا

مكتسبين للمهارات والكفاءات األساسية.

 .4العمل على تطوير مهارات وكفاءات الطالب الذين أتموا المرحلة الثانوية ،والتي اكتسبوها في المرحلتين االبتدائية

والمتوسطة ،بصورة تجعلهم يتبنون القيم الوطنية والمعنوية ويقومون بتحويلها إلى أسلوب حياة ،ويساهمون

كمواطنين منتجين ونشطين في النهضة االقتصادية واالجتماعية والثقافّية لوطننا ،ضمن "اإلطار الوطني للمؤهالت
في تركيا" ،وكذلك في المجاالت المحددة لالنضباط .وحتى يكونوا أفرادا مكتسبين للمهارات والكفاءات األساسية،
وجاهزين للمهنة التي تستهدف قدراتهم واهتماماتهم ،ويكونوا مستعدين للتعليم العالي ولخوض غمار الحياة.
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1.2

التعليمية
منظورنا من خالل البرامج
ّ

إن الهدف الرئيسي لنظامنا التعليمي هو تثقيف األ فراد بالمعرفة والمهارات والسلوكيات التي تتكامل مع قيمنا وقدراتنا .وبينما
ّ
التعليمية ،فإن قيمنا وكفاءاتنا تعمل كآفاق
نحاول أن نكسب أبنائنا الطالب المهارات والمعرفة والسلوكيات من خالل برامجنا
ّ

وحلقات وصل بين المعرفة والمهارة والسلوك .هذه القيم التي استخلصناها من القيم المعنوية والوطنية لمجتمعنا ،ونصل بها
ماضينا بحاضرنا ،وننقلها كذلك لمستقبلنا ،وهي جوهر ميراثنا الخالص .أما كفاءاتنا فهي إجراءاتنا التي تتيح لهذا الميراث أ ن

يشارك في هذه الحياة وفي العائلة اإلنسانية وأ ن يسهم فيها .وفي هذا الجانب ،فإن قيمنا وكفاءاتنا ال تنفصم عن بعضها

البعض ،وبشكل يجمع النظرية بالتطبيق على نحو متكامل ،وكجزء أصيل ال يتج أز .أما المعرفة والمهارات والسلوكيات التي

نحاول إكسابها للطالب من خالل عملية التعلم والتعليم المعاصرة ،فهي الوسائل والمنصات التي تقوم على تحقيق ذواتنا،

وعلى إظهار قيمنا وكفاءاتنا خالل الحياة اليومية .وببنيته القابلة للتغيير نتيجة التطورات اليومية ،يتم تحديثها وتجديدها مع

المراجعة المستمرة.

 1.1.1قيمنا
إن جذور هذه القيم نابعة من تقاليدنا وماضينا ،وجذعها
قيمنا هي مجموعة المبادئ التي تشكل منظور البرامج التعليميةّ .
وأغصانها تتغذى من هذه الجذور ،وتمتد من حاضرنا إلى مستقبلنا.
األساسية ،هي منبع القوة والقدرة التي تمكننا من عبور مجريات حياتنا الروتينية،
إن قيمنا التي تتشكل من السمات اإلنسانية
ّ
ّ
المتبني
أن مستقبل المجتمع يعتمد على اإلنسان
ّ
والتعامل حيال ما يط أر علينا من مشكالت .ومن الحقائق التي ال جدال فيها ّ

لقيم هذا المجتمع ،والذي يمتلك القدرات والكفاءات القادرة على حماية تلك القيم ،وعلى مدى ارتباطه وصلته بالناس المتبنين

لهذه القيم أيضا .وبالتالي فإن نظامنا التعليمي ينطلق من هذا السياق بهدف إكساب أفراده القدرة على اتخاذ القرار األخالقي

الصائب ،وإظهار ذلك في تصرفاتهم وسلوكياتهم.

َّ
إن النظام التعليمي ليس مجرد بنية ناجحة يكتسب من خاللها األفراد بعض المعرفة والمهارات السلوكيات حسب وجهة النظر

قادر على التأثير في
األساسية؛ وأن يكون ا
كاديمية .بل إن وظيفته األساسية هي تربية وتنشئة أفراد يتبنون القيم والقناعات
األ
ّ
ّ
قيم وعادات الجيل الجديد وسلوكياتهم .ويحقق النظام التعليمي وظيفته في إطار المناهج الدراسية بهدف إكساب األفراد القيم
ّ
التعليمية أيضا.
والقناعات بما يشمل ذلك البرامج
ّ
إن برنامج التعليم يتم إعدادها وصياغتها من خالل األخذ بعين االعتبار جميع عناصر العملية التعليمية مثل البرامج
ّ

التعليمية ،بيئات التعلم والتعليم ،المعدات واألدوات التعليمية ،األنشطة الالمنهجية ،وكذلك التشريعات ،وما إلى ذلك .وعلى
هذا المفهوم فإن البرامج التعليمية الموضوعة ال تنظر إلى القيم والقناعات على أنها منهج مستقل ،أو مجال تعليمي ،أو وحدة

خاصة من وحدات الكتاب أو موضوع ونحو ذلك .بل على العكس تماما ،حيث ان الغاية النهائية من العملية التعليمية
وروحها هي مراعاة هذه القيم والقناعات ،والتي هي موجودة وحاضرة في كل وحدة من وحدات هذا البرنامج التعليمي ،بل وفي

كل جزء من أجزاء أي وحدة من وحداتها.

اسية هي :العدالة ،والصداقة ،واألمانة ،وضبط النفس ،والصبر ،واالحترام ،والحب،
«القيم المتجذرة» في المناهج الدر ّ
والمسؤولية ،وحب الوطن ،وحب عمل الخير ومساعدة اآلخرين .وستنهض وتحيا هذه القيم خالل عملية التعلم والتعليم إما
بنفسها وإما بعالقتها مع القيم المندرجة المتعّلقة بها ،وإما من خالل المشاركة مع القيم األخرى المتجذرة.
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1.1.2

الكفاءات والقدرات

يهدف نظامنا التعليمي إلى تربية األفراد على حيازة خصائص المعرفة والمهارات والسلوكيات التي تتكامل مع القدرات
ّ
والكفاءات ،فالطالب على المستويين الوطني والدولي أيضا ،في أم ّس الحاجة للمهارات والقدرات التي تحدد حياتهم الشخصية
واالجتماعية واألكاديمية والمهنية ،حسبما أقرها اإلطار الوطني للمؤهالت في تركيا .ويحدد اإلطار الوطني للمؤهالت في
تركيا ثماني كفاءات رئيسية ،ويوضحها على النحو التالي:

 .1التواصل باللغة األم :القدرة على التعبير عن المفاهيم واألفكار واآلراء والعواطف واألحداث وتفسيرها شفهيا وكتابيا

والتعقيب عليها( ،االستماع والتحدث والقراءة والكتابة)؛ فعملية التعّلم والتعليم ،أمر كائن وموجود في كل مكان ،في

االجتماعية
العمل وفي البيت وفي أماكن الترفيه ،ويرتبط بكل أنواع التفاعل اللغوي المالئم والخالق بكل أشكاله
ّ
الثقافية.
و ّ

األجنبية :في الغالب يرتكز التعبير عن المفاهيم واألفكار واآلراء والعواطف واألحداث وتفسيرها
 .2التواصل باللغات
ّ
األساسية في التواصل عبر اللغة األم،
شفهيا وكتابيا (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) على أبعاد المهارات
ّ
وبحسب رغبة الفرد واحتياجاته؛ فعملية التعّلم والتعليم ،هي موجودة في كل مكان في العمل وفي البيت وفي أماكن

الترفيه ،استنادا إلى القدرة في فهم عدد من السياقات االجتماعية والثقافية والتعبير عنها وتفسيرها .والتواصل
باللغات األجنبية ،ضرورية من أجل إيجاد وساطة ،وصالت وصل بين الخبرات والمهارات الثقافية .ويظهر في

هذا الشأن تفاوت كبير ،وذلك باختالف مستوى قدرات وإتقان الفرد بين أبعاد االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

الثقافية ،وبيئته المحيطة واحتياجاته ،كما وتختلف هذه القدرة بين اللغات ذاتها من لغة
حسب خلفيته
االجتماعية و ّ
ّ
إلى أخرى.

األساسية في العلوم  /التكنولوجيا :الكفاءة في الحساب والرياضيات هي
 .3الكفاءة في علوم الرياضيات والكفاءات
ّ
اليومية،
العمل على تطوير وتطبيق نمط التفكر الرياضي من أجل حل سلسلة من المشاكل التي تواجهنا في الحياة
ّ
يتم التركيز في هذه العملية على الفعاليات واألنشطة والمعرفة المبنية على مهارات حسابية سليمة.
و ّ
وتتضمن الكفاءة في علوم الرياضيات على إرادة ومهارة استخدام مختلف درجات وأساليب التفكير الرياضي (التفكر

المنطقي والمكاني) وفي التقديم (الصيغ والنماذج والخيال والرسومات والجداول).

أما الكفاءة في العلوم فتوجد عطفا على المهارة والرغبة في االستفادة من طرق البحث المنهجية واستغالل معارف
بالبرهين ،واالنفتاح نحو تفسير عالم الطبيعة.
الطبيعة من أجل معرفة األسئلة وإيجاد الحلول المدعومة ا

وينظر إلى الكفاءة في مجال التكنولوجيا على أنها تنفيذ المعرفة والمنهجية في سياق تلبية الرغبات واالحتياجات

البشرية المتصورة .وتشمل الكفاءة مجال العلم والتكنولوجيا التغيرات الناشئة عن األنشطة البشرية والقدرة على إدراك
مسؤوليات كل فرد بوصفه مواطنا.

 .4الكفاءة الرقمية :تنطوي على مفهوم االستخدام األمن والنقدي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل التجاري

األساسية مثل الوصول
وفي الحياة اليومية وفي التواصل .وهذه الكفاءة الرقمية تدعم من خالل المهارات
ّ
للمعلومات ،وتقييم المعلومات ،وحفظها ،وإنتاجها وتوليدها ،وعرضها وتقديمها ،واستخدام الحواسيب في البيع
والشراء ،باإلضافة إلى تقديم اإلسهام على الشبكات العامة والمشتركة باستخدام وسائط اإلنترنت وإقامة التواصل

اإللكتروني.

 .5القدرة على التعّلم :هي قدرة الفرد الذاتية على متابعة التعّلم واإلصرار عليه حتى يتم ّكن الفرد من تنظيم نشاطه
التعليمي الفردي أو الجماعي ،بما في ذلك إدارة الوقت والمعرفة الفعالة ،وتشمل هذه الكفاءة ،قدرة الفرد على إدراك
ّ
احتياجات وعمليات التعّلم من خالل التعرف على اإلمكانيات المتاحة والتغلب على الصعوبات التي تعترض سبيل
نجاح عملية التعلم .كما تعني أيضا اكتساب المعرفة والمهارات الجديدة ،والخبرات المهنية وتوعية الذات والبحث
عن الدعم اإلرشادي واالستفادة منه.

10

إن الكفاءة على تعلم العلم؛ هي ما يحفز طالب العلم على االعتماد على تجارب التعّلم السابقة وعلى خبرات

الحياة من أجل استخدام وتطبيق المعرفة والمهارات في مجموعة متنوعة من السياقات ،مثل البيئة المنزلية ومواقع

العمل وأماكن التعليم والتدريب.

 .6الكفاءة المتعّلقة بالمواطنة وبالجوانب االجتماعية :تحتوي هذه الكفاءات على القدرات الذاتية الشخصية وعلى

قدرات التعامل مع األفراد اآلخرين ،وقدرات التعايش بين الثقافات ،وتتيح لألفراد إمكانية المشاركة الفعالة والبناءة

العملية المتنوعة ،بما في ذلك جميع أشكال السلوك التي تمكنهم من أن يكونوا مجهزين
في المجتمع والحياة
ّ
بالسمات والميزات التي من شأنها حل النزاعات عند الضرورة ،كما وأن القدرات المتعّلقة بالمواطنة تجهز األفراد من

أجل المساهمة التامة في الحياة المدنية استنادا على قرار المشاركة الديمقراطية الفاعلة في سياق المفهوم
المجتمعي والسياسي.

