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1. الربامج التعليمّية لوزارة الرتبي�ة والتعليم الرتكّية

ــر يف  ــكار والتطوي ــع، واالبت ــرد واملجتم ــّرة للف ــات املتغ ــا، واالحتياج ــوم والتكنولوجي ــع يف العل ــّر الرسي إن التغ
نظريــات ومناهــج التدريــس والتعّلــم، قــد أّثــرت 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 الدراســّية التــي ســتعمل عــى تربيــة وتثقيــف األفــراد هبــذا 
النســيج النوعــي ذي البنيــة البســيطة املفهومــة، اهلادفــة إىل توفــر القيمــة واملهــارة، واملنتبهــة للفــوارق الفرديــة، بــدالً مــن 
وقصــدا هلــذه الغايــة، فقــد تــم مــن أحــد اجلوانــب تضمــن املكتســبات  البنيــة التــي تنقــل املعلومــات الصلــدة املجــّردة. 
واإليضاحــات املتكــّررة بنهــج التفكــر التتابعــي، عــى املســتوى املعــريّف للصــف الــدرايّس، ومســتوى موضــوع الــدرس 
املتنــوع، وتــم مــن اجلانــب اآلخــر تضمــن املخرجــات التعليمّيــة املســتهدفة الكتســاب شــامل متكامــل يف دفعــة واحــدة، 
ويف كال املجموعتــن ترتبــط االختصاصــات والتصانيــف يف املكتســبات واإليضاحــات، بطبيعــة قــادرة متمكنــة، عرصيــة 
ــرة  ــرد، ذو بص ــح متج ــون واض ــة، بمضم ــة التعليمّي ــن العملّي ــاة ضم ــع احلي ــة م ــم العالق ــة، تقي ــارية مقبول ــة، س مواكب
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 املعرفّيــة، 
تضمــن التعليــم اهلــادف الدائــم، متامســكة وذات ترابــط مــع التعليــم الســابق، متكاملــة مــع قيــم االختصاصــات األخــرى 

وقناعــات احليــاة املعــارصة يف إطــار املهــارات والقــدرات.

1.1. األهداف املنشودة للربنامج التعلييّم

ــّم إعــداد املناهــج الدراســّية وفقــا ألحــكام املــادة 2 مــن قانــون التعليــم األســايّس الرتكــّي رقــم 1739 ومطابقــا  يت
ــع مــا جيــرى  ــي الرتكــّي«، حيــث يوجــه مجي ــم الوطن ــادئ األساســّية للتعلي ــي »و« املب ــم الوطن »األهــداف العامــة للتعلي
مــن الدراســات مــع برامــج التدريــس والتعّلــم للوصــول لألهــداف التاليــة بشــكل يتمــم مســتويات التعليــم التمهيــدي 

واالبتدائــي واملتوســط معــا:

ــة  ــة والعاطفي ــة والعقلي ــم البدني ــر جماالهت ــى تطوي ــة ع ــل املدرس ــا قب ــم م ــوا تعلي ــن أكمل ــالب الذي ــجيع الط )1( تش
ــة، ــة الفردي ــات التنمي ــر إىل عملي ــات النظ ــع التف ــة م ــة صحي بطريق

)2( يضمــن للطلبــة الذيــن أكملــوا املرحلــة االبتدائيــة أن يصــروا أفــرادا يقــودون حيــاة ســليمة، مناســبة لتنوعهــم 
الفــردي اجلوهــري ومســتواهم يف التطــور، يف إطــار مــن إدراك الــذات والتكامــل األخالقــّي، ويمتلكــون الثقــة يف النفــس 
ــابية  ــة واحلس ــارات اللفظي ــة، وامله ــم اليومّي ــه حلياهت ــذي حيتاجون ــايس ال ــريّف األس ــتوى املع ــذايت، واملس ــاط ال واالنضب
ــكل  ــذا بش ــتخدمون كل ه ــاميل، و يس ــس اجل ــاب احل ــة واكتس ــارات االجتامعّي ــة، وامله ــل واملعرف ــامل العق ــارات إع ومه

ــر وموهــوب، قدي
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ــة  ــن املرحل ــبة م ــم املكتس ــورون كفاءاهت ــم يط ــورة جتعله ــطة، بص ــة املتوس ــن املرحل ــالب املتّم ــن للط ــام يضم )3( ك
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 األساســّية ومتمكنن مــن التعبر.

)4( ويضمــن للطلبــة املكملــن للمرحلــة الثانويــة، بصــورة يطــورون هبــا مكتســبات قدراهتــم يف املرحلتــن االبتدائيــة 
ــامهون  ــته، ويس ــن معايش ــاة يمك ــط حي ــا إىل نم ــة، وحيولوهن ــم الوطني ــة وقناعاهت ــم الروحي ــون قيمه ــطة، ويتبن واملتوس
كمواطنــن منتجــن وفاعلــن يف النهضــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافّيــة 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.

1.2. رؤيتن�ا من خالل الربامج التعليمّية 

يرتبــى ضمــن الغايــات األساســّية لنظــام التعليــم لدينــا أفــراٌد هلــم املعرفــة واملهــارة والســلوكيات التــي تتكامــل مــع 
قيمنــا وقدراتنــا، وبينــام نحــاول إكســاب أبنائنــا الطلبــة املهــارات واملعرفــة والســلوكيات مــن خــالل براجمنــا التعليمّيــة، 
ــي  ــا الت ــا وقناعاتن ــلوك. إن قيمن ــارة والس ــة وامله ــن املعرف ــل ب ــات وص ــاق وحلق ــل كآف ــا تعم ــا وكفاءاتن ــإن قيمن ف
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 والتعّلــم، فإهنــا الوســائل واملحافــل إلبــراز قيمنــا 
وكفاءاتنــا التــي جتعلنــا عــى مــا نحــن عليــه اليــوم؛ والتغــّر أمــر عــارض يف صياغتــه املرئّيــة ضمــن ظــروف أيامنــا، وهلــذا 

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

1.1.1. قيـمنا وقـناعاتـنا

قيمنــا وقناعاتنــا هــي جممــوع املبــادئ التــي تصــوغ منظورنــا املتطّلــع مــن خــالل الرامــج التعليمّيــة، جذورهــا نابتــة 
يف تقاليدنــا وماضينــا، وجذعهــا وأغصاهنــا تتغــذى مــن هــذه اجلــذور، وهتــب وتتمــدد يف حارضنــا ومســتقبلنا، فقيمنــا 
ــا  ــات حياتن ــور جمري ــن عب ــا م ــي متكنن ــدرة الت ــوة والق ــع الق ــّية،هي منب ــانية األساس ــامت اإلنس ــن الس ــكل م ــي تتش الت
الروتينيــة، والتعامــل حيــال مــا يطــرأ لنــا مــن مشــكالت، إهنــا حقيقــة ال تقبــل اجلــدل أّن مســتقبل املجتمــع معقــود عــى 
اإلنســان املتبنــي لقيمــه واملســتند لقناعاتــه والباعــث الــروح بقدراتــه اململوكــة لــه هبــذه القيــم والقناعــات، فــإن نظامنــا 
التعليمــّي ينطلــق مــن هــذا الســياق هبــدف إكســاب أفــراده القــدرة عــى اختــاذ القــرار األخالقــي الصائــب وإظهــار ذلــك 
ــة  ــة تكتســب بعــض املعرفــة واملهــارات الســلوكيات املعين ــم ليــس جمــرد بني يف ترصفاهتــم وســلوكياهتم. إن نظــام التعلي
ــة، بــل إن وظيفتــه األصليــة هــي تربيــة أفــراد يتبنــون القيــم والقناعــات األساســّية؛  الناجحــة مــن وجهــة نظــر أكاديمّي
ــه ومناهجــه  ــد وســلوكياهتم، وحيقــق النظــام التعليمــّي وظيفت ــل اجلدي ــم وعــادات اجلي ــر عــى قي ــن مــن التأث أي يتمّك
الدراســّية يف إطــار هــدف اكتســاب القيــم والقناعــات بــام يشــمل ذلــك، الرامــج التعليمّيــة، إن برامــج التعليــم تصــوغ 
ــش  ــى هام ــي ع ــطة الت ــة، واألنش ــائل التعليمّي ــر األدوات والوس ــم وتوف ــة التعلي ــاخ وبيئ ــع من ــّية وتصن ــج الدراس املناه

اجلمهورية الرتكّية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

6

1. الربامج التعليمّية لوزارة الرتبي�ة والتعليم الرتكّية

ــر يف  ــكار والتطوي ــع، واالبت ــرد واملجتم ــّرة للف ــات املتغ ــا، واالحتياج ــوم والتكنولوجي ــع يف العل ــّر الرسي إن التغ
نظريــات ومناهــج التدريــس والتعّلــم، قــد أّثــرت 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 الدراســّية التــي ســتعمل عــى تربيــة وتثقيــف األفــراد هبــذا 
النســيج النوعــي ذي البنيــة البســيطة املفهومــة، اهلادفــة إىل توفــر القيمــة واملهــارة، واملنتبهــة للفــوارق الفرديــة، بــدالً مــن 
وقصــدا هلــذه الغايــة، فقــد تــم مــن أحــد اجلوانــب تضمــن املكتســبات  البنيــة التــي تنقــل املعلومــات الصلــدة املجــّردة. 
واإليضاحــات املتكــّررة بنهــج التفكــر التتابعــي، عــى املســتوى املعــريّف للصــف الــدرايّس، ومســتوى موضــوع الــدرس 
املتنــوع، وتــم مــن اجلانــب اآلخــر تضمــن املخرجــات التعليمّيــة املســتهدفة الكتســاب شــامل متكامــل يف دفعــة واحــدة، 
ويف كال املجموعتــن ترتبــط االختصاصــات والتصانيــف يف املكتســبات واإليضاحــات، بطبيعــة قــادرة متمكنــة، عرصيــة 
ــرة  ــرد، ذو بص ــح متج ــون واض ــة، بمضم ــة التعليمّي ــن العملّي ــاة ضم ــع احلي ــة م ــم العالق ــة، تقي ــارية مقبول ــة، س مواكب
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 املعرفّيــة، 
تضمــن التعليــم اهلــادف الدائــم، متامســكة وذات ترابــط مــع التعليــم الســابق، متكاملــة مــع قيــم االختصاصــات األخــرى 

وقناعــات احليــاة املعــارصة يف إطــار املهــارات والقــدرات.

1.1. األهداف املنشودة للربنامج التعلييّم

ــّم إعــداد املناهــج الدراســّية وفقــا ألحــكام املــادة 2 مــن قانــون التعليــم األســايّس الرتكــّي رقــم 1739 ومطابقــا  يت
ــع مــا جيــرى  ــي الرتكــّي«، حيــث يوجــه مجي ــم الوطن ــادئ األساســّية للتعلي ــي »و« املب ــم الوطن »األهــداف العامــة للتعلي
مــن الدراســات مــع برامــج التدريــس والتعّلــم للوصــول لألهــداف التاليــة بشــكل يتمــم مســتويات التعليــم التمهيــدي 

واالبتدائــي واملتوســط معــا:

ــة  ــة والعاطفي ــة والعقلي ــم البدني ــر جماالهت ــى تطوي ــة ع ــل املدرس ــا قب ــم م ــوا تعلي ــن أكمل ــالب الذي ــجيع الط )1( تش
ــة، ــة الفردي ــات التنمي ــر إىل عملي ــات النظ ــع التف ــة م ــة صحي بطريق

)2( يضمــن للطلبــة الذيــن أكملــوا املرحلــة االبتدائيــة أن يصــروا أفــرادا يقــودون حيــاة ســليمة، مناســبة لتنوعهــم 
الفــردي اجلوهــري ومســتواهم يف التطــور، يف إطــار مــن إدراك الــذات والتكامــل األخالقــّي، ويمتلكــون الثقــة يف النفــس 
ــابية  ــة واحلس ــارات اللفظي ــة، وامله ــم اليومّي ــه حلياهت ــذي حيتاجون ــايس ال ــريّف األس ــتوى املع ــذايت، واملس ــاط ال واالنضب
ــكل  ــذا بش ــتخدمون كل ه ــاميل، و يس ــس اجل ــاب احل ــة واكتس ــارات االجتامعّي ــة، وامله ــل واملعرف ــامل العق ــارات إع ومه

ــر وموهــوب، قدي
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الــدرس، ناظــرة بعــن االعتبــار لــكل عنــارص النظــام كالترشيعــات ونحــوه، يف الرامــج التعليمّيــة 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 التعليمّيــة، وهــي موجــودة حــارضة 

ــا الدراســّية وكل وحداهتــا وجزئياهتــا. يف كل واحــدة مــن براجمن

إن »القيــم اجلذريــة« يف املناهــج الدراســّية هــي: العدالــة، والصداقــة، واألمانــة، وضبــط النفــس، والصــر، واالحــرتام، 
واحلــب، واملســؤولية، والوطنيــة، و حــب عمــل اخلــر واملســاعدة، هــذه القيــم واملقومــات ســوف تنهــض للحياة، بنفســها 
وبعالقتهــا أيضــا مــع القيــم املندرجــة املتعّلقــة هبــا والقيــم األخــرى األصيلــة كلهــا يتــّم تناوهلــا معــا عــر عمليــة التعليــم 

والتعّلــم .

1.1.2. أنشطتـنا وفعالياتـنا

هيــدف نظامنــا التعليمــّي إىل تربيــة األفــراد عــى حيــازة خصائــص املعرفــة واملهــارات والســلوكيات التــي تتكامــل مــع 
ــر  ــسِّ احلاجــة للمعاي ــدويل كذلــك، يف أَم ــي واملســتوى ال ــة عــى املســتوى الوطن ــا الطلب ــاءات، فأبناؤن القــدرات والكف
التــي أقرهــا إطــار » اهليــكل التأهيــي الرتكــّي« )TYÇ( يف حياهتــم الشــخصية واالجتامعيــة واألكاديميــة واملهنيــة، وحيــدد 

)TYÇ( » اهليــكل التأهيــي الرتكــّي« ثامنيــة كفــاءات رئيســية وحيددهــا عــى النحــو التــايل:

)1( التواصــل باللغــة األم: التعبــر عــن املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهيًا وكتابيــًا 
)االســتامع والتحــدث والقــراءة والكتابــة(؛ فالتعليــم والتعّلــم، أمــر كائــن وموجــود يف مــكان العمــل والبيــت وأماكــن 

الرتفيــه يرتبــط بــكل أنــواع التفاعــل اللغــوي املالئــم واخلــالق بــكل أشــكاله االجتامعّيــة والثقافّيــة.

ــة األم يف  ــدى اللغ ــل ل ــّية يف التواص ــارة األساس ــاد امله ــى أبع ــز ع ــه يرتك ــة: يف أغلب ــات األجنبّي ــل باللغ )2( التواص
مشــاركة املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهيًا وكتابيــًا )االســتامع والتحــدث والقــراءة 
والكتابــة( بحســب رغبــة الفــرد واحتياجاتــه؛ مثــل التعليــم والتعّلــم، ومــكان العمــل والبيــت وأماكــن الرتفيــه مســتندا 

ــة املوافقــة. ــة واالجتامعي ملهــارة التفســر والتعبــر واإلفهــام املرتبطــة بالســياقات الثقافّي

فالتواصــل باللغــات األجنبيــة، رضوري ملهــارات الوســاطة والتفاهــم بــن الثقافــات، ويظهــر يف هــذا الشــأن تفــاوت 
كبــر، باختــالف مســتوى قــدرات الفــرد، وخيتلــف بحســب طبيعــة اخللفيــة االجتامعّيــة والثقافّيــة للفــرد، وبيئتــه املحيطــة 
واحتياجاتــه، وخيتلــف باختــالف وحجــم اهتامماتــه املتعّلقــة باالســتامع والتحــدث والكتابــة والقــراءة كــام ختتلــف بــن 

اللغــات ذاهتــا مــن لغــة ألخــرى.

)3( الكفــاءة يف علــوم الرياضيــات والكفــاءات األساســّية يف العلــوم / التكنولوجيا: الكفــاءة يف احلســاب والرياضيات 
هــي تطــور وتطبيــق يف نمــط التفكــر الريــايض ألجــل حــل سالســل املشــكالت التــي تواجهنــا يف احليــاة اليومّيــة، يتــّم 

الرتكيــز فيهــا عــى عمليــة وأنشــطة ومعرفــة مبنيــة عــى مهــارات حســابية ســليمة.

ــر  ــر )التفك ــات يف التفك ــاليب الرياضي ــات أس ــف درج ــتخدام خمتل ــارة اس ــة إرادة ومه ــاءة الرياضي ــن الكف تتضم
ــداول(. ــومات واجل ــال والرس ــامذج واخلي ــغ والن ــة )الصي ــروض التقديمي ــكاين( ويف الع ــي وامل املنطق
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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.

والكفــاءة يف العلــوم والتكنولوجيــا تشــمل قــوة مفهــوم املســؤولية ومواطنــة الفــرد كل فــرد، والتغــّرات املتولــدة عــن 
النشــاطات البرشيــة.

ــة يف  ــاالت املعلوماتي ــا االتص ــدي لتكنولوجي ــن والنق ــتخدام اآلم ــي االس ــوم يغط ــي مفه ــة: وه ــاءة الرقمي )4( الكف
العمــل واحليــاة اليومّيــة والتواصــل، وهــذه الكفــاءة تدعــم قطعــا ســبل املهــارات األساســّية مثــل الوصــول للمعلومــات، 
ــرشاء،  ــع وال ــيب يف البي ــتخدام احلواس ــا، واس ــا وتقديمه ــا، وعرضه ــا وتوليده ــا، وإنتاجه ــات، وحفظه ــم املعلوم وتقيي
ــل  ــة التواص ــت وإقام ــائط اإلنرتن ــتخدام وس ــرتكة باس ــة واملش ــبكات العام ــى الش ــهام ع ــم اإلس ــة إىل تقدي باإلضاف

ــرتوين. اإللك

ــم واإلرصار عليــه حتــى يتمّكــن الفــرد مــن  ــم :  إهنــا قــدرة الفــرد الذاتيــة عــى متابعــة التعّل )5( القــدرة عــى التعّل
تنظيــم نشــاطه التعليمــّي الفــردي أو اجلامعــي، بــام يف ذلــك إدارة الوقــت واملعرفــة الفعالــة، وتشــمل هــذه الكفــاءة، قــدرة 
الفــرد عــى إدراك احتياجــات وعمليــات التعّلــم 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 التعّلــم الســابقة وخــرات احليــاة الســتخدام وتطبيــق املعرفــة واملهــارات يف جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات، 

مثــل البيئــة املنزليــة ومواقــع العمــل وأماكــن التعليــم والتدريــب.

ــخصية  ــة الش ــدرات الذاتي ــى الق ــاءات ع ــذه الكف ــوي ه ــي: حتت ــب االجتامع ــة واجلان ــة باملواطن ــاءة املتعّلق )6( الكف
وقــدرات التعامــل مــع األفــراد اآلخريــن، وقــدرات التعايــش بــن الثقافــات، وتتيــح لألفــراد إمكانيــة املشــاركة الفعالــة 
والبنــاءة يف املجتمــع واحليــاة العملّيــة 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 املتعّلقــة باملواطنــة جتهــز األفــراد 
ألجــل املســامهة التامــة يف احليــاة املدنيــة املتحــرة مســتندين لقــرار باملشــاركة الديموقراطيــة الفاعلــة يف ســياق املفهــوم 

املجتمعــي والســيايس.

ــازات،  ــال وإنج ــرد إىل أفع ــكار الف ــل أف ــارة حتوي ــن مه ــر ع ــي تع ــدرة الت ــي الق ــادرة : ه ــذ باملب ــادة واألخ )7( الري
ــياق  ــم يف س ــل يدعمه ــب ب ــة فحس ــة واملجتمعي ــم املنزلي ــم يف حياهت ــاءة ال يدعمه ــذه الكف ــة هل ــا الطلب ــاب أبنائن واكتس
ــايس  ــدر األس ــكل بالق ــام تش ــة، ك ــاة املهني ــل ويف إدارة احلي ــرص العم ــاط ف ــه ويف التق ــتطاعة إدراك ظروف ــل ويف اس العم
املهــارات واملعرفــة األكثــر جوهريــة لألفــراد الذيــن حيتاجــون املســامهة أو االنخــراط يف القــدرات املجتمعّيــة والتجاريــة، 

ــيدة. ــم اإلدارة الرش ــة ودع ــم األخالقّي ــز القي ــمل إدراك ومتيي ــام تش ك

ــاعر  ــارب واملش ــن اآلراء والتج ــة ع ــة خالق ــر بطريق ــة التعب ــر أمهّي ــر: تقدي ــى التعب ــدرة ع ــايف والق ــي الثق )8( الوع
مســتخدمن املوســيقى والفنــون املرسحيــة وفنــون األداء، وشــاملة اآلداب والفنــون البرصيــة وخمتلــف وســائل التواصــل 

اجلامهــري واإلعــالم.
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الــدرس، ناظــرة بعــن االعتبــار لــكل عنــارص النظــام كالترشيعــات ونحــوه، يف الرامــج التعليمّيــة 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 التعليمّيــة، وهــي موجــودة حــارضة 

ــا الدراســّية وكل وحداهتــا وجزئياهتــا. يف كل واحــدة مــن براجمن

إن »القيــم اجلذريــة« يف املناهــج الدراســّية هــي: العدالــة، والصداقــة، واألمانــة، وضبــط النفــس، والصــر، واالحــرتام، 
واحلــب، واملســؤولية، والوطنيــة، و حــب عمــل اخلــر واملســاعدة، هــذه القيــم واملقومــات ســوف تنهــض للحياة، بنفســها 
وبعالقتهــا أيضــا مــع القيــم املندرجــة املتعّلقــة هبــا والقيــم األخــرى األصيلــة كلهــا يتــّم تناوهلــا معــا عــر عمليــة التعليــم 

والتعّلــم .

1.1.2. أنشطتـنا وفعالياتـنا

هيــدف نظامنــا التعليمــّي إىل تربيــة األفــراد عــى حيــازة خصائــص املعرفــة واملهــارات والســلوكيات التــي تتكامــل مــع 
ــر  ــسِّ احلاجــة للمعاي ــدويل كذلــك، يف أَم ــي واملســتوى ال ــة عــى املســتوى الوطن ــا الطلب ــاءات، فأبناؤن القــدرات والكف
التــي أقرهــا إطــار » اهليــكل التأهيــي الرتكــّي« )TYÇ( يف حياهتــم الشــخصية واالجتامعيــة واألكاديميــة واملهنيــة، وحيــدد 

)TYÇ( » اهليــكل التأهيــي الرتكــّي« ثامنيــة كفــاءات رئيســية وحيددهــا عــى النحــو التــايل:

)1( التواصــل باللغــة األم: التعبــر عــن املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهيًا وكتابيــًا 
)االســتامع والتحــدث والقــراءة والكتابــة(؛ فالتعليــم والتعّلــم، أمــر كائــن وموجــود يف مــكان العمــل والبيــت وأماكــن 

الرتفيــه يرتبــط بــكل أنــواع التفاعــل اللغــوي املالئــم واخلــالق بــكل أشــكاله االجتامعّيــة والثقافّيــة.

ــة األم يف  ــدى اللغ ــل ل ــّية يف التواص ــارة األساس ــاد امله ــى أبع ــز ع ــه يرتك ــة: يف أغلب ــات األجنبّي ــل باللغ )2( التواص
مشــاركة املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهيًا وكتابيــًا )االســتامع والتحــدث والقــراءة 
والكتابــة( بحســب رغبــة الفــرد واحتياجاتــه؛ مثــل التعليــم والتعّلــم، ومــكان العمــل والبيــت وأماكــن الرتفيــه مســتندا 

ــة املوافقــة. ــة واالجتامعي ملهــارة التفســر والتعبــر واإلفهــام املرتبطــة بالســياقات الثقافّي

فالتواصــل باللغــات األجنبيــة، رضوري ملهــارات الوســاطة والتفاهــم بــن الثقافــات، ويظهــر يف هــذا الشــأن تفــاوت 
كبــر، باختــالف مســتوى قــدرات الفــرد، وخيتلــف بحســب طبيعــة اخللفيــة االجتامعّيــة والثقافّيــة للفــرد، وبيئتــه املحيطــة 
واحتياجاتــه، وخيتلــف باختــالف وحجــم اهتامماتــه املتعّلقــة باالســتامع والتحــدث والكتابــة والقــراءة كــام ختتلــف بــن 

اللغــات ذاهتــا مــن لغــة ألخــرى.

)3( الكفــاءة يف علــوم الرياضيــات والكفــاءات األساســّية يف العلــوم / التكنولوجيا: الكفــاءة يف احلســاب والرياضيات 
هــي تطــور وتطبيــق يف نمــط التفكــر الريــايض ألجــل حــل سالســل املشــكالت التــي تواجهنــا يف احليــاة اليومّيــة، يتــّم 

الرتكيــز فيهــا عــى عمليــة وأنشــطة ومعرفــة مبنيــة عــى مهــارات حســابية ســليمة.

ــر  ــر )التفك ــات يف التفك ــاليب الرياضي ــات أس ــف درج ــتخدام خمتل ــارة اس ــة إرادة ومه ــاءة الرياضي ــن الكف تتضم
ــداول(. ــومات واجل ــال والرس ــامذج واخلي ــغ والن ــة )الصي ــروض التقديمي ــكاين( ويف الع ــي وامل املنطق
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1.3. منهج القياس والتقييم يف الربنامج التعلييّم

ــع«  ــب للجمي ــل » مناس ــعارات مث ــإن الش ــذا ف ــق، هل ــام التطاب ــر مت ــق اآلخ ــان يطاب ــد إنس ــون، وال يوج ــرش خمتلف الب
ــم  ــات التقيي ــن عملي ــا م ــق هب ــا يتعل ــم وم ــج التعلي ــوبة إىل برام ــع« املنس ــح للجمي ــدة وصال ــر املوح ــق للمعاي و»مطاب
ــوم  ــن مفه ــدر م ــى ق ــل بأق ــروري التعام ــن ال ــه فم ــة، وعلي ــة البرشي ــة للطبيع ــبب مناقض ــذا الس ــي هل ــاس، ه والقي
ــن  ــدد، وال يمك ــذا الص ــبيل يف ه ــد الس ــي مرش ــة ه ــج التعليمّي ــم، والرام ــاس والتقيي ــة القي ــة يف عملي ــوع واملرون التن
اعتبــاره توقعــا واقعيــا أن ننتظــر احتــواء كل عنــارص التقييــم والقيــاس يف برنامــج تعليمــي، وألجــل أن التنــوع التعليمــّي؛ 
مــن حيــث الفــرد، ومســتوى املرحلــة املعرفّيــة، وحمتويــات الــدرس، واملحيــط االجتامعــي، وإمكانيــات املدرســة ونحوهــا 
مــن الديناميكيــات الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة بشــكل بليــغ، فإنــه ينتظــر مــن املعلمــن ومنفــذي التطبيقــات الدراســّية 
ــاس،  ــم والقي ــات التقيي ــة عملي ــة ومالءم ــالمة فاعلي ــوا س ــر أن يضمن ــبقة التحض ــة املس ــرامج التعليمّي ــن البـ ــس م ولي
ــور،  ــذا املنظ ــن ه ــا م ــن انطالق ــن، ويمك ــن املعلم ــاس م ــر باألس ــا املنتظ ــداع مه ــة واإلب ــإن األصال ــة، ف ــذه املرحل يف ه

ــايل: ــادئ التــي توجــه ممارســات القيــاس والتقييــم يف املناهــج عــى النحــو الت تلخيــص املب

)1( جيــب أن تضمــن دراســات القيــاس والتقييــم أقــى درجــة مــن التوافــق مــع مجيــع مكونــات املنهــاج، وجيــب أن 
تؤخــذ حــدود املكتســبات واإليضاحــات كأســاس.

)2( الرنامــج التعليمــّي يرشــد فقــط للطريــق، لكنــه ال يرســم احلــدود القاطعــة للتنفيذيــن مــن حيــث مقيــاس وطرق 
التقييــم املســتخدمة يف عمليــة القيــاس، بيــد أنــه يف طــرق ووســائل التقييــم والقيــاس املفضلــة يتوجــب اســتعامل املعايــر 

القياســية التقنيــة واألكاديميــة الروريــة املطلوبــة.

)3( إن تطبيقــات التقييــم والقيــاس يف التعليــم هــي جــزء ال يتجــزأ عــن التعليــم ذاتــه، و يتــّم تنفيــذه طــول العملّيــة 
التعليمّيــة، وال يتــّم تنــاول نتائــج القيــاس وحدهــا بــل ضمــن تكامــل مــع عمليــات املتابعــة جنبــا إىل جنــب.

ــملهم  ــة، و يش ــى كل الطلب ــرسي ع ــم ي ــاس والتقيي ــة القي ــدا لطريق ــا واح ــر نمط ــدد بالذك ــبا أن نح ــس مناس )4( لي
مجيعــا نظــرا لواقــع وحقيقــة الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة، كــام ال يمكــن قيــاس التطــور األكاديمــي للطالــب وتقييمــه 

ــة أو أســلوب واحــد. بطريق

)5( ال ُيعطــى التعليــم فقــط ألجــل »املعرفــة )الفكــرة(« ولكــن أيًضــا ألجــل »الشــعور)العاطفة(« وألجــل »الفعــل 
ــة املجــّردة فقــط ليســت مقبولــًة بشــكل كايف. )التــرصف(«، إذن قياســات القــدرات املعرفّي

)6(تعــدد املرتكــزات هــو أســاس عمليــات التقييــم والقيــاس، تتحقــق تطبيقــات القيــاس والتقييــم بمشــاركة نشــطة 
مــن املعلمــن والطــالب.

ــم  ــراد، يف مــا يتعلــق بموضوعهــا، وطباعهــا ومواقفهــا، والقي ــاس لألف ــم والقي )7( تتغــر مــع الزمــن ســامت التقيي
ــن  ــرات ضم ــي التغي ــي تراع ــس الت ــتعامل املقايي ــو اس ــاس ه ــون األس ــبب يك ــذا الس ــاح، هل ــر النج ــات ومعاي والقناع

ــار زمــن واحــد. ــة عــى اعتب ــة، بــدال مــن قيــاس الســامت املعني العملّي
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1.4. الربامج التعليمّية وتنمية الفرد

خــالل تطويــر الرامــج التعليمّيــة، تــم تبنــي هنــج متناغــم يراعــي االنســجام بــن مجيــع املكونــات، آخــذا يف االعتبــار 
ــب  ــن املناس ــيكون م ــياق، وس ــذا الس ــان، يف ه ــح اإلنس ــه لصال ــددة األوج ــة متع ــأن التنمي ــة بش ــة املتاح ــة العلمي املعرف

التطــرق لبعــض مبــادئ التنميــة األساســّية.

تــم تطويــر الرامــج التعليمّيــة بمبــدأ أن التنميــة البرشيــة ال تنتهــي يف فــرتة معينــة وأن التطــور يســتمر طــوال احليــاة، 
وهلــذا الســبب، ُيقــرتح اختــاذ تدابــر داعمــة يف املناهــج الدراســّية 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 
حــاالت متجانســة، هلــذا الســبب، يتــّم صياغــة الرامــج التعليمّيــة بالدقــة واحلساســية بمراعــاة أفضــل مــا يمكــن، وينتظــر 

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

تتبــع الفــرتات التطوريــة تتابعــا متسلســاًل 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 الدراســّية بعن االعتبــار يف كل مــن الــرشوط املســبقة 
والنقــاط املتتاليــة مــن اإلنجــازات واملهــارات التــي تشــكل الكفــاءة يف جمــال معــن، كذلــك يف توزيعــات الــدروس عــى 

املســتويات املعرفّيــة للصفــوف الدراســّية، ووضــع العالقــات فيــام بينهــا عــن االعتبــار.

كــام يتــّم التعامــل يف الرامــج التعليمّيــة انطالقــا مــن مبــدأ يقــول بتكامــل عمليــة تطــور اإلنســان،فالواقع أن خصائــص 
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 التعليمّيــة أخــذا بعــن االعتبــار احلساســة والدقــة املتعّلقــة بالفــوارق الفرديــة، وتتجــى عالقــة 
ــب  ــن جان ــة واالجتاه، وم ــا للحاج ــها تبع ــر نفس ــة، وُتظه ــة وثقافي ــة وبيئي ــل موروث ــن عوام ــة م ــة النابع ــوارق الفردي الف
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 جمــّردة 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 
ــة العلــم عندمــا تتســارع وتــرة التطــور، مفــاد الــكالم  املتوقــع أن يتــرصف املعلمــون بحساســية أكــر جتــاه وضــع طلب
ــة  ــطة االجتامعّي ــه األنش ــم ويوج ــز التعلي ــذات، ويع ــة وإدراك ال ــاب اهلوي ــة الكتس ــرتة احلرج ــي الف ــة ه ــرتة املراهق أن ف
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1.3. منهج القياس والتقييم يف الربنامج التعلييّم

ــع«  ــب للجمي ــل » مناس ــعارات مث ــإن الش ــذا ف ــق، هل ــام التطاب ــر مت ــق اآلخ ــان يطاب ــد إنس ــون، وال يوج ــرش خمتلف الب
ــم  ــات التقيي ــن عملي ــا م ــق هب ــا يتعل ــم وم ــج التعلي ــوبة إىل برام ــع« املنس ــح للجمي ــدة وصال ــر املوح ــق للمعاي و»مطاب
ــوم  ــن مفه ــدر م ــى ق ــل بأق ــروري التعام ــن ال ــه فم ــة، وعلي ــة البرشي ــة للطبيع ــبب مناقض ــذا الس ــي هل ــاس، ه والقي
ــن  ــدد، وال يمك ــذا الص ــبيل يف ه ــد الس ــي مرش ــة ه ــج التعليمّي ــم، والرام ــاس والتقيي ــة القي ــة يف عملي ــوع واملرون التن
اعتبــاره توقعــا واقعيــا أن ننتظــر احتــواء كل عنــارص التقييــم والقيــاس يف برنامــج تعليمــي، وألجــل أن التنــوع التعليمــّي؛ 
مــن حيــث الفــرد، ومســتوى املرحلــة املعرفّيــة، وحمتويــات الــدرس، واملحيــط االجتامعــي، وإمكانيــات املدرســة ونحوهــا 
مــن الديناميكيــات الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة بشــكل بليــغ، فإنــه ينتظــر مــن املعلمــن ومنفــذي التطبيقــات الدراســّية 
ــاس،  ــم والقي ــات التقيي ــة عملي ــة ومالءم ــالمة فاعلي ــوا س ــر أن يضمن ــبقة التحض ــة املس ــرامج التعليمّي ــن البـ ــس م ولي
ــور،  ــذا املنظ ــن ه ــا م ــن انطالق ــن، ويمك ــن املعلم ــاس م ــر باألس ــا املنتظ ــداع مه ــة واإلب ــإن األصال ــة، ف ــذه املرحل يف ه

ــايل: ــادئ التــي توجــه ممارســات القيــاس والتقييــم يف املناهــج عــى النحــو الت تلخيــص املب

)1( جيــب أن تضمــن دراســات القيــاس والتقييــم أقــى درجــة مــن التوافــق مــع مجيــع مكونــات املنهــاج، وجيــب أن 
تؤخــذ حــدود املكتســبات واإليضاحــات كأســاس.

)2( الرنامــج التعليمــّي يرشــد فقــط للطريــق، لكنــه ال يرســم احلــدود القاطعــة للتنفيذيــن مــن حيــث مقيــاس وطرق 
التقييــم املســتخدمة يف عمليــة القيــاس، بيــد أنــه يف طــرق ووســائل التقييــم والقيــاس املفضلــة يتوجــب اســتعامل املعايــر 

القياســية التقنيــة واألكاديميــة الروريــة املطلوبــة.

)3( إن تطبيقــات التقييــم والقيــاس يف التعليــم هــي جــزء ال يتجــزأ عــن التعليــم ذاتــه، و يتــّم تنفيــذه طــول العملّيــة 
التعليمّيــة، وال يتــّم تنــاول نتائــج القيــاس وحدهــا بــل ضمــن تكامــل مــع عمليــات املتابعــة جنبــا إىل جنــب.

ــملهم  ــة، و يش ــى كل الطلب ــرسي ع ــم ي ــاس والتقيي ــة القي ــدا لطريق ــا واح ــر نمط ــدد بالذك ــبا أن نح ــس مناس )4( لي
مجيعــا نظــرا لواقــع وحقيقــة الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة، كــام ال يمكــن قيــاس التطــور األكاديمــي للطالــب وتقييمــه 

ــة أو أســلوب واحــد. بطريق

)5( ال ُيعطــى التعليــم فقــط ألجــل »املعرفــة )الفكــرة(« ولكــن أيًضــا ألجــل »الشــعور)العاطفة(« وألجــل »الفعــل 
ــة املجــّردة فقــط ليســت مقبولــًة بشــكل كايف. )التــرصف(«، إذن قياســات القــدرات املعرفّي

)6(تعــدد املرتكــزات هــو أســاس عمليــات التقييــم والقيــاس، تتحقــق تطبيقــات القيــاس والتقييــم بمشــاركة نشــطة 
مــن املعلمــن والطــالب.

ــم  ــراد، يف مــا يتعلــق بموضوعهــا، وطباعهــا ومواقفهــا، والقي ــاس لألف ــم والقي )7( تتغــر مــع الزمــن ســامت التقيي
ــن  ــرات ضم ــي التغي ــي تراع ــس الت ــتعامل املقايي ــو اس ــاس ه ــون األس ــبب يك ــذا الس ــاح، هل ــر النج ــات ومعاي والقناع

ــار زمــن واحــد. ــة عــى اعتب ــة، بــدال مــن قيــاس الســامت املعني العملّي
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الداعمــة إكســاب اهلويــة يف هــذه الفــرتة.

1.5. النت�اجئ

ــن  ــي ب ــج الت ــث الرام ــة حتدي ــا  يف عملي ــي خضناه ــل الت ــات واملراح ــن العملي ــات ع ــم معلوم ــا تقدي ــا هن ــدر بن جي
ــياق: ــذا الس ــا، ويف ه يدين

تم فحص ومراجعة مناهج دول خمتلفة تم جتديدها وحتديثها لرورات مماثلة يف السنوات األخرة، •

تم مسح ومتشيط الدراسات األكاديمية التي أجريت عى التعليم والتعّلم واملناهج حمليا و خارج البالد، •

ــة،  • ــط التنمي ــتورنا، وخط ــى دس ــتندة ع ــات املس ــا الترشيع ــي أعدهت ــا الت ــر ونحوه ــق والتقاري ــل الوثائ ــم حتلي ت
والرامــج احلكوميــة، وقــرارات املجالــس االستشــارية، وبرامــج األحــزاب السياســية، واملنظــامت غراحلكوميــة 

ــة،  ــة املدني ــات البحثي واملؤسس

تــم مجــع آراء املعلمــن والقياديــن حــول الرامــج وجــداول الــدورات األســبوعية مــن خــالل االســتبيانات التــي  •
وضعتهــا إدارات برامــج وزارة الرتبيــة والتعليــم الوطنيــة واملــواد التعليمّيــة،

تم فحص وتدقيق التقارير الفئوية املتعّلقة بام يرد من كل فرع من املناطق املختلفة، •

ــرع  • ــة لألف ــة املوجه ــة املطلق ــئلة املفتوح ــن األس ــة م ــة املكون ــتبيانات املفتوح ــات االس ــف معطي ــع وتصني ــم مج ت
ــة، ــائط اإللكرتوني ــر الوس ــل ع والتواص

ــات  • ــع اآلراء واالقرتاح ــروع، ومجي ــاق الف ــا يف نط ــم لدين ــات التعلي ــا كلي ــي أعدهت ــر الت ــص التقاري ــم فح ت
والتوقعــات، واالنتقــادات  والتوصيــات 

وتــم عمــل التقييــم مــن خــالل دراســات مجاعيــة مكونــة مــن جمموعــات مــن األكاديميــن واملعلمــن وطواقــم  •
اخلــراء يف الوحــدات املعنيــة يف وزارتنــا،

ــا مــن  ــد، وانطالق ــة وجيــري عليهــا التحديــث والتجدي ــا التعليمّي ــم مراجعــة براجمن ــة تت ــق املثبت ــا مــن احلقائ وانطالق
ــث  ــول حي ــد املعم ــم الرص ــج تقيي ــب نتائ ــددا بحس ــة جم ــات الروري ــتتم التحديث ــدرايّس 2018-2019 س ــام ال الع
تســتكمل بعــد ذلــك، وهكــذا تبقــى ديمومــة التــوازي بــن تطويــر مناهجنــا وبراجمنــا التعليمّيــة مــع تلبيــة االحتياجــات 

ــة. ــة والتكنولوجي ــة واالجتامعي العلمي
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2. تطبيقات الربنامج التعلييّم للمعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

2.1. الفلسفة األساسّية واألهداف العامة للربنامج

يف أعــامل التطويــر عــى الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع 
إىل الثامــن 4-8(؛ 

متــت مراعــاة مقاربــات مثــل هنــج التعّلــم القائــم عــى املهــارات، وهنــج التعّلــم املتمركــز عــى الطالــب، وهنــج الــذكاء 
ــاع  ــارف، والطب ــل املع ــارات إىل تكام ــى امله ــم ع ــم القائ ــر التعّل ــي، ويش ــم بنائ ــط تعل ــوم بنم ــب املدع ــدد اجلوان املتع
واملواقــف، واملهــارات املصممــة ليتــم اكتســاهبا وتطويرهــا وإضافتهــا للحيــاة، ضمــن العملّيــة التعليمّيــة لــدى الطالــب، 
ــة،  ــط ذي األولوي ــة للمخط ــّية احلامل ــارات األساس ــة للمه ــات املالئم ــر البيئ ــى توف ــياق ع ــذا الس ــز يف ه ــم الرتكي ويت
واملانحــة إلمكانيــات اإلرشــاد لــدى املعلــم مــع مســامهة فعالــة للطالــب يف العملّيــة التعليمّيــة، 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 التعّلــم، واملحققــة لتعليــم هــادف، مالئــم ألنــامط وأســاليب التعّلــم املتنوعــة.

ــة  اهلــدف مــن الرنامــج هــو تعليــم املفاهيــم األساســّية للديــن واألخــالق، خللــق قواعــد مفاهيميــة للمعرفــة الدينّي
ــة،  ــة للطلب ــة واألخالقي ــم الدينّي ــايل يســتهدف تفســر املفاهي ــة، وإقامــة عالقــات بــن هــذه املفاهيــم، فهوبالت واألخالقي

ــاء التواصــل ونحــوه (. ــر بعــض املهــارات األساســّية لدهيــم )البحــث واالســتفهام، وحــل املشــكالت وبن وتطوي

إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافّيــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 8-4( 
هيــدف يف موضوعــه التعليمــّي إىل تدريــس الديــن اإلســالمّي واألديــان األخــرى بمنهــج وصفــي، حيــث يتخــذ اإلســالم 
ــالت  ــاول التأوي ــم تن ــة، ث ــنة املرشف ــم والس ــرآن الكري ــا الق ــي وضعه ــّية الت ــادئ األساس ــار املب ــه يف إط ــه وقاعدت أساس
الناشــئة يف الفكــر اإلســالمّي بطريقــة املســار العلمــي وبنهــج يعلــو عــى املذهبيــة، وإنــام جعلــت األديــان احليــة األخــرى 

موضوعــا للتدريــس عــر طريقــة املســار العلمــي، ومقاربــة ذات هنــج واقعــي ومنفتــح عــى األديــان.

ــة  ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــور للرنامــج التعليمــّي ل يوافــق هــذه الفلســفة األساســّية، املنهــج املّط
ــن 8-4( ــع إىل الثام ــّية )الراب ــوف الدراس للصف

ــّي  ــي الرتك ــم الوطن ــة للتعلي ــداف العام ــم 1739 واأله ــّي رق ــايّس الرتك ــم األس ــون التعلي ــع قان ــيا م ــر متامش ويس
ــة؛ ــّية للطلب ــه األساس وأولويات

يستهدف تعريف الطلبة بمفاهيم الدين واألخالق، •

يرسخ مفاهيم تأثرات الدين عى احلياة االجتامعّية، وعنارص الثقافة واملدنية، •

تعريف الطلبة بالعقائد املختلفة وتفاسرها وإظهار االعتبار نحوها، •
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الداعمــة إكســاب اهلويــة يف هــذه الفــرتة.

1.5. النت�اجئ

ــن  ــي ب ــج الت ــث الرام ــة حتدي ــا  يف عملي ــي خضناه ــل الت ــات واملراح ــن العملي ــات ع ــم معلوم ــا تقدي ــا هن ــدر بن جي
ــياق: ــذا الس ــا، ويف ه يدين

تم فحص ومراجعة مناهج دول خمتلفة تم جتديدها وحتديثها لرورات مماثلة يف السنوات األخرة، •

تم مسح ومتشيط الدراسات األكاديمية التي أجريت عى التعليم والتعّلم واملناهج حمليا و خارج البالد، •

ــة،  • ــط التنمي ــتورنا، وخط ــى دس ــتندة ع ــات املس ــا الترشيع ــي أعدهت ــا الت ــر ونحوه ــق والتقاري ــل الوثائ ــم حتلي ت
والرامــج احلكوميــة، وقــرارات املجالــس االستشــارية، وبرامــج األحــزاب السياســية، واملنظــامت غراحلكوميــة 

ــة،  ــة املدني ــات البحثي واملؤسس

تــم مجــع آراء املعلمــن والقياديــن حــول الرامــج وجــداول الــدورات األســبوعية مــن خــالل االســتبيانات التــي  •
وضعتهــا إدارات برامــج وزارة الرتبيــة والتعليــم الوطنيــة واملــواد التعليمّيــة،

تم فحص وتدقيق التقارير الفئوية املتعّلقة بام يرد من كل فرع من املناطق املختلفة، •

ــرع  • ــة لألف ــة املوجه ــة املطلق ــئلة املفتوح ــن األس ــة م ــة املكون ــتبيانات املفتوح ــات االس ــف معطي ــع وتصني ــم مج ت
ــة، ــائط اإللكرتوني ــر الوس ــل ع والتواص

ــات  • ــع اآلراء واالقرتاح ــروع، ومجي ــاق الف ــا يف نط ــم لدين ــات التعلي ــا كلي ــي أعدهت ــر الت ــص التقاري ــم فح ت
والتوقعــات، واالنتقــادات  والتوصيــات 

وتــم عمــل التقييــم مــن خــالل دراســات مجاعيــة مكونــة مــن جمموعــات مــن األكاديميــن واملعلمــن وطواقــم  •
اخلــراء يف الوحــدات املعنيــة يف وزارتنــا،

ــا مــن  ــد، وانطالق ــة وجيــري عليهــا التحديــث والتجدي ــا التعليمّي ــم مراجعــة براجمن ــة تت ــق املثبت ــا مــن احلقائ وانطالق
ــث  ــول حي ــد املعم ــم الرص ــج تقيي ــب نتائ ــددا بحس ــة جم ــات الروري ــتتم التحديث ــدرايّس 2018-2019 س ــام ال الع
تســتكمل بعــد ذلــك، وهكــذا تبقــى ديمومــة التــوازي بــن تطويــر مناهجنــا وبراجمنــا التعليمّيــة مــع تلبيــة االحتياجــات 

ــة. ــة والتكنولوجي ــة واالجتامعي العلمي
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دراسة السلوك الدينّي يف إطاره، والوقوف عى بينة من التأويالت والطباع واملواقف والتجارب، •

يتعّرف الطلبة عى القيم األخالقّية ويستبطنوهنا ويستوعبوهنا، •

يتعرفون وحيددون املصادر األم واملراجع الرئيسّية للدين اإلسالمّي، •

يتعرفون عى سّيدنا ونبينا حمّمد صّى اهلل عليه وسلم وسرته ونموذجه األخالقي، •

رشح مبادئ العبادة واألخالق والعقيدة الرئيسّية للدين اإلسالمّي، •

يتعرفون عى اخلطوط العريضة ملحتوى بعض السور واألدعية، •

هيدف للتوعية بالفرق الذي حيدثه التأثر اإلجيايب لإليامن والعبادة يف حتسن السلوكيات. •

2.2. رؤية ومنظور الربنامج

ــع إىل  ــّية )الراب ــوف الدراس ــة للصف ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــّي ل ــج التعليم ــة ومنظورالرنام رؤي
ــي: ــن 4-8( ه الثام

تربيــة أفــراد يدركــون دور الديــن يف إعطــاء معنــى للحيــاة، ويتبنــون القيــم والقناعــات الوطنيــة واملعنويــة واألخالقيــة، 
ويكتســبون مهــارة التعايــش حيــث يوجــد التنوع والفــوارق.

2.3. األولويات واإليضاحات املتعّلقة بكتابة دليل /كتاب تطبيقات الربنامج

ــز لــرؤوس املواضيــع ضمــن رشوح وإيضاحــات الوحــدة يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة  )1( خيّصــص حّي
األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ثــم يتــّم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة 

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

)2( األســاس املتبــع يف منهجيــة صياغــة أصــل الكلمــة وكتابتهــا وتلفظهــا عــى الوجــه األتــم، مبنــي عــى دليــل هيئــة 
اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز 

.)İSAM( الدراســات اإلســالمية التابــع للمؤسســة الدينّيــة الرتكّيــة

)3( متــت صياغــة الرنامــج التعليمــّي بصياغــة قائمــة عــى املهــارات، حيــث يتــّم إعطــاء األنشــطة املوجهــة الكتســاب 
املفاهيــم الدينّيــة واألخالقيــة األساســّية التــي حيتــوي عليهــا الرنامــج التعليمــّي أثنــاء اشــتغال الطلبــة عــى املكتســبات 

يف هــذا اإلطــار.

ــامد هنــج واقعــي ظاهــري يف تدريــس التأويــالت الناشــئة يف الفكــر اإلســالمّي، عندمــا تدعــو احلاجــة  ــّم اعت )4( يت
لتعليــم الــرورات عــن األديــان املختلفــة ومعتقداهتــا، ويف هــذا الســياق فإنــه يتــّم تنــاول املوضوعــات التعليمّيــة الواردة 
لألديــان واملعتقــدات والتأويــالت يف الفكــر اإلســالمّي  عــى أســاس مــن مراجعهــا األصليــة، واملصــادر واملتفــق عليــه 

مــن الفرضيــات واملقبــوالت.
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)5( يتــوىّل املعلمــون اإليضــاح لواســتدعت احلاجــة معلومــات حــول املامرســات واملفاهيــم املختلفــة لــدى املذاهــب 
عنــد تعليــم العبــادات ) الوضــوء والغســل والتيمــم والصــالة ونحوهــا( الــواردة يف الديــن اإلســالمّي.

)6( مــن أجــل حتقيــق اإلنجــازات املســتهدفة وفقــا خلصائــص الوحــدات واملوضوعــات، تتــم إتاحــة تعريــف الطلبــة 
عــى األماكــن الدينّيــة والتارخيّيــة والثقافّيــة باملعيــار الــذي تتوفــر بــه الظــروف واإلمكانيــات البيئيــة.

)7( عنــد االشــتغال عــى األدعيــة والســور املوجــودة يف هنايــة الوحــدة، يأخــذ للطلبــة بأســاس املفاهيــم املحتــوى يف 
ف الطلبــة بمضمــون  األدعيــة والســور والرســالة املضمنــة فيهــا، ويف هــذا الســياق خيّصــص احلّيــز للنصــوص التــي تعــرِّ

الســور واألدعيــة ورشوحهــا وإيضاحاهتــا بإجيــاز.

ــن  ــا ضم ــاري ذكره ــدات اجل ــة الوح ــودة يف هناي ــة املوج ــور واألدعي ــظ الس ــى حف ــة ع ــراه الطلب ــّم إك )8( ال يت
موضوعــات اآليــات واألحاديــث.

ــة  ــن أو حري ــة الدي ــر بحري ــرصف ي ــلوك أو ت ــف، أو س ــع أو موق ــج، أو طب ــة أو هن ــب أي مقارب ــى جتن )9( يتوخ
الضمــر أو حريــة الفكــر، ويف هــذا الســياق ال جيــر الطلبــة عــى أداء الشــعائر الدينّيــة التــي ختــص معرفتهــم أو ثقافتهــم 

ــة. ــم الدينّي ــم أو عاطفته ــة، وال رشح أفكاره الدينّي

)10( وفقــا لســامت موضوعــات الوحــدة الدراســّية، خيّصــص حّيــز لنصــوص أمثلــة القــراءة من آيــات القــرآن الكريم 
واألحاديــث الرشيفــة، ومــن آدابنــا املنطوقــة واملكتوبــة ) احلكايــة، الشــعر، الزجــل والرجــز، احلكمــة واملثــل، املقــوالت 

الدارجــة، وأراجيــز النََفــس املنظومــة ونحوهــا( 

ــط  ــوي رواب ــي تق ــم الت ــك القي ــوي، تل ــز وق ــكل مرك ــالب بش ــان الط ــم يف أذه ــع القي ــامم بوض ــار االهت )11( إظه
احلــب واالحــرتام واألخــوة والرفقــة والتــي ترســخ لوحــدة األمــة ومتاســكها كإجــالل الوطــن واألمــة والرايــة اخلفاقــة 

ــاد.  ــهاد واجله واالستش

)12( يتــّم تنــاول الوحــدة الدراســّية وموضوعاهتــا بشــكل مرتابــط، ويتــم حتديــد الوقــت الــالزم لــكل وحــدة مفــردة 
والرتتيــب املــراد لالشــتغال عــى الوحــدات ضمــن الرنامــج، ويمكــن للمعلمــن مــن نفــس الفئــة معــا عمــل التخطيــط 

املالئــم ملســتويات الطلبــة املعرفّيــة والظــروف البيئيــة املحيطــة.

)13( يتــّم تصميــم األنشــطة املتعّلقــة باملكتســبات يف إطــار املبــادئ التعليمّيــة؛ مــن املألــوف إىل املجهــول ومــن القريب 
إىل البعيــد ومــن البســيط إىل األعقــد ومــن امللمــوس إىل املبهــم ونحــوه.

 EBA )14( يتــّم االســتفادة مــن املــواد املناســبة للمكتســبات املجهــزة يف وســائط ) شــبكة املعرفــة التعليمّيــة احلكوميــة(
الصاحلــة ألنشــطة التعليــم والتعّلم.

ــم الطــرق والتقنيــات واالســرتاتيجيات التــي تعــزز بعــث النشــاط فيهــا  )15( تســتخدم يف فعاليــات التعليــم والتعّل
والفاعليــة وفقــا لعوامــل البيئــة والوســط التعليمــّي واملســتويات املعرفّيــة للتالميــذ واملراتــب الثقافّيــة واحلضارّيــة العامــة 

ودرجــة املعرفــة الدينّيــة.
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دراسة السلوك الدينّي يف إطاره، والوقوف عى بينة من التأويالت والطباع واملواقف والتجارب، •

يتعّرف الطلبة عى القيم األخالقّية ويستبطنوهنا ويستوعبوهنا، •

يتعرفون وحيددون املصادر األم واملراجع الرئيسّية للدين اإلسالمّي، •

يتعرفون عى سّيدنا ونبينا حمّمد صّى اهلل عليه وسلم وسرته ونموذجه األخالقي، •

رشح مبادئ العبادة واألخالق والعقيدة الرئيسّية للدين اإلسالمّي، •

يتعرفون عى اخلطوط العريضة ملحتوى بعض السور واألدعية، •

هيدف للتوعية بالفرق الذي حيدثه التأثر اإلجيايب لإليامن والعبادة يف حتسن السلوكيات. •

2.2. رؤية ومنظور الربنامج

ــع إىل  ــّية )الراب ــوف الدراس ــة للصف ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــّي ل ــج التعليم ــة ومنظورالرنام رؤي
ــي: ــن 4-8( ه الثام

تربيــة أفــراد يدركــون دور الديــن يف إعطــاء معنــى للحيــاة، ويتبنــون القيــم والقناعــات الوطنيــة واملعنويــة واألخالقيــة، 
ويكتســبون مهــارة التعايــش حيــث يوجــد التنوع والفــوارق.

2.3. األولويات واإليضاحات املتعّلقة بكتابة دليل /كتاب تطبيقات الربنامج

ــز لــرؤوس املواضيــع ضمــن رشوح وإيضاحــات الوحــدة يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة  )1( خيّصــص حّي
األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ثــم يتــّم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة 

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

)2( األســاس املتبــع يف منهجيــة صياغــة أصــل الكلمــة وكتابتهــا وتلفظهــا عــى الوجــه األتــم، مبنــي عــى دليــل هيئــة 
اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز 

.)İSAM( الدراســات اإلســالمية التابــع للمؤسســة الدينّيــة الرتكّيــة

)3( متــت صياغــة الرنامــج التعليمــّي بصياغــة قائمــة عــى املهــارات، حيــث يتــّم إعطــاء األنشــطة املوجهــة الكتســاب 
املفاهيــم الدينّيــة واألخالقيــة األساســّية التــي حيتــوي عليهــا الرنامــج التعليمــّي أثنــاء اشــتغال الطلبــة عــى املكتســبات 

يف هــذا اإلطــار.

ــامد هنــج واقعــي ظاهــري يف تدريــس التأويــالت الناشــئة يف الفكــر اإلســالمّي، عندمــا تدعــو احلاجــة  ــّم اعت )4( يت
لتعليــم الــرورات عــن األديــان املختلفــة ومعتقداهتــا، ويف هــذا الســياق فإنــه يتــّم تنــاول املوضوعــات التعليمّيــة الواردة 
لألديــان واملعتقــدات والتأويــالت يف الفكــر اإلســالمّي  عــى أســاس مــن مراجعهــا األصليــة، واملصــادر واملتفــق عليــه 

مــن الفرضيــات واملقبــوالت.
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)16( يتــّم تشــجيع الطلبــة عــى التــرصف يف إطــار احــرتام اإلنســان والفكــر واحلريــات والتحــي باألخــالق واحــرتام 
املــراث الثقــايف واحلضــاري.

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

عدد الوحدات يف كتاب املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

األبعاد عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 9 الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف الرابع)4(

19.5 cm X 27.5 cm 9
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

اخلامس)5(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

السادس)6(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

السابع)7(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

الثامن)8(
عدد الوحدات حمدد يف األعى. لكن كتب التحضر / الكتب املساعدة يمكن أن تضم عدد أقل من الوحدات.

3. صياغة وبن�اء الربنامج

ــع إىل  ــّية )الراب ــة للصفــوف الدراس ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــج التعليمــّي ل ــج الرنام ــاء منه ــم بن ت
ــة. ــات مفتاحي ــم واصطالح ــات ومفاهي ــبات وإيضاح ــع ومكتس ــدات و مواضي ــكل وح ــن 4-8( يف ش الثام

ــة  ــدروس املعرف ــّي ل ــج التعليم ــدة يف الرنام ــات الوح ــن رشوح وإيضاح ــع ضم ــرؤوس املواضي ــز ل ــص حّي وخيص
األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ثــم يتــّم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة 

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

3.1. الوحدات واملوضوعات

تــم إفــراد مخســة وحــدات ملســتوى كل صــف درايس ضمــن الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة 
الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ومتــت مراعــاة الدقــة واالنتبــاه خــالل صياغــة الوحــدة الواحــدة 
وموضوعاهتــا نحــو األهــداف التعليمّيــة، وغايــات الــدرس، و مســتوى التطــور املعــريّف للتالميــذ، واجلهوزيــة املدرســية، 

ومراحــل املوضوعــات والعالقــة البينيــة فيــام بينهــا.

ــة  ــّم صياغ ــم يت ــّي، ث ــج التعليم ــدة يف الرنام ــات الوح ــن رشوح وإيضاح ــع ضم ــرؤوس املواضي ــز ل ــص حّي وخيص
ــات . ــرشوح واإليضاح ــن ال ــا م ــباته انطالق ــة ومكتس ــوع الفرعي ــن املوض العناوي



الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

17

3.2. املكتسبات واإليضاحات 

ــة واملهــارات والطبــاع والقيــم  ــة التعليمّي املكتســبات هــي مــا يعــر عــن املعرفــة التــي اكتســبها الطلبــة نتاجــا للعملّي
ــات. والقناع

ولكوهنــا أهــم عنــارص منهــج الرنامــج التعليمــّي، فقــد متــت مراعــاة الدقــة واحلــذر نحــو املســتويات املعرفّيــة للطلبــة، 
وأهــداف الرنامــج، ومضامينه.

وترتبــط النجاحــات التعليمّيــة للطلبــة باكتســاب هــذه الفوائــد واملكتســبات، كــام أن مهمــة املــدرس أيضــا يف حتقيــق 
هــذه املكتســبات تنجــح بتوجيــه وإرشــاد العملّيــة التعليمّيــة عــر تقديــم البيئــة واإلمكانــات الروريــة.

تــم تضمــن الســطر الــذي يتبــع الــرشوح عــن املواضيــع أو املحــددات أو كالمهــا، التــي ينبغــي تســليط الرتكيــز عليهــا 
ــة  ــل إمكاني ــات ألج ــرشوح واإليضاح ــذه ال ــراز ه ــد إب ــب بالتأكي ــام يتوج ــبات، ك ــق باملكتس ــام يتعل ــوص في ــى اخلص ع

حتقيقهــا يف املكتســبات.

املكتســبات الــواردة يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع 
ــدة،  ــدرايّس، والوح ــف ال ــتوى الص ــم مس ــال لرتقي ــي مث ــام ي ــم في ــدات، وإليك ــا للوح ــة وفق ــن 4-8( مرقوم إىل الثام

واملكتســب 

صياغة مكتسبات الربنامج التعلييّم كاملثال املبني بالشكل.

.4
.1
.1

4.مستوى الصف الدرايّس
1.رقم الوحدة

1.رقم املكتسب أو الفائدة

3.3 املفاهيم املفتاحّية

ــي  ــم الت ــة عــن التصامي ــم املعني ــع معينة، وتعــر املفاهي ــّي عــن أشــياء أو مواضي املصطلــح واملفهــوم هــو تصــور ذهن
جتمــع ميــزات مشــرتكة لألشــياء أو الوقائــع والظواهــر أو األحــداث وتصنيفهــا حتــت اســم شــائع.

والتعليــم الدينــّي لــه هيــكل بنائــي يف إطــاره االصطالحــّي واملفاهيمــي اخلــاص بــه، إن حتقيــق تعّلــم هــادف ودائــم يف 
التعليــم الدينــّي؛ مرتبــط بإكســاب الطلبــة ســامت واســتخدامات املفاهيــم واالصطالحــات بالشــكل الصحيــح، وانطالقــا 

مــن هــذا، يشــتمل منهــج الرنامــج التعليمــّي عــى قســم »املفاهيــم األساســّية« لــكل وحــدة.
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)16( يتــّم تشــجيع الطلبــة عــى التــرصف يف إطــار احــرتام اإلنســان والفكــر واحلريــات والتحــي باألخــالق واحــرتام 
املــراث الثقــايف واحلضــاري.