 .7الريادة واألخذ بالمبادرة :هي القدرة التي تعبر عن مهارة تحويل أفكار الفرد إلى أفعال وإنجازات .كما تشمل
باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار وتحمل المخاطر ،القدرة على تخطيط وإدارة المشاريع لتحقيق األهداف .هذه الكفاءة
ال تدعمهم في حياتهم المنزلية والمجتمعية فحسب؛ بل وتدعمهم في سياق العمل ،وفي قدرتهم على إدراك ظروفه

وعلى التقاط فرص العمل وعلى إدارة الحياة المهنية .كما وتشكل األساس للمهارات والمعرفة األكثر جوهرية لألفراد

المجتمعية والتجارية .وتشمل أيضا على إدراك وتمييز
الذين يحتاجون للمساهمة أو االنخراط في القدرات واألنشطة
ّ
األخالقية ودعم اإلدارة الرشيدة.
القيم
ّ

أهمية التعبير بطريقة خالقة عن اآلراء والتجارب والمشاعر باستخدام
 .8الوعي الثقافي والقدرة على التعبير :وتعني ّ
الموسيقى ،الفنون المسرحية ،اآلداب ،الفنون البصرية ،ومختلف وسائل التواصل واإلعالم.
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3.1

منهج القياس والتقييم في البرنامج التعليمي
ّ
البشر مختلفون فيما بينهم ،وال يوجد إنسان يطابق اآلخر كل التطابق ،ولهذا السبب فإن الشعارات التي تطلق في برامج

التعليم وما يتعلق بها من عمليات التقييم والقياس ،مثل «مناسب للجميع» و «مطابق للمعايير وصالح للجميع» هي مناقضة

للطبيعة البشرية .وعليه فإن من الضروري التعامل بأقصى قدر من مفهوم التنوع والمرونة أثناء عملية القياس والتقييمَّ .
إن

التعليمية هي المرشد والسبيل في هذا الصدد ،وتوقعنا وتأملنا أن يشمل البرنامج التعليمي كل أجزاء وعناصر التقييم
البرامج
ّ
والقياس ،ال يمكن أن يعتبر توقعا واقعيا وحقيقيا.

يتأثر التنوع في التعليم؛ والفرد ،ومستوى التعليم ،ومحتوى الدرس ،والمحيط االجتماعي ،وإمكانيات المدرسة ونحو ذلك ،تأث ار
شديدا بالديناميكيات الداخلية والخارجية بشكل كبير ،وبالتالي فإن فاعلية ونجاعة تطبيقات وبرامج التقييم والقياس ال تقع على
عاتق البرنامج التعليمي بالدرجة األولى ،وإنما تقع على عاتق المعلمين ومنفذي البرامج التعليمية أوال .وفي هذه الصدد ،فإن

المهارة واإلبداع هما المنتظر والمتوقع باألساس من قبل المعلمين.

ويمكن انطالقا من هذا المنظور ،تلخيص المبادئ التي توجه ممارسات وعمليات القياس والتقييم في المناهج التعليمية على

النحو التالي:

 .1يجب أن تتضمن عمليات التقييم والقياس أقصى درجة من التوافق مع جميع مكونات المنهاج ،ويجب أن تؤخذ
حدود المكتسبات واإليضاحات كأساس لهذه العمليات.

 .2ال تقوم البرامج التعليمية في عمليات التقييم والقياس برسم ووضع الحدود المقيدة لعمل المنفذين من حيث أدوات
القياس وطرق التقييم المستخدمة  ،وإنما تقوم على إرشاد الطريق والسبيل فقط .بيد أنه في طرق ووسائل التقييم
والقياس المفضلة يتوجب استعمال المعايير القياسية التقنية واألكاديمية المطلوبة.

العملية
ويتم تنفيذها وإجراؤها طوال
ّ
 .3إن تطبيقات التقييم والقياس في التعليم هي جزء ال يتج أز من التعليم ذاتهّ ،
يتم تناول نتائج القياس لوحدها ،وإنما يتم تناولها جنبا إلى جنب مع عمليات المتابعة والمراقبة بطريقة
ّ
التعليمية ،وال ّ
متكاملة.

 .4ليس من المناسب أن نحدد بالذكر نمطا واحدا لطريقة من طرق القياس والتقييم يمكن أن تسري على جميع
الطالب ،أو أن تشملهم جميعا بطريقة واحدة ،نظ ار لواقع وحقيقة الفروق الفردية بين الطالب .كما ال يمكن قياس
التطور األكاديمي للطالب وتقييمه بطريقة أو بأسلوب واحد.

 .5التعليم ال يعطى فقط من أجل «المعرفة (الفكرة)» ،ولكن أيضا من أجل «الشعور(العاطفة)» ومن أجل «الفعل

المجردة فقط ال يمكن أن تكون مقبولة بشكل
المعرفية
)التنفيذ)» .وبالتالي فإن عمليات التقييم والقياس للقدرات
ّ
ّ
كافي.

 .6تعدد المرتكزات هو األساس في عمليات التقييم والقياس ،وتتحقق عمليات القياس والتقييم بمشاركة نشطة وفعالة
من قبل المعلمين والطالب معا.

 .7يمكن أن تتغير السمات الخاصة باألفراد ،مثل المواقف والقيم ومعايير النجاح المتعلقة بموضوع التقييم والقياس
العملية التعليمية
بمرور الوقت ،ولهذا السبب يعتبر استعمال المقاييس التي تراعي وتقيس التغيرات الفردية ضمن
ّ
هي األساس ،بدال من قياس السمات المعنية في زمن واحد.
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التعليمية وتنمية الفرد
 1.4البرامج
ّ
التعليمية ،تم تبني منهج متناغم يأخذ بعين االعتبار االنسجام بين جميع المكونات ،مع مراعاة
أثناء عملية تطوير البرامج
ّ
المعرفة العلمية المتاحة ،وتراكم الخصائص التنموية المتعددة بتعدد وتنوع اإلنسان ،وفي هذا السياق سيكون من المناسب

األساسية.
التطرق لبعض مبادئ التنمية
ّ

التعليمية على مبدأ أن التنمية البشرية ال تنتهي في فترة معينة ،وأن التطور يستمر مدى الحياة ،ولهذا
وقد أعدت البرامج
ّ
اسية من خالل مراعاة الخصائص التنموية لألفراد في كل مرحلة عمرية.
السبب ،يقترح اتخاذ تدابير داعمة في المناهج الدر ّ
على الرغم من أن التنمية تدوم مدى الحياة ،إال أنها ليست هيكال ونموذجا واحدا .بل أن التنمية تتطور في كل مرحلة،
وكذلك تختلف الخصائص التنموية لألفراد في كل مرحلة أيضا .كما أن المراحل من حيث البداية والنهاية ليست على حالة

التعليمية بدقة وحساسية مع األخذ بعين االعتبار كل تلك الفروق والخصائص.
يتم صياغة البرامج
ّ
متجانسة ،ولهذا السببّ ،
ومن المتوقع أن يتم تطبيق اإلجراءات الالزمة من قبل المعلم أثناء عملية تحقيق أهداف ومكتسبات البرامج التعليمية.

تسير المراحل التطورية وفق تتابع وتسلسل ال يتغير .بحيث أن ما يحدث في أي مرحلة يؤثر على باقي المراحل التالية .ومن

جانب آخر ،يتميز هذا التتابع باتجاهات محددة :فهي تسير من البساطة إلى التعقيد ،من العام إلى الخاص ومن التجريدي

إلى الملموس .وأثناء عملية تطوير البرامج التعليمية تؤخذ التوجيهات المذكورة في كل من الشروط المسبقة والنقاط المتتالية
المعرفية للصفوف
من اإلنجازات والمهارات التي تشكل الكفاءة في مجال معين ،كذلك في توزيعات الدروس على المستويات
ّ
اسية ،ووضع العالقات فيما بينها بعين االعتبار.
الدر ّ
التعليمية انطالقا من مبدأ تكامل عملية تطور اإلنسان ،حيث ان خصائص البشر في مختلف
يتم التعامل في البرامج
ّ
ّ
مجاالت التنمية تتفاعل مع بعضها البعض ،وعلى سبيل المثال :يؤثر تطور اللغة على تطور التفكير ،وبنفس الوقت يتأثر به
أيضا ،ولهذا السبب فإنه ينتظر من المعلمين أن يأخذوا بعين االعتبار أن حصول الطالب على مكتسبات جديدة سيكون لها

تأثير على تطوره في مجال آخر.
التعليمية مع األخذ بعين االعتبار حساسية االختالفات المتعّلقة بالفوارق الفردية .وتتجلى الفوارق الفردية
تتم صياغة البرامج
ّ
ورثية وبيئية وثقافية بشكل واضح ،وتظهر نفسها تبعا للحاجة واالتجاه .ومن جانب آخر هذه الصياغة
النابعة عن عوامل ا

تراعي أيضا الفوارق الشخصية بين األفراد ،والفوارق الحاصلة داخل الفرد الواحد بحد ذاته ،فيظهر األفراد اختالفا عن باقي

األفراد اآلخرين ،وتظهر سماتهم الذاتية تنوعا واختالفا ضمن الفرد الواحد .وعلى سبيل المثالَّ :
إن قدرة فرد ما على التفكير
مجردة ربما تكون قدرة قوية ومتقنة ،في حين أن قدرة هذا الشخص نفسه على الرسم ربما تكون ضعيفة.
بصورة ّ

على الرغم من أن التنمية البشرية تستمر مدى الحياة ،إال أن سرعتها تختلف باختالف المراحل .حيث تكون األوقات الحرجة

والمحفوفة بالمخاطر بالنسبة للتطور والتنمية هي تلك األوقات التي تكون فيها السرعة كبيرة ،ولهذا السبب ،فإن المتوقع أن

يتصرف المعلمون بحساسية أكبر تجاه وضع الطالب عندما تكون وتيرة التطور متسارعة .وعلى سبيل المثال :تعد فترة

االجتماعية التي
المراهقة هي الفترة الحرجة في اكتساب الهوية وإدراك الذات ،وبالتالي يجب أن يعزز التعليم وتوجه األنشطة
ّ
تدعم اكتساب الطالب لهويته في هذه الفترة.
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1.5

النتائج
يجدر بنا هنا أن نقوم بتقديم معلومات عن العمليات والمراحل التي مررنا بها أثناء عملية تحديث البرامج التي بين أيدينا ،وفي
هذا السياق:
•
•
•

تم فحص ومراجعة مناهج دول مختلفة تم تجديدها وتحديثها لضرورات مماثلة في السنوات األخيرة.

تم مسح ومراجعة الدراسات األكاديمية التي أجريت على التعليم والتعّلم والمناهج الدراسية محليا وخارجيا.

تم تحليل الوثائق والتقارير ونحو ذلك ،والتي أعدتها التشريعات المستندة على دستور البالد ،وخطط التنمية،

والبرامج الحكومية ،وق اررات المجالس االستشارية ،وبرامج األحزاب السياسية ،والمنظمات غير الحكومية
والمؤسسات البحثية المدنية.

•

تم جمع آراء المعلمين والقيادين حول البرامج وجداول الدورات األسبوعية من خالل االستبيانات التي وضعتها

•

تم فحص وتدقيق التقارير الواردة من كل المناطق المختلفة حسب كل فئة وزمرة.

•

تم تحليل وتدقيق معطيات االستبيانات التي تتألف من األسئلة المفتوحة للفروع والمتاحة عبر الوسائط اإللكترونية.

•

التعليمية.
إدارة برامج و ازرة التربية والتعليم الوطنية والمناهج
ّ

تم فحص التقارير التي أعدتها الكليات التعليمية على نطاق الفروع.