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

عدد الوحدات يف كتاب املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

األبعاد عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 9 الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف الرابع)4(

19.5 cm X 27.5 cm 9
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

اخلامس)5(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

السادس)6(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

السابع)7(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

الثامن)8(
عدد الوحدات حمدد يف األعى. لكن كتب التحضر / الكتب املساعدة يمكن أن تضم عدد أقل من الوحدات.

3. صياغة وبن�اء الربنامج

ــع إىل  ــّية )الراب ــة للصفــوف الدراس ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــج التعليمــّي ل ــج الرنام ــاء منه ــم بن ت
ــة. ــات مفتاحي ــم واصطالح ــات ومفاهي ــبات وإيضاح ــع ومكتس ــدات و مواضي ــكل وح ــن 4-8( يف ش الثام

ــة  ــدروس املعرف ــّي ل ــج التعليم ــدة يف الرنام ــات الوح ــن رشوح وإيضاح ــع ضم ــرؤوس املواضي ــز ل ــص حّي وخيص
األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ثــم يتــّم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة 

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

3.1. الوحدات واملوضوعات

تــم إفــراد مخســة وحــدات ملســتوى كل صــف درايس ضمــن الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة 
الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ومتــت مراعــاة الدقــة واالنتبــاه خــالل صياغــة الوحــدة الواحــدة 
وموضوعاهتــا نحــو األهــداف التعليمّيــة، وغايــات الــدرس، و مســتوى التطــور املعــريّف للتالميــذ، واجلهوزيــة املدرســية، 

ومراحــل املوضوعــات والعالقــة البينيــة فيــام بينهــا.

ــة  ــّم صياغ ــم يت ــّي، ث ــج التعليم ــدة يف الرنام ــات الوح ــن رشوح وإيضاح ــع ضم ــرؤوس املواضي ــز ل ــص حّي وخيص
ــات . ــرشوح واإليضاح ــن ال ــا م ــباته انطالق ــة ومكتس ــوع الفرعي ــن املوض العناوي
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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:

الصف الدرايّس الرابع )4(

النسبة املئوّية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 4 التعبريات الدينّي�ة يف احلياة اليومّية  1

22,24 16 4 لنتعرف على اإلسالم 2

16,66 12 3 األخالق احلميدة 3

22,24 16 6
لنتعرف على سّيدنا محّمد صّلى هللا 

عليه وسّلم
4

16,66 12 2 الدين والطهارة 5

100 72 19 اإلجمايّل

الصف الدرايّس اخلامس )5(

النسبة املئوّية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

25,00 18 8 اإليمان باهلل 1

16,66 12 5 شهر رمضان وعبادة الصيام 2

16,66 12 6 التأدب واللياقة 3

22,24 16 5
سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم 

واحلياة األسرية
4

19,44 14 5 آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة 5

100 72 29 اإلجمايّل
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الصف الدرايّس السادس )6(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 7 اإليمان بالرسل والكتب السماوية 1

22,24 16 5 الصالة 2

16,66 12 6 العادات الضاّرة 3

22,24 16 4 حياة نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم 4

16,66 12 2 قيمنا وقناعاتن�ا األساسّية 5

100 72 24 اإلجمايّل

الصف الدرايّس السابع )7(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 7 اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة 1

19,44 14 6 احلج واألضحية 2

16,66 12 5 السلوكيات األخالقّية 3

22,24 16 3
سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم :عبد 

هللا ورسوله
4

19,44 14 4 تأويالت يف الفكر اإلساليّم 5

100 72 25 اإلجمايّل
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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:

الصف الدرايّس الرابع )4(

النسبة املئوّية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 4 التعبريات الدينّي�ة يف احلياة اليومّية  1

22,24 16 4 لنتعرف على اإلسالم 2

16,66 12 3 األخالق احلميدة 3

22,24 16 6
لنتعرف على سّيدنا محّمد صّلى هللا 

عليه وسّلم
4

16,66 12 2 الدين والطهارة 5

100 72 19 اإلجمايّل

الصف الدرايّس اخلامس )5(

النسبة املئوّية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

25,00 18 8 اإليمان باهلل 1

16,66 12 5 شهر رمضان وعبادة الصيام 2

16,66 12 6 التأدب واللياقة 3

22,24 16 5
سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم 

واحلياة األسرية
4

19,44 14 5 آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة 5

100 72 29 اإلجمايّل
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الصف الدرايّس الثامن )8(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

19,44 14 6 اإليمان بالقدر  1

19,44 14 5 الزكاة والصدقة 2

19,44 14 4 الدين واحلياة 3

22,24 16 9
النموذج املثايّل يف نبّين�ا محّمد صّلى هللا 

عليه وسّلم
4

19,44 14 4 القرآن الكريم وسماته العطرة 5

100 72 28 اإلجمايّل
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مواضيع الوحدات ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس

الوحدة الرابعة

4. مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس الرابع 

4.1. التعبريات الدينّي�ة يف احلياة اليومّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » التعبــرات الدينّيــة يف أحاديثنــا اليومّيــة«، » التعابــر الدينّيــة 
الــواردة يف أنــواع الدعــاء والرجــاء«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »ســبحانك« ومعــاين مفرداتــه«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول التعابــر الدينّيــة والرجــاء واألدعية، 

الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.1.1. تستخدم التعابري الدينّي�ة يف املحادثات اليومّية بالشكل الصحيح ويف مواضع مناسباتها.
ــا إىل جنــب مــع معانيهــا : لفــظ اجلاللــة: قــول كلمــة »اهلل جــّل جاللــه«، لفظــة  • ــة جنب ــّم إيــراد التعابــر الدينّي يت

النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم، التعــّوذ : عبــارة« أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم، البســملة، الســالم، احلمــد والشــكر، 
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.

يف مســألة الســالم والتحّيــة: خيّصــص حّيــز لعبــارات شــائعة عــى ألســنتنا مثــل : الســالم عليكــم، ســالٌم عليكــم،  •
وأســاليب الســالم أألخــرى.

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

4.1.2. يردد الطلبة التكبري والصلوات.
خيّصص حّيز لتكبرات العيد و ترديد الصالة والسالم مع معانيها. •
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الصف الدرايّس الثامن )8(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

19,44 14 6 اإليمان بالقدر  1

19,44 14 5 الزكاة والصدقة 2

19,44 14 4 الدين واحلياة 3

22,24 16 9
النموذج املثايّل يف نبّين�ا محّمد صّلى هللا 

عليه وسّلم
4

19,44 14 4 القرآن الكريم وسماته العطرة 5

100 72 28 اإلجمايّل



اجلمهورية الرتكّية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

22

4.4.3. يعطى الطلبة أمثلة عن التعبريات الدينّي�ة املستعملة يف الرجاء والدعاء.
ــرىض اهلل  • ــل » ل ــة مث ــا اليومّي ــتخدمة يف حياتن ــن املس ــاء احلس ــة والرج ــات الطيب ــة واألمني ــز لألدعي ــص حّي خيّص

ــاء اهلل« ــا ش ــاء اهلل، م ــفاء، إن ش ــك اهلل الش ــة اهلل، ليمنح ــن يف أمان ــك، لتك عن

4.1.4. يردد دعاء »سبحانك« ويذكرون معاين مفرداته.
خيّصــص حّيــز للــرشوح املوجــزة املتعّلقــة بدعــاء »ســبحانك« ومعرفــة يف أي مناســبة تتــم قراءته بحســب املســتوى  •

ــريّف للطالب. املع

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، الدعاء، التعوذ، البسملة، احلمد هلل

4.2. لنتعرف على اإلسالم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التالية بالرتتيــب؛ » أساســيات اإليــامن يف الدين اإلســالمّي«، » رشوط اإلســالم«، 
» القــرآن الكريــم«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »آمنــت« ومعــاين مفرداته«.

إن مواضيع هذه الوحدة يف عمومها تتخذ النامذج من احلياة اليومّية ومن التجارب احلسّية امللموسة للطلبة.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.2.1. يسرد الطلبة بالرتتيب أساسيات اإليمان يف الدين اإلساليّم
يــرشح الطلبــة األركان الســتة لإليــامن يف الديــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف للطــالب ودون الدخــول  •

التفاصيل.  يف 

4.2.2. يسرد الطلبة بالرتتيب أركان اإلسالم.
ــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف للطــالب  • ــامن يف الدي ــة األركان اخلمســة لإلســالم لإلي يــرشح الطلب

ــل.  ــول يف التفاصي ودون الدخ

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

4.2.4.يردد الطلبة دعاء »آمنُت« و يذكرون معاين مفرداته.
خيّصص حّيز للرشوح املوجزة املتعّلقة بدعاء » آمنُت » •
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املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

اإليامن، اإلسالم، كلمة التوحيد، كلمة الشهادة، العبادة  •

4.3. األخالق احلميدة 

شرح مضمون الوحدة

ــات  ــاس العالق ــدة«، » أس ــالق احلمي ــو األخ ــن ه ــب؛ » الدي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــا«. ــى مفرداهت ــة« ومعان ــورة »الفاحت ــا : س ــورة أعرفه ــرتام«، »س ــب واالح ــانية : احل اإلنس

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.3.1. يدرك الطلبة دور الدين يف حتلي الفرد باألخالق احلميدة.
4.3.2. حيفظ الطلبة وجوب وأهمية احلب واالحرتام يف تطور العالقات اإلنساني�ة.

يــرشح الطلبــة باآليــات واألحاديــث العالقــات الطيبــة مــع الوالديــن واألشــقاء واألقــارب واجلــران والرفــاق  •
ــاء واملعّلمــن. واألصدق

يتّم الرتكيز عى أمهّية التحي باألخالق احلميدة يف حياة الفرد وحياة املجتمع. •

4.3.3. يتلو الطلبة سورة »الفاحتة« ويذكرون معاين مفرداتها.
ــا  • ــويص هب ــي ت ــد الت ــلوكيات واملحام ــدد الس ــة »وحت ــورة »الفاحت ــة بس ــزة املتعّلق ــرشوح املوج ــز لل ــص حّي خيّص

ــا. ــم قراءهت ــبة تت ــة يف أي مناس ــورة، ومعرف الس

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األخالق، احلب، االحرتام

4.4. لنتعـرف على سّيدنا محمد 
ــه  ــة التــي ولــد فيهــا ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل علي ــة بالرتتيــب؛ »البيئ ختصــص هــذه الوحــدة حيزهــا للمواضيــع التالي
ــنوات  ــه وس ــّلم وطفولت ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــد النب ــبه«، » مول ــّلم ونس ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــرة النب ــّلم«، » عش وس
شــبابه« » النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم يف ســنوات مكــة واملدينــة« » دعــاء أعرفــه: أدعيــة اللهــم صــّل وبــارك ومعانيهــا«
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4.4.3. يعطى الطلبة أمثلة عن التعبريات الدينّي�ة املستعملة يف الرجاء والدعاء.
ــرىض اهلل  • ــل » ل ــة مث ــا اليومّي ــتخدمة يف حياتن ــن املس ــاء احلس ــة والرج ــات الطيب ــة واألمني ــز لألدعي ــص حّي خيّص

ــاء اهلل« ــا ش ــاء اهلل، م ــفاء، إن ش ــك اهلل الش ــة اهلل، ليمنح ــن يف أمان ــك، لتك عن

4.1.4. يردد دعاء »سبحانك« ويذكرون معاين مفرداته.
خيّصــص حّيــز للــرشوح املوجــزة املتعّلقــة بدعــاء »ســبحانك« ومعرفــة يف أي مناســبة تتــم قراءته بحســب املســتوى  •

ــريّف للطالب. املع

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، الدعاء، التعوذ، البسملة، احلمد هلل

4.2. لنتعرف على اإلسالم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التالية بالرتتيــب؛ » أساســيات اإليــامن يف الدين اإلســالمّي«، » رشوط اإلســالم«، 
» القــرآن الكريــم«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »آمنــت« ومعــاين مفرداته«.

إن مواضيع هذه الوحدة يف عمومها تتخذ النامذج من احلياة اليومّية ومن التجارب احلسّية امللموسة للطلبة.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.2.1. يسرد الطلبة بالرتتيب أساسيات اإليمان يف الدين اإلساليّم
يــرشح الطلبــة األركان الســتة لإليــامن يف الديــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف للطــالب ودون الدخــول  •

التفاصيل.  يف 

4.2.2. يسرد الطلبة بالرتتيب أركان اإلسالم.
ــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف للطــالب  • ــامن يف الدي ــة األركان اخلمســة لإلســالم لإلي يــرشح الطلب

ــل.  ــول يف التفاصي ودون الدخ

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

4.2.4.يردد الطلبة دعاء »آمنُت« و يذكرون معاين مفرداته.
خيّصص حّيز للرشوح املوجزة املتعّلقة بدعاء » آمنُت » •



اجلمهورية الرتكّية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

24

شرح مضمون الوحدة

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم 

الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.4.1. يشرح الطلبة السمات العامة للبيئ�ة اليت ولد فيها النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
خيّصص احلّيز للسامت االجتامعّية والدينية للبيئة التي ولد فيها النبّي صّى اهلل عليه وسّلم. •

4.4.2. يتعّرف الطلبة على نسبه الشريف وكبار عشريته عليه الصالة والسالم.
4.4.3. يلخص الطلبة مولد النيّب صّلى هللا عليه وسّلم وطفولته وسنوات شبابه.

 نــورد للطلبــة يف إجيــاز عــن حيــاة النبــّي حممــد قبــل البعثــة، تركــه ألمــه بالرضــاع، رحالتــه، مشــاركته مع عشــرته  •
يف حلــف الفضــول، حتكيمــه يف أمــر الكعبــة واحلجــر األســود، حياتــه التجاريــة وزواجه.

ــه الصــالة  • ــه وشــبابه علي ــة للنبــي يف ســنوات طفولت ــة األمثلــة عــن الســجايا والســلوكيات الفاضل  يمنــح الطلب
ــالم. والس

4.4.4. ينســج الطلبــة الروابــط بــن ســرية النــيّب وســلوكياته يف ســنوات طفولتــه وشــبابه عليــه 
والســالم. الصــالة 

 يتّم الرتكيز عى جتنبه صّى اهلل عليه وسّلم لعادات اجلاهلية. •

 نســوق األمثلــة امللموســة عــن عالقــة النبــّي بعمــه وجــده وكبــار عشــرته اآلخريــن والعنايــة اللصيقــة التــي رآهــا  •
يف بيــت عمــه.

4.4.5. يلخص الطلبة سنوات النيّب يف مكة واملدين�ة.
ــة،  • ــريت احلبش ــة، هج ــة الدعوي ــي، العملّي ــزول الوح ــة؛ أول ن ــنوات املكي ــات الس ــى موضوع ــة ع ــر يف عجال نم

ــورة. ــة املن ــرة للمدين ــف واهلج ــة الطائ ــراج، رحل ــة اإلرساء واملع حادث

ــة،  • ــاء املجتمــع املســلم يف املدين ــّي لبن ــام النب ــي ق ــورة؛ األعــامل الت ــة املن ــّي يف املدين ــاول يف إجيــاز ســنوات النب نتن
ــه. ــالمه علي ــوات اهلل وس ــى صل ــاة املصطف ــا، وف ــوداع وخطبته ــة ال ــة، حج ــح مك ــة، فت ــح احلديبي صل

4.4.6. يتلو الطلبة دعاء “اللهّم صلِّ وسّلم وبارك” ويرددون معاني�ه.
ــال  • ــوز أن يق ــى جي ــة مت ــارك« ومعرف ــّلم وب ــلِّ وس ــّم ص ــاء »الله ــن دع ــزة ع ــات املوج ــز لإليضاح ــص احلّي خيّص

ــب. ــريّف للطال ــتوى املع ــاة املس وبمراع

يذكر أيضا تسمية أرسة النبّي باسم »أهل البيت« •
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املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

اجلاهلية، الكعبة، األمن، املولد النبوّي، أهل البيت

4.5. الدين والطهارة

شرح مضمون الوحدة

ــي«،  ــدين وملب ــر ب ــارة«، » تطه ــالم والطه ــن اإلس ــب؛ »دي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــي«. ــة بيئت ــى نظاف ــة ع ــتي«، »املحافظ ــي ومدرس ــف بيت »تنظي

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة التــي حتــث وتشــجع عــى النظافــة مــن األمثــال واحلكــم والوجيــزة الدارجــة 
ــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف  ــس املنظومــة، والســيام اآلي ــز النََف ــة وأراجي ــات الشــعرية واألناشــيد اإلهلي واألبي

املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.5.1. يعطي الطلبة النماذج عن األهمّية اليت أوالها دين اإلسالم للطهارة والنظافة.
ذكر عالقة العبادة بالطهارة وينّوه ملفهوم املبادرة بالوضوء. •

قرر الطلبة العالقة بن األخالق احلميدة والتطهر املعنوي •

4.5.2. يويل 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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شرح مضمون الوحدة

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم 

الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.4.1. يشرح الطلبة السمات العامة للبيئ�ة اليت ولد فيها النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
خيّصص احلّيز للسامت االجتامعّية والدينية للبيئة التي ولد فيها النبّي صّى اهلل عليه وسّلم. •

4.4.2. يتعّرف الطلبة على نسبه الشريف وكبار عشريته عليه الصالة والسالم.
4.4.3. يلخص الطلبة مولد النيّب صّلى هللا عليه وسّلم وطفولته وسنوات شبابه.

 نــورد للطلبــة يف إجيــاز عــن حيــاة النبــّي حممــد قبــل البعثــة، تركــه ألمــه بالرضــاع، رحالتــه، مشــاركته مع عشــرته  •
يف حلــف الفضــول، حتكيمــه يف أمــر الكعبــة واحلجــر األســود، حياتــه التجاريــة وزواجه.

ــه الصــالة  • ــه وشــبابه علي ــة للنبــي يف ســنوات طفولت ــة األمثلــة عــن الســجايا والســلوكيات الفاضل  يمنــح الطلب
ــالم. والس

4.4.4. ينســج الطلبــة الروابــط بــن ســرية النــيّب وســلوكياته يف ســنوات طفولتــه وشــبابه عليــه 
والســالم. الصــالة 

 يتّم الرتكيز عى جتنبه صّى اهلل عليه وسّلم لعادات اجلاهلية. •

 نســوق األمثلــة امللموســة عــن عالقــة النبــّي بعمــه وجــده وكبــار عشــرته اآلخريــن والعنايــة اللصيقــة التــي رآهــا  •
يف بيــت عمــه.

4.4.5. يلخص الطلبة سنوات النيّب يف مكة واملدين�ة.
ــة،  • ــريت احلبش ــة، هج ــة الدعوي ــي، العملّي ــزول الوح ــة؛ أول ن ــنوات املكي ــات الس ــى موضوع ــة ع ــر يف عجال نم

ــورة. ــة املن ــرة للمدين ــف واهلج ــة الطائ ــراج، رحل ــة اإلرساء واملع حادث

ــة،  • ــاء املجتمــع املســلم يف املدين ــّي لبن ــام النب ــي ق ــورة؛ األعــامل الت ــة املن ــّي يف املدين ــاول يف إجيــاز ســنوات النب نتن
ــه. ــالمه علي ــوات اهلل وس ــى صل ــاة املصطف ــا، وف ــوداع وخطبته ــة ال ــة، حج ــح مك ــة، فت ــح احلديبي صل

4.4.6. يتلو الطلبة دعاء “اللهّم صلِّ وسّلم وبارك” ويرددون معاني�ه.
ــال  • ــوز أن يق ــى جي ــة مت ــارك« ومعرف ــّلم وب ــلِّ وس ــّم ص ــاء »الله ــن دع ــزة ع ــات املوج ــز لإليضاح ــص احلّي خيّص

ــب. ــريّف للطال ــتوى املع ــاة املس وبمراع

يذكر أيضا تسمية أرسة النبّي باسم »أهل البيت« •
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الوحدة اخلامسة

5. مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس اخلامس 

5.1. اإليمان باهلل

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املوضوعــات التاليــة بالرتتيــب » وجــود اهلل تعــاىل ووحدانّيتــه«، » اهلل هــو اخلالــق«، »اهلل 
جــّل جاللــه هــو الرمحــن الرحيــم«، » اهلل تعــاىل يســمع ويــرى«، » اهلل تعــاىل عــى كل يشء قديــر«، » الصلــة بــاهلل : الدعاء«، 

» نبــّي أعرفــه : ســّيدنا إبراهيــم عليــه الســالم«، » ســورة أعرفهــا : ســورة اإلخــالص ومعانيهــا«.

أثنــاء تعــرف الطلبــة عــى أســامء اهلل احلســنى يف عمــوم هــذه الوحــدة يتــّم مراعــاة مســتويات جاهزيــة الطلبــة، ويتــم 
إعطــاء الطلبــة النصــوص األدبّيــة الشــائعة االســتعامل والســيام نصــوص اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام 
ــاه  ــرصف انتب ــط وي ــامح والرتاب ــم التس ــة مفاهي ــع يف األولوي ــا ويض ــة اهلل أساس ــن حمّب ــذ م ــج يتخ ــي منه ــّم تبن األول، يت

الطلبــة ملحيطهــم، تتــم االســتفادة مــن اآلثــار الفنيــة عــن النصــوص األدبّيــة التــي تعكــس حمّبــة اهلل يف ثقافتنــا.

املكتسبات وإيضاحاتها

5.1.1. يقرر الطلبة العالقة الرابطة بن وجود هللا تعاىل ووحدانيت�ه وخلقه البديع للكون املحكم.

5.1.2. يمّي الطلبة أن هللا خالق كل يشء.
5.1.3. يعطى الطلبة األمثلة اليت تعكس وصف هللا عز وجل بأسمائه احلسىن الرحمن والرحيم.

5.1.4. يــدرك الطلبــة معــىن  أن هللا يســمع كل يشء ويبصــر كل يشء ويعلــم كل يشء وأنــه علــى كل يشء 
قدير.

5.1.5. يدرك الطلبة معىن  تأثري اإليمان باهلل على سلوكيات اإلنسان.
خيّصص احلّيز لألمثلة عن حمّبة اهلل يف ثقافتنا. •

5.1.6. يشرح الطلبة باألمثلة أهمّية ومعىن الدعاء.
يذكر كيف يدعو اإلنسان ويف أي املواقف يستلزم الدعاء. •

خيّصــص احلّيــز مــن األمثلــة الــواردة مــن أدعيــة األنبيــاء يف القــرآن الكريــم، وأدعيــة نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه  •
وســّلم، 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.

ــة أو كليهــام مــن مجــل بلســان  • ــة مــن الدعــاء اللفظــي أو املكتوب ــز لألنشــطة املوجهــة لصياغــة أمثل خيّصــص حّي
ــهم. ــة أنفس الطلب

5.1.7. يلخــص الطلبــة دعــوة نبّينــ�ا إبراهيــم عليــه الســالم للتوحيــد ويتنــ�اول ضمــن الفائــدة يف إطــار 
ســورة األنبيــ�اء آخذيــن يف االعتبــ�ار املســتوى املعــريّف للطالــب دون اخلــوض يف التفاصيــل.

5.1.8. يقرأ الطلبة سورة اإلخالص ويذكرون معاين مفرداتها
ــذه  • ــد يف ه ــامن بالتوحي ــول اإلي ــاة ح ــائل املعط ــد الرس ــالص وحتدي ــورة اإلخ ــز لس ــرشح موج ــز ل ــص حّي خيّص

ــا. ــورة فيه ــراءة الس ــب ق ــي يتوج ــبات الت ــر املناس ــورة ويذك الس

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األسامء احلسنى، الدين احلنيف، التوحيد، اإلخالص، القصة

5.2. شهر رمضان والصيام

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع اآلتيــة بالرتتيــب » صيــام رمضــان وأمهيتــه«، » املفاهيــم املتعّلقــة بشــهر رمضــان 
نــا  والصيــام«، »شــهر رمضــان والصيــام يف ثقافتنــا«، » نبــّي نعرفــه : ســّيدنا داوود عليــه الســالم«، »دعــاء نعرفــه: أدعيــة ربَّ

» نيها معا و

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
كــام ســيتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب عــن شــهر رمضــان وصيامــه وشــهر 
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. يمّي الطلبة شهر رمضان والصيام وأهميتهما.
يتّم الرتكيز للطلبة عى شهر رمضان أنه هو نفسه شهر القرآن الكريم، وسيتم ذكر أمهّية ليلة القدر. •

يتّم ذكر اخلصوصيات الواجب االنتباه إليها يف شأن الصيام. •

ــنة،  • ــب، والس ــرض، والواج ــم الف ــى مفاهي ــريّف ع ــة املع ــتوى الطلب ــر ملس ــاة النظ ــاز وبمراع ــر يف إجي ــّر بالذك نم
ــتحب. واملس
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5. مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس اخلامس 

5.1. اإليمان باهلل

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املوضوعــات التاليــة بالرتتيــب » وجــود اهلل تعــاىل ووحدانّيتــه«، » اهلل هــو اخلالــق«، »اهلل 
جــّل جاللــه هــو الرمحــن الرحيــم«، » اهلل تعــاىل يســمع ويــرى«، » اهلل تعــاىل عــى كل يشء قديــر«، » الصلــة بــاهلل : الدعاء«، 

» نبــّي أعرفــه : ســّيدنا إبراهيــم عليــه الســالم«، » ســورة أعرفهــا : ســورة اإلخــالص ومعانيهــا«.

أثنــاء تعــرف الطلبــة عــى أســامء اهلل احلســنى يف عمــوم هــذه الوحــدة يتــّم مراعــاة مســتويات جاهزيــة الطلبــة، ويتــم 
إعطــاء الطلبــة النصــوص األدبّيــة الشــائعة االســتعامل والســيام نصــوص اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام 
ــاه  ــرصف انتب ــط وي ــامح والرتاب ــم التس ــة مفاهي ــع يف األولوي ــا ويض ــة اهلل أساس ــن حمّب ــذ م ــج يتخ ــي منه ــّم تبن األول، يت

الطلبــة ملحيطهــم، تتــم االســتفادة مــن اآلثــار الفنيــة عــن النصــوص األدبّيــة التــي تعكــس حمّبــة اهلل يف ثقافتنــا.

املكتسبات وإيضاحاتها

5.1.1. يقرر الطلبة العالقة الرابطة بن وجود هللا تعاىل ووحدانيت�ه وخلقه البديع للكون املحكم.

5.1.2. يمّي الطلبة أن هللا خالق كل يشء.
5.1.3. يعطى الطلبة األمثلة اليت تعكس وصف هللا عز وجل بأسمائه احلسىن الرحمن والرحيم.

5.1.4. يــدرك الطلبــة معــىن  أن هللا يســمع كل يشء ويبصــر كل يشء ويعلــم كل يشء وأنــه علــى كل يشء 
قدير.

5.1.5. يدرك الطلبة معىن  تأثري اإليمان باهلل على سلوكيات اإلنسان.
خيّصص احلّيز لألمثلة عن حمّبة اهلل يف ثقافتنا. •

5.1.6. يشرح الطلبة باألمثلة أهمّية ومعىن الدعاء.
يذكر كيف يدعو اإلنسان ويف أي املواقف يستلزم الدعاء. •

خيّصــص احلّيــز مــن األمثلــة الــواردة مــن أدعيــة األنبيــاء يف القــرآن الكريــم، وأدعيــة نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه  •
وســّلم، وأمثلــة الدعــاء يف ثقافتنــا.
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5.2.2. يشرح الطلبة باألمثلة املفاهيم املتعّلقة بشهر رمضان وصيامه.
يرشح الطلبة املفاهيم املتعّلقة بشهر رمضان والصيام من سحور وإمساك وإفطار وتراويح وفطر. •

خيّصص حّيز لألدعية املتعّلقة باإلفطار بحسب املستوى املعريّف للطلبة •

 نتعرف عى العادات املتعّلقة برمضان والصيام يف ثقافتنا  •

5.2.3. التعرف على عاداتن�ا املتعّلقة برمضان والصيام
ــايل  • ــاء اللي ــا: إحي ــة، امَلحي ــنة املقابل ــرآن بس ــم الق ــراءة خت ــل: ق ــة مث ــا الرمضانّي ــع عاداتن ــض مواضي ــرق لبع نتط

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

5.2.4. يلخص الطلبة سرية سّيدنا داوود عليه السالم
ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

ن�ا« ويذكرون معاين مفرداته. 5.2.5. يتلو الطلبة دعاة » ربَّ
نــا« واألدعيــة الــواردة يف القــرآن، موقعهــا ويف أي املناســبات تتــى،  خيّصــص حّيــز لإليضــاح بإجيــاز حــول أدعيــة » ربَّ

واملعرفــة املتضمنــة فيهــا كل بحســب املســتوى املعــريّف للطلبــة.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

رمضان، صيام، رّب

5.3. اآلداب واللياقة 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب » قواعــد اللياقــة«، » آداب الســام والتحّيــة«، » آداب الّتحــدث 
والتواصــل«، »آداب الطعــام واملائــدة«، » نصائــح لقــان عليــه الســام«، » دعــاء أعرفــه: دعــاء التحيــات ومعانيــه« 

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
تتــم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة ملســتوى الطلبــة الــواردة يف ثقافتنــا مــن املقولــة الدارجــة وأراجيــز النََفــس 
ــام  ــة يف املق ــث الرشيف ــات واألحادي ــيام اآلي ــع والس ــذه املواضي ــا هل ــد تناولن ــة عن ــات الزجلي ــعار واألبي ــة واألش املنظوم

األول.
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املكتسبات وإيضاحاتها

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

5.3.2. يتعلم الطلبة رعاية آداب التحية والسالم.
5.3.3. يتعلم الطلبة التصرف بما يالئم آداب احلديث والتواصل.

يف شأن آداب التواصل نمر بالذكر عى هذه اآلداب يف استعامل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي. •

5.3.4. يتعلم الطلبة رعاية آداب الطعام واملائدة 

 نمر بإجياز عى موضوعات مثل الكسب احلالل واللقمة احلالل. •

5.3.5 إظهار الرعاية ألن يعكس الطلبة نصاحئ سّيدنا لقمان عليه السالم على شئون احلياة.
 خيّصــص حّيــز بالشــكل املناســب للمســتوى املعــريّف للطلبــة حــول الســلوكيات التــي أويص هبــا يف اآليــات الكريمــة 

12-19 مــن ســورة لقــامن.

5.3.6. يردد الطلبة دعاء “التحيات هلل” ويذكرون معاين مفرداته.
 خيّصص حّيز للرشوح املوجزة املتعّلقة بدعاء »التحيات هلل ومعرفة يف أي مناسبة تتم قراءته. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األدب، اللياقة، السالم.

5.4. سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم واحلياة األسرية

شرح مضمون الوحدة

ــاؤه«،  ــه وأبن ــّلم زواج ــه وس ــّى اهلل علي ــد ص ــّيدنا حمّم ــب؛ » س ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
»ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم كنمــوذج للــزوج«، » ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم كنمــوذج لــألب«، »ســّيدنا 
حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم كنمــوذج للجــّد «، » ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم والســلوكيات النموذجيــة للعائلــة« 

» ســّيدنا احلســن وســيدنا احلســن ريض اهلل عنهــام« »ســورة أعرفهــا : ســورة »الكوثــر« ومعــاين مفرداهتــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
ــة  ــس املنظوم ــز النـَفـَ ــة وأراجي ــوالت الدارج ــزة واملق ــة الوجي ــل احلكم ــة مث ــوص األدبّي ــن النص ــتفادة م ــتتم االس وس

ــه وســلم. ــا حمّمــد صــّى اهلل علي والشــعر واألبيــات واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول نبّين
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5.2.2. يشرح الطلبة باألمثلة املفاهيم املتعّلقة بشهر رمضان وصيامه.
يرشح الطلبة املفاهيم املتعّلقة بشهر رمضان والصيام من سحور وإمساك وإفطار وتراويح وفطر. •

خيّصص حّيز لألدعية املتعّلقة باإلفطار بحسب املستوى املعريّف للطلبة •

 نتعرف عى العادات املتعّلقة برمضان والصيام يف ثقافتنا  •

5.2.3. التعرف على عاداتن�ا املتعّلقة برمضان والصيام
ــايل  • ــاء اللي ــا: إحي ــة، امَلحي ــنة املقابل ــرآن بس ــم الق ــراءة خت ــل: ق ــة مث ــا الرمضانّي ــع عاداتن ــض مواضي ــرق لبع نتط

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

5.2.4. يلخص الطلبة سرية سّيدنا داوود عليه السالم
ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

ن�ا« ويذكرون معاين مفرداته. 5.2.5. يتلو الطلبة دعاة » ربَّ
نــا« واألدعيــة الــواردة يف القــرآن، موقعهــا ويف أي املناســبات تتــى،  خيّصــص حّيــز لإليضــاح بإجيــاز حــول أدعيــة » ربَّ

واملعرفــة املتضمنــة فيهــا كل بحســب املســتوى املعــريّف للطلبــة.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

رمضان، صيام، رّب

5.3. اآلداب واللياقة 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب » قواعــد اللياقــة«، » آداب الســام والتحّيــة«، » آداب الّتحــدث 
والتواصــل«، »آداب الطعــام واملائــدة«، » نصائــح لقــان عليــه الســام«، » دعــاء أعرفــه: دعــاء التحيــات ومعانيــه« 

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
تتــم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة ملســتوى الطلبــة الــواردة يف ثقافتنــا مــن املقولــة الدارجــة وأراجيــز النََفــس 
ــام  ــة يف املق ــث الرشيف ــات واألحادي ــيام اآلي ــع والس ــذه املواضي ــا هل ــد تناولن ــة عن ــات الزجلي ــعار واألبي ــة واألش املنظوم

األول.
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املكتسبات وإيضاحاتها

5.4.1. يلخــص الطلبــة زواج ســّيدنا محّمــد صّلــى هللا عليــه وســّلم مــن الســيدة خدجيــة ريض هللا 
ــا. عنه
سيتم ذكر أسامء أبناء سّيدنا حمّمد صّى اهلل عليه وسّلم من السيدة خدجية ريض اهلل عنهم أمجعن. •

5.4.2. سيتم إعطاء األمثلة عن التواصل داخل العائلة لدى النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.

ــه  ــه علي ــلمة يف نموذج ــة املس ــل العائل ــون داخ ــّي لتك ــا النب ــي وضعه ــة الت ــلوكيات النموذجي ــز للس ــيخّصص حّي س
ــد. ــزوج وأب وج ــالم ك ــالة والس الص

يركز عى منح النبّي صّى اهلل عليه وسّلم االعتبار والقيمة ملشورة أفراد العائلة واألخذ بآرائهم.

5.4.3. يقدر الطلبة السلوكيات احلميدة ألفراد عائلة النيّب محّمد صّلى هللا عليه وسّلم.
ــن  ــيدنا احلس ــن وس ــّيدنا احلس ــدى س ــة ل ــل األخالقّي ــاال للفضائ ــهم مث ــة ألنفس ــذ الطلب 5.4.4. يتخ

ــا. ــوان هللا عليهم رض
ــوارد مــن  • ــار ال ــة ســرة ســّيدنا احلســن وســيدنا احلســن رضــوان اهلل عليهــام مــع األخــذ يف االعتب ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع ــم املس ــام يالئ ــة وب ــع الصحيح ــات يف املراج الرواي

5.4.5. يقرأ الطلبة سورة الكوثر ويذكرون معاين مفرداتها
 خيّصــص حّيــز 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 يذّكــر نبيــه الكريــم أنــه أعطــاه جزيــل النعــم 
ــه الزهــراء الطاهــرة الســيدة  ــة ابنت ــه وســّلم، يف ذري ــرة، وإحــدى هــذه النعــم اتصــال نســله الطاهــر صــّى اهلل علي الواف

فاطمــة ريض اهلل عنهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

املرمحة، الفاضل، الكوثر

5.5. آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » اآلثــار الدينّيــة يف فننــا املعــامري«، » اآلثــار الدينّيــة يف فننــا 
املوســيقّي«، » اآلثــار الدينّيــة يف فنوننــا األدبّيــة«، » اآلثــار الدينّيــة عــى عرفنــا وعاداتنــا » »نبــّي أعرفــه : ســّيدنا »ســليامن« 

عليــه الســالم«.
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إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة واملقولــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيات 

الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب.

املكتسبات وإيضاحاتها

5.5.1. حيلل الطلبة البواعث الدينّي�ة املوجودة يف فنن�ا املعماري
خيّصص حّيز للجامع وأجزائه جنبا إىل جنب مع مركباته البرصية. •

5.5.2. يعطي الطلبة األمثلة عن البصمات الدينّي�ة على فنن�ا املوسيقّي
خيّصص حّيز ألمثلة موسيقى اجلامع ) الرتنم بالتكبر واآلذان والصالة ( بحسب مستوى الطالب املعريّف •

يراعــى إعطــاء األمثلــة مــن أناشــيد وأغنيــات األطفــال عــن موســيقى التصــوف، مــع الفــن املوســيقّي الرتكــّي  •
واملوســيقى الشــعبية.

5.5.3. يوجد الطلبة األمثلة عن البصمات الدينّي�ة يف فنونن�ا األدبّي�ة.
يراعــى منــح األمثلــة املناســبة ملســتوى الطلبــة املعــريّف مــن أدب األطفــال )يف الشــعر واحلكايــة والقصــة واملثــال  •

ونحوهــا(

5.5.4. يدرك الطلبة العناصر الدينّي�ة املوجودة يف عرفنا وعاداتن�ا .
تذكــر بالتحديــد احتفــاالت الــزواج وحفــالت اخلتــان وحفــالت تســمية املولــود ومراســم املولــد النبوّي وشــعائر  •

قناديــل الليــايل املباركــة واحتفــاالت األعيــاد الدينّية.

5.5.5. يلخص الطلبة سرية سّيدنا سليمان عليه السالم 
يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع احلــذر واألخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم 
املســتوى املعــريّف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل، إلضافــة لذلــك يتــّم الرتكيــز عــى إنشــاء املســجد األقــى وعــن 

أمهيتــه لــدى املســلمن.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

ُعرف، عادة، عامرة، موسيقى، آداب وأدبيات، املسجد األقى.
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املكتسبات وإيضاحاتها

5.4.1. يلخــص الطلبــة زواج ســّيدنا محّمــد صّلــى هللا عليــه وســّلم مــن الســيدة خدجيــة ريض هللا 
ــا. عنه
سيتم ذكر أسامء أبناء سّيدنا حمّمد صّى اهلل عليه وسّلم من السيدة خدجية ريض اهلل عنهم أمجعن. •

5.4.2. سيتم إعطاء األمثلة عن التواصل داخل العائلة لدى النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.

ــه  ــه علي ــلمة يف نموذج ــة املس ــل العائل ــون داخ ــّي لتك ــا النب ــي وضعه ــة الت ــلوكيات النموذجي ــز للس ــيخّصص حّي س
ــد. ــزوج وأب وج ــالم ك ــالة والس الص

يركز عى منح النبّي صّى اهلل عليه وسّلم االعتبار والقيمة ملشورة أفراد العائلة واألخذ بآرائهم.

5.4.3. يقدر الطلبة السلوكيات احلميدة ألفراد عائلة النيّب محّمد صّلى هللا عليه وسّلم.
ــن  ــيدنا احلس ــن وس ــّيدنا احلس ــدى س ــة ل ــل األخالقّي ــاال للفضائ ــهم مث ــة ألنفس ــذ الطلب 5.4.4. يتخ

ــا. ــوان هللا عليهم رض
ــوارد مــن  • ــار ال ــة ســرة ســّيدنا احلســن وســيدنا احلســن رضــوان اهلل عليهــام مــع األخــذ يف االعتب ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع ــم املس ــام يالئ ــة وب ــع الصحيح ــات يف املراج الرواي

5.4.5. يقرأ الطلبة سورة الكوثر ويذكرون معاين مفرداتها
 خيّصــص حّيــز 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 يذّكــر نبيــه الكريــم أنــه أعطــاه جزيــل النعــم 
ــه الزهــراء الطاهــرة الســيدة  ــة ابنت ــه وســّلم، يف ذري ــرة، وإحــدى هــذه النعــم اتصــال نســله الطاهــر صــّى اهلل علي الواف

فاطمــة ريض اهلل عنهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

املرمحة، الفاضل، الكوثر

5.5. آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » اآلثــار الدينّيــة يف فننــا املعــامري«، » اآلثــار الدينّيــة يف فننــا 
املوســيقّي«، » اآلثــار الدينّيــة يف فنوننــا األدبّيــة«، » اآلثــار الدينّيــة عــى عرفنــا وعاداتنــا » »نبــّي أعرفــه : ســّيدنا »ســليامن« 

عليــه الســالم«.
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الوحدة السادسة

6. مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس السادس

6.1. اإليمان 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«، 

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

ــعر  ــة والش ــس املنظوم ــز النـَفـَ ــة وأراجي ــة الدارج ــزة واملقول ــل الوجي ــة مث ــوص األدبّي ــن النص ــتفادة م ــتتم االس س
ــة. ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــات املالئم ــيد واألبي واألناش

املكتسبات وإيضاحاتها

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

6.1.2. يشرح الطلبة سمات األنبي�اء الكرام ومهماتهم.
خيّصص حّيز مع مراعاة املستوى املعريّف للطلبة عن مفهوم املعجزة. •

6.1.3. يمّي الطلبة كون األنبي�اء هم األمثلة البديعة ألجل البشر.
6.1.4. يبحث الطلبة يف غايات نزول الويح.

يتّم تناول مفهوم الوحي بحسب املستوى املعريّف للطلبة. •

6.1.5. يقوم الطلبة بعمل املزاوجة بن الكتب السماوية ومن أنزلت إليهم من األنبي�اء الكرام.
 يذكر بإجياز أمهّية قراءة القرآن وتدبر معانيه. •

خيّصص حّيز لألمثلة املتعّلقة باحرتام القرآن الكريم يف ثقافتنا. •

6.1.6. يلخص الطلبة اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا آدم عليه السالم.
يتّم تناول هذه الفائدة يف إطار اآليات الكريمة املتعّلقة باملوضوع يف سورة البقرة وسورة األعراف. •

6.1.7. يردد الطلبة دعاء القنوت ويذكرون معاين مفرداته.
 خيّصــص حّيــز للــرشوح املوجــزة املتعّلقــة بدعــاء »القنــوت« ومعرفــة يف أي مناســبة تتــمُّ قراءتــه بحســب املســتوى  •
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ــريّف للطالب. املع

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

النبوة، الرسالة، الدعوة، التبليغ

6.2. الصالة

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

»إقامــة الصــالة«، »نبــّي أعرفــه: ســّيدنا زكريــا عليــه الســالم« »ســورة أعرفهــا : ســورة »الفيــل« ومعانــى مفرداهتــا«.

يــرشح املعلــم لطلبتــه إذا اســتدعت احلاجــة ذلــك، املواضيــع املتعّلقــة بالصــالة يف املنهــج الــدرايّس يف مفاهيــم املذاهب 
ــاهتا. املختلفة وممارس

املكتسبات وإيضاحاتها

ــن  ــالة يف دي ــادة الص ــة عب ــريفة، أهمّي ــث الش ــة واألحادي ــات الكريم ــن اآلي ــة م ــرح باألمثل 6.2.1. يش
ــالم. اإلس

يذكر التأثر الذي حتدثه الصالة عى التطور األخالقي لإلنسان. •

6.2.2. يتّم تصنيف الصلوات حبسب أنواعها.
يتّم بإجياز تناول صالة الفرض، والصلوات الواجبة، وصالة النافلة. •

6.2.3. تعطى أمثلة إلقامة الصالة.
يتّم بإجياز تناول فروض الصالة وشعائر األذان واإلقامة. •

ــازة وصــالة  • ــن وصــالة اجلن ــز لألوقــات اخلمســة إلقامــة الصــالة وصــالة اجلمعــة وصــالة العيدي خيّصــص حّي
ــح. الرتاوي

يذكر بإجياز الوظيفة املجتمعّية للمسجد وأمهية صالة اجلامعة. •

6.2.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا زكريا عليه السالم.
6.2.5. يردد الطلبة سورة الفيل و يذكرون معاين مفرداتها.

خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة الفيل ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الصالة، الصلوات، األذان، اإلقامة، اجلامع
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الوحدة السادسة

6. مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس السادس

6.1. اإليمان 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«، 

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

ــعر  ــة والش ــس املنظوم ــز النـَفـَ ــة وأراجي ــة الدارج ــزة واملقول ــل الوجي ــة مث ــوص األدبّي ــن النص ــتفادة م ــتتم االس س
ــة. ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــات املالئم ــيد واألبي واألناش

املكتسبات وإيضاحاتها

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

6.1.2. يشرح الطلبة سمات األنبي�اء الكرام ومهماتهم.
خيّصص حّيز مع مراعاة املستوى املعريّف للطلبة عن مفهوم املعجزة. •

6.1.3. يمّي الطلبة كون األنبي�اء هم األمثلة البديعة ألجل البشر.
6.1.4. يبحث الطلبة يف غايات نزول الويح.

يتّم تناول مفهوم الوحي بحسب املستوى املعريّف للطلبة. •

6.1.5. يقوم الطلبة بعمل املزاوجة بن الكتب السماوية ومن أنزلت إليهم من األنبي�اء الكرام.
 يذكر بإجياز أمهّية قراءة القرآن وتدبر معانيه. •

خيّصص حّيز لألمثلة املتعّلقة باحرتام القرآن الكريم يف ثقافتنا. •

6.1.6. يلخص الطلبة اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا آدم عليه السالم.
يتّم تناول هذه الفائدة يف إطار اآليات الكريمة املتعّلقة باملوضوع يف سورة البقرة وسورة األعراف. •

6.1.7. يردد الطلبة دعاء القنوت ويذكرون معاين مفرداته.
 خيّصــص حّيــز للــرشوح املوجــزة املتعّلقــة بدعــاء »القنــوت« ومعرفــة يف أي مناســبة تتــمُّ قراءتــه بحســب املســتوى  •
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6.3. العادات الضاّرة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » بعــض العــادات الضــاّرة«، » أســباب الــرشوع يف العــادات 
ــه الســالم« »ســورة أعرفهــا : ســورة  ــى علي ــه: ســّيدنا حيي ــّي أعرف ــة مــن العــادات الضــاّرة« »نب ــبل احلامي الضــاّرة«، »ُس

»املســد« ســورة تبــت ومعانــى مفرداهتــا«.

ســيتم االنتفــاع بمالحظــات الطــالب عــن الوســط املحيــط مــن حوهلــم، وينتهــج النهــج واملقاربــة الناقــدة والعاقلــة 
واإلجيابيــة عــن الطبــاع واملواقــف الســلبّية، وتتــم أيضــا االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة الوجيــزة واملقولة 

الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالب.

املكتسبات وإيضاحاتها

ــيت  ــاّرة ال ــادات الض ــن الع ــريفة ع ــث الش ــة واألحادي ــات الكريم ــن اآلي ــاذج م ــاء النم ــم إعط 6.3.1. ين
ــاليّم ــن اإلس ــا الدي حرمه

خيّصــص حّيــز للعــادات الضــاّرة مثــل التدخــن، رشب اخلمــور واملرشوبــات الكحوليــة، وإدمــان لعــب القــامر،  •
وتعاطــي املــواد املخــدرة واإلدمــان عــى اإلنرتنــت.

يتّم اإليضاح بذكر االنعكاسات السلبّية عى احلياة املجتمعّية والفردّية التي تسببها العادات الضاّرة. •

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

6.3.4. يب�دي الطلبة الرغبة يف جتنب العادات الضاّرة.
6.3.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا حيىي عليه السالم.

6.3.6. يردد الطلبة سورة »املسد« سورة تّبت ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة املسد » تّبت« ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

احلرام، املكروه، حق العباد عى العباد، اإلدمان.
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6.4. حياة نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ دعــوة نبّينــا صــّى اهلل عليــه وســّلم : العهــد املكي،اهلجــرة،  
دعــوة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم: العهــد املــدين ســورة أعرفهــا : ســورة  النــرص ومعانــى مفرداهتــا«.

ــوص  ــن النص ــتفادة م ــا االس ــم أيض ــم، وتت ــن حوهل ــط م ــط املحي ــن الوس ــالب ع ــات الط ــاع بمالحظ ــيتم االنتف س
ــس املنظومــة واألبيــات والشــعر واألناشــيد املالئمــة  ــز النـَفـَ ــة الدارجــة وأراجي ــزة واملقول ــة مثــل احلكمــة الوجي األدبّي

ــّلم. ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــرة النب ــول س ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع للمس

6.4.1. يتّم ذكر الفرتة املكية من دعوة النيّب صّلى هللا عليه وسّلم
أيام غار حراء. •

مضامن اآليات األوىل من نزول الوحي. •

املسلمون األوائل وسامهتم. •

سيتم ختصيص احلّيز لدعوة النبّي صّى اهلل عليه وسّلم، واألسباب البادرة يف املحيط القريب. •

ــز لــردود األفعــال الســلبّية واإلجيابيــة املتولــدة جتــاه الدعــوة اإلســالمية يف مراحــل انتشــار  • ســيتم ختصيــص احلّي
الدعــوة.

ــاب  • ــن اخلط ــر ب ــّيدنا عم ــول س ــة، ودخ ــار واملقاطع ــنوات احلص ــة، وس ــريت احلبش ــاز هلج ــز بإجي ــص احلّي خيّص
وســيدنا محــزة ريض اهلل عنهــام يف اإلســالم، وفــاة الســيدة خدجيــة ريض اهلل عنهــا و ووفــاة عــم النبــّي أيب طالــب، وحادثــة 

ــف. ــة الطائ ــراج، ورحل اإلرساء واملع

6.4.2. يعن ويدرس الطلبة أسباب ونت�اجئ الهجرة إىل املدين�ة
املقابالت احلاصلة مع الوفود القادمة إىل املدينة. •

خيّصص احلّيز لدور كل من سّيدنا عى ريض اهلل عنه وسيدنا أيب بكر ريض اهلل عنه يف اهلجرة املرشفة. •

6.4.3. يتّم ذكر العهد املدين لدعوة النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
الوظيفة املجتمعّية للمسجد النبوّي  •

ــات  • ــن الفعالي ــك ضم ــي وإدراج ذل ــالم املجتمع ــّلم للس ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــامن النب ــن ض ــز ع ــص حّي خيّص
ــز  ــيخّصص حّي ــن س ــع املرشك ــات م ــأن العالق ــم، ويف ش ــم والتعّل ــة التعلي ــوع يف عملي ــذا املوض ــة هب ــطة اخلاص واألنش

ــة. ــح مك ــة وفت ــح احلديبي ــدق وصل ــزوة اخلن ــد وغ ــزوة أح ــدر وغ ــة ب ملوقع
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6.3. العادات الضاّرة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » بعــض العــادات الضــاّرة«، » أســباب الــرشوع يف العــادات 
ــه الســالم« »ســورة أعرفهــا : ســورة  ــى علي ــه: ســّيدنا حيي ــّي أعرف ــة مــن العــادات الضــاّرة« »نب ــبل احلامي الضــاّرة«، »ُس

»املســد« ســورة تبــت ومعانــى مفرداهتــا«.

ســيتم االنتفــاع بمالحظــات الطــالب عــن الوســط املحيــط مــن حوهلــم، وينتهــج النهــج واملقاربــة الناقــدة والعاقلــة 
واإلجيابيــة عــن الطبــاع واملواقــف الســلبّية، وتتــم أيضــا االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة الوجيــزة واملقولة 

الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالب.

املكتسبات وإيضاحاتها

ــيت  ــاّرة ال ــادات الض ــن الع ــريفة ع ــث الش ــة واألحادي ــات الكريم ــن اآلي ــاذج م ــاء النم ــم إعط 6.3.1. ين
ــاليّم ــن اإلس ــا الدي حرمه

خيّصــص حّيــز للعــادات الضــاّرة مثــل التدخــن، رشب اخلمــور واملرشوبــات الكحوليــة، وإدمــان لعــب القــامر،  •
وتعاطــي املــواد املخــدرة واإلدمــان عــى اإلنرتنــت.

يتّم اإليضاح بذكر االنعكاسات السلبّية عى احلياة املجتمعّية والفردّية التي تسببها العادات الضاّرة. •

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

6.3.4. يب�دي الطلبة الرغبة يف جتنب العادات الضاّرة.
6.3.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا حيىي عليه السالم.

6.3.6. يردد الطلبة سورة »املسد« سورة تّبت ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة املسد » تّبت« ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

احلرام، املكروه، حق العباد عى العباد، اإلدمان.
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خيّصــص حّيــز يف هــذا املوضــوع عــن العالقــات مــع منتســبي األديــان األخــرى ضمــن احلديــث عــن هيــود املدينــة  •
املنــورة ونصــارى نجــران والرســائل املكتوبــة لدعــوة األقاليــم إىل اإلســالم، والســفراء واملبعوثــن الذيــن بعثهــم النبــّي 

إىل بعــض املناطــق.

ويف معــرض ذكــر موضــوع حجــة الــوداع وخطبــة الــوداع ســتذكر األمانتــن التــي تركهــام النبــّي صــّى اهلل عليــه  •
وســّلم ألمتــه، ) مــع ذكــر الروايــات املتعــددة جنبــا إىل جنــب( 

ســيتم ختصيــص حّيــز عــن وفــاة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم وعــن التأثــر الــذي خلفتــه وفــاة املصطفــى عــى  •
الصحابــة الكــرام.

6.4.4. يتلو الطلبة سورة النصر ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشح موجز لسورة النرص وحتديد الرسائل املعطاة يف هذه السورة .

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

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

6.5. قيمنا وقناعاتن�ا األساسّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » القيــم األساســّية التــي توّحــد جمتمعنــا«، » األعيــاد الدينّيــة 
ــة الدينّيــة«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »ســبحانك« ومعــاين مفرداتــه«. واأليــام والليــايل ذات األمهّي

ســيخّصص يف هــذه الوحــدة احلّيــز للمعــاين املوجهــة مــن قبــل الطلبــة لتعميــق القيــم والقناعــات األساســّية املعــززة 
لعنــارص احلــب واالحــرتام والرفقــة احلســنة، واملقويــة للتامســك والوحــدة الشــعبية، واملرســخة إلعــزاز الوطــن واألمــة 
ــة  ــتوى الطلب ــبة ملس ــة املناس ــح األمثل ــة ملن ــويل الرعاي ــياق ت ــذا الس ــس ه ــاد، ويف نف ــهاد واجله ــة واالستش ــة اخلفاق والراي
املعــريّف مــن األدبيــات واحلكمــة والوجيــزة واألبيــات واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز النفــس املنظومــة واملقــوالت الدارجــة 

والســيام اآليــات الكريمــة واألحادبــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

6.5.1. يمّي الطالب القيم والقناعات األساسّية اليت توّحد مجتمعنا
خيّصص احلّيز للدين والقيم الدينّية وإسهامها يف التكامل املجتمعي  •

دور حمّبة الرسول وآل بيت الرسول يف توحيد جمتمعنا. •

خيّصص احلّيز عن مسئولياتنا ودورنا الواجب جتاه وطننا وأمتنا ورايتنا ونشيدنا الوطني •
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نتوقف عند شعورنا باالمتنان والشكر والدين املستحق نحو شهدائنا وجماهدينا •

ــدة  ــاهمتها يف وح ــة ومس ــة الهام ــايل املبارك ــام واللي ــ�ة واألي ــاد الدينّي ــى األعي ــة عل ــق الطلب 6.5.2. يعل
ــع.  ــل املجتم وتكام

كــام يذكــر مســامهة يــوم اجلمعــة وعيــد الفطــر وعيــد األضحــى والليــايل املباركــة )القناديــل( يف مفهــوم التكامــل  •
املجتمعــي

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، القيم والقناعات، االستشهاد، اجلهاد، العيد، القناديل) الليايل املباركة( 
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خيّصــص حّيــز يف هــذا املوضــوع عــن العالقــات مــع منتســبي األديــان األخــرى ضمــن احلديــث عــن هيــود املدينــة  •
املنــورة ونصــارى نجــران والرســائل املكتوبــة لدعــوة األقاليــم إىل اإلســالم، والســفراء واملبعوثــن الذيــن بعثهــم النبــّي 

إىل بعــض املناطــق.

ويف معــرض ذكــر موضــوع حجــة الــوداع وخطبــة الــوداع ســتذكر األمانتــن التــي تركهــام النبــّي صــّى اهلل عليــه  •
وســّلم ألمتــه، ) مــع ذكــر الروايــات املتعــددة جنبــا إىل جنــب( 

ســيتم ختصيــص حّيــز عــن وفــاة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم وعــن التأثــر الــذي خلفتــه وفــاة املصطفــى عــى  •
الصحابــة الكــرام.

6.4.4. يتلو الطلبة سورة النصر ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشح موجز لسورة النرص وحتديد الرسائل املعطاة يف هذه السورة .

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

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

6.5. قيمنا وقناعاتن�ا األساسّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » القيــم األساســّية التــي توّحــد جمتمعنــا«، » األعيــاد الدينّيــة 
ــة الدينّيــة«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »ســبحانك« ومعــاين مفرداتــه«. واأليــام والليــايل ذات األمهّي

ســيخّصص يف هــذه الوحــدة احلّيــز للمعــاين املوجهــة مــن قبــل الطلبــة لتعميــق القيــم والقناعــات األساســّية املعــززة 
لعنــارص احلــب واالحــرتام والرفقــة احلســنة، واملقويــة للتامســك والوحــدة الشــعبية، واملرســخة إلعــزاز الوطــن واألمــة 
ــة  ــتوى الطلب ــبة ملس ــة املناس ــح األمثل ــة ملن ــويل الرعاي ــياق ت ــذا الس ــس ه ــاد، ويف نف ــهاد واجله ــة واالستش ــة اخلفاق والراي
املعــريّف مــن األدبيــات واحلكمــة والوجيــزة واألبيــات واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز النفــس املنظومــة واملقــوالت الدارجــة 

والســيام اآليــات الكريمــة واألحادبــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

6.5.1. يمّي الطالب القيم والقناعات األساسّية اليت توّحد مجتمعنا
خيّصص احلّيز للدين والقيم الدينّية وإسهامها يف التكامل املجتمعي  •

دور حمّبة الرسول وآل بيت الرسول يف توحيد جمتمعنا. •

خيّصص احلّيز عن مسئولياتنا ودورنا الواجب جتاه وطننا وأمتنا ورايتنا ونشيدنا الوطني •



اجلمهورية الرتكّية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

38

الوحدة السابعة

7. مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس 
السابع

7.1. اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الغيبيــات واملحسوســات: الكائنــات املرئّيــة والغــر مرئّيــة، 
ــى  ــره ع ــرة وتأث ــامن باآلخ ــرة«، »اإلي ــاة اآلخ ــل احلي ــرة«، » مراح ــدار اآلخ ــا وال ــاة الدني ــامهتم «، »احلي ــة وس » املالئك
ــاس«  ــورة »الن ــا: س ــورة أعرفه ــالم«، »س ــام الس ــم عليه ــن مري ــى اب ــيح عيس ــه: املس ــّي أعرف ــان«، » نب ــلوكيات اإلنس س

ــا«. ــاين مفرداهت ومع

ــة  ــات الكريم ــع اآلي ــا م ــدة بعمومه ــريّف يف الوح ــب املع ــتوى الطال ــبة ملس ــة املناس ــوص األدبّي ــاع بالنص ــّم االنتف يت
واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول وعنــد تنــاول هــذا املوضــوع يتــّم تبنــي النهــج الــذي يوجــه الطلبــة إىل حميطهــم مــع 
االعتبــار بأولويــة التســامح والرتابــط الــذي هــو أســمى معايــر احلــب يف الديــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف 

للطلبــة واجلاهزيــة املدرســية وجتــارب الطلبــة.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.1.1 يمّي الطلبة ويفرقون عالم الكائن�ات حبسب خصائصها.
 يتــّم التطــرق ملفهــوم اجلــّن دون اخلــوض يف التفاصيــل ومــع مراعــاة األخــذ باالعتبــار بمســتوى الطلبــة املعــريّف؛  •

ــح  ــة وتصحي ــوم الدينّي ــا العل ــا ووضعته ــي أقرهت ــات الت ــوء املعطي ــياق، يف ض ــذا الس ــن ه ــوع م ــذا املوض ــاول ه ــّم تن يت
ــة الناقصــة أو اخلاطئــة لــدى بعــض الطلبــة. املفاهيــم واملعرفــة الدينّي

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

ومالئكــة الرمحــة ومالئكة الســؤال واحلســاب.

ــاء  • ــون بالدع ــام يقوم ــة دائ ــر أّن املالئك ــالمّي، ويذك ــن اإلس ــة يف الدي ــامن باملالئك ــة اإلي ــى أمهّي ــز ع ــّم الرتكي يت
للمؤمنــن املتحلــن بمــكارم األخــالق والصــالة عليهــم، و يتمنــون هلــم دوام اخلر،ويركــز عــى دور اإليــامن باملالئكمــة 

ــلم. ــالق املس ــن أخ يف حتس
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7.1.3. يعلق الطلبة على العالقة القائمة بن احلياة الدني�ا واحلياة اآلخرة.
7.1.4. يشرح الطلبة مراحل احلياة اآلخرة.

يتّم تناول احلياة اآلخرة ومراحلها : املوت، القيامة، البعث، املحرش، احلساب، امليزان، اجلنّة والنار. •

7.1.5. يعــن الطلبــة العالقــة بــن اإليمــان باآلخــرة وكــون هللا عــز وجــل هــو العــادل والرحيــم والعفــو 
الغفــور.

7.1.6. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية املسيح عيىس بن مريم عليهما السالم.
يتــّم التطــرق بإجيــاز عــن الســيدة مريــم عليهــا الســالم وأثنــاء فائــدة الــدرس، حتــدد باآليــات املتعّلقــة مــن ســورة  •

ــل  ــول يف التفاصي ــب ودون الدخ ــريّف للطال ــتوى املع ــو املس ــار نح ــذر واالعتب ــة واحل ــع الدق ــاول م ــدة، ويتن ــم واملائ مري
واســتنادا للروايــات الــواردة باملراجــع الصحيحــة.