وقد تم تقييم جميع اآلراء واالقتراحات واالنتقادات والتوقعات من قبل الطواقم العاملة في و ازرة التربية والتعليم الوطنية والمكونة

التعليمية
من الموظفين من ذوي الخبرة والمعلمين واألكاديميين .ووفقا للنتائج التي يتم الوصول إليها ،تتم مراجعة البرامج
ّ

ويجري عليها التحديث والتجديد الدائم .وانطالقا من العام الدراسي  2019 - 2018سيتم إجراء وعمل التحديثات الضرورية
ّ
للبرامج التعليمية ،وبحسب نتائج التقييم والمتابعة التي ستجرى ،سيتم إجراء التحديثات المطلوبة إن لزم .وبالتالي ضمان
استم اررية البرامج التعليمية في تلبية تطورات االحتياجات العلمية واالجتماعية والتكنولوجية.
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2

الدينية
األخالقية والثقافة
تطبيقات البرنامج التعليمي للمعرفة
ّ
ّ
ّ

األساسية واألهداف العامة للبرنامج
 2.1الفلسفة
ّ
اسية (الصفوف )12 – 9
األخالقية والثقافة
أثناء أعمال التطوير على البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
الدينية للصفوف الدر ّ
ّ
ّ
ّ
تم األخذ بعين االعتبار مراعاة نهج التعّلم القائم على الذكاء المتعدد ،ونهج التعّلم المتمركز على الطالب ،ونهج التعلم القائم
على المهارات المتعددة.

إن التعّلم القائم على المهارات المتعددة يشير إلى تكامل المعرفة ،والطباع والمواقف ،والخبرات المصممة ليتم اكتسابها
ّ
التعليمية عند الطالب .وفي هذا السياق يتم التركيز على توفير البيئات المالئمة
العملية
وتطويرها وإضافتها إلى الحياة ضمن
ّ
ّ

العملية
األساسية ذات األولوية ،والتي تمنح إمكانيات اإلرشاد عند المعلم مع المساهمة الفعالة للطالب خالل
للمهارات
ّ
ّ
التعليمية .كما وتمكن الطالب من البحث واالكتشاف ،والقدرة على حل المشكالت ،ومشاركة تلك المشاكل ومناقشتها مع
ّ
اآلخرين والعمل على إيجاد الحلول لها .وإضافة إلى كل ذلك ،يهدف إلى توفير بيئات التعليم التي تأخذ بعين االعتبار

مستوى التطور في البرنامج ،منطلقا من المعلومات األولية في عملية التعّلم ،ليتحقق التعليم الهادف والبناء ،والمالئم ألنماط

وأساليب التعّلم المتنوعة.

َّ
إن الهدف من البرنامج التعليمي؛ هو حصول الطالب على القيم والمثل العليا ،مثل :العدالة ،والصداقة ،والصدق ،وضبط
النفس ،والصبر ،واالحترام ،والحب ،والمسؤولية ،والوطنية ،ومساعدة اآلخرين .وفي هذا اإلطار ،يكون الهدف هو أن يتمكن

الطالب من فهم القيم األساسية ،وتبنيها ،والعمل والتصرف بانسجام وفق تلك القيم.

الدينية واألخالقية،
األساسية المتعلقة بالدين واألخالق ،ووضع قواعد مفاهيمية للمعرفة
ويهدف البرنامج إلى تعليم المفاهيم
ّ
ّ
الدينية واألخالقية ،ويستطيعون أيضا تطوير
وإقامة عالقات بين تلك المفاهيم .وبالتالي يستطيع الطالب تفسير المفاهيم
ّ

األساسية لديهم ،مثل( :البحث واالستفسار ،وحل المشكالت وبناء التواصل ونحو ذلك(.
بعض المهارات
ّ

اسية (الصفوف  )12 – 9يهدف في موضوعه
الثقافية
إن البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
الدينية للصفوف الدر ّ
ّ
األخالقية و ّ
ّ
التعليمي إلى تدريس وتعليم الدين اإلسالمي واألديان األخرى بمنهج وصفي ،حيث يتخذ اإلسالم أساسه وقاعدته في إطار
ّ
األساسية التي وضعها القرآن الكريم والسنة المشرفة ،ثم تناول التأويالت الناشئة في الفكر اإلسالمي وفق مسار
المبادئ
ّ
ّ
علمي ،وباتباع نهج يعلو ويبتعد عن المذهبية ،كما يتم تدريس وتعليم األديان الحية األخرى أيضا وفق المسار العلمي ،ووفق

المقاربات ذات النهج الواقعي والمنفتح على كل األديان.

الدينية للصفوف
األساسية ،تم وضع المناهج الحديثة للبرنامج التعليمي لدروس المعرفة األخالقّية والثقافة
ووفقا لهذه الفلسفة
ّ
ّ
ّ
اسية (الصفوف  ،)12 – 9بشكل متوافق مع قانون التعليم األساسي التركي رقم  1739واألهداف العامة للتعليم الوطني
الدر ّ
ّ
ّ
األساسية للطالب.
التركي وأولوياته
ّ
ّ
 .1تعريف الطالب بالمفاهيم الدينية واألخالقية ،وإدراك العالقة بين تلك المفاهيم.
 .2تبني القيم الوطنية ،واألخالقية ،واإلنسانية ،والثقافية.

 .3تعريف الطالب بالمصادر األساسية للدين اإلسالمي.

محمد صلى هللا عليه وسلم في الدين اإلسالمي.
 .4تعريف الطالب على مكانة ّ
سيدنا ّ
ّ
 .5تحليل العالقة بين مبادئ اإليمان والعبادة واألخالق للدين اإلسالمي.
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 .6إدراك تأثير الدين اإلسالمي على ثقافتنا ولغتنا وفننا وتقاليدنا وعاداتنا.

 .7التعرف على بعض الشخصيات المهمة التي تؤثر على تشكيل الثقافة التركية اإلسالمية.
 .8التعرف على األشكال المختلفة في فهم وتفسير الفكر اإلسالمي.
 .9التعرف على الديانات الحية األخرى.

 .10احترام األديان األخرى والمعتقدات والتفسيرات أو التأويالت.

 .11يهدف إلى جعل الناس يدركون أهمية الدين كعنصر أساسي في التعامل بين الناس وبين المجتمعات والعالقات
الدولية.

2.2

رؤية البرنامج التعليمي
َّ
سية (الصفوف  )12 – 9هي:
األخالقية والثقافة
إن رؤية ومنظور البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
الدينية للصفوف الد ار ّ
ّ
ّ
تربية أفراد قادرين على إدراك دور الدين في إعطاء معنى للحياة ،ويتبنون القيم الوطنية والمعنوية واألخالقية ،ويكتسبون مهارة
التعايش مع وجود التنوع واالختالف.

2.3

األولويات واإليضاحات المتعّلقة بتأليف الكتاب  /لتطبيق البرنامج التعليمي
حيز
اسية ()12- 9
األخالقية والثقافة
 .1في البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
يخصص ّ
الدينية للصفوف الدر ّ
ّ
ّ
ّ
يتم صياغة العناوين الفرعية للموضوع ومكتسباته
لألفكار الرئيسية للمواضيع ضمن شروح وإيضاحات الوحدة .ثم ّ
انطالقا من الشروح واإليضاحات التي توضع من قبل المؤلفين.

 .2األساس المتبع في صياغة أصل الكلمة وكتابتها وتلفظها على الوجه الصحيح ضمن البرنامج التعليمي ،مبني
التركية  ،TDKكما يمكن ترجيح االتساق في النطق واإلمالء الكتابي واللفظي الذي ينص
على دليل هيئة اللغة
ّ
ركية .İSAM
عليه مركز الدراسات اإلسالمية التابع للمؤسسة
الدينية الت ّ
ّ

 .3تمت صياغة المناهج الدراسية بطريقة تقوم على أساس المهارات ،وفي هذه السياق يتم إعطاء األنشطة المراد منها

األساسية ،أثناء عمل الطالب على اكتساب المهارات التي تنطوي عليها
الدينية واألخالقية
تزويد الطالب بالمفاهيم
ّ
ّ
البرنامج التعليمي.

 .4عند تدريس الديانات والمعتقدات المختلفة ،وتكون هناك حاجة إلى تدريس التأويالت الناشئة في الفكر اإلسالمي،
التعليمية الخاصة باألديان
يتم تناول الموضوعات
ّ
يتم اعتماد نهج واقعي في التدريس والتعليم .وفي هذا السياق ّ
والمعتقدات والتأويالت والتفسيرات في الفكر اإلسالمي على أساس مراجعها ومصادرها األصلية المتفق عليها.

 .5عند تدريس العبادات في الدين اإلسالمي مثل (الوضوء ،والغسل ،والتيمم ،والصالة ،ونحو ذلك) ،يقوم المعلمون
بشرح وتوضيح المعلومات حول االختالفات المذهبية في الممارسات والمفاهيم المتعلقة بالعبادات ،عند الحاجة إلى
استدعاء تلك المعلومات.

 .6من أجل تحقيق المكتسبات المستهدفة من خالل الوحدات والموضوعات ،يتم توفير فرصة تعريف الطالب على
الثقافية وفق لخصائص وظروف اإلمكانات البيئية.
األماكن
يخية و ّ
الدينية والتار ّ
ّ
 .7يتم إعطاء معاني اآليات المعنية في قسم "رسائل من القران الكريم" الموجودة في نهاية كل وحدة .وانطالقا من هذه
اآليات ،يتم إعطاء الطالب األنشطة المناسبة لمستواهم ،والتي تجعلهم قادرين على استخدام معاني القران الكريم،

وتعزيز قدرتهم على فهم آيات القرآن الكريم وتفسيرها ،واستخراج المبادئ من آيات القرآن الكريم ،والعمل على

تطوير قدرتهم في تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم المرادة في آيات القران الكريم.
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يتم إكراه الطالب على حفظ اآليات واألحاديث الواردة ضمن موضوعات الدرس.
 .8ال ّ
 .9يتم تجنب أي مقاربات أو نهج ،أو موقف ،أو سلوك يضر بحرية الدين أو حرية الضمير أو حرية التفكير .وفي
هذا السياق ال يجبر الطالب على شرح مشاعرهم وأفكارهم الدينية  ،وال حتى على أداء الشعائر الدينية التي يمتلكون
فيها المعرفة والثقافة.

اسية ،يمكن االستعانة بآيات من القرآن الكريم أو بأحاديث نبوية شريفة ،أو
 .10وفقا لخصائص موضوعات الوحدة الدر ّ
من خالل تراثنا األدبي سواء المنطوق أو المكتوب من نحو (الحكاية ،الشعر ،الزجل والرجز ،الحكمة والمثل،
المقوالت الدارجة ،وأراجيز النفس المنظومة ونحوها(.

 .11إظهار االهتمام بترسيخ القيم في أذهان الطالب بشكل قوي ومركز ،تلك القيم التي تعزز من أواصر وروابط
المحبة واالحترام واإلخاء والزمالة والصداقة؛ كما وتقوي مفاهيم وحدة األمة وتماسكها وتزيدها عند الطالب مثل
حب الوطن وحب الشعب والعلم والشهادة والجهاد.

اسية وموضوعاتها بشكل مترابط ،وقد تم تحديد الوقت الالزم لشرح أي وحدة ،والوقت الالزم
يتم تناول الوحدات الدر ّ
ّ .12
لالشتغال على موضوعات الوحدة ضمن البرنامج التعليمي ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك قيام المعلمين من نفس الفئة
المعرفية وحسب الظروف البيئية
بالتخطيط المالئم والمشترك مع بعضهم البعض حسب مستويات الطالب
ّ
المحيطة.

التعليمية؛ وذلك من المألوف إلى المجهول ومن القريب
 .13يتم تصميم األنشطة المتعّلقة بالمكتسبات في إطار المبادئ
ّ
إلى البعيد ومن البسيط إلى المعقد ومن الملموس إلى المبهم ونحو ذلك.

التعليمية الحكومية )EBA
 .14يتم االستفادة من المواد المناسبة للمكتسبات المجهزة عبر (وسائط شبكة المعرفة
ّ
المتوافقة مع أنشطة التعليم والتعّلم.
 .15تستخدم في فعاليات التعليم والتعّلم الطرق والتقنيات واالستراتيجيات التي تعزز النشاط فيها والفاعلية وفقا لعوامل
الدينية.
البيئة والوسط التعليمي والمستويات المعرفية للتالميذ والثقافية والحضارية العامة ودرجة المعرفة
ّ

 .16يتم تشجيع الطالب على التصرف ضمن إطار احترام اإلنسان واحترام التفكير واحترام الحريات ،والتحلي باألخال ق
واحترام الميراث الثقافي والحضاري.