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

يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

العامل، الغيب، امللك، اجلّن، الشيطان، اآلخرة

7.2. احلج واألضحية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » عبــادة احلــج يف اإلســالم وأمهيتهــا«، » كيفيــة أداء احلــّج«، 
» العمــرة وأمهيتهــا«، » شــعائر األضحيــة وأمهيتهــا« »نبــّي أعرفــه : ســّيدنا إســامعيل عليــه الســالم«، » آيــة أعرفهــا: اآليــة 

162 مــن ســورة األنعــام ومعانيهــا«

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تّتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
ــرة  ــج والعم ــادات احل ــعائر عب ــة لش ــة واألخالقّي ــة والثقافّي ــرق االجتامعّي ــة بالط ــطة املتعّلق ــز لألنش ــيخصص حّي وس

ــة. واألضحي

املكتسبات وإيضاحاتها

7.2.1. يفسر الطلبة اهمّية عبادة احلّج يف ضوء اآليات واألحاديث
يتّم الرتكيز عى مسامهة احلج بتأثره يف املسلمن والتواصل بينهم والتنمية األخالقّية هلم.  •
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الوحدة السابعة

7. مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس 
السابع

7.1. اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الغيبيــات واملحسوســات: الكائنــات املرئّيــة والغــر مرئّيــة، 
ــى  ــره ع ــرة وتأث ــامن باآلخ ــرة«، »اإلي ــاة اآلخ ــل احلي ــرة«، » مراح ــدار اآلخ ــا وال ــاة الدني ــامهتم «، »احلي ــة وس » املالئك
ــاس«  ــورة »الن ــا: س ــورة أعرفه ــالم«، »س ــام الس ــم عليه ــن مري ــى اب ــيح عيس ــه: املس ــّي أعرف ــان«، » نب ــلوكيات اإلنس س

ــا«. ــاين مفرداهت ومع

ــة  ــات الكريم ــع اآلي ــا م ــدة بعمومه ــريّف يف الوح ــب املع ــتوى الطال ــبة ملس ــة املناس ــوص األدبّي ــاع بالنص ــّم االنتف يت
واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول وعنــد تنــاول هــذا املوضــوع يتــّم تبنــي النهــج الــذي يوجــه الطلبــة إىل حميطهــم مــع 
االعتبــار بأولويــة التســامح والرتابــط الــذي هــو أســمى معايــر احلــب يف الديــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف 

للطلبــة واجلاهزيــة املدرســية وجتــارب الطلبــة.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.1.1 يمّي الطلبة ويفرقون عالم الكائن�ات حبسب خصائصها.
 يتــّم التطــرق ملفهــوم اجلــّن دون اخلــوض يف التفاصيــل ومــع مراعــاة األخــذ باالعتبــار بمســتوى الطلبــة املعــريّف؛  •

ــح  ــة وتصحي ــوم الدينّي ــا العل ــا ووضعته ــي أقرهت ــات الت ــوء املعطي ــياق، يف ض ــذا الس ــن ه ــوع م ــذا املوض ــاول ه ــّم تن يت
ــة الناقصــة أو اخلاطئــة لــدى بعــض الطلبــة. املفاهيــم واملعرفــة الدينّي

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

ومالئكــة الرمحــة ومالئكة الســؤال واحلســاب.

ــاء  • ــون بالدع ــام يقوم ــة دائ ــر أّن املالئك ــالمّي، ويذك ــن اإلس ــة يف الدي ــامن باملالئك ــة اإلي ــى أمهّي ــز ع ــّم الرتكي يت
للمؤمنــن املتحلــن بمــكارم األخــالق والصــالة عليهــم، و يتمنــون هلــم دوام اخلر،ويركــز عــى دور اإليــامن باملالئكمــة 

ــلم. ــالق املس ــن أخ يف حتس
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7.2.2. يتّم تلخيص مناسك احلّج.
ــزم،  • ــات، زم ــة عرف ــة: وقف ــعي، الوقف ــواف، الس ــوط، الط ــرام، الش ــّج ) اإلح ــة باحل ــم املتعّلق ــاول املفاهي ــّم تن يت

احلجــر األســود( واألماكــن ) الكعبــة، الصفــا واملــروة، منــى، املزدلفــة، عرفــات( بالقــدر الــذي يناســب مســتوى الطالــب 
العــريف ودون اخلــوض يف التفاصيــل 

لن يتّم اخلوض يف تصننيفات أنواع احلج. •

7.2.3. يتّم شرح شعائر عبادة العمرة وأهميتها.
خيّصص احلّيز للفروق بن احلج والعمرة. •

ــد  ــد ي ــاعدة وم ــح املس ــا ملن ــة أهميته ــن ناحي ــة م ــعرية األضحي ــة ش ــى قيم ــة عل ــرف الطلب 7.2.4. يتع
العــون يف الديــن اإلســاليّم 

يتــّم التنويــه بإجيــاز للحكمــة مــن مرشوعيــة عبــادة األضحيــة، واألحــكام املتعّلقــة باألضحيــة، واألمثلــة لألضحية  •
يف ثقافتنــا) الوفــاء بالنــدر، وعقيقــة املولــود ونحوها(

خيّصص حّيز لدعاء ذبح األضحية عند تقاليد الطائفة العلوية البكداشية. •

7.2.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا إسماعيل عليه السالم.
يتّم التنويه للدور الذي قام به سيدنا إسامعيل يف بناء الكعبة املرشفة. •

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

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

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

احلج، العمرة، األضحية

7.3. السلوكيات األخالقّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الطبــاع والســلوكيات األخالقّيــة احلميــدة«، » نبــّي أعرفــه: 
ســّيدنا صالــح عليــه الســالم«، »ســورة أعرفهــا : ســورة الفلــق ومعانيهــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
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وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

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

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

7.3.2. يقيــم الطلبــة اإلســهام الــذي تنــيم بــه الطبــاع والســلوكيات النموذجيــة تطــور الفــرد واملجتمــع 
مــن الناحيــة األخالقّيــة.

7.3.3. يتّم إظهار الرعاية لصنع ضوابط معايري الطباع واألخالق.
7.3.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا صالح عليه السالم.

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

7.3.5. يتلو الطلبة سورة الفلق ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصــص حّيــز لــرشح موجــز لســورة الفلــق وحتديــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات التــي  •

يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األخالق، القيم، الطباع واملواقف، السلوكيات والترصفات.

7.4. سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم: عبد هللا ورسوله 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم : عبــد اهلل «، » ســّيدنا 
حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم : مبعــوث اهلل ورســوله«، »ســورة أعرفهــا : ســورة » الكافــرون » ومعانــى مفرداهتــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول ســّيدنا ونبينــا حمّمــد صــّى اهلل عليه وســّلم، والســيام اآليات 

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.
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7.2.2. يتّم تلخيص مناسك احلّج.
ــزم،  • ــات، زم ــة عرف ــة: وقف ــعي، الوقف ــواف، الس ــوط، الط ــرام، الش ــّج ) اإلح ــة باحل ــم املتعّلق ــاول املفاهي ــّم تن يت

احلجــر األســود( واألماكــن ) الكعبــة، الصفــا واملــروة، منــى، املزدلفــة، عرفــات( بالقــدر الــذي يناســب مســتوى الطالــب 
العــريف ودون اخلــوض يف التفاصيــل 

لن يتّم اخلوض يف تصننيفات أنواع احلج. •

7.2.3. يتّم شرح شعائر عبادة العمرة وأهميتها.
خيّصص احلّيز للفروق بن احلج والعمرة. •

ــد  ــد ي ــاعدة وم ــح املس ــا ملن ــة أهميته ــن ناحي ــة م ــعرية األضحي ــة ش ــى قيم ــة عل ــرف الطلب 7.2.4. يتع
العــون يف الديــن اإلســاليّم 

يتــّم التنويــه بإجيــاز للحكمــة مــن مرشوعيــة عبــادة األضحيــة، واألحــكام املتعّلقــة باألضحيــة، واألمثلــة لألضحية  •
يف ثقافتنــا) الوفــاء بالنــدر، وعقيقــة املولــود ونحوها(

خيّصص حّيز لدعاء ذبح األضحية عند تقاليد الطائفة العلوية البكداشية. •

7.2.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا إسماعيل عليه السالم.
يتّم التنويه للدور الذي قام به سيدنا إسامعيل يف بناء الكعبة املرشفة. •

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

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

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

احلج، العمرة، األضحية

7.3. السلوكيات األخالقّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الطبــاع والســلوكيات األخالقّيــة احلميــدة«، » نبــّي أعرفــه: 
ســّيدنا صالــح عليــه الســالم«، »ســورة أعرفهــا : ســورة الفلــق ومعانيهــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
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املكتسبات وإيضاحاتها

ــات  ــن اآلي ــا م ــّلم انطالق ــه وس ــى هللا علي ــد صّل ــيّب محّم ــايّن للن ــب اإلنس ــة اجلان ــرح الطلب 7.4.1. يش
ــة. الكريم

 عندمــا نقــوم بتنــاول اجلانــب اإلنســاين عــن النبــّي حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم فيجــب الرتكيــز عــى أن أهــم  •
فــارق بينــه وبــن باقــي البــرش هــو تلقيــه الوحــي مــن اهلل تعــاىل.

7.4.2. يمــّي الطلبــة الســمات الفارقــة املتعّلقــة باجلانــب النبــوّي مــن ســّيدنا محّمــد صّلــى هللا عليــه 
وســّلم.
خيّصــص احلّيــز عــن نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم، وكونــه آخــر املرســلن وخاتــم األنبيــاء وأنــه نبــّي الرمحــة  •

ــور  ــام أرســل معــه مــن ن ــر للعاملــن، واملتمــم ملــكارم األخــالق، ب ــه بشــر ونذي ــم، وأن ــه رشح جمســد للقــرآن الكري وأن
آيــات القــرآن واألحاديــث الرشيفــة.

7.4.3. يتلو الطلبة سورة الكافرون ويذكرون معاين مفرداتها.
ــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات  • ــرون وحتدي ــز لــرشح موجــز لســورة الكاف خيّصــص حّي

التــي يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الرسالة، النبوة، خاتم األنبياء

7.5. تأويالت يف الفكر اإلساليّم

شرح مضمون الوحدة

يتــّم تنــاول الفــوارق التأويليــة يف الفكــر اإلســالمّي يف عمــوم هــذه الوحــدة، بخطوطــه العريضــة وبمســتوى مناســب 
للدرجــة املعرفّيــة لــدى الطــالب ويتــم اختــاذ التعبــر املوضوعــي والوصفــي كأســاس هلــذا العمــل.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.5.1. يدرك الطلبة إمكاني�ة وجود أشكال مختلفة من التفسري للحقائق الدينّي�ة.
يتّم تناول أسباب الفوارق يف التأويل يف املفاهيم الدينّية بدون اخلوض يف التفاصيل. •

7.5.2. يصّنف الطلبة أنواع التآويل الناشئة يف الفكر اإلساليّم.
يتــّم تنــاول التأويــالت الناشــئة املســتحدثة يف الفكــر اإلســالمّي؛ عــى شــكل تأويــالت متعلقــة باإليــامن وتأويالت  •

فقهيــة وتأويــالت تصوفية.
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7.5.3. يمّي الطلبة التأويالت التصّوفّية ذات التأثري على ثقافتن�ا
ــر  • ــة ذات التأث ــالت التصوفي ــن التأوي ــع ع ــالب ملواضي ــة للط ــة املعرفّي ــب للدرج ــكل املناس ــز بالش ــص حّي خيّص

ــية. ــة البكداش ــبندية، العلوي ــة، النقش ــة، املولوي ــوية، القدري ــة اليس ــا؛ الطريق ــى ثقافتن ع

7.5.4. يشرح الطلبة املفاهيم األساسّية واألركان املتعّلقة بالعلوية البكتاشية.
ــة  • ــع( واملصاَحب ــت اجلم ــة بي ــم« ) غرف ــامة » جي ــة املس ــادة العلوي ــوس العب ــم لطق ــكل املالئ ــز بالش ــص حّي خيّص

ــامح،  ــة الس ــع، ورقص ــت اجلم ــة، يف بي ــي عرشّي ــة اإلثنت ــد واخلدم ــق العب ــألة ح ــة، ومس ــة، والرضاني ــوس العلوي يف الطق
ــرم. ــام املح ــر وصي ــام اخل ــك« وصي ــرات وأدعية«جولبان وتكب

ويف هذا السياق؛

ــم  • ــواردة يف مفاهي ــة البكداشــية إىل املؤاخــاة بــن املهاجريــن واألنصــار ال ــه إىل اســتناد الطريقــة العلوي ــّم التنوي يت
التاريــخ اإلســالمّي، واملذكــورة لدهيــم بمســميات مثــل » ثقافــة الــدار« » والُشــعب املرتاتبــة« و« مــن يــد إىل يــد« » وإقــرار 

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

ســيذكر بيــت اجلمع، وعــن اجلمــع، وهيــكل األركان، و« مــكان الســبيل واألدب واألركان« و« يذكر اســتخدامهم  •
ــع  ــرار » ومج ــع اإلق ــع اآلداب ومج ــيذكر مج ــام س ــية، ك ــدى البكداش ــع ل ــت اجلم ــتخدام بي ــدل اس ــزان ب ــت املي ــر بي لتعب

الشــيخ أبــدال موســى«، وخيصــص حّيــز للمركبــات البرصيــة املتعّلقــة بعــن اجلمــع وبيــت اجلمــع.

ســيخّصص حّيــز لألدعيــة لــدى العلويــة البكداشــية » باســم الشــاه« ويف هنايتهــا » اهلل اهلل« اللفــظ الــذي يقولونــه  •
ويف دعــاء جولبانــك و »دعــاء اللقمــة«.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

االعتقاد، الفقه، املذهب، التصوف، العن، األركان.
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املكتسبات وإيضاحاتها

ــات  ــن اآلي ــا م ــّلم انطالق ــه وس ــى هللا علي ــد صّل ــيّب محّم ــايّن للن ــب اإلنس ــة اجلان ــرح الطلب 7.4.1. يش
ــة. الكريم

 عندمــا نقــوم بتنــاول اجلانــب اإلنســاين عــن النبــّي حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم فيجــب الرتكيــز عــى أن أهــم  •
فــارق بينــه وبــن باقــي البــرش هــو تلقيــه الوحــي مــن اهلل تعــاىل.

7.4.2. يمــّي الطلبــة الســمات الفارقــة املتعّلقــة باجلانــب النبــوّي مــن ســّيدنا محّمــد صّلــى هللا عليــه 
وســّلم.
خيّصــص احلّيــز عــن نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم، وكونــه آخــر املرســلن وخاتــم األنبيــاء وأنــه نبــّي الرمحــة  •

ــور  ــام أرســل معــه مــن ن ــر للعاملــن، واملتمــم ملــكارم األخــالق، ب ــه بشــر ونذي ــم، وأن ــه رشح جمســد للقــرآن الكري وأن
آيــات القــرآن واألحاديــث الرشيفــة.

7.4.3. يتلو الطلبة سورة الكافرون ويذكرون معاين مفرداتها.
ــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات  • ــرون وحتدي ــز لــرشح موجــز لســورة الكاف خيّصــص حّي

التــي يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الرسالة، النبوة، خاتم األنبياء

7.5. تأويالت يف الفكر اإلساليّم

شرح مضمون الوحدة

يتــّم تنــاول الفــوارق التأويليــة يف الفكــر اإلســالمّي يف عمــوم هــذه الوحــدة، بخطوطــه العريضــة وبمســتوى مناســب 
للدرجــة املعرفّيــة لــدى الطــالب ويتــم اختــاذ التعبــر املوضوعــي والوصفــي كأســاس هلــذا العمــل.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.5.1. يدرك الطلبة إمكاني�ة وجود أشكال مختلفة من التفسري للحقائق الدينّي�ة.
يتّم تناول أسباب الفوارق يف التأويل يف املفاهيم الدينّية بدون اخلوض يف التفاصيل. •

7.5.2. يصّنف الطلبة أنواع التآويل الناشئة يف الفكر اإلساليّم.
يتــّم تنــاول التأويــالت الناشــئة املســتحدثة يف الفكــر اإلســالمّي؛ عــى شــكل تأويــالت متعلقــة باإليــامن وتأويالت  •

فقهيــة وتأويــالت تصوفية.
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الوحدة الثامنة

مواضيع الوحدة ومكتسباهتا وإيضاحاهتا بحسب الصف الدرايّس الثامن

8.1. اإليمان بالقدر

شرح مضمون الوحدة

ــدر«،  ــان والق ــدر«، » إرادة اإلنس ــاء والق ــامن بالقض ــب؛ »اإلي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــا » ــريس و معانيه ــة الك ــا: آي ــة أعرفه ــالم«،، »آي ــه الس ــى علي ــّيدنا موس ــه: س ــّي أعرف ــدر«، »نب ــة بالق ــم املتعّلق »املفاهي

يتــّم االنتفــاع بالنصــوص األدبّيــة يف عمــوم هــذه الوحــدة، وعــى رأســها اآليــات واألحاديــث يف املقــام األول، وبينــام 
ــة  ــتوى جاهزي ــة ومس ــارب الطلب ــاة جت ــم بمراع ــة إىل حميطه ــه الطلب ــج يوج ــي هن ــدة بتبن ــع الوح ــة مواضي ــاول الطلب يتن
املدرســة واملســتوى املعــريّف هلــم، خيّصــص حّيــز للتفهيــم املوجــه للقناعــات اخلاطئــة مثــل اإلحســاس بالعجــز واالنتظــار 

الســلبي املــرتوك خــارج دائــرة املســؤولية، واإلرادة اإلنســانية، يف تفســر القــدر.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.1.1. يشرح الطلبة باآليات واألحاديث معىن اإليمان بالقضاء والقدر.
خيّصص حّيز إلدراك أن اهلل خلق كل يشء وفقا ملعيار ومقدار. •

خيّصــص حّيــز للقوانــن الفيزيقيــة للكــون والقوانــن احليويــة البيولوجيــة والقوانــن املجتمعّيــة يف ســياق مفهــوم  •
ســنة اهلل.

8.1.2 يدرك الطلبة العالقة بن القدر وبن علم اإلنسان وإرادته ومسؤوليت�ه.
8.1.3. حيلل الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالقضاء والقدر.

ــوكل،  • ــرزق، الت ــر، ال ــل، العم ــر؛ األج ــص بالذك ــدر ونخت ــا بالق ــن عالقته ــم رابط ــذه املفاهي ــة ه ــاول الطلب يتن
ــرض. ــة، امل ــل، الصح ــاح، الفش النج

ــدر يف  ــاء والق ــة بالقض ــرة املتعّلق ــك املنتش ــاءلة تل ــد املس ــة قي ــم اخلاطئ ــة املفاهي ــع الطلب 8.1.4. يض
ــع  املجتم

ــى  • ــوب ع ــود، واملكت ــظ األس ــت، واحل ــة البخ ــب، وقل ــة النصي ــل قل ــة مث ــب الدارج ــون القوال ــدون وحياكم يفن
ــن. اجلب

ــي  • ــؤولية املجتمع ــة واملس ــئ للمراقب ــوم اخلاط ــد املفه ــدي ض ــور نق ــل بمنظ ــوادث العم ــة ح ــاول قضي ــّم تن يت
ــاذ  ــدم اخت ــن ع ــة ع ــة، الناجت ــات املهني ــة يف اإلصاب ــوادث القدري ــلبّية للح ــج الس ــا بالنوات ــكل م ــة بش ــة املرتبط والفردّي
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ــة. ــالمة املهني ــة للس ــر الالزم التداب

8.1.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا موىس عليه السالم.
نتطــرق بالذكــر بإجيــاز عــن ســّيدنا هــارون عليــه الســالم، ويتــم تنــاول فائــدة الــدرس بمراعــاة املســتوى املعــريّف  •

للطلبــة يف إطــار اآليــات الكريمــة مــن ســورة األعــراف وطــه والقصــص.

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

التــي يتوجــب قــراءة هــذه اآليــة الكريمــة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

القدر، القضاء، سنة اهلل، اإلرادة الكلية، اإلرادة اجلزئية.

8.2. الزكاة والصدقة 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » األمهّيــة التــي أوالهــا اإلســالم ملــّد يــد العــون واملســاعدة 
واملشــاركة«، » عبــادة الصدقــة والــزكاة«، » الفوائــد املجتمعّيــة والفردّيــة للــزكاة والصدقــة«، » نبــّي أعرفــه: ســّيدنا شــعيب 

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

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وإضافــة لذلــك ســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.2.1. يشــرح الطلبــة األهمّيــة الــيت أوالهــا اإلســالم ملــد يــد العــون واملشــاركة يف ضــوء اآليــات 
ألحاديــث وا

8.2.2. يشرح الطلبة باآليات واألحاديث عباديت الزكاة والصدقة.
يتــّم تنــاول مقــدار نصــاب الــزكاة، واألشــخاص املســتحقن ملصــارف الــزكاة، واألشــخاص الواجبــة عليهــم دفــع  •

الــزكاة، وذلــك بمراعــاة مســتوى الطلبــة املعــريّف، ودون اخلــوض يف التفاصيــل الفقهّيــة.

8.2.3. يمّي الطلبة األهمّية املجتمعّية والفردّية للزكاة وإلنفاق والصدقة.
أمهّية ثقافة اإلنفاق. •

يتّم التنويه بأن الزكاة هي واحدة من السبل حلل مشكلة الفقر واختالل العدالة االجتامعّية. •
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الوحدة الثامنة

مواضيع الوحدة ومكتسباهتا وإيضاحاهتا بحسب الصف الدرايّس الثامن

8.1. اإليمان بالقدر

شرح مضمون الوحدة

ــدر«،  ــان والق ــدر«، » إرادة اإلنس ــاء والق ــامن بالقض ــب؛ »اإلي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــا » ــريس و معانيه ــة الك ــا: آي ــة أعرفه ــالم«،، »آي ــه الس ــى علي ــّيدنا موس ــه: س ــّي أعرف ــدر«، »نب ــة بالق ــم املتعّلق »املفاهي

يتــّم االنتفــاع بالنصــوص األدبّيــة يف عمــوم هــذه الوحــدة، وعــى رأســها اآليــات واألحاديــث يف املقــام األول، وبينــام 
ــة  ــتوى جاهزي ــة ومس ــارب الطلب ــاة جت ــم بمراع ــة إىل حميطه ــه الطلب ــج يوج ــي هن ــدة بتبن ــع الوح ــة مواضي ــاول الطلب يتن
املدرســة واملســتوى املعــريّف هلــم، خيّصــص حّيــز للتفهيــم املوجــه للقناعــات اخلاطئــة مثــل اإلحســاس بالعجــز واالنتظــار 

الســلبي املــرتوك خــارج دائــرة املســؤولية، واإلرادة اإلنســانية، يف تفســر القــدر.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.1.1. يشرح الطلبة باآليات واألحاديث معىن اإليمان بالقضاء والقدر.
خيّصص حّيز إلدراك أن اهلل خلق كل يشء وفقا ملعيار ومقدار. •

خيّصــص حّيــز للقوانــن الفيزيقيــة للكــون والقوانــن احليويــة البيولوجيــة والقوانــن املجتمعّيــة يف ســياق مفهــوم  •
ســنة اهلل.

8.1.2 يدرك الطلبة العالقة بن القدر وبن علم اإلنسان وإرادته ومسؤوليت�ه.
8.1.3. حيلل الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالقضاء والقدر.

ــوكل،  • ــرزق، الت ــر، ال ــل، العم ــر؛ األج ــص بالذك ــدر ونخت ــا بالق ــن عالقته ــم رابط ــذه املفاهي ــة ه ــاول الطلب يتن
ــرض. ــة، امل ــل، الصح ــاح، الفش النج

ــدر يف  ــاء والق ــة بالقض ــرة املتعّلق ــك املنتش ــاءلة تل ــد املس ــة قي ــم اخلاطئ ــة املفاهي ــع الطلب 8.1.4. يض
ــع  املجتم

ــى  • ــوب ع ــود، واملكت ــظ األس ــت، واحل ــة البخ ــب، وقل ــة النصي ــل قل ــة مث ــب الدارج ــون القوال ــدون وحياكم يفن
ــن. اجلب

ــي  • ــؤولية املجتمع ــة واملس ــئ للمراقب ــوم اخلاط ــد املفه ــدي ض ــور نق ــل بمنظ ــوادث العم ــة ح ــاول قضي ــّم تن يت
ــاذ  ــدم اخت ــن ع ــة ع ــة، الناجت ــات املهني ــة يف اإلصاب ــوادث القدري ــلبّية للح ــج الس ــا بالنوات ــكل م ــة بش ــة املرتبط والفردّي
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8.2.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا شعيب عليه السالم.
يتــّم ختصيــص األمثلــة مــن القــرآن الكريــم املتعّلقــة بحساســية وضعيــة » عــدم الغــش يف الكيــل وامليــزان« يف قصــة  •

ــّيدنا شعيب. س

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

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

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الزكاة، الصدقة، اإلنفاق، النصاب، العشور.

8.3. الدين واحلياة

شرح مضمون الوحدة

ــن «،  ــّية للدي ــة األساس ــرد واملجتمــع«، » الغاي ــن للف ــب؛ » الدي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع تشــتمل هــذه الوح
ــه الســالم «، » ســورة أعرفهــا : العــرص ومعانيهــا«  ــه: ســّيدنا يوســف علي ــّي أعرف »نب

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.3.1. يفسر الطالب العالقة بن الدين وبن الفرد واملجتمع.
بتنــاول الطلبــة العالقــة الرابطــة بــن أركان اإليــامن والعبــادة واألخــالق األساســّية يف الديــن اإلســالمّي، وبــن  •

ــة. احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة واالقتصادّي

ــل،  ــس، والنس ــان للنف ــأن األم ــالم يف ش ــا اإلس ــيت وضعه ــداف ال ــادئ واأله ــة املب ــل الطلب 8.3.2. حيل
ــن. ــال، والدي ــل، والم والعق

يتــّم التنويــه ملواضيــع مثــل حفــظ النفــس » األمــن والســالمة املهنيــة«، حفــظ املــال » الكســب الغــر مــرشوع«،  •
وحفــظ العقــل »العــادات الضــاّرة والرذيلــة«، وحفــظ النســل »أمهّيــة محايــة العائلــة«.
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8.3.3 يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا يوسف عليه السالم.
ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

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

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، الفرد، املجتمع.

8.4. النموذج املثايل يف نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الشــخصية املســتقيمة واملوثوقــة لــدى النبــّي صــّى اهلل عليــه 
ــة ملبــدأ  وســّلم«،» الطبــع الرحيــم والغفــور للنبــي صــّى اهلل عليــه وســّلم« » إعطــاء النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم األمهّي
التشــاور« الطبــع الشــجاع واملبــادر وصانــع القــرار يف دعــوة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم«، » الدقــة واحلساســية يف مراقبــة 
احلقــوق لــدى النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم »، »إعطــاء النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم القيمــة واالحــرتام للنــاس«، » ســورة 

أعرفهــا : ســورة قريــش ومعانيهــا« 

خيّصــص احلّيــز ألنشــطة الطلبــة فيــام يتعلــق باألحــداث النموذجيــة مــن حيــاة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم يف عمــوم 
الوحــدة، وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة 
ــّلم،  ــه وس ــّى اهلل علي ــد ص ــا حمّم ــّيدنا ونبين ــول س ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم ــز النـَفـَ وأراجي

والســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ــيّب  ــدى الن ــة ل ــخصية املوثوق ــن الش ــ�اء وب ــمات األنبي ــن س ــة ب ــة القائم ــة العالق ــن الطلب 8.4.1. يع
ــّلم. ــه وس ــى هللا علي صّل

الســلوكيات  يف  النــيّب  لــدى  والغفــور  الرحيــم  الطبــع  النعــكاس  الرعايــة  الطلبــة  يظهــر   .8.4.2
لتصرفــات. وا

ــة، وانطالقــا مــن األمثلــة املســتقاة مــن  8.4.3. يقــرر الطلبــة يف املســتجدات املتعّلقــة باحليــاة اليومّي
ــة الــيت أوالهــا النــيّب للتشــاور وأخــذ الــرأي. حــوادث الســرية، األهمّي

8.4.4. يشرح الطلبة باألحداث نماذج الشجاعة وصناعة القرار لدى النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
8.4.5. يقدم الطلبة األمثلة عن دقة وحساسية مراقبة احلقوق عند النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
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8.2.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا شعيب عليه السالم.
يتــّم ختصيــص األمثلــة مــن القــرآن الكريــم املتعّلقــة بحساســية وضعيــة » عــدم الغــش يف الكيــل وامليــزان« يف قصــة  •

ــّيدنا شعيب. س

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

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

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الزكاة، الصدقة، اإلنفاق، النصاب، العشور.

8.3. الدين واحلياة

شرح مضمون الوحدة

ــن «،  ــّية للدي ــة األساس ــرد واملجتمــع«، » الغاي ــن للف ــب؛ » الدي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع تشــتمل هــذه الوح
ــه الســالم «، » ســورة أعرفهــا : العــرص ومعانيهــا«  ــه: ســّيدنا يوســف علي ــّي أعرف »نب

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.3.1. يفسر الطالب العالقة بن الدين وبن الفرد واملجتمع.
بتنــاول الطلبــة العالقــة الرابطــة بــن أركان اإليــامن والعبــادة واألخــالق األساســّية يف الديــن اإلســالمّي، وبــن  •

ــة. احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة واالقتصادّي

ــل،  ــس، والنس ــان للنف ــأن األم ــالم يف ش ــا اإلس ــيت وضعه ــداف ال ــادئ واأله ــة املب ــل الطلب 8.3.2. حيل
ــن. ــال، والدي ــل، والم والعق

يتــّم التنويــه ملواضيــع مثــل حفــظ النفــس » األمــن والســالمة املهنيــة«، حفــظ املــال » الكســب الغــر مــرشوع«،  •
وحفــظ العقــل »العــادات الضــاّرة والرذيلــة«، وحفــظ النســل »أمهّيــة محايــة العائلــة«.
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8.4.6. يشرح الطلبة باألمثلة منح النيّب صّلى هللا عليه وسّلم القيمة واالعتب�ار للناس.
ــن  ــه م ــا حتمل ــّلم لم ــه وس ــى هللا علي ــيب صّل ــة للن ــلوكيات النموذجي ــة الس ــة قيم ــدر الطلب 8.4.7. يق

ــع.  ــاة املجتم ــة يف حي أهمّي
ــب  ــه الطي ــر التوج ــيدة، البش ــات الرش ــة والتصرف ــة احلكيم ــه الكلم ــف توج ــة كي ــّي الطلب 8.4.8. يم

ــن. واحلس
8.4.9. يردد الطلبة سورة قريش و يذكرون معاين مفرداتها.

خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة قريش ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

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

8.5. القرآن الكريم وسماته العطرة

شرح مضمون الوحدة

ــات  ــالمّي«، » املوضوع ــن اإلس ــّية للدي ــادر األساس ــب؛ » املص ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
األساســّية للقــرآن الكريــم«، » الســامت واخلصائــص األساســّية للقــرآن الكريــم«، » نبــّي أعرفــه: ســّيدنا يوســف عليــه 

الســالم«

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النََف

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.5.1. يتعّرف الطلبة على املصادر الرئيسّية للدين اإلساليّم.
ــتواهم  • ــة ملس ــاة الواجب ــي املراع ــع توّخ ــالمّي، م ــن اإلس ــّية للدي ــع األساس ــنة املراج ــرآن والس ــة بالق ــدد الطلب حي

ــريّف. املع

يرشح الطلبة باألمثلة موقع السنة من الدين اإلسالمّي. •

8.5.2. يصّنف الطلبة املوضيع األساسّية للقرآن الكريم انطالقا من اآليات الكريمة.
يتــّم تنــاول موضوعــات القــرآن األساســّية، اإليــامن، العبــادة، األخــالق، احليــاة االجتامعّيــة، قصــص القــرآن بــام  •

يناســب املســتوى املعــريّف للطلبــة.



الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

49

8.5.3. يقّدر الطلبة اخلصائص الرئيسّية للقرآن الكريم.
يتــّم تنــاول اخلصائــص الرئيســّية للقــرآن الكريــم يف موضوعــات مثــل توجيهــه للخــر واحلــق واجلــامل وحتذيــره  •

ــه إىل اســتخدام  ــان واإليضــاح، والتفكــر ومراعــاة البــرش والتوجي ــح والــرش وإرشــاده الســبيل، والبي وصــده عــن القب
العقــل.

8.5.4 يتعــّرف الطلبــة علــى اخلطــوط العريضــة لســرية ســّيدنا نــوح عليــه الســالم ودعوتــه إىل 
التوحيــد.

يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة بمراعــاة الســياق الــوارد يف اآليــات املتعّلقــة يف ســورة يونــس، وســورة هــود، وســورة  •
نــوح وبــام يالئــم املســتوى املعــريّف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيل.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

القرآن، الفرقان، السنة، اإليامن، العبادة، األخالق، املعاملة، القّصة.

اجلمهورية الرتكّية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

48

8.4.6. يشرح الطلبة باألمثلة منح النيّب صّلى هللا عليه وسّلم القيمة واالعتب�ار للناس.
ــن  ــه م ــا حتمل ــّلم لم ــه وس ــى هللا علي ــيب صّل ــة للن ــلوكيات النموذجي ــة الس ــة قيم ــدر الطلب 8.4.7. يق

ــع.  ــاة املجتم ــة يف حي أهمّي
ــب  ــه الطي ــر التوج ــيدة، البش ــات الرش ــة والتصرف ــة احلكيم ــه الكلم ــف توج ــة كي ــّي الطلب 8.4.8. يم

ــن. واحلس
8.4.9. يردد الطلبة سورة قريش و يذكرون معاين مفرداتها.

خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة قريش ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

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

8.5. القرآن الكريم وسماته العطرة

شرح مضمون الوحدة

ــات  ــالمّي«، » املوضوع ــن اإلس ــّية للدي ــادر األساس ــب؛ » املص ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
األساســّية للقــرآن الكريــم«، » الســامت واخلصائــص األساســّية للقــرآن الكريــم«، » نبــّي أعرفــه: ســّيدنا يوســف عليــه 

الســالم«
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الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.
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 التربية والتعليم التركيةبرامج التعليم لوزارة  .1
 

د والمجتمع، واالبتكارات والتطورات في نظريات افر لأل جددةم والتكنولوجيا، واالحتياجات المتو ر السريع في العللتغي  كان لقد ل
مؤهالت التي تجعل منه الفرد ال هو ما يكسبد. هذا التغيير افر األدوار المتوقعة من األ ىعل مباشرا   تأثيرا   ،م والتعلميعلهج التون  

 التفكير النقديعلى ، و تحل المشكاللى قادرا  ع يكون و الحياة، هذه في  ااستخدامهو  يستطيع توظيفها ،رفةمعفردا  منتجا  لل
ممتلكا  لمهارات التواصل مع اآلخرين، وقادرا  على استيعاب مشاعرهم و على أن يكون فردا  إيجابيا ، وواثقا  من قراراته، ، و والبناء

ن أنها أالتي من شعداد البرامج التعليمية إ تم وقد . وما إلى ذلكالمجتمع والثقافة،  بناء في ا  مساهمأن يكون و وعواطفهم، 
 بعين تأخذ فق بنية بسيطة ومفهومةو ات، القيم والمهار  همكسابعلى إو  ،ذوي المؤهالت العاليةمن فراد نمو األ ىتساعد عل

إعداد تم مع هذا الهدف،  المعلومات. وتماشيا  بنية الجامدة القائمة فقط على إعطاء من ال بدال  ، االعتبار االختالفات الفردية
صف ال ياتمستو مختلف ى لع سلسلتمر الينهج التفكوفق واإليضاحات المتكّررة  تضمن المكتسباتت عليمية بحيثالبرامج الت

 .دفعة واحدةفي متكامل ها بشكل كتسابارجوة ة المتضمن المخرجات التعليميتجانب آخر من و وضوع هذا من جانب، موال
 خالللحياة التواصل مع اقدرتها على ة و والصالحيوالحداثة بالكفاءة المجموعتين  والتفسيرات في كال اتسبتلمكا ميزتتو 

 ى مستو  ىالقيم والمهارات والكفاءات عل من حيث   كمال  من منظور يوفر ال ،بسيط  ى شير إلى محتو وتكما  العملية التعليمية.
ذات تعليمية، البرامج المجموعة  فقد تم إعدادوبالتالي  .مكتسباتحدد اإلنجازات والذي يالتدريب العلى مستوى و  ،صفوفال

ترابط مع التعليم ممتماسك و وذات مضمون الدائم، و لتعليم الهادف ة لتضمنوالم ،علياال لمهارات المعرفّيةااستخدام ه نحو التوج
 .والكفاءات الحياة المعاصرة في إطار المهارات والقدرات قيمو  متكاملة مع قيم االختصاصات األخرى و السابق، 

 
 

 ةالتعليميّ  جبرامال هدافأ     1.1
 العامة هداف، وبناء على األ1739 رقم التركي األساسي التعليم قانون  من 2 المادة ألحكام وفقا   البرامج التعليمية إعدادتم 

مع برامج التعليم  تجرى التي  ألعمال والدراساتجميع اإنَّ . التركي الوطني للتعليم األساسّية المبادئالتركي، و  الوطني للتعليم
 ما قبل المدرسة وفي المرحلتين االبتدائية والثانوية: ةلفي مرح تكاملية ةتحقيق األهداف التالية بطريقتوجه نحو تب؛ والتدري

من خالل بطريقة صحية  يالمدرس قبل ما مرحلة التعليم للطالب الذين أتموادعم التنمية البدنية والعقلية والعاطفية  .1
 . بللطالالمستمر  الفردي طورالت ةاألخذ بعين االعتبار عملي

وعيهم و لمستوى نموهم  ا  وفق االبتدائية المرحلة مواتأ الذين واالنضباط الذاتي للطالبالعمل على توفير الثقة بالنفس  .2
األساسي للتفكير اللفظي والعددي والعلمي  ى المستو . وتوفير األخالقي والتكامل الذات إدراك من إطار في فردي،ال

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

والتي اكتسبوها خالل المرحلة ، متوسطةالطالب الذين أتموا المرحلة الالعمل على تطوير كفاءات ومهارات  .3
يقومون بالوفاء و  ،يحسنون استخدام حقوقهمتجعلهم و  ،الوطنيةالمعنوية و يم لقن االبتدائية، بصورة تجعلهم يتبنو ا

 فرادا  أيكونوا  حتىو المحددة لالنضباط، مجاالت الفي " وكذلك اتركيفي لمؤهالت الوطني ل طارإل"ا بواجباتهم ضمن
  .األساسيةلمهارات والكفاءات مكتسبين ل

االبتدائية  رحلتينفي المالتي اكتسبوها الثانوية، و  مرحلةأتموا الكفاءات الطالب الذين مهارات و ير طو ت العمل على .4
ويساهمون ، ةحيا لوبحويلها إلى أسيقومون بتة و معنويالقيم الوطنية والبصورة تجعلهم يتبنون ، متوسطةوال

لمؤهالت الوطني ل طارإل"اضمن ، ّية لوطنناكمواطنين منتجين ونشطين في النهضة االقتصادية واالجتماعية والثقاف
األساسية، لمهارات والكفاءات  مكتسبين لفرادا  أيكونوا  وحتى .في المجاالت المحددة لالنضباطوكذلك  ،"اتركيفي 

 يكونوا مستعدين للتعليم العالي ولخوض غمار الحياة. و  جاهزين للمهنة التي تستهدف قدراتهم واهتماماتهم،و 
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 التعليمّية البرامج خالل من منظورنا 1.2

 اموبين .قدراتنافراد بالمعرفة والمهارات والسلوكيات التي تتكامل مع قيمنا و الهدف الرئيسي لنظامنا التعليمي هو تثقيف األإّن 
 كآفاق تعمل وكفاءاتنا قيمنا فإن التعليمّية، برامجنا لخال من والسلوكيات والمعرفة المهارات بالطال أبنائنا بكس  أن ن   نحاول

القيم المعنوية والوطنية لمجتمعنا، ونصل بها  من استخلصناها التي هذه القيم. والسلوك والمهارة المعرفة نيب وصل وحلقات
ن أراث ميهي إجراءاتنا التي تتيح لهذا الف ناكفاءاتأما  .الخالص ميراثنا جوهر هيو  ،لمستقبلنا كذلك وننقلها ،ناحاضر ماضينا ب

عن بعضها ن قيمنا وكفاءاتنا ال تنفصم إن يسهم فيها. وفي هذا الجانب، فأو  اإلنسانية عائلةالفي و ة الحياشارك في هذه ي
المعرفة والمهارات والسلوكيات التي أما  .يتجزأ ال أصيل كجزءو  متكامل، نحو ىلع بالتطبيق النظرية يجمع بشكلالبعض، و 

ذواتنا، تحقيق التي تقوم على هي الوسائل والمنصات ف، عاصرةمال والتعليم التعلم ةمن خالل عملي إكسابها للطالبنحاول 
مع وتجديدها  يتم تحديثهاببنيته القابلة للتغيير نتيجة التطورات اليومية، . و وعلى إظهار قيمنا وكفاءاتنا خالل الحياة اليومية

 المراجعة المستمرة.
 

 قيمنا  1.1.1
 وجذعها وماضينا، تقاليدنا هذه القيم نابعة من جذورإّن ليمية. المبادئ التي تشكل منظور البرامج التع ةقيمنا هي مجموع

  .مستقبلناإلى  حاضرنا من دتوتم الجذور، هذه من تتغذى وأغصانها
 الروتينية، حياتنا مجريات عبور من تمكننا التي والقدرة القوة منبع هي األساسّية، اإلنسانية اتمالس من تتشكل التي قيمناإّن 

 يى اإلنسان المتبنّ مستقبل المجتمع يعتمد عل أنّ ومن الحقائق التي ال جدال فيها  .مشكالت من نايلع يطرأ ما حيال والتعامل
حماية تلك القيم، وعلى مدى ارتباطه وصلته بالناس المتبنين ذي يمتلك القدرات والكفاءات القادرة على وال، هذا المجتمع قيمل

 األخالقي القرار اتخاذ ىلع القدرة أفراده إكساب بهدف السياق هذا من ينطلق ميعليالت نظامنا فإنلهذه القيم أيضا . وبالتالي 
  .وسلوكياتهم تصرفاتهم في ذلك وإظهار ،الصائب

 نظرال وجهة حسب السلوكيات والمهارات المعرفة بعضمن خاللها األفراد  سبتكناجحة ي بنية مجرد ليس يالتعليم نظامال إنَّ 
في  ريالتأثعلى  ا  قادر  وأن يكون  األساسّية؛ والقناعات القيم يتبنون  أفرادوتنشئة  تربية هي ساسيةاأل فتهوظي إن بل. كاديمّيةاأل
 القيماألفراد  كسابإ هدفب في إطار المناهج الدراسية وظيفته التعليميّ  النظام ويحقق .وسلوكياتهم الجديد الجيل وعادات قيم

  أيضا . ةالتعليميّ  البرامج ذلك يشمل امب والقناعات
البرامج يتم إعدادها وصياغتها من خالل األخذ بعين االعتبار جميع عناصر العملية التعليمية مثل  عليمبرنامج التإّن 

. وعلى التشريعات، وما إلى ذلككذلك المنهجية، و ال األنشطةالتعليمية، واألدوات ، المعدات والتعليم التعليمية، بيئات التعلم
وحدة ، أو مجال تعليميمستقل، أو منهج على أنها  قناعاتالو  قيمتنظر إلى ال الامج التعليمية الموضوعة هذا المفهوم فإن البر 

حيث ان الغاية النهائية من العملية التعليمية ، تماما   العكس . بل علىذلك الكتاب أو موضوع ونحووحدات  منخاصة 
في و تعليمي، بل ال امجنبر وحدات هذا ال في كل وحدة من حاضرةو هي موجودة التي و والقناعات،  قيموروحها هي مراعاة هذه ال

 ة من وحداتها. حدكل جزء من أجزاء أي و 
والحب،  رام،تر، واالحبفي المناهج الدراسّية هي: العدالة، والصداقة، واألمانة، وضبط النفس، والص« جذرةتمالقيم ال»

خالل عملية التعلم والتعليم إما هذه القيم وتحيا وستنهض  اآلخرين. ر ومساعدةيعمل الخ وحبالوطن، حب والمسؤولية، و 
 .متجذرةالقيم األخرى الإما من خالل المشاركة مع و  ،المتعّلقة بهابعالقتها مع القيم المندرجة إما و  بنفسها
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 الكفاءات والقدرات  1.1.2
 القدرات مع تتكامل التي لسلوكياتاو  والمهارات المعرفة خصائص حيازة ىلع األفراد تربية إلى التعليميّ  نظامنا يهدف

 الشخصية حياتهمتحدد التي مهارات والقدرات لل الحاجة أم ّس   في ،أيضا   والدولي الوطنييين المستو  ىلع بلطالاف والكفاءات،
في طار الوطني للمؤهالت اإل ويحددا. تركيطار الوطني للمؤهالت في اإل أقرها، حسبما والمهنية واألكاديمية واالجتماعية

 :التالي النحو ىلع وضحهاوي ،رئيسية كفاءات ثماني اتركي
 وكتابيا   شفهيا   رهايوتفس واألحداث والعواطف واآلراء واألفكار المفاهيم عن ريالتعبالقدرة على : األم باللغة التواصل .1

في  ،مكانكل  في وموجود كائن أمر م،ليوالتع مالتعلّ عملية ف ؛(والكتابة والقراءة والتحدث االستماعوالتعقيب عليها، )
 االجتماعّية أشكاله بكل قالوالخ المالئم اللغوي  التفاعل أنواع بكل يرتبطو  ،الترفيه أماكنفي و  البيتفي و  العمل

 .والثقافّية
 رهايوتفس واألحداث والعواطف واآلراء واألفكار المفاهيمالتعبير عن  يرتكزالغالب  في: األجنبّية باللغات التواصل .2

األم،  اللغة عبر التواصل في األساسّيةالمهارات  أبعاد على (والقراءة والكتابة والتحدث االستماع) ا  ابيوكت شفهيا  
 أماكنفي و  البيتفي و  العملهي موجودة في كل مكان في  التعليم،فعملية التعّلم و  واحتياجاته؛ الفرد رغبة بحسبو 

 التواصلو  .لتعبير عنها وتفسيرهاالجتماعية والثقافية وافهم عدد من السياقات ا فيالقدرة  إلى استنادا   ،الترفيه
 في ويظهرية. الثقافالخبرات والمهارات  نوصالت وصل بي ،وساطةة من أجل إيجاد ضروري األجنبية، باللغات

 والقراءة والكتابة االستماع والتحدثبين أبعاد  الفردوإتقان  قدرات باختالف مستوى وذلك  تفاوت كبير، الشأن هذا
 لغة من ذاتها بين اللغاتهذه القدرة  ختلفتو كما  المحيطة واحتياجاته، وبيئته، والثقافّية االجتماعّيةخلفيته  بحس

 .أخرى إلى 
 والرياضيات هي الحساب في الكفاءة: التكنولوجيا/  العلوم في األساسّية والكفاءات الرياضيات علوم في الكفاءة .3

 ،اليومّية الحياة في تواجهنا التي كلاالمش ة منسلسل حل أجلمن  يالرياض التفكر نمط وتطبيق ريتطو  العمل على
 .سليمة حسابية مهارات ىلع مبنيةال معرفةالو  نشطةاألو الفعاليات  ىلذه العملية عه في يتّم التركيزو 
ر التفك) الرياضيالتفكير  أساليبو  درجات مختلف استخدام مهارةإرادة و  ات علىالرياضيفي علوم  الكفاءة تتضمنو 

 (.والجداول والرسومات والخيال اذجموالن الصيغ) التقديم وفي (والمكاني نطقيالم
واستغالل معارف  المنهجية البحث طرق  من االستفادة في والرغبة المهارة ىلع عطفا   فتوجد العلوم في الكفاءة أما

 .الطبيعة عالم ريتفس ونح واالنفتاح ن،يها بالبر  المدعومةوإيجاد الحلول األسئلة  معرفةالطبيعة من أجل 
الرغبات واالحتياجات  ةنها تنفيذ المعرفة والمنهجية في سياق تلبيى أوينظر إلى الكفاءة في مجال التكنولوجيا عل

دراك إ ىالبشرية والقدرة عل األنشطةرات الناشئة عن علم والتكنولوجيا التغي  مجال الكفاءة شمل التالبشرية المتصورة. و 
 .صفه مواطنا  مسؤوليات كل فرد بو 

التجاري  في العمللتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نقدياالستخدام األمن وال مفهوم ىتنطوي عل: الرقمية الكفاءة .4
 الوصول مثل األساسّية المهاراتمن خالل  دعمت   الرقمية الكفاءة وهذه. لصواالتفي الحياة اليومية و في و 

 البيع في الحواسيب واستخدام وتقديمها، وعرضها وتوليدها، اجهاوإنت وحفظها، المعلومات، للمعلومات، وتقييم
التواصل  وإقامة اإلنترنت وسائط باستخدام ركةتوالمش العامة الشبكات على اإلسهام تقديم إلى راء، باإلضافةشوال

 .اإللكتروني
 نشاطه من تنظيم الفرد نمكّ يت حتى عليه واإلصرار التعّلم متابعة على الذاتية الفرد قدرة هي: التعّلم على القدرة .5

 إدراك على قدرة الفرد الكفاءة، هذه وتشمل الفعالة، والمعرفة الوقت إدارة ذلك في بما الجماعي، أو الفردي التعليميّ 
التي تعترض سبيل الصعوبات  تغلب علىوال المتاحة اإلمكانيات على التعرف لالخ من التعّلم وعمليات احتياجات

 البحثو  الذات وتوعية خبرات المهنيةوال، الجديدةوالمهارات  المعرفة اكتساب تعني أيضا   امك نجاح عملية التعلم.
  .منه واالستفادة اإلرشادي الدعم عن
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 خبراتعلى و  السابقة التعّلم تجارب االعتماد على على العلم البط يحفز ما هي ؛العلم تعلم على الكفاءة إن
 ومواقع المنزلية البيئة السياقات، مثل من متنوعة مجموعة في والمهارات رفةالمع وتطبيق استخداممن أجل  الحياة
 .والتدريب التعليم وأماكن العمل

على الشخصية و  الذاتية القدرات على الكفاءات هذه تحتوي : ةاالجتماعي انبو الجبو  بالمواطنة المتعّلقة الكفاءة .6
 الفعالة والبناءة المشاركة إمكانية لألفراد وتتيح الثقافات، نيب التعايش وقدرات اآلخرين، األفراد مع التعامل قدرات

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

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

كما تشمل  .وإنجازات أفعال إلى الفرد أفكار تحويل مهارة عن تعبر التي القدرة هي: بالمبادرة واألخذ الريادة .7
 كفاءةهذه ال المشاريع لتحقيق األهداف. ةدار إتخطيط و  ىالمخاطر، القدرة علتحمل تكار و باالو اإلبداع باإلضافة إلى 

 ظروفه إدراك قدرتهم على وفي ،سياق العمل في دعمهموت بل ؛فحسب والمجتمعية المنزلية حياتهم في دعمهمت ال
 لألفراد جوهرية األكثر والمعرفة لمهاراتل األساس تشكلو  امك. المهنية الحياة إدارة علىو  العمل فرص التقاط علىو 

 وتمييز إدراك أيضا  على تشملو  .والتجارية المجتمعّيةواألنشطة  القدرات في االنخراط أو لمساهمةل يحتاجون  الذين
 .الرشيدة اإلدارة ودعم األخالقّية القيم

 باستخداموالمشاعر  والتجارب اآلراء عن خالقة بطريقة التعبير أهمّيةوتعني : التعبير على والقدرة الثقافي الوعي .8
 .مالواإلع التواصل وسائل ومختلف ،البصرية الفنون ، اآلداب، المسرحية الفنون ، الموسيقى
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 التعليميّ  البرنامج في والتقييم القياس منهج 3.1
 

 برامج التي تطلق في شعاراتلا فإن السبب لهذاو  التطابق، كل اآلخر يطابق إنسان يوجد وال ،فيما بينهم مختلفون  رشالب
 ناقضةم هي «للجميع وصالح ريللمعاي مطابق» و «للجميع مناسب» مثل والقياس، التقييم عمليات من بها يتعلق وما التعليم

إنَّ  .والتقييم القياس عملية أثناء والمرونة التنوع مفهوم من قدر ىصبأق التعامل روري ضال منإن ف وعليه .البشرية للطبيعة
توقعنا وتأملنا أن يشمل البرنامج التعليمي كل أجزاء وعناصر التقييم و  الصدد، هذا في السبيلو  مرشدال هي التعليمّية امجالبر 

 والقياس، ال يمكن أن يعتبر توقعا  واقعيا  وحقيقيا . 
ذلك، تأثرا   ونحو المدرسة وإمكانيات االجتماعي، والمحيط الدرس، ى ومحتو  ،التعليم ومستوى  الفرد،و  التعليم؛في  التنوعيتأثر 

وبالتالي فإن فاعلية ونجاعة تطبيقات وبرامج التقييم والقياس ال تقع على  ،كبير بشكل والخارجية الداخلية الديناميكياتشديدا  ب
 فإن ،ددصال هذه فيو  أوال . البرامج التعليمية ومنفذي نيالمعلمعاتق البرنامج التعليمي بالدرجة األولى، وإنما تقع على عاتق 

 .نيالمعلمقبل  من باألساسوالمتوقع  المنتظر هما واإلبداع مهارةال
 ىلعالتعليمية  المناهج في والتقييم القياس وعمليات ممارسات توجه التي المبادئ تلخيص المنظور، هذا من انطالقا   ويمكن
 :التالي النحو

 تؤخذ أن ويجب المنهاج، مكونات جميع مع التوافق من درجة ىصأقس القياعمليات التقييم و  تضمنت أن يجب .1
 .لهذه العمليات كأساس واإليضاحات المكتسبات حدود

أدوات  حيث من المقيدة لعمل المنفذين الحدودووضع  رسمفي عمليات التقييم والقياس ب ةالتعليمي البرامجال تقوم  .2
 التقييم ووسائل طرق  في أنه بيد. فقط ، وإنما تقوم على إرشاد الطريق والسبيلالمستخدمة التقييم وطرق  قياسال

 .المطلوبة واألكاديمية التقنية القياسية ريالمعاي استعمال يتوجب المفضلة والقياس
 العملّية لاطو وإجراؤها  اتنفيذه ويتمّ  ذاته، التعليم نم يتجزأ ال جزء هي التعليم في والقياس التقييم تطبيقات إن .3

والمراقبة بطريقة  المتابعة عملياتمع  جنب إلى جنبا  ، وإنما يتم تناولها وحدهال سالقيا نتائج تناول يتمّ  وال التعليمّية،
 متكاملة.

جميع  ىلع ري سيمكن أن ت والتقييم القياسمن طرق  لطريقة واحدا   نمطا   بالذكر نحدد أن مناسبمن ال ليس .4
 قياس يمكن ال امك .بطاللا نيب الفردية الفروق  وحقيقة لواقع نظرا   ،بطريقة واحدة جميعا   شملهمأن ت وأ ب،الطال

 .واحد أسلوبب أو بطريقة وتقييمه للطالب األكاديمي التطور
 الفعل» أجلمن و  «(العاطفة)الشعور» أجلمن  أيضا   ولكن ،«(الفكرة) المعرفة» أجلمن  فقط ي عطى الالتعليم  .5

 بشكل قبولة   يمكن أن تكون مال فقط المجّردة المعرفّية لقدراتل قياسوبالتالي فإن عمليات التقييم وال .«(يذفنالت(
 .كافي

وفعالة  نشطة بمشاركة والتقييم القياس عمليات تتحققو  والقياس، التقييم عملياتفي  ساساأل هو المرتكزات تعدد .6
 .معا   بالوالط نيالمعلم قبل من

يم والقياس تقيال بموضوعالمتعلقة النجاح  يريومعا القيممثل المواقف و  ألفراد،الخاصة با اتمسال ريتتغيمكن أن  .7
 التعليمية العملّية ضمنالفردية  راتيالتغ وتقيس تراعي التي المقاييس استعماليعتبر  السبب لهذاو  ،بمرور الوقت
 .واحد زمنفي  المعنية اتمالس قياس من بدال   ،هي األساس
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توقعنا وتأملنا أن يشمل البرنامج التعليمي كل أجزاء وعناصر التقييم و  الصدد، هذا في السبيلو  مرشدال هي التعليمّية امجالبر 

 والقياس، ال يمكن أن يعتبر توقعا  واقعيا  وحقيقيا . 
ذلك، تأثرا   ونحو المدرسة وإمكانيات االجتماعي، والمحيط الدرس، ى ومحتو  ،التعليم ومستوى  الفرد،و  التعليم؛في  التنوعيتأثر 

وبالتالي فإن فاعلية ونجاعة تطبيقات وبرامج التقييم والقياس ال تقع على  ،كبير بشكل والخارجية الداخلية الديناميكياتشديدا  ب
 فإن ،ددصال هذه فيو  أوال . البرامج التعليمية ومنفذي نيالمعلمعاتق البرنامج التعليمي بالدرجة األولى، وإنما تقع على عاتق 

 .نيالمعلمقبل  من باألساسوالمتوقع  المنتظر هما واإلبداع مهارةال
 ىلعالتعليمية  المناهج في والتقييم القياس وعمليات ممارسات توجه التي المبادئ تلخيص المنظور، هذا من انطالقا   ويمكن
 :التالي النحو

 تؤخذ أن ويجب المنهاج، مكونات جميع مع التوافق من درجة ىصأقس القياعمليات التقييم و  تضمنت أن يجب .1
 .لهذه العمليات كأساس واإليضاحات المكتسبات حدود

أدوات  حيث من المقيدة لعمل المنفذين الحدودووضع  رسمفي عمليات التقييم والقياس ب ةالتعليمي البرامجال تقوم  .2
 التقييم ووسائل طرق  في أنه بيد. فقط ، وإنما تقوم على إرشاد الطريق والسبيلالمستخدمة التقييم وطرق  قياسال

 .المطلوبة واألكاديمية التقنية القياسية ريالمعاي استعمال يتوجب المفضلة والقياس
 العملّية لاطو وإجراؤها  اتنفيذه ويتمّ  ذاته، التعليم نم يتجزأ ال جزء هي التعليم في والقياس التقييم تطبيقات إن .3

والمراقبة بطريقة  المتابعة عملياتمع  جنب إلى جنبا  ، وإنما يتم تناولها وحدهال سالقيا نتائج تناول يتمّ  وال التعليمّية،
 متكاملة.