الدرسية حسب المقاييس المعطاة في الجدول التالي:
 .17يتم تحضير الكتب ا

عدد الوحدات في كتاب المعرفة األخالقيّة والثقافة الدينيّة
اسم الكتاب

الحد األعلى لعدد الوحدات

األبعاد

الدينية الصف 9
دروس المعرفة
األخالقية والثقافة ّ
ّ

10

19,5 cm x 27,5 cm

الدينية الصف 10
دروس المعرفة
األخالقية والثقافة ّ
ّ

10

19,5 cm x 27,5 cm

الدينية الصف 11
دروس المعرفة
األخالقية والثقافة ّ
ّ

10

19,5 cm x 27,5 cm

الدينية الصف 12
دروس المعرفة
األخالقية والثقافة ّ
ّ

10

19,5 cm x 27,5 cm

*تم تحديد على أساس الحد األعلى من الوحدات .لكن يمكن أن يحتوي الكتاب المدرسي المعد تجهيزه على عدد أقل

من الوحدات.
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3

بنية البرنامج التعليمي
اسية ( )12 – 9على شكل
األخالقية والثقافة
تم بناء هيكل وبنية البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
الدينية للصفوف الدر ّ
ّ
ّ
وحدات ومواضيع ومكتسبات وإيضاحات ومفاهيم ومصطلحات رئيسية (مفتاحية).
حيز لألفكار الرئيسية
األخالقية والثقافة
في البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
يخصص ّ
الدينية للصفوف الدر ّ
ّ
ّ
اسية (ّ )12- 9
ّ
يتم صياغة العناوين الفرعية للموضوع ومكتسباته انطالقا من الشروح
ثم
الوحدة.
إيضاحات
و
ح
شرو
للمواضيع ،ضمن
ّ
واإليضاحات التي توضع من قبل المؤلفين.

3.1

الوحدات والموضوعات
الدينية
األخالقية والثقافة
تم تخصيص خمس وحدات في مستوى كل صف دراسي ضمن البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
ّ
ّ
ّ
اسية ( ،)12 – 9وقد تم االخذ بعين االعتبار خالل صياغة الوحدات وموضوعاتها نحو االنتباه إلى األهداف
للصفوف الدر ّ

التعليمية ،وغايات الدرس ،ومستوى التطور المعرفي للتالميذ ،وجاهزيتهم واستعدادهم ،ومراحل الموضوعات الدرسية والعالقة
ّ
التي تربط بينها.
يتم صياغة
في البرنامج التعليمي يخصص ّ
حيز لألفكار الرئيسية للموضوع ضمن شروح وإيضاحات الوحدة الدرسية .ثم ّ
العناوين الفرعية للموضوع من خالل فقرة المكتسبات والشروحات.

3.2

المكتسبات والشروح
التعليمية .ولكون
لعملية
ّ
المكتسبات :هي ما يعبر بها عن المعرفة ،والمهارات ،والمواقف ،والقيم التي يكتسبها الطالب نتيجة ا ّ
المعرفية للطالب ،وإلى
المكتسبات هي من أهم عناصر البرنامج التعليمي ،تم األخذ بعين االعتبار االنتباه إلى المستويات
ّ

أهداف البرنامج التعليمي ،وعلى محتوى البرامج التعليمية عند صياغة وبناء هذه المكتسبات .ويرتبط نجاح الطالب في
البرنامج التعليمي على مدى قدرتهم في االستفادة من هذه الفوائد والمكتسبات ،وتتمثل مهمة المعلم في توجيه عملية التعلم من
خالل تزويد الطالب بالبيئة والفرص الالزمة لتحقيق هذه اإلنجازات والمكتسبات.

ويتم إعطاء التفسيرات المتعلقة بالموضوعات و/أو الشروحات المقيدة بحدود ،والتي يجب التأكيد عليها بشكل خاص من أجل

تحصيل المكتسبات .ويجب أن تؤخذ هذه التفسيرات بعين االعتبار من أجل أن تتحقق المكتسبات .وقد تم ترقيم المكتسبات
بناء على الوحدات الدرسية.
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تتمتع بنية المكتسبات في البرنامج التعليمي بميزة من ثالث مراحل ،كما هو موضح في الشكل التالي.

مستوى الصف

1.

رقم المكتسب

3.3

1.

9.

رقم الوحدة

المفتاحية (الرئيسية)
المفاهيم
ّ
المصطلح أو المفهوم :هو تصور ذهني لموضوع معين ،وتعبر المفاهيم عن التصاميم التي تجمع الخصائص والميزات
ّ
المشتركة لألشياء أو الوقائع أو األحداث وتصنيفها تحت اسم شائع.
يمتلك التعليم الديني بنية تعليمية لها إطار فريد من المصطلحات والمفاهيم الخاصة بهاَّ ،
إن تحقيق التعّلم الهادف والدائم في
التعليم الديني؛ مرتبط بإكساب الطالب سمات وخصائص استخدامات المفاهيم والمصطلحات بالشكل الصحيح ،وانطالقا من
األساسية المفتاحية» في كل وحدة.
هذه النقطة تتضمن البرنامج التعليمي الديني على قسم «المفاهيم
ّ
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جدول بعدد الوحدات ومكتسباتها ومدتها الزمنية
َّ
اسية ( ،)12 – 9وأعداد
األخالقية والثقافة
إن الوحدات الواردة ضمن البرنامج التعليمي لدروس المعرفة
الدينية للصفوف الدر ّ
ّ
ّ
المكتسبات والفترة الزمنية التقريبية المخصصة لالشتغال على المكتسبات ،هي موضحة بالجدول التالي:

الصف التاسع ()9
عدد المكتسبات

ساعات الدرس

النسبة المئوية
لساعات الدرس

1

العلم واإليمان

3

16

22,24

2

اإلسالم والدين

5

16

22,24

3

اإلسالم والعبادة

6

14

19,44

4

القيم والشباب

4

12

16,66

5

الجغرافية القلبية (القائمة على الروابط
الدينية)

3

14

19,44

21

72

100

اسم الوحدة

تسلسل الوحدة

المجموع

الصف العاشر ()10
عدد المكتسبات

ساعات الدرس

النسبة المئوية
لساعات الدرس

1

العالقة بين هللا واإلنسان

6

18

25,00

2

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم والشباب

5

14

19,44

3

الدين والهداية

7

14

19,44

4

األخالق والمواقف والسلوكيات

5

12

16,66

5

االعتقاد في الفكر اإلسالمي ،والتعليقات
الفقهية والسياسية

6

14

19,44

29

72

100

تسلسل الوحدة

المجموع
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اسم الوحدة

الصف الحادي عشر ()11
عدد المكتسبات

ساعات الدرس

النسبة المئوية
لساعات الدرس

1

الدنيا واألخرة

5

18

25,00

2

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وفقا ً للقرآن الكريم

4

14

19,44

3

بعض المفاهيم في القرآن الكريم

3

16

22,24

4

المسائل المتعلقة بالعقيدة

3

12

16,66

5

الديانة اليهودية والديانة المسيحية

2

12

16,66

17

72

100

اسم الوحدة

تسلسل الوحدة

المجموع

الصف الثاني عشر ()12
عدد المك تسب ات

ساعات ال درس

النسبة المئوية
لساعات الدرس

1

اإلسالم والعلم

5

16

22,22

2

اإلسالم في األناضول

3

14

19,44

3

التأويالت الصوفية في الفكر اإلسالمي

5

14

19,44

4

المسائل الدينية المستجدة

5

14

19,44

5

الديانات الهندية والصينية

4

14

19,44

22

72

100

تسلسل الوحدة

المجموع
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اسم الوحدة

مواضيع الوحدات ومكتسباتها وإيضاحاتها بحسب مستويات الصف الدراسي
ّ
وحدات ومكتسبات وشروحات الصف التاسع ()9

 .9.1العلم واإليمان
وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «مصادر العلم في اإلسالم» ،و «جوهر اإليمان في اإلسالم»،

«رسائل من القرآن الكريم :اآلية  36من سورة اإلسراء ،واآلية  23من سورة الملك.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح

 .9.1.1وصف مصادر العلم في اإلسالم.
❖ في مصادر العلم اإلسالمية؛ يتم تناول التقييمات الحاصلة في عالم الفلسفة والعلم في سياق المقاربات المعرفية
للتعاليم اإلسالمية ،إلى جانب العقل السليم ،والخبر الصحيح ،وسالمة األعضاء الحسية ،فضال عن مصادر العلم
والتفكير  .كما يتم التأكيد على أ ن الحلم والكشف واإللهام ليست مقبولة كمصادر للمعرفة من قبل علماء الدين

اإلسالمي .فضال عن اإلشارة إلى مصادر العلم الحديثة مثل (التسجيالت الرقمية) أيضا.

❖ كما تتم اإلشارة إلى المعلومات مثل حب المعرفة ،والوصول إلى المعلومات الصحيحة ،والمعلومات المفيدة
وأخالقيات المعرفة ،واستخدام المعلومات والحفاظ عليها.

 .9.1.2استكشاف طبيعة اإليمان في العقيدة اإلسالمية.
❖ في البرنامج التعليمي الديني تعطى المواضيع التالية الحيز والوقت الكافي لشرحها مثل :عالقة التصديق باإليمان،
وعالقة القبول واإلقرار باإليمان ،وعالقة العلم باإليمان ،وعالقة العمل باإليمان.

❖ في العقيدة اإلسالمية تتم اإلشارة إلى أهمية التخلص من التقليد في اإليمان والوصول إلى مرحلة التحقق واالعتقاد.

 9.1.3تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  36من سورة اإلسراء ،واآلية  23من سورة الملك
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

اإلسالم ،اإليمان ،العقيدة ،الوحي.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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 9.2اإلسالم والدين
وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «تعريف الدين ومصادره»« ،الطبيعة اإلنسانية والدين»« ،العالقة

بين اإليمان واإلسالم»« ،خصائص مبادئ العقيدة اإلسالمية»« ،رسائل من القران :اآلية  136من سورة النساء.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح

 .9.2.1إجراء مقارنة بين تعريفات الدين من حيث المصدر والعناصر.
❖ في القران الكريم ،يتم تناول المعاني المختلفة لمفهوم الدين ،وتعطى أمثلة من التعاريف الدينية التي يقدمها علماء
الدين اإلسالمي.

❖ يتم إعطاء تعريف الدين أمثلة وفقا للتخصصات المتعددة مثل (الفلسفة وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا وتاريخ
األديان).

 .9.2.2إدراك العالقة بين الطبيعة اإلنسانية والدين.
❖ يتم اإلشارة إلى الجوانب المادية والروحية للطبيعة البشرية .وتناول أسباب حاجة اإلنسان لإليمان عبر التاريخ
مدعوما بآيات من القرآن الكريم .ويتم شرح مكانة وأهمية الدين في حياة اإلنسان من خالل الشواهد واألمثلة.

 .9.2.3إدراك العالقة بين مفاهيم اإليمان واإلسالم.
 .9.2.4يقوم على تحليل خصائص العقيدة اإلسالمية في ضوء اآليات واألحاديث.
❖ يتم التأكيد واإلشارة على أن العقيدة اإلسالمية بسيطة ومجردة ،حيث ال تعطي ألي شخص أو أي مؤسسة الحق

في التوسط بين صلة العبد مع هللا ،وليست قائمة على التجريب ،بل تقوم أساسا على اإلرادة الحرة ،وتوصي

بالعيش والحياة بين الترغيب والترهيب من أجل النجاة والفوز األبدي.

❖ يتم تناول أهمية التوحيد في العقيدة اإلسالمية ،وأهمية الفهم الصحيح ألسماء هللا وصفاته في تأسيس اإليمان
بالتوحيد مدعوما باآليات .بينما ال يتم الدخول في تفاصيل المبادئ المتعلقة باإليمان.
❖ يتم اإلشارة إلى أهمية التكامل والتوافق بين مبادئ العقيدة اإلسالمية .ويتم شرح مخاطر األخذ بأجزاء ومقتطفات
من العقيدة اإلسالمية من خالل الشواهد واألمثلة.

23

 9.2.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  136من سورة النساء.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

❖ يتم اإلشارة إلى حديث جبريل ،عند تناول شرح اآلية.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

الدين ،الفطرة ،التوحيد ،الحنيف ،االيمان ،األسماء الحسنى.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
 9.3اإلسالم والعبادة
وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «العبادة ونطاقها في اإلسالم»« ،أهداف وأغراض العبادة في

اإلسالم»« ،االلتزام بالعبادة في اإلسالم»« ،المبادئ األساسية للعبادة في اإلسالم»« ،العالقة بين العبادة واألخالق في

اإلسالم»« ،رسائل من القران :اآلية  177من سورة البقرة.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 9.3.1شرح مفهوم العبادة في اإلسالم ونطاق العبادة.
❖ تتم اإلشارة إلى أن موضوع نطاق العبادة في اإلسالم ،هو كل فعل قائم على طلب ونيل رضى هللا عز وجل ،وأن

بعض العبادات مثل (الصالة ،والصوم ،والحج ،والزكاة) لها أوقات محددة وطريقة معينة للتنفيذ ،وأن بعض

العبادات األخرى ليس لها وقت معين.

 9.3.2إدراك الغرض واألهمية من العبادة في اإلسالم.
 9.3.3تصنيف بعض المفاهيم المتعلقة بااللتزام بالعبادة.
❖ يتم تخصيص حيز ووقت لشرح أحكام التكليف وأفعال المكلفين مثل (الفرض ،والواجب ،والسنة ،والمندوب،
والمباح ،والحرام ،والمكروه).
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 9.3.4تقييم المبادئ األساسية للعبادة في اإلسالم.
❖ في إطار المبادئ األساسية للعبادة في اإلسالم؛ يتم تخصيص الحيز والوقت الكافي لشرح «التوافق بين القرآن
والسنة»« ،النية»« ،اإلخالص» .فضال عن اإلشارة إلى أهمية تجنب البدع في العبادات.

 9.3.5يفسر تأثير العبادة على التطور األخالقي للفرد.
❖ يتم التأكيد والوقوف على الحكمة من تشريع العبادات ،واإلشارة إلى أهميتها من الجانب االجتماعي.

 9.3.6تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  177من سورة البقرة.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

العبادة ،المكلف ،التوحيد ،العمل الصالح ،اإلخالص.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
9.4

القيم والشباب

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «القيم ومصدر القيم» « ،مكانة وأهمية القيم في التنمية الشخصية

للشباب»« ،القيم األساسية»« ،رسائل من القران :اآليات  29 - 23من سورة اإلسراء.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .9.4.1يقوم على تحليل العوامل التي تؤثر على تكوين القيم.
❖ يتم تحليل مفهوم القيمة؛ ويتم تخصيص الحيز والوقت الكافي لشرح تأثير الدين والعرف والعادات على تكوين
القيم.
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 .9.4.2يناقش مكان القيم الدينية واألخالقية والتقاليد والعادات في التنمية الشخصية للشباب.

9.5

❖ يتم شرح تأثير القيم على التنمية الشخصية للشباب من خالل إعطاء أمثلة من واقع الحياة اليومية.

الجغرافية القلبية (القائمة على الروابط الدينية)

وصف الوحدة

 .9.4.3يقوم على ربط القيم األساسية مع اآليات واألحاديث.

اإلسالمية
الحضارة
اإلنسانية«آثار
وخصائصها»،
اإلسالمية
الحيز«الوحضا
تخصيصوالي؛
التالية على الت
يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع
في تقاليد الفكر اإلسالمي مثل:
التي تبرز
األساسية
لشرح القيم
الوقترة الالزم
❖ يتم
حجورات.
سورة ال
الفضيلة،ة و13
على مختلف الجغرافية»« ،رسائل من القران :اآلي
العدالة ،والعفة ،والشجاعةَّ .
إن مفهوم العفة ،الذي يمكن أن يقاس من خالل مواضيع
القيم،
من من
الحكمة
كالتفكير اإلنساني ،والرغبة والغضب ،وينطلق من االعتدال في األشياء ،وحماية اإلنسان من الملذات والمتع

لمكتسبات والشروح

المادية والمعنوية ،وتأتي بمعنى الزهد في األشياء والحاجات ،ويتم تناولها بأبعادها األخالقية والفلسفية.

 .9.5.1يقوم على شرح مفهوم الحضارة اإلسالمية.
 .9.4.4تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  29 – 23من سورة اإلسراء.
❖ يتم تحديد مفاهيم األساسية للثقافة والحضارة وفقا لمستوى الطالب .ويتم تحليل مفهوم الحضارة اإلسالمية.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

 .9.5.2إدراك تأثير الحضارة اإلسالمية على مناطق مختلفة من العالم.

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

❖ يتم تناول ومناقشة حوزات ومجالس العلوم والثقافة التي ظهرت في الحضارة اإلسالمية خالل العصور التاريخية في

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

كال من منطقة الحجاز ،ومنطقة القدس ومحيطها ،ودمشق ومنطقة بغداد؛ وإيران ،وخراسان ،وتركستان ،ومناطق
عرف،
ومناطقاألخالق ،ال
دين ،القيم،
ما وراء النهر؛ وشبه القارة ال
العادة.شمال أفريقيا (مناطق مصر والمغرب العربي)
البلقان؛ و
األناضول و
الهندية؛
واألندلس.

๑۩۩๑

▬▬▬▬●في نقل الحضارة
●▬▬▬▬▬والتجار الذين كانوا روادا
❖ يتم تخصيص أوقات محددة ومختصرة للتعريف بالعلماء ،والقادة
اإلسالمية عبر هذه الحوزات العلمية.

❖ يتم اإلشارة إلى اللغات الرئيسية التي أضافت القيم للحضارة اإلسالمية مثل (التركية والعربية والفارسية).
❖ يتم اإلشارة بشكل مختصر إلى دور أولياء خراسان واألناضول وروميليا في نقل الحضارة اإلسالمية إلى األناضول
والبلقان.

❖ يتم تخصيص وتقديم األنشطة التي من شأنها أن تقدم مقترحات لفظية وكتابية للطالب من أجل تعزيز الروابط
التاريخية والثقافية بين تركيا وسائر الجغرافية القلبية (القائمة على الروابط الدينية).

 .9.5.3تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  13من سورة الحجرات.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

لمصطلحات الرئيسية (المفتاحية)
الثقافة ،الحضارة.
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9.5

الجغرافية القلبية (القائمة على الروابط الدينية)

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «الحضارة اإلسالمية وخصائصها»« ،آثار الحضارة اإلسالمية

على مختلف الجغرافية»« ،رسائل من القران :اآلية  13من سورة الحجرات.

المكتسبات والشروح
 .9.5.1يقوم على شرح مفهوم الحضارة اإلسالمية.
❖ يتم تحديد مفاهيم األساسية للثقافة والحضارة وفقا لمستوى الطالب .ويتم تحليل مفهوم الحضارة اإلسالمية.

 .9.5.2إدراك تأثير الحضارة اإلسالمية على مناطق مختلفة من العالم.
❖ يتم تناول ومناقشة حوزات ومجالس العلوم والثقافة التي ظهرت في الحضارة اإلسالمية خالل العصور التاريخية في
كال من منطقة الحجاز ،ومنطقة القدس ومحيطها ،ودمشق ومنطقة بغداد؛ وإيران ،وخراسان ،وتركستان ،ومناطق

ما وراء النهر؛ وشبه القارة الهندية؛ ومناطق األناضول والبلقان؛ وشمال أفريقيا (مناطق مصر والمغرب العربي)

واألندلس.

❖ يتم تخصيص أوقات محددة ومختصرة للتعريف بالعلماء ،والقادة والتجار الذين كانوا روادا في نقل الحضارة
اإلسالمية عبر هذه الحوزات العلمية.

❖ يتم اإلشارة إلى اللغات الرئيسية التي أضافت القيم للحضارة اإلسالمية مثل (التركية والعربية والفارسية).
❖ يتم اإلشارة بشكل مختصر إلى دور أولياء خراسان واألناضول وروميليا في نقل الحضارة اإلسالمية إلى األناضول
والبلقان.

❖ يتم تخصيص وتقديم األنشطة التي من شأنها أن تقدم مقترحات لفظية وكتابية للطالب من أجل تعزيز الروابط
التاريخية والثقافية بين تركيا وسائر الجغرافية القلبية (القائمة على الروابط الدينية).

 .9.5.3تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  13من سورة الحجرات.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)
الثقافة ،الحضارة.
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وحدات ومكتسبات وشروحات الصف العاشر ()10
10.1

وصف الوحدة

العالقة بين هللا واإلنسان (العبد)

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «اإليمان باهلل واإلنسان»« ،وجود هللا ووحدانيته»« ،أسماء هللا
وصفاته»« ،اإلنسان وخصائصه في القرآن الكريم»« ،اإلنسان وصلته بربه»« ،رسائل من القران :اآليات  27 - 18من

سورة الروم.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن ا الستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .10.1.1يفسر مكانة وأهمية اإليمان باهلل تعالى في حياة اإل نسان.
 .10.1.2يحلل األدلة العقلية والنقلية حول وجود هللا ووحدانيته.
❖ يتم تحديد «الغاية والنظام» عن طريق األدلة الواردة من «هللا عز وجل».

 .10.1.3يتعرف على وجود هللا من خالل آثار أسماءه وصفاته.
❖ يتم اإلشارة إلى أهمية فهم أسماء هللا تعالى وصفاته ،وإلى أهمية معرفة هللا عز وجل؛ ويتم الوقوف على تجلي

أسماء هللا تعالى وصفاته في الكون .ويتم العمل على شرح األسماء والصفات في سياق العالقة بين اإلنسان وهللا
عز وجل في ضوء اآلية  225من سورة البقرة ،واآليات  24 – 22من سورة الحشر.

 .10.1.4يشرح خصائص اإلنسان في اآليات.
❖ ضمن نطاق المكتسبات يتم تسليط الضوء على الخصائص اإليجابية لإلنسان.

 .10.1.5يتعرف على طرق اتصال اإلنسان مع هللا عز وجل.
❖ تقتصر المكتسبات على موضوعات :الدعاء ،والعبادة ،وقراءة القرآن الكريم ،والتوبة ،واالستغفار.
❖ يتم تخصيص الوقت الكافي لشرح المبادئ األساسية للعالقة بين هللا عز وجل واإلنسان؛ ويتم تناول المبادئ

األساسية في إطار العالقة القائمة بين الخالق والمخلوق؛ ويتم اإلشارة إلى تأثير هللا تعالى بوصفه «اإلله» ،و
«رب العالمين» على اإلنسان.
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 .10.1.6تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  27 – 18من سورة الروم.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشط ة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

األسماء الحسنى ،التالوة ،القراءات ،الدعاء ،التوبة ،االستغفار.
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10.2

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم والشباب

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «الشباب في القرآن الكريم»« ،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
كشاب»« ،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم والشباب»« ،بعض الصحابة الشباب»« ،رسائل من القران :اآلية  159من

سورة آل عمران.

عندما يتم إعطاء وشرح دروس الصحابة رضوان هللا عليهم وصفاتهم خالل الوحدة ،ال يتم الدخول في التفاصيل الزمنية لهم؛

وإنما يسلط الضوء فقط على الصفات المعروفة والمشهورة لهم.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .10.2.1يعطي أمثلة من آيات القران الكريم عن الشباب.
 .10.2.2يربط السلوك الصالح لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم في مرحلة الشباب بحياته الخاصة.
 .10.2.3يقيم طريقة التواصل بين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وبين الصحابة الشباب رضوان هللا عليهم.
ال.
 .10.2.4يتخذ من السمات البارزة لبعض الصحابة الشباب نموذج ًا ومث ً
❖ يتم إعطاء المواضيع التالية؛ شاب ذو علم وبطولة« :سيدنا علي كرم هللا وجهه» ،شاب وداعية صغير« :األرقم بن

أبي األرقم» ،المعلم الشاب« :مصعب بن عمير» ،القائد الشاب« :أسامة بن زيد» ،اإلداري الشاب« :معاذ بن

جبل» ،العالم/ة الشاب/ة« :السيدة عائشة رضي هللا عنها» ،األم الشابة« :السيدة فاطمة رضي هللا عنها» ،الشاب
صاحب المسؤولية« :أسماء بنت أبي بكر» ،الشاب القوي أمام ملك الحبشة« :جعفر بن أبي طالب».