جميع  ىلع ري سيمكن أن ت والتقييم القياسمن طرق  لطريقة واحدا   نمطا   بالذكر نحدد أن مناسبمن ال ليس .4
 قياس يمكن ال امك .بطاللا نيب الفردية الفروق  وحقيقة لواقع نظرا   ،بطريقة واحدة جميعا   شملهمأن ت وأ ب،الطال

 .واحد أسلوبب أو بطريقة وتقييمه للطالب األكاديمي التطور
 الفعل» أجلمن و  «(العاطفة)الشعور» أجلمن  أيضا   ولكن ،«(الفكرة) المعرفة» أجلمن  فقط ي عطى الالتعليم  .5

 بشكل قبولة   يمكن أن تكون مال فقط المجّردة المعرفّية لقدراتل قياسوبالتالي فإن عمليات التقييم وال .«(يذفنالت(
 .كافي

وفعالة  نشطة بمشاركة والتقييم القياس عمليات تتحققو  والقياس، التقييم عملياتفي  ساساأل هو المرتكزات تعدد .6
 .معا   بالوالط نيالمعلم قبل من

يم والقياس تقيال بموضوعالمتعلقة النجاح  يريومعا القيممثل المواقف و  ألفراد،الخاصة با اتمسال ريتتغيمكن أن  .7
 التعليمية العملّية ضمنالفردية  راتيالتغ وتقيس تراعي التي المقاييس استعماليعتبر  السبب لهذاو  ،بمرور الوقت
 .واحد زمنفي  المعنية اتمالس قياس من بدال   ،هي األساس
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 الفرد وتنمية التعليمّية البرامج   1.4    
 

 مع مراعاة المكونات، جميع نيب االنسجامأخذ بعين االعتبار ي متناغم نهجم تبني تم التعليمّية، البرامج طويرأثناء عملية ت
 المناسب من سيكون  السياق هذا فيو  اإلنسان،المتعددة بتعدد وتنوع  ية، وتراكم الخصائص التنمو المتاحة العلمية المعرفة
 .األساسّية التنمية مبادئ لبعض التطرق 

 ولهذا الحياة، مدى يستمر التطور وأن ،معينة رةتف في تنتهي ال البشرية التنمية أن مبدأى عل التعليمّية البرامجوقد أعدت 
 .عمرية مرحلة كل في لألفراد التنموية الخصائص مراعاة لالخ من الدراسّية المناهج في داعمة ريتداب اتخاذ رحتي ق السبب،

بل أن التنمية تتطور في كل مرحلة،  .واحدا   نموذجا  و  ال  ليست هيك، إال أنها الحياة ىتدوم مدالتنمية  نأالرغم من  ىعل
 ةحال ىلع ليست ةهايمن حيث البداية والن المراحل أن امكألفراد في كل مرحلة أيضا . ل التنموية الخصائص تختلف وكذلك

ك الفروق والخصائص. األخذ بعين االعتبار كل تلمع  حساسيةبدقة و  التعليمّية البرامج صياغة يتمّ  السبب، لهذاو  متجانسة،
  التعليمية. البرامج مكتسباتتحقيق أهداف و  ةعملي أثناءمن قبل المعلم  تطبيق اإلجراءات الالزمةن يتم متوقع أومن ال

ومن  .التالية باقي المراحل ىلع يؤثر مرحلة أي في يحدث ابحيث أن م .رييتغ ال لتسلسو  تتابعوفق  التطوريةمراحل ال تسير
 التجريدي ومن الخاص إلى العام من التعقيد، إلى البساطة منفهي تسير  :محددة هاتاتجاب التتابع هذا يتميزجانب آخر، 

 المتتالية والنقاط المسبقة روطشال من كل في المذكورة هاتيالتوج تؤخذأثناء عملية تطوير البرامج التعليمية و  .الملموس إلى
 للصفوف المعرفّية المستويات ىلع الدروس توزيعات في كذلك ن،يمع المج في الكفاءة تشكل التي والمهارات اإلنجازات من

 .االعتبار نيعب بينها امفي العالقات ووضع الدراسّية،

ن خصائص البشر في مختلف احيث  اإلنسان، تطور عملية تكامل مبدأ من انطالقا   التعليمّية البرامج في التعامل يتمّ 
به  يتأثر، وبنفس الوقت ريفكتال تطورعلى  اللغة تطور يؤثر ، وعلى سبيل المثال:مجاالت التنمية تتفاعل مع بعضها البعض

يكون لها س ات جديدةمكتسبعلى  ن حصول الطالبأأن يأخذوا بعين االعتبار  نيالمعلم من ي نتظرالسبب فإنه  لهذاو  ،أيضا  
 .آخر مجال في تطوره ىلع تأثير

 الفردية الفوارق  ىلوتتج .الفردية بالفوارق  المتعّلقة االختالفات ةيحساس االعتبار مع األخذ بعين التعليمّية البرامج صياغة متت
ه الصياغة هذ آخر جانب ومن .واالتجاه للحاجة تبعا   نفسها وت ظهر ،بشكل واضح وثقافية وبيئية ةيثاور  عوامل نع النابعة

باقي  عن اختالفا   األفراد ظهرفي   ذاته،بحد  الواحد ردالف داخل الحاصلة الفوارق و  ،األفراد نيب الشخصية الفوارق تراعي أيضا  
 ريالتفك ىلع ما فرد قدرةإنَّ  :المثال سبيل ىلع. و لواحدفرد اال ضمن واختالفا   تنوعا   الذاتية اتهممس تظهرو  اآلخرين،األفراد 
 .ضعيفة كون ا تربم الرسم ىلع نفسه الشخص هذا قدرةفي حين أن  ومتقنة، قوية قدرةربما تكون  مجّردة بصورة

 الحرجة األوقات تكون  حيث باختالف المراحل. تختلف اسرعته إال أنالحياة،  ىتستمر مدالبشرية ن التنمية أالرغم من  ىعل
 أن المتوقع فإن السبب، لهذاو  ،التي تكون فيها السرعة كبيرة األوقات تلك هيوالتنمية  للتطور بالنسبة بالمخاطر المحفوفةو 
 رةتف متسارعة. وعلى سبيل المثال: تعد التطور رةيوتتكون  عندما بطالال وضع تجاه ربأك بحساسية المعلمون  رفصيت

التي االجتماعّية  األنشطة وجهتو  التعليم زيعز وبالتالي يجب أن  الذات، وإدراك الهوية اكتسابفي  الحرجة رةتالف هي المراهقة
 .رةتالف هذه في تهلهويالطالب  سابتاكتدعم 
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 النتائج    1.5
 وفي يدينا،أ نيب التي البرامج تحديث عمليةأثناء  مررنا بها التي والمراحل العمليات عن معلومات تقديمأن نقوم ب هنا بنا يجدر

 :السياق هذا
 .األخيرة السنوات في مماثلة لضرورات وتحديثها تجديدها تم مختلفة دول مناهج ومراجعة فحص تم •
 .وخارجيا   محليا  الدراسية  والمناهج والتعّلم التعليم على أجريت التي اديميةكاأل الدراسات مراجعةو  مسح تم •
 التنمية، وخطط ،البالد دستور ىلع المستندة التشريعات أعدتها التيذلك، و  ونحو والتقارير الوثائق تحليل تم •

 الحكومية غير اتموالمنظ السياسية، األحزاب وبرامج االستشارية، المجالس وقرارات الحكومية، والبرامج
 .المدنية البحثية والمؤسسات

 التي وضعتها االستبيانات لالخ من األسبوعية الدورات وجداول البرامج حول والقيادين نيالمعلم آراء جمع تم •
 .التعليمّية ناهجوالم الوطنية والتعليم التربية وزارة برامج ةإدار 

 حسب كل فئة وزمرة. المختلفة طقالمنا كل من الواردة التقارير وتدقيق فحص تم •
 .اإللكترونية الوسائط ربعللفروع والمتاحة  المفتوحة األسئلة منتي تتألف ال االستبيانات معطيات تدقيقو  تحليل تم •
 . الفروع نطاق على يةالتعليم كلياتال أعدتها التي التقارير فحص تم •

المكونة في وزارة التربية والتعليم الوطنية و العاملة  طواقمقبل ال عات منوالتوقوقد تم تقييم جميع اآلراء واالقتراحات واالنتقادات 
 التعليمّية برامجال مراجعة تمت، تي يتم الوصول إليهاالنتائج لوفقا  لو والمعلمين واألكاديميين.  من ذوي الخبرةمن الموظفين 

 الضرورية التحديثاتإجراء وعمل  تميس 2019 - 2018 الدراسيّ  العام من وانطالقا  . الدائم والتجديد التحديث عليها ويجري 
ضمان بالتالي و إن لزم. سيتم إجراء التحديثات المطلوبة  ،والمتابعة التي ستجرى  تقييمال نتائج بحسبللبرامج التعليمية، و 

 .والتكنولوجية واالجتماعية العلمية االحتياجاتالتعليمية في تلبية تطورات  برامجالاستمرارية 
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 النتائج    1.5
 وفي يدينا،أ نيب التي البرامج تحديث عمليةأثناء  مررنا بها التي والمراحل العمليات عن معلومات تقديمأن نقوم ب هنا بنا يجدر

 :السياق هذا
 .األخيرة السنوات في مماثلة لضرورات وتحديثها تجديدها تم مختلفة دول مناهج ومراجعة فحص تم •
 .وخارجيا   محليا  الدراسية  والمناهج والتعّلم التعليم على أجريت التي اديميةكاأل الدراسات مراجعةو  مسح تم •
 التنمية، وخطط ،البالد دستور ىلع المستندة التشريعات أعدتها التيذلك، و  ونحو والتقارير الوثائق تحليل تم •

 الحكومية غير اتموالمنظ السياسية، األحزاب وبرامج االستشارية، المجالس وقرارات الحكومية، والبرامج
 .المدنية البحثية والمؤسسات

 التي وضعتها االستبيانات لالخ من األسبوعية الدورات وجداول البرامج حول والقيادين نيالمعلم آراء جمع تم •
 .التعليمّية ناهجوالم الوطنية والتعليم التربية وزارة برامج ةإدار 

 حسب كل فئة وزمرة. المختلفة طقالمنا كل من الواردة التقارير وتدقيق فحص تم •
 .اإللكترونية الوسائط ربعللفروع والمتاحة  المفتوحة األسئلة منتي تتألف ال االستبيانات معطيات تدقيقو  تحليل تم •
 . الفروع نطاق على يةالتعليم كلياتال أعدتها التي التقارير فحص تم •

المكونة في وزارة التربية والتعليم الوطنية و العاملة  طواقمقبل ال عات منوالتوقوقد تم تقييم جميع اآلراء واالقتراحات واالنتقادات 
 التعليمّية برامجال مراجعة تمت، تي يتم الوصول إليهاالنتائج لوفقا  لو والمعلمين واألكاديميين.  من ذوي الخبرةمن الموظفين 

 الضرورية التحديثاتإجراء وعمل  تميس 2019 - 2018 الدراسيّ  العام من وانطالقا  . الدائم والتجديد التحديث عليها ويجري 
ضمان بالتالي و إن لزم. سيتم إجراء التحديثات المطلوبة  ،والمتابعة التي ستجرى  تقييمال نتائج بحسبللبرامج التعليمية، و 

 .والتكنولوجية واالجتماعية العلمية االحتياجاتالتعليمية في تلبية تطورات  برامجالاستمرارية 
 

15 

 

 

 

 الدينّية والثقافة األخالقّية للمعرفة التعليميّ  البرنامج تطبيقات  2
 

 للبرنامج العامة واألهداف األساسّية الفلسفة  2.1

( 12 – 9)الصفوف  الدراسّية للصفوف الدينّية والثقافة األخالقّية المعرفة لدروس التعليميّ  البرنامج ىلع التطوير المأعأثناء 
التعلم القائم  ونهج الطالب، ىلع المتمركز التعّلم ونهج ،على الذكاء المتعدد القائم التعّلم نهج ةراعااألخذ بعين االعتبار م تم

 ة. المتعددعلى المهارات 
 اكتسابها ليتم المصممة خبراتوال والمواقف، والطباع ،ةالمعرف تكامل إلى رييش المتعددة المهارات ىلع القائم التعّلمإّن 

 المالئمة البيئات ريتوف ىلع التركيز يتم. وفي هذا السياق الطالب عند التعليمّية العملّية ضمن ياةحلإلى ا وإضافتها وتطويرها
 العملّية خالل للطالب فعالةال مساهمةال مع المعلم عند اإلرشاد إمكانياتتي تمنح وال األولوية، اتذ األساسّية للمهارات
تلك المشاكل ومناقشتها مع  ومشاركة المشكالت، حل ىلع والقدرة واالكتشاف، البحث من بالطالكما وتمكن  .التعليمّية

 االعتبار بعين تأخذ التيعليم الت بيئات ريتوف إلى هدفي ذلك، كل إلى إضافةو  لها. الحلولاآلخرين والعمل على إيجاد 
 اطمألن مالئموال ،والبناء هادفلا لتعليمحقق اتلي التعّلم، عملية في األولية المعلومات من منطلقا   البرنامج، في التطور مستوى 

 .المتنوعة التعّلم وأساليب

والصدق، وضبط  ،العدالة، والصداقة :مثلوالمثل العليا، قيم ال ىعلالطالب حصول هو ؛ يبرنامج التعليمإنَّ الهدف من ال
ون الهدف هو أن يتمكن كي، اإلطار. وفي هذا مساعدة اآلخرينالنفس، والصبر، واالحترام، والحب، والمسؤولية، والوطنية، و 

 .قيموفق تلك البانسجام والتصرف ، والعمل تبنيها، و األساسيةفهم القيم الطالب من 

 واألخالقية، الدينّية للمعرفة مفاهيمية قواعد ووضع ق،الواألخ لدينالمتعلقة با األساسّية المفاهيم تعليم إلى البرنامجويهدف 
 تطويريستطيعون أيضا  و  واألخالقية، الدينّية المفاهيم ريتفسطيع الطالب يست ليبالتا. و المفاهيم تلك نيب عالقات وإقامة
 .) ذلك ونحو التواصل وبناء المشكالت وحل ،سارواالستف البحث، مثل: )لديهم األساسّية المهارات بعض

 موضوعه في يهدف( 12 – 9فوف )الص الدراسّية للصفوف الدينّية والثقافّية األخالقّية المعرفة لدروس التعليمي البرنامج إن
 إطار في وقاعدته أساسه مالاإلس يتخذ حيث وصفي، بمنهج األخرى  واألديان ميّ الاإلس الدينوتعليم  تدريس إلى التعليمي
 مساروفق  ميّ الاإلس الفكر في الناشئة تالالتأوي تناول ثم المشرفة، والسنة الكريم القرآن وضعها التي األساسّية المبادئ

وفق و  العلمي، المسارأيضا  وفق  األخرى  الحية األديان كما يتم تدريس وتعليم المذهبية،ويبتعد عن  يعلو نهجباتباع و  ،علمي
 .األديانكل  ىلع منفتحالو  واقعيال نهجال ذاتات مقاربال

 للصفوف الدينّية والثقافة ّيةاألخالق المعرفة لدروس التعليميّ  للبرنامج ةثيحدال هجاالمنتم وضع  األساسّية، الفلسفة هذهووفقا  ل
 الوطني للتعليم العامة واألهداف 1739 رقم التركيّ  األساسيّ  التعليم قانون  مع وافقمتبشكل  ،(12 – 9)الصفوف  الدراسّية
 . بللطال األساسّية وأولوياته التركيّ 
 وإدراك العالقة بين تلك المفاهيم. ،يةواألخالق يةالدين مفاهيمالب بالطال تعريف .1
 لقيم الوطنية، واألخالقية، واإلنسانية، والثقافية.ي اتبن .2
 اإلسالمي.تعريف الطالب بالمصادر األساسية للدين  .3
 في الدين اإلسالمي. وسلم عليه هللا ىّ صل محّمد سّيدنامكانة  على تعريف الطالب .4
 للدين اإلسالمي. تحليل العالقة بين مبادئ اإليمان والعبادة واألخالق .5
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 .على ثقافتنا ولغتنا وفننا وتقاليدنا وعاداتنادين اإلسالمي لاإدراك تأثير  .6
 .الشخصيات المهمة التي تؤثر على تشكيل الثقافة التركية اإلسالميةالتعرف على بعض  .7
 .فهم وتفسير الفكر اإلسالميفي التعرف على األشكال المختلفة  .8
 ة األخرى.ديانات الحيالالتعرف على  .9

 يرات أو التأويالت.والتفستقدات والمع األخرى  احترام األديان .10
المجتمعات والعالقات بين الناس و التعامل بين في  أساسي عنصركالدين ون أهمية يدركجعل الناس يهدف إلى  .11

 الدولية.
 

 التعليمي رؤية البرنامج      2.2

 :هي (12 – 9)الصفوف  سّيةالدرا للصفوف الدينّية والثقافة األخالقّية المعرفة لدروس التعليمي البرنامج ومنظور رؤيةإنَّ 

 مهارة ويكتسبون  واألخالقية، والمعنوية الوطنية القيم ويتبنون  للحياة، معنى   إعطاء في الدين دورقادرين على إدراك  أفراد تربية
 .ختالفواال التنوع مع وجود التعايش

 

 التعليمي البرنامج تطبيق/ ل كتابال أليفبت المتعّلقة واإليضاحات األولويات     2.3

 حّيز يخّصص( 12- 9) الدراسّية للصفوف الدينّية والثقافة المعرفة األخالقّية لدروس التعليمي البرنامجفي  .1
 ومكتسباتهللموضوع الفرعية  العناوين صياغة يتمّ  ثم. الوحدة وإيضاحات شروح ضمن لمواضيعلألفكار الرئيسية ل

 .نيالمؤلف قبل منالتي توضع  واإليضاحات روحشال من انطالقا  
 مبني ،صحيح ضمن البرنامج التعليميال الوجه ىلع لفظهاتو  وكتابتها الكلمة أصل صياغة في المتبع األساس .2

الذي ينص  لفظيوال يالكتاب ءالواإلم النطق في االتساقكما يمكن ترجيح  ، TDKالتركّية هيئة اللغة دليل ىلع
  İSAM.ة ركيّ الت الدينّية للمؤسسة التابع ميةالاإلس مركز الدراساتعليه 

راد منها الم األنشطة إعطاءوفي هذه السياق يتم  المهارات،أساس  ىطريقة تقوم علبمناهج الدراسية ال صياغة متت .3
 يهاعمل الطالب على اكتساب المهارات التي تنطوي عل ، أثناءاألساسّية واألخالقية الدينّية مفاهيمالطالب بال تزويد

 .التعليمي البرنامج
 مي،الاإلس الفكر في الناشئة التأويالتحاجة إلى تدريس تكون هناك ، وات والمعتقدات المختلفةيانالد تدريسعند  .4

 ديانالخاصة باأل التعليمّية الموضوعات تناول يتمّ  السياق هذا وفيوالتعليم.  التدريسفي  واقعي نهج مادتاعيتم 
 ا.عليه المتفق األصلية ومصادرها هامراجع أساس ىلع ميالاإلس الفكر فيوالتفسيرات  والتأويالت والمعتقدات

 المعلمون  و ذلك(، يقومنح، و ةالوالص ،والتيمم ،والغسلعند تدريس العبادات في الدين اإلسالمي مثل )الوضوء،  .5
المتعلقة بالعبادات، عند الحاجة إلى  والمفاهيم الممارسات في االختالفات المذهبيةالمعلومات حول بشرح وتوضيح 

 ومات.المعلاستدعاء تلك 
 ىلع بالطال تعريف توفير فرصة تمي والموضوعات، الوحداتمن خالل  المستهدفة لمكتسباتا تحقيق أجل من .6

 .البيئية تااإلمكان ظروفلخصائص و  وفق والثقافّية والتاريخّية الدينّية األماكن
وانطالقا  من هذه وحدة. كل في نهاية الموجودة في قسم "رسائل من القران الكريم" المعنية يتم إعطاء معاني اآليات  .7

التي تجعلهم قادرين على استخدام معاني القران الكريم، المناسبة لمستواهم، و اآليات، يتم إعطاء الطالب األنشطة 
العمل على القرآن الكريم، و  واستخراج المبادئ من آياتقدرتهم على فهم آيات القرآن الكريم وتفسيرها،  تعزيزو 

 القران الكريم. آياتالمرادة في والمفاهيم والموضوع  والمكانلشخص تحديد ا فيقدرتهم تطوير 
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 .الدرس ضمن موضوعات واردةاليات واألحاديث اآل حفظ ىلع بالالط إكراه  يتمّ  ال .8
 وفي .ريفكتال حرية أو ريحرية الضم أو الدين بحرية رضي سلوك أو موقف، أو نهج، أو اتمقارب أي تجنبيتم  .9

يمتلكون  التي، وال حتى على أداء الشعائر الدينية الدينية شرح مشاعرهم وأفكارهم ىلعب طالال ربيج ال السياق هذا
 ة والثقافة. معرففيها ال

 وأ شريفة،نبوية  حاديثبأ وأالكريم  القرآنمن  آياتيمكن االستعانة ب الدراسّية، الوحدة موضوعاتخصائص ل وفقا   .10
 والمثل، الحكمة والرجز، الزجل الشعر، الحكاية،) من نحو توبالمك وأ المنطوق خالل تراثنا األدبي سواء   من

 .)ونحوها المنظومة الن ف س وأراجيز المقوالت الدارجة،
روابط أواصر و تعزز من  التي القيم تلك ،مركزو  قوي  بشكل بالالط أذهان في القيم ترسيخب امماالهت إظهار .11

وتزيدها عند الطالب مثل  وتماسكها األمة وحدةمفاهيم  ي و قتكما و الصداقة؛ الزمالة و واالحترام واإلخاء و  ةحبمال
 .الجهادشهادة و واللم ع  وال حب الشعبو  الوطنحب 

، والوقت الالزم وحدةشرح أي ل زمالال الوقت تحديدقد تم و  مترابط، بشكل وموضوعاتها الدراسّيةات الوحد تناول يتمّ  .12
 الفئة نفس من نيمعلمقيام ال باإلضافة إلى ذلك مكنيو  ،التعليمي البرنامج ضمن ةالوحدموضوعات  ىلع لالشتغال

 البيئية الظروفحسب و  المعرفّية بالطال مستوياتحسب  والمشترك مع بعضهم البعض التخطيط المالئمب
 .المحيطة

القريب  ومن المجهول إلى المألوف منوذلك  التعليمّية؛ المبادئ إطار في بالمكتسبات المتعّلقة األنشطة تصميم يتم .13
 .ذلك ونحو المبهم إلى الملموس ومنمعقد ال إلى البسيط ومن البعيد ىإل

  (EBA الحكومية التعليمّية المعرفة شبكة وسائط) عبر المجهزة للمكتسبات المناسبة المواد من االستفادة يتم .14
 .والتعّلم التعليم أنشطةمتوافقة مع ال

 لعوامل وفقا   فيها والفاعلية النشاط تعزز التي راتيجياتستواال والتقنيات الطرق  والتعّلم التعليم فعاليات في تستخدم .15
 .الدينّية المعرفة العامة ودرجة والحضارية والثقافية للتالميذ المعرفية والمستويات التعليمي والوسط البيئة

 قالخباأل يلوالتح ،الحرياتاحترام و  ريفكتالاحترام و  اإلنسان رامتاح إطار ضمن رفصالت ىلع بالطال تشجيع يتم .16
 .والحضاري  الثقافي راثيرام المتواح

 :التالي الجدول في المعطاة المقاييس حسب يةساالدر  كتبال تحضير يتم .17
 
 

 

 أقل عدد يحتوي الكتاب المدرسي المعد تجهيزه على أنمن الوحدات. لكن يمكن  ساس الحد األعلى*تم تحديد على أ
 .الوحدات من

 

 

 

الدينيّة والثقافة األخالقيّة المعرفة كتاب في الوحدات عدد  

 اسم الكتاب الحد األعلى لعدد الوحدات األبعاد

19,5 cm x 27,5 cm 10 9 قافة الدينّية الصفدروس المعرفة األخالقّية والث  

19,5 cm x 27,5 cm 10 10 دروس المعرفة األخالقّية والثقافة الدينّية الصف  

19,5 cm x 27,5 cm 10  11 والثقافة الدينّية الصفدروس المعرفة األخالقّية  

19,5 cm x 27,5 cm 10 12 دروس المعرفة األخالقّية والثقافة الدينّية الصف  



18 

 

 

 

 
 التعليمي البرنامج بنية 3

 شكل على (12 – 9) الدراسّية للصفوف الدينّية والثقافة األخالقّية المعرفة لدروس التعليمي البرنامج بنيةو  لهيك بناء تم
  .(مفتاحية) رئيسية صطلحاتمو  ومفاهيم وإيضاحات ومكتسبات ومواضيع وحدات

( يخّصص حّيز لألفكار الرئيسية 12- 9الدراسّية )في البرنامج التعليمّي لدروس المعرفة األخالقّية والثقافة الدينّية للصفوف 
من الشروح  ضمن شروح وإيضاحات الوحدة. ثم يتّم صياغة العناوين الفرعية للموضوع ومكتسباته انطالقا   ،للمواضيع

 واإليضاحات التي توضع من قبل المؤلفين.
 

 والموضوعات الوحدات 3.1

 

 الدينّية والثقافة األخالقّية المعرفة لدروس التعليميّ  البرنامج ضمن دراسي صف كل مستوى في  وحدات خمس تخصيص تم
 األهدافاالنتباه إلى  نحو تهاوموضوعاات الوحد صياغة لالخاالخذ بعين االعتبار  تمقد و  (،12 – 9) الدراسّية للصفوف
 والعالقة الدرسية الموضوعات ومراحل ،واستعدادهمتهم هزياوج للتالميذ، المعرفي التطور ومستوى  الدرس، وغايات التعليمّية،

 .بينهاالتي تربط 

 صياغة يتمّ  ثمالدرسية.  الوحدة وإيضاحات شروح ضمن ضوعلمو للألفكار الرئيسية  حّيز يخصص في البرنامج التعليمي
 . حاتشرو والللموضوع من خالل فقرة المكتسبات  الفرعية العناوين

 

 شروحوال المكتسبات 3.2

 ولكون  .التعليمّية لعملّيةة اجينت بالطال كتسبهاي التي ، والمهارات، والمواقف، والقيمالمعرفة عنبها  ربيع ما هي :المكتسبات
إلى و  ب،للطال المعرفّية مستوياتعين االعتبار االنتباه إلى الخذ بتم األ التعليمي، البرنامج عناصر أهمالمكتسبات هي من 

الطالب في  نجاح رتبطيو  .على محتوى البرامج التعليمية عند صياغة وبناء هذه المكتسباتو  ،التعليمي البرنامج أهداف
التعلم من  ةجيه عمليالمعلم في تو وتتمثل مهمة  والمكتسبات، الفوائد هذه على مدى قدرتهم في االستفادة من البرنامج التعليمي

  .والمكتسبات خالل تزويد الطالب بالبيئة والفرص الالزمة لتحقيق هذه اإلنجازات

بشكل خاص من أجل التي يجب التأكيد عليها و  ،الشروحات المقيدة بحدودو أو/ موضوعاتيتم إعطاء التفسيرات المتعلقة بالو 
 المكتسباتات. وقد تم ترقيم سبتتتحقق المكأن  من أجلاالعتبار  بعينرات ن تؤخذ هذه التفسيأويجب تحصيل المكتسبات. 

 الدرسية.  لوحداتبناء  على ا
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 والعالقة الدرسية الموضوعات ومراحل ،واستعدادهمتهم هزياوج للتالميذ، المعرفي التطور ومستوى  الدرس، وغايات التعليمّية،

 .بينهاالتي تربط 

 صياغة يتمّ  ثمالدرسية.  الوحدة وإيضاحات شروح ضمن ضوعلمو للألفكار الرئيسية  حّيز يخصص في البرنامج التعليمي
 . حاتشرو والللموضوع من خالل فقرة المكتسبات  الفرعية العناوين

 

 شروحوال المكتسبات 3.2

 ولكون  .التعليمّية لعملّيةة اجينت بالطال كتسبهاي التي ، والمهارات، والمواقف، والقيمالمعرفة عنبها  ربيع ما هي :المكتسبات
إلى و  ب،للطال المعرفّية مستوياتعين االعتبار االنتباه إلى الخذ بتم األ التعليمي، البرنامج عناصر أهمالمكتسبات هي من 

الطالب في  نجاح رتبطيو  .على محتوى البرامج التعليمية عند صياغة وبناء هذه المكتسباتو  ،التعليمي البرنامج أهداف
التعلم من  ةجيه عمليالمعلم في تو وتتمثل مهمة  والمكتسبات، الفوائد هذه على مدى قدرتهم في االستفادة من البرنامج التعليمي

  .والمكتسبات خالل تزويد الطالب بالبيئة والفرص الالزمة لتحقيق هذه اإلنجازات

بشكل خاص من أجل التي يجب التأكيد عليها و  ،الشروحات المقيدة بحدودو أو/ موضوعاتيتم إعطاء التفسيرات المتعلقة بالو 
 المكتسباتات. وقد تم ترقيم سبتتتحقق المكأن  من أجلاالعتبار  بعينرات ن تؤخذ هذه التفسيأويجب تحصيل المكتسبات. 

 الدرسية.  لوحداتبناء  على ا
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 .التاليكما هو موضح في الشكل  ،بميزة من ثالث مراحلالتعليمي برنامج بنية المكتسبات في التمتع ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )الرئيسية( المفتاحّية المفاهيم 3.3

 ميزاتالخصائص وال تجمع التي التصاميم عن المفاهيم ربوتع معين،ضوع مو ل ذهنيّ  تصور هو :مفهوملا وأ المصطلح
 .شائع اسم تحت وتصنيفها األحداث أو الوقائع أو لألشياء ركةتمشال

 في دائمالو  دفاهال تعّلمال تحقيقإنَّ  ،ابه ةلخاصا والمفاهيم فريد من المصطلحات إطاربنية تعليمية لها  الديني التعليم يمتلك
 من وانطالقا   الصحيح، بالشكل صطلحاتموال المفاهيم استخداماتوخصائص  اتمس بالطال بإكساب مرتبط الديني؛ التعليم

 .وحدة كلفي  «المفتاحية األساسّية المفاهيم» قسم ىلعالديني  التعليمي البرنامج تتضمن النقطةهذه 

  الصف مستوى

9. 1. 1. 

الوحدة رقم المكتسب رقم   
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 ةمنيالز  ومدتها مكتسباتهاو  الوحداتبعدد  جدول
 
 عداد(، وأ 12 – 9) الدراسّية للصفوف الدينّية والثقافة األخالقّية المعرفة لدروس التعليمي البرنامج ضمن الواردة وحداتال إنَّ 

 :التالي بالجدول موضحة، هي المكتسبات ىلع لالشتغال المخصصة التقريبية الزمنية رةتوالف المكتسبات

 

(9) التاسعالصف   

النسبة المئوية 
عات الدرسلسا  تسلسل الوحدة اسم الوحدة عدد المكتسبات ساعات 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

الجغرافية القلبية )القائمة على الروابط  3 14 19,44
 5 الدينية(

عالمجمو 21 72 100  

 
 

(01شر )اعالالصف   

النسبة المئوية 
الوحدةتسلسل  اسم الوحدة عدد المكتسبات ساعات الدرس 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

وكياتاألخالق والمواقف والسل 5 12 16,66  4 

االعتقاد في الفكر اإلسالمي، والتعليقات  6 14 19,44
 5 الفقهية والسياسية

 المجموع 29 72 100
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 ةمنيالز  ومدتها مكتسباتهاو  الوحداتبعدد  جدول
 
 عداد(، وأ 12 – 9) الدراسّية للصفوف الدينّية والثقافة األخالقّية المعرفة لدروس التعليمي البرنامج ضمن الواردة وحداتال إنَّ 

 :التالي بالجدول موضحة، هي المكتسبات ىلع لالشتغال المخصصة التقريبية الزمنية رةتوالف المكتسبات

 

(9) التاسعالصف   

النسبة المئوية 
عات الدرسلسا  تسلسل الوحدة اسم الوحدة عدد المكتسبات ساعات 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

الجغرافية القلبية )القائمة على الروابط  3 14 19,44
 5 الدينية(

عالمجمو 21 72 100  

 
 

(01شر )اعالالصف   

النسبة المئوية 
الوحدةتسلسل  اسم الوحدة عدد المكتسبات ساعات الدرس 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

وكياتاألخالق والمواقف والسل 5 12 16,66  4 

االعتقاد في الفكر اإلسالمي، والتعليقات  6 14 19,44
 5 الفقهية والسياسية

 المجموع 29 72 100
 

21 

 

 

 
 
 

(11عشر ) حاديالصف ال  

النسبة المئوية 
 تسلسل الوحدة اسم الوحدة عدد المكتسبات ساعات الدرس لساعات الدرس

 1 الدنيا واألخرة 5 18 25,00

يه وسلم وفقاً للقرآن الكريمصلى هللا علسيدنا محمد  4 14 19,44  2 

القرآن الكريمبعض المفاهيم في  3 16 22,24  3 

 4 المسائل المتعلقة بالعقيدة 3 12 16,66

 5 الديانة اليهودية والديانة المسيحية 2 12 16,66

 المجموع 17 72 100
 
 
 
 

(12الصف الثاني عشر )  
النسبة المئوية 
درسساعات ال لساعات الدرس اتسبتعدد المك   تسلسل الوحدة اسم الوحدة 

والعلماإلسالم  5 16 22,22  1 

 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

 المجموع 22 72 100
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 الدراسيّ  مستويات الصف بحسب وإيضاحاتها ومكتسباتها الوحدات مواضيع
 (9) وحدات ومكتسبات وشروحات الصف التاسع

 واإليمان علم. ال9.1
 وصف الوحدة

 
 

، «اإلسالمفي يمان جوهر اإل» و ،«في اإلسالم علممصادر ال»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 . من سورة الملك 23سورة اإلسراء، واآلية من  36اآلية : الكريم نآقر رسائل من ال»

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعرية)القصة والشعر واالمثل لفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 المكتسبات والشروح
 في اإلسالم.علم صف مصادر الو . 9.1.1

سياق المقاربات المعرفية الحاصلة في عالم الفلسفة والعلم في  التقييماتتناول تم ي؛ ةسالميإلعلم افي مصادر ال ❖
 علممصادر ال فضال  عن ،حسيةاألعضاء ال سالمة، والخبر الصحيح، و سليمالعقل الة، إلى جانب اإلسالمي تعاليملل

كمصادر للمعرفة من قبل علماء الدين  مقبولةهام ليست لن الحلم والكشف واإلأ . كما يتم التأكيد علىوالتفكير
 أيضا . )التسجيالت الرقمية(مثل  علم الحديثةمصادر الفضال  عن اإلشارة إلى اإلسالمي. 