 .10.2.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  159من سورة آل عمران.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

الصحابي ،العالم ،اآلمين ،االستشارة.
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10.3

الدين والحياة

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «الدين واألسرة»« ،الدين والثقافة والفن»« ،الدين والبيئة»« ،الدين

والتغييرات االجتماعية»« ،الدين واالقتصاد»« ،الدين والعدالة االجتماعية» ،و«رسائل من القران :اآليات  105 - 103من

سورة آل عمران.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .10.3.1يدرك األهمية التي يوليها اإلسالم للمؤسسة األسرية.
 .10.3.2يحلل آثار اإلسالم على كال من الثقافة والفن والفكر.
❖ يتم تخصيص الحيز الالزم لشرح إسهامات الدين اإلسالمي في إثراء حياتنا الثقافية وفي فروع الفن التي تبرز في
الحضارة اإلسالمية ،كما وتتم اإلشارة إلى أن قاعدة «األصل في األشياء اإلباحة» يسري مفعولها في مجال الفن

أيضا.

 .10.3.3تقييم نهج ومقترحات الحل التي يقدمها اإلسالم للمشكالت البيئية.
 .10.3.4يشكل عالقة بين الدين اإلسالمي وبين التغيرات االجتماعية.
❖ يتم الوقوف والتركيز على األحكام الثابتة والمتغيرة للدين؛ كما وتتم اإلشارة إلى أن بعض األحكام والتفسيرات
الدينية يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان.

 .10.3.5يفسر مبادئ الدين اإلسالمي المتعلقة بالحياة االقتصادية.
 .10.3.6يشرح مبادئ اإلسالم المتعلقة بالعدالة االجتماعية.
 .10.3.7تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  105 - 103من سورة آل عمران.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

الدين ،الفن ،االقتصاد ،التغيرات االجتماعية.
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10.4

المواقف والسلوكيات األخالقية

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «موضوع وغاية األخالق في اإلسالم»« ،مصادر األخالق في

اإلسالم»« ،العالقة بين األخالق والتربية»« ،بعض السلوكيات التي ترد في األخالق اإلسالمية» ،و«رسائل من القران:
اآليات  12 - 11من سورة الحجرات.
ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة والشعر واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .10.4.1يشرح موضوع وغاية األخالق في اإلسالم.
 .10.4.2يشكل عالقة بين األخالق والتربية.
❖ يتم تناول ومناقشة المواضيع التالية :إدارة العاطفة ،وإدارة الفكر ،وإدارة السلوك ،وإدارة الرغبة من خالل ربطها
باآليات واألحاديث.

 .10.4.3يشرح بعض السلوكيات التي ترد في األخالق اإلسالمية عن طريق اآليات واألحاديث.
 .10.4.4يظهر االهتمام في أن تكون مواقفه وسلوكياته وفق ضوابط.
❖ في إطار المكتسبات يتم التطرق واإلشارة إلى المواضيع التالية :الكذب واالفتراء ،انتهاك الخصوصية (التجسس)،
الغيبة ،الحسد ،سوء الظن ،الخداع ،واإلسراف.

❖ يتم تخصيص حيز لألنشطة التي تمكن الطالب من تقييم األضرار التي تسببها بعض السلوكيات التي تظهر في
أخالق المسلمين على الفرد والمجتمع.

 .10.4.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  12 - 11من سورة الحجرات.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

األخالق ،السجية ،الشخصية ،التكوين الذاتي ،التربية.
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10.5

االعتقاد في الفكر اإلسالمي ،والتأويالت الفقهية والسياسية

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «أسباب اختالف التأويالت الدينية»« ،بعض المفاهيم المتعلقة

بالتأويالت الدينية»« ،االعتقاد والتأويالت السياسية في الفكر االسالمي»« ،التأويالت الفقهية في الفكر اإلسالمي»،
و«رسائل من القران :اآلية  59من سورة النساء.

عندما يتم تناول وشرح اختالف التفاسير والتأويالت في فكر اإلسالم خالل الوحدة؛ ال يتم الدخول في التفاصيل ،وإنما يتم

التعامل مع الموضوع بطريقة وصفية (وصفي) في الشرح .كما يتم التركيز واإلشارة بحسب مستوى أعمار والبيئة إلى أن

اختالف التأويالت في اإلسالم قد شكل حالة من اإلثراء والغنى في التفسيرات الدينية ،وبالتالي ،فإنه ينبغي علينا أن نظهر

االحترام لألفكار والتفسيرات والتأويالت المختلفة.

المكتسبات والشروح
 .10.5.1يميز بين التأويالت والتفسيرات الدينية وبين الدين.
❖ يتم التركيز على أن الدين يمكن أن يكون له أشكال متعددة من التأويل والتفسير؛ وتتم اإلشارة إلى أن المشاكل
الناجمة عن سوء التفسير والتأويل ،ال تنتج وتنبع من الدين نفسه.

❖ تتم مناقشة ومعالجة أسباب اختالف التأويالت والتفسيرات في فهم الدين ،بطريقة تالئم مستوى الطالب ،ودون
الخوض في التفاصيل.

 .10.5.2يناقش أسباب اختالف التأويالت والتفسيرات في الفكر اإلسالمي.
❖ يتم تحديد األسباب الناشئة لالختالفات في النهج وتفسير النصوص الدينية إلى :العنصر البشري؛ والبيئة
االجتماعية والسياسية والثقافية والجغرافية.

 .10.5.3تقييم بعض المفاهيم المتعلقة بالتأويالت والتفسي ارت الدينية.
❖ يتم تناول وشرح مفاهيم االعتقاد ،والفقه ،والمذهب ،والفرق ،مع األخذ بعين االعتبار المستويات والخلفيات الثقافية
للطالب.

 .10.5.4تصنيف التأويالت والتفسيرات السياسية واالعتقادية وفقاً للخصائص العامة في الفكر اإلسالمي.
❖ يتم االقتصار في المكتسبات على مواضيع :أهل السنة (االشاعرة ،والماتردية) ،والشيعة (اإلمامية ،والزيدية).

 .10.5.5التعرف على التأويالت والتفسيرات في الفقه العملي في اإلسالم.
❖ في نطاق الت أويالت والتفسيرات في الفقه العملي في اإلسالم ؛ يتم تخصيص الحيز لشرح المذاهب التالية :المذهب

الحنفي ،المذهب المالكي ،والمذهب الشافعي ،والمذهب الحنبلي .كما تتم اإلشارة إلى المذهب الجعفري ،ويتم
التأكيد على أن هذا المذهب هو تأويل وتفسير الفقه العملي لمذهب اإلمامية عند الشيعة.
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 .10.5.6تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  59من سورة النساء.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

االعتقاد ،المذهب ،الفقه ،التأويل.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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وحدات ومكتسبات وشروحات الصف الحادي عشر ()11
11.1

الدنيا واآلخرة

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «معنى الوجود والحياة»« ،معنى اآلخرة»« ،استقبال اآلخرة»،

و«رسائل من القران :اآليات  157 - 153من سورة البقرة.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث
األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة ،والشعر ،واالبيات الشعرية  ،واألقوال المأثورة ،والعبارات ،والنفائس) المناسبة

لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .11.1.1يدرك أهمية اإليمان باألخرة من أجل إعطاء معنى للحياة.
ً
❖ يتم العمل على إظهار الهدف والغاية من الحياة الدنيوية عن طريق طرح أمثلة من آيات القرآن الكريم.

 .11.1.2يقيم ويشكل عالقة بين الحياة الدنيوية والحياة األخروية.
 .11.1.3يبني مراحل األخرة من خالل اآليات واألحاديث.
❖ يتم تخصيص الحيز للمصطلحات والمفاهيم التالية :الموت ،القبر ،عالم البرزخ ،يوم القيامة ،البعث ،الحشر،
الحساب ،الجنة ،النار (الجحيم).
❖ يتم تناول ومعالجة موضوعات يوم القيامة والبعث من جديد في ضوء من األدلة العقلية والنقلية.

 .11.1.4يشرح باألمثلة الممارسات الدينية المتعلقة بوداع الجنائز.
❖ يتم تخصيص الوقت لشرح موضوعات :وصية الميت وديونه ،التكفين والتجهيز ،صالة الجنازة ،التعزية وقراءة
القرآن الكريم ،الدعاء وتوزيع الخيرات على روح الميت.

❖ تتم اإلشارة على أن المشاركة في صالة الجنازة ،والتعزية هي واجب ديني وإنساني.
❖ يتم تعريف الطالب على عاداتنا وثقافاتنا في وداع الجنائز؛ كما يتم التطرق على العادات المتعلقة بوداع الجنائز
(أركان الوداع إلى لقاء الحق) في الطائفة العلوية البكتاشية.
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 .11.1.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  59من سورة النساء.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)
األخرة ،الوفاة ،الجنازة.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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11.2

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وفقًا للقرآن الكريم

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «شخصية سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم»« ،اتجاه نبوة سيدنا

محمد صلى هللا عليه وسلم»« ،اإلخالص والطاعة لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم» ،و«رسائل من القران :اآليات - 45

 46من سورة األحزاب.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة ،والشعر ،واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .11.2.1يتعرف على شخصية سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم المثالية.
❖ يتم التركيز على إعطاء أمثلة من آيات القرآن الكريم المتعلقة بالجانب البشري لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.
❖ يتم تناول وعرض أمثلة على السمات األخالقية لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.
❖ يتم العمل على إعطاء أنشطة تمكن الطالب من خاللها على تحليل مكانة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
النموذج والقدوة في فهم اإلسالم.

 .11.2.2يشرح مهام سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم المتعلقة بالنبوة.
❖ يتم اإلشارة والتطرق إلى مهام سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم في التبليغ ،والبيان ،والتشريع ،والتمثيل (األمثلة
على فهم واتباع اإلسالم).

 .11.2.3يعلق ويفسر الوالء للنبي وإطاعته انطالق ًا من اآليات واألحاديث.
❖ في سياق مفهوم الحديث والسنة؛ يتم اإلشارة والتطرق إلى أهمية السنة في فهم اإلسالم ،وإلى أهمية محبة النبي
وأهل بيته في ثقافتنا.

❖ يتم سرد الكتب التسعة وأسماء مؤلفيها كمصدر من مصادر الحديث الشريف.

 .11.2.4تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  46 - 45من سورة األحزاب.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

الحديث ،السنة ،األسوة الحسنة ،خاتم النبيين ،الكتب الستة ،الكتب التسعة.
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11.3

بعض المفاهيم في القرآن الكريم

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «الهداية :طريق النور والخالص في اإلسالم»« ،اإلحسان :أن

تعيش وكأنك ترى هللا عز وجل»« ،اإلخالص :الصدق مع هللا عز وجل»« ،التقوى :مراعاة أوامر هللا عز وجل واالبتعاد عن

نواهيه»« ،الصراط المستقيم :الطريق المستوي والمستقيم»« ،الجهاد :بذل النفس في سبيل هللا عز وجل»« ،العمل الصالح:
السلوك الجيد والصحيح والجميل» ،و«رسائل من القران :اآليات  110 - 107من سورة الكهف.

يتم تناول المفاهيم في عموم الوحدة من خالل األخذ بعين االعتبار المعاني المختلفة في القران الكريم.

المكتسبات والشروح
 .11.3.1يفسر ويعقب على بعض المفاهيم الواردة في القرآن الكريم.
❖ يتم تناول وعرض مفهوم الجهاد؛ من خالل األخذ بعين االعتبار المعنى الواسع للكلمة ،ومن دون أن يتم تقييدها

فقط بالحرب ،بل من خالل تناولها من كل أبعادها ،والمعاني التي تضيفها اآليات المكية والمدنية لمفهوم الجهاد.

كما يتم التطرق واإلشارة إلى الحاالت التي تكون فيها فريضة الجهاد ،فرض عين ،والحاالت التي تكون فيها فرض

كفاية .وفي السياق يتم تخصيص الوقت لشرح المفاهيم التالية :الجهد ،الجهاد والبذل ،الدعوة ،التبليغ ،اإلرشاد،

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،القتل/المقاتلة ،والشهادة.

 .11.3.2يدرك أهمية معرفة المفاهيم الواردة في القرآن الكريم في فهم اإلسالم بشكل صحيح.
 .11.3.3تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  110 - 107من سورة الكهف.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

الهداية ،اإلحسان ،اإلخالص ،التقوى ،الصراط المستقيم ،الجهاد ،العمل الصالح ،الشهادة.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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11.4

وصف الوحدة

المسائل المتعلقة بالعقيدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «النهج الفلسفية المتعلقة بالعقيدة»« ،الحركات الدينية الجديدة»،

و«رسائل من القران :اآلية  59من سورة األنعام ،واآلية  27من سورة لقمان.
يتم تناول الموضوعات في عموم الوحدة وفقا ل منظور اإلسالم.

المكتسبات والشروح
 .11.4.1يناقش النهج والمقاربات المتعلقة بالعقيدة.
❖ يتم تخصيص الوقت للوقوف على النهج المتعلقة بالعقيدة؛ مثل التوحيد ،الربوبية ،المادية ،العلمانية ،والجبرية،
واإللحاد ،والفناء .وعندما يتم تناول ومناقشة النهج المتعلقة بالعقيدة ،يتم الوقوف على «مشكلة الشر» ،ويتم اإلشارة
إلى العالقة بين المشكلة وبين النهج المتعلقة بالعقيدة.

 .11.4.2تقييم خصائص التيارات الدينية الجديدة.
❖ يتم إعطاء المجال لشرح الجوانب المشتركة للتيارات الدينية الجديدة ،التي تصنف تحت أسماء مثل «طوائف
األلفية»« ،طوائف القيامة» ،وإعطاء األمثلة الحديثة والحالية على أسباب ظهور هذه الطوائف وانتشارها ،وعلى
مدى انعكاساتها على بلدنا.
❖ تتم اإلشارة والتطرق على اآلثار السلبية الستغالل القيم الدينية؛ ويتم التركيز على األسباب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية لالستغالل الديني .وفي هذا السياق ،تتم اإلشارة إلى الهياكل والجماعات غير القانونية والتمييزية مثل

منظمة غولن.

❖ تتم اإلشارة إلى الجماعات القائمة على العنف مثل داعش ،وإلى اإلرهاب ،وإلى الجماعات غير القانونية والمهمشة،

والتي أضرت بالكثير من الناس الذين يعيشون في هذا العالم ،وفي مقدمتهم الشعوب المسلمة بخطاباتهم وأعمالهم،
وكانوا سببا في تطور التيارات العرقية والعنصرية التي ظهرت في الغرب والقائمة على «الخوف من اإلسالم/معاداة

اإلسالم».

 .11.4.3تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  59من سورة األنعام ،واآلية  27من سورة لقمان.
❖ المكتسبات؛ ي تم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

العقيدة ،االستغالل ،الخوف من اإلسالم.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑

39

11.5

الديانة اليهودية والديانة المسيحية

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «الديانة اليهودية»« ،الديانة المسيحية».
ويتم تناول وعرض الموضوعات في عموم الوحدة بالخطوط العريضة وفقا لمستوى الطالب؛ ويتم تبني أسلوب الموضوعية

والتصوير (وصفي)؛ ويتم العمل على تقديم المفاهيم الخاصة باألديان وقبولها المعرفي .باإلضافة إلى إظهار المناطق التي

نشأت فيها هذه الديانات وانتشرت من على الخريطة.

المكتسبات والشروح
 .11.5.1يلخص عملية نشأة وتطور الديانة اليهودية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الديانة اليهودية :تاريخها ،معتقداتها ،طقوسها ،رموزها،
األماكن المقدسة فيها؛ اللغة العبرية ،إسرائيل ،اليهودية الموسوية؛ مفهوم الكتاب والنبي عند الطوائف اليهودية،
ووضع الديانة اليهودية في أيامنا الحالية .كما تتم اإلشارة إلى موضوع «الصهيونية» أيضا.

 .11.5.2يلخص عملية نشأة وتطور الديانة المسيحية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الديانة المسيحية :تاريخها ،معتقداتها ،طقوسها ،رموزها،
األماكن المقدسة فيها؛ دور القديس بولس في إضفاء الطابع المؤسساتي على الديانة المسيحية وتشكيل مبادئ

االيمان فيها؛ مفهوم الوحي والنبي عند المسيحيين ،الطوائف المسيحية (الكاثوليك ،األرثوذكس ،البروتستانت) .كما

تتم اإلشارة إلى «التيارات اإلنجيلية» بشكل مختصر أيضا.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

الكتاب المقدس ،العهد القديم ،العهد الجديد ،الكنيس ،الثالوث ،الصليب ،الكنيسة ،المعمودية ،الطقوس ،السر.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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وحدات ومكتسبات وشروحات الصف الثاني عشر ()12
12.1

اإلسالم والعلم

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «العالقة بين الدين والعلم»« ،تطور العلم والفكر في الحضارة

اإلسالمية»« ،المؤسسات التعليمية البارزة في الحضارة اإلسالمية»« ،األعمال الرائدة والنوعية للمسلمين في مجال العلوم»،
و«رسائل من القران :اآليات  28 - 27من سورة فاطر.

ووفقا لخصائص المواضيع الواردة في الوحدات ،يمكن االستفادة واالستعانة باآليات واألحاديث بالدرجة األولى ،وبالتراث

األدبي بشقيه اللفظي والكتابي مثل (القصة ،والشعر ،واالبيات الشعرية) المناسبة لمستوى النصوص والمواضيع.

المكتسبات والشروح
 .12.1.1يناقش العالقة بين الدين والعلم.
❖ يتم تقديم أمثلة من اآليات واألحاديث التي تحض وتشجع على نيل العلم.

 .12.1.2تقييم عملية تطور العلم والفكر في الحضارة اإلسالمية.
 .12.1.3يتعرف على المؤسسات العلمية والتعليمية البارزة في الحضارة اإلسالمية.
❖ يتم االقتصار في شرح المؤسسات على :الجامع ،المسجد ،المدارس االبتدائية ،المدارس المتوسطة والعليا ،دار
القراء ،دار الحديث ،بيت الحكمة ،المكتبة ،غرف المراقبة ،المستشفيات.

 .12.1.4يصنف األعمال النوعية التي قام بها المسلمون في مجال العلوم.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح األعمال البارزة والنوعية التي قام بها المسلمون في مجال العلوم منذ العصور

القديمة وحتى يومنا الحاضر مثل( :اللغة ،الفقه ،علم ال كالم ،التفسير ،الحديث ،التاريخ ،الفلسفة ،الجغرافيا ،الطب،
علم الفلك ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء) بالخطوط العريضة ،كما تتم اإلشارة إلى مدى تأثير هذه الدراسات

واألعمال على تطور العلوم عند الحضارات األخرى.

 .12.1.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  28 – 27من سورة فاطر.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

العلم ،العلوم ،العالم ،الباحث.
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12.2

اإلسالم في األناضول

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «دخول األتراك في اإلسالم»« ،بعض الشخصيات المؤثرة في

تكوين الفهم لإلسالم لدى شعبنا» ،و«رسائل من القران :اآلية  69من سورة النساء.

يتم تخصيص المجال في عموم الوحدة؛ لشرح اإلسهامات التي قدمها الشخصيات الواردة في تكوين فهمنا الديني وفي تكوين

ثقافتنا ،من دون الدخول بالتفاصيل الزمنية.

المكتسبات والشروح
 .12.2.1يشرح عملية تحول األتراك إلى اإلسالم.
❖ تتم اإلشارة بشكل مختصر إلى دور الرباط ،والفتوة ،والتشكيالت األخوية في نشر اإلسالم في خراسان،
واألناضول ،ودول البلقان.

 .12.2.2يتعرف على بعض الشخصيات التي كان لها تأثير في تكوين فهمنا الديني وثقافتنا.
❖ تتم اإلشارة إلى ا لشخصيات التي كان لها دور في تكوين الفهم الديني وفي تكوين ثقافتنا؛ مثل :أبو حنيفة ،جعفر

الصادق ،الماتريدي ،الشافعي ،األشعري ،أحمد يسوي  ،موالنا جالل الدين الرومي ،آهي ايفران ،الولي حج بيكتاش،

يونس ايمره ،ساري صلتوك ،الولي حج بيرم ،وذلك وفقا لمستوى الطالب.

❖ تتم اإلشارة إلى أن الشخصيات التي كان لها دور في تكوين فهمنا الديني وثقافتنا تعتبر من قيمنا المشتركة.

 .12.2.3تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  69من سورة النساء.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،
وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

العالم ،الفقيه ،التصوف ،الولي.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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12.3

التأويالت الصوفية في الفكر اإلسالمي

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «تشكل الفكر الصوفي»« ،البعد األخالقي للفكر الصوفي»،
«التأويالت الصوفية التي أثرت على ثقافتنا» ،و«رسائل من القران :اآلية  10من سورة الحجرات.

يتم تناول وعرض التأويالت الصوفية في الفكر اإلسالمي في عموم الوحدة؛ بأسلوب موضوعي وتصويري  /وصفي ،ومن

دون الدخول في التفاصيل وذلك بما يتناسب مع مستوى الطالب .ويتم التأكيد على أن أشكال التأويالت والتفسيرات الصوفية

التي ظهرت قد شكلت حالة من اإلثراء والغنى في فهم الدين .ولذلك ،فإنه ينبغي علينا احترام األفكار والتأويالت المختلفة.

المكتسبات والشروح
 .12.3.1تقييم عملية تشكل الفكر الصوفي لدى الفكر اإلسالمي.
 .12.3.2يدرك أهمية البعد األخالقي في الفكر الصوفي.
❖ تتم اإلشارة إلى مكانة مفهوم الحشمة واإلنسان الكامل في الفكر الصوفي.

 .12.3.3يتعرف على بعض التفسيرات الصوفية التي أثرت على ثقافتنا.
❖ يتم تخصيص الوقت لشرح الموضوعات التالية :اليسوية ،القادرية ،الرفاعية ،المولوية ،النقشبندية ،والبكتاشية
العلوية.

 .12.3.4يتعرف على المفاهيم األساسية وأركان الطائفة البكتاشية العلوية.
❖ يتم تخصيص الوقت لشرح المواضيع التالية :التجمع (المجلس) ومكان التجمع ،المصاحبة ،ومساءلة حق العباد

والرضى ،الخدمات االثنا عشر المقدمة في التجمعات ،السماح ،والدعاء أو اإلنشاد الجماعي ،صيام خضر وشهر

محرم.

في هذا السياق؛
❖ يتم تخصيص الوقت لتقديم نبذة عن الولي حج بكتاش ،وشرح دور حج بكتاش في تشكيل الطريقة البكتاشية،

وتطور العلوية« ،ثقافة النار»« ،يدا بيد ،وإق ار ار للحق»« ،األبواب األربعة ،والمقامات األربعين» في العلوية

البكتاشية .كما تتم اإلشارة إلى أن مفهوم المصاحبة في الطريقة البكتاشية يطلق عليها أيضا مفهوم «اإلقرار
واالستحواذ» ،وهذا المفهوم يستند إلى مفهوم التآخي بين المهاجرين واألنصار الواردة في التاريخ اإلسالمي.

❖ يوصف مكان التجمع ألداء أركان شعائر المجلس؛ «مكان أركان الطريق ،اآلداب» .وفي الطريقة البكتاشية

يستخدمون مفهوم «بيت الساحة» بدال من مفهوم مكان التجمع .كما يتم التطرق إلى «ال ترفع التجمع عن
المواظبة (اإلدمان)»« ،ال تنزل التجمع من الضيق» ،و«تجمع الدرويش موسى» .ويتم تخصيص الوقت لعرض
صور عن أداء الشعائر في التجمعات ،وأماكن التجمع.
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❖ تتم اإلشارة إلى أنه في الطريقة البكتاشية يتم البدء بالدعاء بلفظ «باسم الشاه» ،وعند النهاية يختمون بلفظ «هللا
هللا» .وفي موضوع األدعية والصلوات الجماعية يقرأون «دعاء اللقمة».

 .12.3.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية  10من سورة الحجرات.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،

يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

التصوف ،األدب ،الولي ،المرشد ،اإلنسان الكامل ،األركان ،السماع.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
12.4

المسائل الدينية المستجدة

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «المبادئ واألساليب األساسية في حل المسائل الدينية»« ،المسائل
المتعلقة بالحياة االقتصادية»« ،المسائل المتعلقة بالغذاء واإلدمان»« ،المسائل المتعلقة بالطب والصحة» ،و«رسائل من

القران :اآليات  152 - 151من سورة األنعام.

عند تناول المواضيع الواردة في عموم الوحدة ،يتم إيالء االهتمام على النهج المتبعة في المجلس األعلى للشؤون الدينية.

المكتسبات والشروح
 .12.4.1يحلل المبادئ واألساليب األساسية المتبعة في حل القضايا والمسائل الدينية.
❖ يتم التأكيد على أن المبادئ واألساليب المقترحة في حل القضايا الدينية المستجدة ،ينبغي أال تتعارض مع المبادئ

واألحكام األساسية التي أجمع عليها علماء اإلسالم ،وهذه المقترحات ينبغي أيضا أال تتعارض مع بعض األحكام
القطعية التي تسمى بـ «الضرورات الدينية (األحكام المعلومة في الدين بالضرورة».

❖ يتم التركيز على أن الغرض األساسي من الحلول والمقترحات التي يقدمها اإلسالم هو أن يضمن للناس سالمة
الحياة ،وال نسل ،والعقل ،والمال ،والدين (الكليات/الضروريات الخمس).

❖ تتم اإلشارة إلى أال تتعارض مقترحات الحل مع الفطرة ،أي التوازن الذي وضعه الخالق ،أو أال تعارض الخلق،
وأال تنتهك وتخل بالقيم األخالقية األساسية.

❖ عند تناول ومعالجة المشكالت؛ يتم الوقوف على أهمية عرض تلك المشاكل على مختلف مجاالت الخبرة ،والعقل
الجماعي وعدم التفرد بالرأي.
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 .12.4.2يعلق على الضوابط األخالقية المتعلقة بالحياة االقتصادية في اإلسالم.
❖ يتم تناول موضوعات مفهوم الملكية في اإلسالم ،نظرة اإلسالم إلى مشكلة الفقر ،والمبادئ التي وضعها اإلسالم
من أجل حل مشكلة الفقر.

❖ يتم تخصيص الوقت لشرح حقوق العمال وحقوق أرباب العمل اإلسالم .كما تتم اإلشارة إلى «الحياة اآلمنة» في
سياق الحديث عن «الصحة والسالمة المهنية».

 .12.4.3يشرح المبادئ الدينية واألخالقية في موضوع الغذاء واإلدمان.
❖ ضمن نطاق األطعمة واألشربة :يتم التأكيد على أن مساحة الحرام مقيدة وضيقة ،ومساحة الحالل واسعة
وعريضة ،بموجب القاعدة الفقهية «األصل في األشياء اإلباحة».

❖ يتم إعطاء أمثلة على األطعمة واألشربة المحرمة وفقا للدين اإلسالمي.
❖ يتم إعطاء وذكر األدلة المتعلقة بتحريم بعض األطعمة واألشربة والحكمة من ذلك.
❖ تتم اإلشارة والتطرق على تأثيرات األطعمة واألشربة المعدلة وراثيا على جسم اإلنسان والصحة الروحية والعقلية.
❖ يتم إعطاء وذكر العادات الضارة التي تسبب اإلدمان لإلنسان؛ مثل تعاطي المخدرات ،وتناول الكحول ،والتدخين،
ولعب القمار.

 .12.4.4يعلق على بعض المسائل الصحية والطبية في إطار الضوابط الدينية واألخالقية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية؛ بما يتناسب مع مستوى الطالب ،ومن دون الخوض في
التفاصيل :التشريح ،والقتل الرحيم ،ونقل األعضاء ،والتبرع بالدم ،والتداوي بالمواد المحرمة ،واالنتحار.

 .12.4.5تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات  152 – 151من سورة األنعام.
❖ المكتسبات؛ يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني القرآن الكريم،

وعلى فهم القرآن وتفسيره ،وعلى تحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم الواردة في اآليات .وفي هذا السياق،
يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل (أسباب النزول ،والمواضيع الرئيسية) وذلك وفقا لمستوى الطالب.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

اإلجماع ،الحالل ،الحرام ،المكروه ،المباح.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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12.5

الديانات الهندية والصينية

وصف الوحدة

يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ «الهندوسية»« ،البوذية»« ،الكونفوشيوسية»« ،الطاوية».
ويتم تناول وعرض الموضوعات في عموم الوحدة بالخطوط العريضة وفقا لمستوى الطالب؛ ويتم تبني أسلوب الموضوعية

والتصوير (وصفي)؛ ويتم العمل على تقديم المفاهيم الخاصة باألديان وقبولها المعرفي .باإلضافة إلى إظهار المناطق التي

نشأت فيها هذه الديانات وانتشرت من على الخريطة.

المكتسبات والشروح
 .12.5.1يلخص عملية نشأة وتطور الهندوسية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الهندوسية  :تاريخها ،معتقداتها ،طقوسها ،رموزها ،األماكن
المقدسة فيها.

 .12.5.2يلخص عملية نشأة وتطور البوذية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في البوذية :تاريخها ،معتقداتها ،طقوسها ،رموزها ،األماكن
المقدسة فيها.

 .12.5.3يلخص عملية نشأة وتطور الكونفوشيوسية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الكونفوشيوسية :تاريخها ،معتقداتها ،طقوسها ،رموزها،
األماكن المقدسة فيها.

 .12.5.4يلخص عملية نشأة وتطور الطاوية.
❖ يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الطاوية  :تاريخها ،معتقداتها ،طقوسها ،رموزها ،األماكن
المقدسة فيها.

المصطلحات الرئيسية (المفتاحية)

المختلط ،التناسخ ،التقمص.

●▬▬▬▬▬●▬▬▬▬๑۩۩๑
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الجمهورية التركية
وزارة التربية الوطنية
ثانوية األئمة والخطباء لألناضول
جدول الدروس األسبوعي
)تطبق على جميع مستويات الصفوف اعتبارً ا من السنة الدراسية (2019-2018
الصف
12

الصف
11

الصف
10

الصف
9

الدروس

-

2

2

2

2

-

-

-

التاريـخ
تاريخ ثورة جمهورية تركيا وأَ َتا ُتورك

-

-

2

2

الجغرافيا

-

-

6

6

الرياضيات

-

-

2

2

الفيزياء

-

-

2

2

الكيمياء

-

-

2

2

علم األحياء

-

2

2

-

الفلسفة

2

2

2

5

اللغة االجنبية

1

1

1

2

الموسيقى  /الفنون البصرية  /التربية البدنية والرياضة

-

-

-

1

-

-

3

4

المعلومات الصحية وثقافة المرور
)*( اللُّغة العربيّة

10

12

29

33

3

4

4

5

)*( القرآن الكريم

3

3

-

-

)*( اللغة العربية المهنية

-

-

-

1

المعلومات الدينية األساسية

-

-

2

-

السيرة النبوية

-

-

2

-

علم الفقه

-

2

-

-

علم التفسير

2

-

-

-

)*( تاريخ األديان

-

-

2

-

علم الحديث

-

1

-

-

علم العقائد

2

-

-

-

علم الكالم

-

2

-

-

فن الخطابة والممارسة المهنية

2

-

-

-

الثقافة اإلسالمية وحضارتها

-

-

1

-

)*( اللغة العثمانية التركية

12

12

11

6

المجموع

18

16

-

-

مجموع ساعات الدروس االختيارية
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) (1قراءات الفقه
) (1قراءات التفسير
) (1نصوص الحديث
) (1األخالق اإلسالمية
) (1تاريخ العلوم االسالمية علوم اإلسالمية االساسية
) (2تقنيات قراءة القرآن
) (2اللغة العربية)النصوص والمكالمة(
) (1الممارسة المهنية
) (1تاريخ اإلسالم
) (1األخالق وثقافة التصوّ ف
) (1الموسيقى الدينية
العربي
( )1حسن الخط
الفنون اإلسالمية
األبرو
) (1فن
التركية
) (1فن التذهيب
) (2اللغة التركية وأدبها
) (1اسلوب الكالم والخطابة
اللغة والتعبير
) (3اللغة العثمانية التركية
) (2الرياضيات األساسية االختيارية
) (2الرياضيات االختيارية
) (2الفيزياء االختياري
الرياضيات والعلوم
) (2الكيمياء االختياري
العلمية
) (2علم األحياء االختياري
) (1علم الفلك والفضاء
) (3تاريخ الرياضيات وتطبيقاتها
) (3تاريخ علوم الطبيعة وتطبيقاتها
) (1التاريخ االختياري
) (1تاريخ التركي والعالمي المعاصر
) (1تاريخ الثقافة التركية وحضارتها
) (2الجغرافيا االختيارية
) (3دراسات العلوم االجتماعية
) (1علم النفس
) (2علم اإلجتماع
) (1علم المنطق العلوم اإلجتماعية
) (1نظرية المعلومات
) (1الديمقراطية وحقوق اإلنسان
) (1التشغيل
) (1اإلقتصاد
) (1ريادة األعمال
) (1علم اإلدارة
) (1العالقات الدولية
) (3اللغة األجنبية االختيارية األولى
اللغات األجنبية
)**( ) (4اللغة األجنبية االختيارية الثانية
) (2آداب اللغة االجنبية
وأدبها
) (2اللغة الفارسية
) (2التربية البدنية االختيارية والرياضة
الرياضة والنشاط
) (2النشاط االجتماعي
) (3الفنون البصرية االختيارية
) (3الموسيقى االختيارية
) (1تاريخ الفن
) (3الدراما
) (2علم الحاسوب
) (1إعداد المشروع
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االجتماعي

الفنون الجميلة
عالم اإلتصاالت
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) (2ألعاب القوى
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) (3الرياضات الفردية
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) (2نظرية الموسيقى الغربية وتطبيقها

)(1التدريب الصوتي الفردي
) (1الموسيقى المدعم بالتكنولوجيا
) (3تعليم العزف
) (3الموسيقى الدينية
) (1ثقافة الموسيقى
) (1البيانو

) (3نظرية الموسيقى التركية الشعبية وتطبيقها

)(3الموسيقى التركية ،نظريتها وأساليبها
) (1تاريخ الموسيقى التركية

) (3نظرية الموسيقى التركية الفنية وتطبيقها

) (4رسم زخرفي
) (4فن األبرو
) (1علم التجميل
) (1اَ ْلرَ سْ ُم ا ْل َب َيانِى الرقمي
) (1التصوير

) (3الفنون التركية التقليدية ،منمنمة

) (1تصميم اَ ْلرَ سْ ُم ا ْل َبيَانِى
)(4حسن الخط
الفنون البصرية
) (2أنواع حسن الخط
التقليدية والمعاصرة
)(1فن الخط
)(1تعليم المتحف
)(1علم الكتابات القديمة
)(1تعليم الفن األساسي
) (4فن التذهيب
) (1تاريخ الفن التركي اإلسالمي
) (2ورشة فنية ثنائية األبعاد
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الموسيقى
وفن الموسيقى
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) (2ورشة فنية ثالثية األبعاد

)(3الصور الخيالية
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