والمعلومات المفيدة  ،يحةوالوصول إلى المعلومات الصحالمعلومات مثل حب المعرفة، اإلشارة إلى تم تكما  ❖
 ، واستخدام المعلومات والحفاظ عليها.رفةوأخالقيات المع

 .يةاإلسالمفي العقيدة يمان ف طبيعة اإلاستكشا. 9.1.2

 ،اناإليمالتصديق بعالقة في البرنامج التعليمي الديني تعطى المواضيع التالية الحيز والوقت الكافي لشرحها مثل:  ❖
 .اإليمانالعمل بوعالقة علم باإليمان، وعالقة اليمان، باإل واإلقرار وعالقة القبول

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

 من سورة الملك 23ية من سورة اإلسراء، واآل 36ستخلصة من اآلية تقييم الرسائل الم  9.1.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 اإلسالم، اإليمان، العقيدة، الوحي. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
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 الدراسيّ  مستويات الصف بحسب وإيضاحاتها ومكتسباتها الوحدات مواضيع
 (9) وحدات ومكتسبات وشروحات الصف التاسع

 واإليمان علم. ال9.1
 وصف الوحدة

 
 

، «اإلسالمفي يمان جوهر اإل» و ،«في اإلسالم علممصادر ال»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 . من سورة الملك 23سورة اإلسراء، واآلية من  36اآلية : الكريم نآقر رسائل من ال»

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعرية)القصة والشعر واالمثل لفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 المكتسبات والشروح
 في اإلسالم.علم صف مصادر الو . 9.1.1

سياق المقاربات المعرفية الحاصلة في عالم الفلسفة والعلم في  التقييماتتناول تم ي؛ ةسالميإلعلم افي مصادر ال ❖
 علممصادر ال فضال  عن ،حسيةاألعضاء ال سالمة، والخبر الصحيح، و سليمالعقل الة، إلى جانب اإلسالمي تعاليملل

كمصادر للمعرفة من قبل علماء الدين  مقبولةهام ليست لن الحلم والكشف واإلأ . كما يتم التأكيد علىوالتفكير
 أيضا . )التسجيالت الرقمية(مثل  علم الحديثةمصادر الفضال  عن اإلشارة إلى اإلسالمي. 

والمعلومات المفيدة  ،يحةوالوصول إلى المعلومات الصحالمعلومات مثل حب المعرفة، اإلشارة إلى تم تكما  ❖
 ، واستخدام المعلومات والحفاظ عليها.رفةوأخالقيات المع

 .يةاإلسالمفي العقيدة يمان ف طبيعة اإلاستكشا. 9.1.2

 ،اناإليمالتصديق بعالقة في البرنامج التعليمي الديني تعطى المواضيع التالية الحيز والوقت الكافي لشرحها مثل:  ❖
 .اإليمانالعمل بوعالقة علم باإليمان، وعالقة اليمان، باإل واإلقرار وعالقة القبول

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

 من سورة الملك 23ية من سورة اإلسراء، واآل 36ستخلصة من اآلية تقييم الرسائل الم  9.1.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 اإلسالم، اإليمان، العقيدة، الوحي. 

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

عالقة ال» ،«ية والدينطبيعة اإلنسانال»، «ومصادره تعريف الدين» يع التالية على التوالي؛يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواض
 ة النساء.سور من  136اآلية رسائل من القران: »، «يةاإلسالمالعقيدة خصائص مبادئ »، «يمان واإلسالماإلبين 

بالتراث ، و بالدرجة األولى يات واألحاديثاآليمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 

 المكتسبات والشروح
 تعريفات الدين من حيث المصدر والعناصر. إجراء مقارنة بين. 9.2.1

قدمها علماء يلتعاريف الدينية التي من ا ةأمثل ىوتعط ،لمفهوم الدين مختلفةال معانييتم تناول الفي القران الكريم،  ❖
 .ياإلسالمالدين 

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

 والدين. يةطبيعة اإلنسانالعالقة بين ال إدراك. 9.2.2

عبر التاريخ  اإلنسان لإليمان أسباب حاجةوتناول الجوانب المادية والروحية للطبيعة البشرية.  اإلشارة إلىم يت ❖
 .مثلةالشواهد واألوأهمية الدين في حياة اإلنسان من خالل  ةيتم شرح مكانو آيات من القرآن الكريم. دعوما  بم

 العالقة بين مفاهيم اإليمان واإلسالم.إدراك . 9.2.3

 في ضوء اآليات واألحاديث. يةاإلسالم العقيدةتحليل خصائص يقوم على . 9.2.4

الحق  مؤسسةحيث ال تعطي ألي شخص أو أي ، مجردةأن العقيدة اإلسالمية بسيطة و واإلشارة على التأكيد يتم  ❖
صي ، وتو على اإلرادة الحرة بل تقوم أساسا  ، وليست قائمة على التجريبهللا، مع العبد  صلة بينفي التوسط 

 .ألبديالترغيب والترهيب من أجل النجاة والفوز ابين والحياة بالعيش 

سماء هللا وصفاته في تأسيس اإليمان أهمية الفهم الصحيح ألو  ،أهمية التوحيد في العقيدة اإلسالمية يتم تناول ❖
 .اإليمانالمتعلقة بمبادئ التفاصيل  الدخول فيال يتم بينما اآليات. مدعوما  ببالتوحيد 

األخذ بأجزاء ومقتطفات  مخاطريتم شرح و . ةاإلسالمي عقيدةمبادئ ال التكامل والتوافق بينهمية أ يتم اإلشارة إلى  ❖
 .األمثلةخالل الشواهد و  اإلسالمية من من العقيدة
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 من سورة النساء. 136تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية   9.2.5

الكريم،  القرآنأن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  يتم دعم األنشطة التي من شأنها المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .طالبلمستوى ال ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 .آلية، عند تناول شرح اجبريل يتم اإلشارة إلى حديث ❖

 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 الدين، الفطرة، التوحيد، الحنيف، االيمان، األسماء الحسنى.

 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
 

 اإلسالم والعبادة 9.3
 وصف الوحدة

أهداف وأغراض العبادة في »، «نطاقها في اإلسالمالعبادة و »يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
العالقة بين العبادة واألخالق في »، «إلسالمالمبادئ األساسية للعبادة في ا»، «االلتزام بالعبادة في اإلسالم» ،«اإلسالم

 .بقرةة السور من  177اآلية رسائل من القران: »، «إلسالما

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 
 المكتسبات والشروح

 .شرح مفهوم العبادة في اإلسالم ونطاق العبادة   9.3.1

وأن عز وجل،  هللا طلب ونيل رضىكل فعل قائم على  هوفي اإلسالم، أن موضوع نطاق العبادة تتم اإلشارة إلى  ❖
وطريقة معينة للتنفيذ، وأن بعض محددة ت اوقأ)الصالة، والصوم، والحج، والزكاة( لها  ات مثلبعض العباد

 .ليس لها وقت معينات األخرى العباد

 .إلسالمالعبادة في امن همية األغرض و ال إدراك  9.3.2

 .بعض المفاهيم المتعلقة بااللتزام بالعبادة تصنيف  9.3.3

يتم تخصيص حيز ووقت لشرح أحكام التكليف وأفعال المكلفين مثل )الفرض، والواجب، والسنة، والمندوب،  ❖
 والمباح، والحرام، والمكروه(. 
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 من سورة النساء. 136تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية   9.2.5

الكريم،  القرآنأن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  يتم دعم األنشطة التي من شأنها المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .طالبلمستوى ال ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 .آلية، عند تناول شرح اجبريل يتم اإلشارة إلى حديث ❖

 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 الدين، الفطرة، التوحيد، الحنيف، االيمان، األسماء الحسنى.
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 .بقرةة السور من  177اآلية رسائل من القران: »، «إلسالما

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 
 المكتسبات والشروح

 .شرح مفهوم العبادة في اإلسالم ونطاق العبادة   9.3.1

وأن عز وجل،  هللا طلب ونيل رضىكل فعل قائم على  هوفي اإلسالم، أن موضوع نطاق العبادة تتم اإلشارة إلى  ❖
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 .المبادئ األساسية للعبادة في اإلسالم تقييم 9.3.4

التوافق بين القرآن »كافي لشرح الوقت الالحيز و يتم تخصيص ألساسية للعبادة في اإلسالم؛ المبادئ ا في إطار ❖
 .اتفي العبادبدع أهمية تجنب الفضال  عن اإلشارة إلى . «اإلخالص»، «النية»، «والسنة

 .التطور األخالقي للفرد ىالعبادة عل تأثيريفسر 9.3.5  

 .الجانب االجتماعيإلى أهميتها من  شارةاإلات، و العبادتشريع الحكمة من يتم التأكيد والوقوف على  ❖

 من سورة البقرة. 177تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية 9.3.6  

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة كان والموضوع والمفاهيمحديد الشخص والم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 عمل الصالح، اإلخالص. ، التوحيد، المكلفال عبادة،ال

 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
 

 

 شبابقيم والال9.4     
 وصف الوحدة

مكانة وأهمية القيم في التنمية الشخصية »، «قيم ومصدر القيمال»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 ة اإلسراء.سور من  29 - 23اآليات رسائل من القران: »، «القيم األساسية» ،«للشباب

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثة بيمكن االستفادة واالستعان، اتفي الوحدة الواردلخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 

 المكتسبات والشروح

 .مل العوامل التي تؤثر على تكوين القييحلقوم على ت. ي9.4.1

ن يتكو تأثير الدين والعرف والعادات على ويتم تخصيص الحيز والوقت الكافي لشرح يتم تحليل مفهوم القيمة؛  ❖
 . القيم
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 تنمية الشخصية للشباب.اليناقش مكان القيم الدينية واألخالقية والتقاليد والعادات في . 9.4.2

.الحياة اليومية واقع أمثلة منعطاء إ تنمية الشخصية للشباب من خالل اليتم شرح تأثير القيم على ❖

.مع اآليات واألحاديث األساسيةربط القيم قوم على . ي9.4.3

مثل:  األساسية التي تبرز في تقاليد الفكر اإلسالمياإلنسانية القيم يتم تخصيص الحيز والوقت الالزم لشرح ❖
مواضيع من خالل  اسالذي يمكن أن يق العفة، مجاعة. إنَّ مفهو والش ،والعفة ،والعدالة من القيم، الحكمةالفضيلة، و 

 والمتع الملذاتاإلنسان من وحماية وينطلق من االعتدال في األشياء، الرغبة والغضب، و التفكير اإلنساني، ك
 .لها بأبعادها األخالقية والفلسفيةيتم تناو و والمعنوية، وتأتي بمعنى الزهد في األشياء والحاجات،  المادية

من سورة اإلسراء. 29 – 23لرسائل المستخلصة من اآليات تقييم ا. 9.4.4

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة والموضوع والمفاهيمحديد الشخص والمكان ، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )يت

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
عرف، العادة. ، الخالقاأل قيم،ال دين،ال

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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 القلبية )القائمة على الروابط الدينية( جغرافية ال9.5     
 وصف الوحدة

آثار الحضارة اإلسالمية »، «حضارة اإلسالمية وخصائصهاال» يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛
 .حجراتة السور من  13ة اآليرسائل من القران: » ،«على مختلف الجغرافية

 المكتسبات والشروح

 .شرح مفهوم الحضارة اإلسالميةقوم على . ي9.5.1

 .اإلسالميةيتم تحليل مفهوم الحضارة و الطالب.  ى لمستو  لثقافة والحضارة وفقا  ساسية لاأليتم تحديد مفاهيم  ❖

 مناطق مختلفة من العالم. علىالحضارة اإلسالمية إدراك تأثير . 9.5.2

في  التاريخيةخالل العصور العلوم والثقافة التي ظهرت في الحضارة اإلسالمية  ومجالسحوزات مناقشة تناول و م يت ❖
مناطق تركستان، و و خراسان، و إيران، ؛ و ودمشق ومنطقة بغدادها، محيطو القدس منطقة و  ،نطقة الحجازمكال من 

مصر والمغرب العربي( طق مناشمال أفريقيا )و  األناضول والبلقان؛ومناطق  ؛شبه القارة الهنديةو ؛ ما وراء النهر
 .واألندلس

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

 .والفارسية()التركية والعربية مثل لحضارة اإلسالمية ل قيمأضافت الاللغات الرئيسية التي  اإلشارة إلىيتم  ❖

ارة اإلسالمية إلى األناضول خراسان واألناضول وروميليا في نقل الحضأولياء دور يتم اإلشارة بشكل مختصر إلى  ❖
 .والبلقان

تعزيز الروابط من أجل لطالب ل لفظية وكتابيةتقدم مقترحات ة التي من شأنها أن نشطيتم تخصيص وتقديم األ ❖
 .ة القلبية )القائمة على الروابط الدينية(جغرافيسائر الالتاريخية والثقافية بين تركيا و 

 من سورة الحجرات. 13ية تقييم الرسائل المستخلصة من اآل. 9.5.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيات مثل )يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآل

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 ثقافة، الحضارة. ال

 
 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
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 القلبية )القائمة على الروابط الدينية( جغرافية ال9.5     
 وصف الوحدة

آثار الحضارة اإلسالمية »، «حضارة اإلسالمية وخصائصهاال» يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛
 .حجراتة السور من  13ة اآليرسائل من القران: » ،«على مختلف الجغرافية

 المكتسبات والشروح

 .شرح مفهوم الحضارة اإلسالميةقوم على . ي9.5.1

 .اإلسالميةيتم تحليل مفهوم الحضارة و الطالب.  ى لمستو  لثقافة والحضارة وفقا  ساسية لاأليتم تحديد مفاهيم  ❖

 مناطق مختلفة من العالم. علىالحضارة اإلسالمية إدراك تأثير . 9.5.2

في  التاريخيةخالل العصور العلوم والثقافة التي ظهرت في الحضارة اإلسالمية  ومجالسحوزات مناقشة تناول و م يت ❖
مناطق تركستان، و و خراسان، و إيران، ؛ و ودمشق ومنطقة بغدادها، محيطو القدس منطقة و  ،نطقة الحجازمكال من 

مصر والمغرب العربي( طق مناشمال أفريقيا )و  األناضول والبلقان؛ومناطق  ؛شبه القارة الهنديةو ؛ ما وراء النهر
 .واألندلس

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

 .والفارسية()التركية والعربية مثل لحضارة اإلسالمية ل قيمأضافت الاللغات الرئيسية التي  اإلشارة إلىيتم  ❖

ارة اإلسالمية إلى األناضول خراسان واألناضول وروميليا في نقل الحضأولياء دور يتم اإلشارة بشكل مختصر إلى  ❖
 .والبلقان

تعزيز الروابط من أجل لطالب ل لفظية وكتابيةتقدم مقترحات ة التي من شأنها أن نشطيتم تخصيص وتقديم األ ❖
 .ة القلبية )القائمة على الروابط الدينية(جغرافيسائر الالتاريخية والثقافية بين تركيا و 

 من سورة الحجرات. 13ية تقييم الرسائل المستخلصة من اآل. 9.5.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيات مثل )يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآل
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 القلبية )القائمة على الروابط الدينية( جغرافية ال9.5     
 وصف الوحدة

آثار الحضارة اإلسالمية »، «حضارة اإلسالمية وخصائصهاال» يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛
 .حجراتة السور من  13ة اآليرسائل من القران: » ،«على مختلف الجغرافية

 المكتسبات والشروح

 .شرح مفهوم الحضارة اإلسالميةقوم على . ي9.5.1

 .اإلسالميةيتم تحليل مفهوم الحضارة و الطالب.  ى لمستو  لثقافة والحضارة وفقا  ساسية لاأليتم تحديد مفاهيم  ❖

 مناطق مختلفة من العالم. علىالحضارة اإلسالمية إدراك تأثير . 9.5.2

في  التاريخيةخالل العصور العلوم والثقافة التي ظهرت في الحضارة اإلسالمية  ومجالسحوزات مناقشة تناول و م يت ❖
مناطق تركستان، و و خراسان، و إيران، ؛ و ودمشق ومنطقة بغدادها، محيطو القدس منطقة و  ،نطقة الحجازمكال من 

مصر والمغرب العربي( طق مناشمال أفريقيا )و  األناضول والبلقان؛ومناطق  ؛شبه القارة الهنديةو ؛ ما وراء النهر
 .واألندلس

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

 .والفارسية()التركية والعربية مثل لحضارة اإلسالمية ل قيمأضافت الاللغات الرئيسية التي  اإلشارة إلىيتم  ❖

ارة اإلسالمية إلى األناضول خراسان واألناضول وروميليا في نقل الحضأولياء دور يتم اإلشارة بشكل مختصر إلى  ❖
 .والبلقان

تعزيز الروابط من أجل لطالب ل لفظية وكتابيةتقدم مقترحات ة التي من شأنها أن نشطيتم تخصيص وتقديم األ ❖
 .ة القلبية )القائمة على الروابط الدينية(جغرافيسائر الالتاريخية والثقافية بين تركيا و 

 من سورة الحجرات. 13ية تقييم الرسائل المستخلصة من اآل. 9.5.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيات مثل )يتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآل

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 ثقافة، الحضارة. ال
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 (10) عاشروحدات ومكتسبات وشروحات الصف ال

 عالقة بين هللا واإلنسان )العبد(ال 10.1     
 وصف الوحدة

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

 .رومة السور 

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثالستفادة واالستعانة بيمكن ا، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 
 المكتسبات والشروح

 .نسانفي حياة اإل باهلل تعالى يمان اإلة هميأو  ةيفسر مكان. 10.1.1

 ته.انية حول وجود هللا ووحدليالعقلية والنق األدلةل يحل. 10.1.2

 .   «هللا عز وجل»واردة من عن طريق األدلة ال «الغاية والنظام»يتم تحديد  ❖

 أسماءه وصفاته.آثار هللا من خالل على وجود عرف تي. 10.1.3

ويتم الوقوف على تجلي ؛ لوإلى أهمية معرفة هللا عز وج صفاته،و تعالى أهمية فهم أسماء هللا اإلشارة إلى تم ي ❖
األسماء والصفات في سياق العالقة بين اإلنسان وهللا ويتم العمل على شرح في الكون.  هوصفاتهللا تعالى أسماء 

 . الحشرسورة من  24 – 22، واآليات ورة البقرةمن س 225عز وجل في ضوء اآلية 

 يشرح خصائص اإلنسان في اآليات.. 10.1.4

 .لإلنسان اإليجابيةالخصائص  ىيتم تسليط الضوء علضمن نطاق المكتسبات  ❖

 .عز وجل اإلنسان مع هللااتصال طرق على عرف تي. 10.1.5

 تقتصر المكتسبات على موضوعات: الدعاء، والعبادة، وقراءة القرآن الكريم، والتوبة، واالستغفار.  ❖

المبادئ يتم تناول واإلنسان؛ و جل عز و للعالقة بين هللا  األساسيةالمبادئ  تخصيص الوقت الكافي لشرحيتم  ❖
 ، و«اإلله»تعالى بوصفه تأثير هللا يتم اإلشارة إلى ؛ و بين الخالق والمخلوق طار العالقة القائمة إفي  األساسية

 . على اإلنسان «رب العالمين»
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 من سورة الروم. 27 – 18تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات . 10.1.6

الكريم،  القرآنة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني يتم دعم األنشط المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 األسماء الحسنى، التالوة، القراءات، الدعاء، التوبة، االستغفار. 
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 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم والشباب 10.2     
 وصف الوحدة

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

 ة آل عمران.سور 

؛ لهم الزمنيةتفاصيل اليتم الدخول في ، ال خالل الوحدة صفاتهمو رضوان هللا عليهم الصحابة وشرح دروس عندما يتم إعطاء 
 المعروفة والمشهورة لهم.  فقط على الصفاتيسلط الضوء إنما و 

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو مناسبة لال( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال بشقيهي األدب

 المكتسبات والشروح

 .بالشبا عنآيات القران الكريم  من ةيعطي أمثل. 10.2.1

 الخاصة.بحياته مرحلة الشباب في صلى هللا عليه وسلم محمد الصالح لسيدنا  سلوكاليربط . 10.2.2

 .رضوان هللا عليهم الصحابة الشباببين و صلى هللا عليه وسلم محمد  سيدنابين طريقة التواصل م يقي  . 10.2.3

 .نموذجًا ومثالً بعض الصحابة الشباب يتخذ من السمات البارزة ل. 10.2.4

األرقم بن »صغير:  وداعية شاب ،«سيدنا علي كرم هللا وجهه»: ةبطولشاب ذو علم و  ؛يتم إعطاء المواضيع التالية ❖
معاذ بن »شاب: اإلداري ال ،«أسامة بن زيد»شاب: القائد ال ،«مصعب بن عمير»شاب: المعلم ال ،«أبي األرقم

الشاب  ،«السيدة فاطمة رضي هللا عنها»: ةشابالم األ ،«السيدة عائشة رضي هللا عنها»: ة/شابال ة/عالمال ،«جبل
 . «جعفر بن أبي طالب»الشاب القوي أمام ملك الحبشة:  ،«رأسماء بنت أبي بك»: يةمسؤولصاحب ال

 من سورة آل عمران. 159المستخلصة من اآلية  تقييم الرسائل. 10.2.5

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأتفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم إعطاء ال

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 الصحابي، العال م، اآلمين، االستشارة. 
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 الدين والحياة 10.3     
 وصف الوحدة

الدين »، «الدين والبيئة» ،«الدين والثقافة والفن»، «دين واألسرةال» التوالي؛يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على 
من  105 - 103 اتاآليرسائل من القران: »و، «الدين والعدالة االجتماعية» ،«الدين واالقتصاد» ،«والتغييرات االجتماعية

 ة آل عمران.سور 

تراث بال، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثة واالستعانة بيمكن االستفاد، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 المكتسبات والشروح

 .األسريةاإلسالم للمؤسسة األهمية التي يوليها يدرك . 10.3.1

 لثقافة والفن والفكر.ى كال من ام علثار اإلسالآيحلل . 10.3.2

فروع الفن التي تبرز في في في إثراء حياتنا الثقافية و  ياإلسالمالدين  ماتاهسالحيز الالزم لشرح إيتم تخصيص  ❖
يسري مفعولها في مجال الفن  «األصل في األشياء اإلباحة»قاعدة ن أإلى  تم اإلشارةت، كما و الحضارة اإلسالمية

 .أيضا  

 اإلسالم للمشكالت البيئية. التي يقدمها ومقترحات الحلنهج قييم ت. 10.3.3

 .ةاالجتماعي اتالتغير بين و  اإلسالمي عالقة بين الدين شكلي. 10.3.4

حكام والتفسيرات ن بعض األيتم الوقوف والتركيز على األحكام الثابتة والمتغيرة للدين؛ كما وتتم اإلشارة إلى أ ❖
 والمكان.الزمان  تتغير بتغيرن أالدينية يمكن 

 يفسر مبادئ الدين اإلسالمي المتعلقة بالحياة االقتصادية.. 10.3.5

 يشرح مبادئ اإلسالم المتعلقة بالعدالة االجتماعية.. 10.3.6

 من سورة آل عمران. 105 - 103تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات . 10.3.7

الكريم،  القرآنمن قدرات الطالب على استخدام معاني يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 صطلحات الرئيسية )المفتاحية(الم
 . تغيرات االجتماعيةالدين، الفن، االقتصاد، ال
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 األخالقية  المواقف والسلوكيات 10.4     
 وصف الوحدة

مصادر األخالق في »، «موضوع وغاية األخالق في اإلسالم» التوالي؛يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على 
رسائل من القران: »و ،«في األخالق اإلسالمية تي تردبعض السلوكيات ال»، «العالقة بين األخالق والتربية» ،«اإلسالم
 .الحجراتة سور من  12 - 11اآليات 

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثاالستفادة واالستعانة بيمكن ، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال هي بشقياألدب

 المكتسبات والشروح

 .اإلسالم في األخالقاية يشرح موضوع وغ. 10.4.1

 .تربيةاألخالق والبين شكل عالقة ي. 10.4.2

ها من خالل ربطالرغبة  ةدار ، وإالسلوك ةدار إ، و الفكر ةدار إالعاطفة، و  ةدار التالية: إمواضيع يتم تناول ومناقشة ال ❖
 .آليات واألحاديثبا

 اآليات واألحاديث. عن طريق اإلسالميةبعض السلوكيات التي ترد في األخالق  شرحي. 10.4.3

 .ياته وفق ضوابطسلوكمواقفه و ظهر االهتمام في أن تكون ي. 10.4.4

، )التجسس( الكذب واالفتراء، انتهاك الخصوصيةيع التالية: إطار المكتسبات يتم التطرق واإلشارة إلى المواضفي  ❖
 سراف. واإل، ، الخداعء الظن، الحسد، سو الغيبة

التي تسببها بعض السلوكيات التي تظهر في  ضرارتقييم األة التي تمكن الطالب من نشطيتم تخصيص حيز لأل ❖
 . والمجتمع الفردأخالق المسلمين على 

 .الحجراتمن سورة  12 - 11تخلصة من اآليات تقييم الرسائل المس. 10.4.5

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم إعطاء الت

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 . التربية، صية، التكوين الذاتيشخال سجية،ال خالق،األ
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 األخالقية  المواقف والسلوكيات 10.4     
 وصف الوحدة

مصادر األخالق في »، «موضوع وغاية األخالق في اإلسالم» التوالي؛يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على 
رسائل من القران: »و ،«في األخالق اإلسالمية تي تردبعض السلوكيات ال»، «العالقة بين األخالق والتربية» ،«اإلسالم
 .الحجراتة سور من  12 - 11اآليات 

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثاالستفادة واالستعانة بيمكن ، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةمثل )القصة والشعر وااللفظي والكتابي ال هي بشقياألدب

 المكتسبات والشروح

 .اإلسالم في األخالقاية يشرح موضوع وغ. 10.4.1

 .تربيةاألخالق والبين شكل عالقة ي. 10.4.2

ها من خالل ربطالرغبة  ةدار ، وإالسلوك ةدار إ، و الفكر ةدار إالعاطفة، و  ةدار التالية: إمواضيع يتم تناول ومناقشة ال ❖
 .آليات واألحاديثبا

 اآليات واألحاديث. عن طريق اإلسالميةبعض السلوكيات التي ترد في األخالق  شرحي. 10.4.3

 .ياته وفق ضوابطسلوكمواقفه و ظهر االهتمام في أن تكون ي. 10.4.4

، )التجسس( الكذب واالفتراء، انتهاك الخصوصيةيع التالية: إطار المكتسبات يتم التطرق واإلشارة إلى المواضفي  ❖
 سراف. واإل، ، الخداعء الظن، الحسد، سو الغيبة
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الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم إعطاء الت
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 والسياسيةالفقهية  أويالت، والتالفكر اإلسالمياالعتقاد في 10.5     
 وصف الوحدة

بعض المفاهيم المتعلقة »، «ةالديني أويالتالت أسباب اختالف» الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛يتم تخصيص هذه 
 ،«الفقهية في الفكر اإلسالمي أويالتالت»، «السياسية في الفكر االسالمي أويالتاالعتقاد والت» ،«الدينية أويالتبالت
 .نساءة السور من  59ة اآليرسائل من القران: »و

يتم ال يتم الدخول في التفاصيل، وإنما الوحدة؛  خاللفكر اإلسالم التفاسير والتأويالت في  ختالفعندما يتم تناول وشرح ا
كما يتم التركيز واإلشارة بحسب مستوى أعمار والبيئة إلى أن . شرح)وصفي( في المع الموضوع بطريقة وصفية التعامل 

علينا أن نظهر ينبغي إنه ، ف، وبالتاليالتفسيرات الدينيةلة من اإلثراء والغنى في ي اإلسالم قد شكل حااختالف التأويالت ف
 المختلفة. والتأويالت ألفكار والتفسيراتلحترام اال

 المكتسبات والشروح

 الدين.بين و  التأويالت والتفسيرات الدينيةيميز بين . 10.5.1

المشاكل وتتم اإلشارة إلى أن لتفسير؛ تعددة من التأويل واشكال مأكون له ي يمكن أنن الدين أيتم التركيز على  ❖
 .دين نفسهال تنتج وتنبع من ال والتأويل،تفسير الالناجمة عن سوء 

ى الطالب، ودون تالئم مستو  ةبطريق ،في فهم الدينأويالت والتفسيرات أسباب اختالف التتتم مناقشة ومعالجة  ❖
 .الخوض في التفاصيل

 .يفكر اإلسالمالفي التأويالت والتفسيرات  اختالف أسبابيناقش  .10.5.2

البيئة و العنصر البشري؛ إلى:  الختالفات في النهج وتفسير النصوص الدينيةلاألسباب الناشئة يتم تحديد  ❖
 . االجتماعية والسياسية والثقافية والجغرافية

 الدينية.ت فسيراأويالت والتتقييم بعض المفاهيم المتعلقة بالت. 10.5.3

الثقافية  والخلفياتاالعتبار المستويات بعين  ذق، مع األخوالفر  ،والمذهب ،والفقهعتقاد، مفاهيم االيتم تناول وشرح  ❖
 ب.للطال

 للخصائص العامة في الفكر اإلسالمي. ة وفقاً عتقاديفسيرات السياسية واالأويالت والتتصنيف الت. 10.5.4

 اضيع: أهل السنة )االشاعرة، والماتردية(، والشيعة )اإلمامية، والزيدية(.  يتم االقتصار في المكتسبات على مو  ❖

 اإلسالم.العملي في  الفقهوالتفسيرات في التأويالت التعرف على . 10.5.5

؛ يتم تخصيص الحيز لشرح المذاهب التالية: المذهب أويالت والتفسيرات في الفقه العملي في اإلسالمالتنطاق في  ❖
المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي. كما تتم اإلشارة إلى المذهب الجعفري، ويتم  الحنفي، المذهب

 التأكيد على أن هذا المذهب هو تأويل وتفسير الفقه العملي لمذهب اإلمامية عند الشيعة. 
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 من سورة النساء. 59تخلصة من اآلية تقييم الرسائل المس. 10.5.6

الكريم،  القرآنالتي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني يتم دعم األنشطة  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  قوفوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأالتفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم إعطاء 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 االعتقاد، المذهب، الفقه، التأويل.  
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 االعتقاد، المذهب، الفقه، التأويل.  
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 (11حادي عشر )وحدات ومكتسبات وشروحات الصف ال

 دنيا واآلخرةال11.1     
 وصف الوحدة

، «استقبال اآلخرة» ،«معنى اآلخرة»، «اةمعنى الوجود والحي»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 .بقرةة السور من  157 - 153اآليات رسائل من القران: »و

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثواالستعانة بيمكن االستفادة ، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
المناسبة ( ، واألقوال المأثورة، والعبارات، والنفائسيات الشعريةبواال ،والشعر ،مثل )القصةلفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 والمواضيع.  النصوص ى مستو ل
 

 المكتسبات والشروح

 لحياة.أجل إعطاء معنًى لمن  األخرةبيمان اإل ةهميأيدرك . 11.1.1

 لكريم. ة من آيات القرآن اأمثلعن طريق طرح يتم العمل على إظهار الهدف والغاية من الحياة الدنيوية  ❖

 .الدنيوية والحياة األخرويةحياة العالقة بين ويشكل يقيم . 11.1.2

 اآليات واألحاديث.من خالل  األخرةيبني مراحل  .11.1.3

، الحشر، البعث، يوم القيامةالبرزخ، القبر، عالم الموت، التالية: مفاهيم للمصطلحات واليتم تخصيص الحيز  ❖
 .جنة، النار )الجحيم(حساب، الال

 عقلية والنقلية. ال األدلةمن  في ضوء البعث من جديدلقيامة و تناول ومعالجة موضوعات يوم ا يتم ❖

 المتعلقة بوداع الجنائز.الممارسات الدينية باألمثلة يشرح . 11.1.4

موضوعات: وصية الميت وديونه، التكفين والتجهيز، صالة الجنازة، التعزية وقراءة يتم تخصيص الوقت لشرح  ❖
 ريم، الدعاء وتوزيع الخيرات على روح الميت.القرآن الك

 .نسانيإو  دينيتتم اإلشارة على أن المشاركة في صالة الجنازة، والتعزية هي واجب  ❖

 زئوداع الجنابالمتعلقة  العادات التطرق علىيتم يتم تعريف الطالب على عاداتنا وثقافاتنا في وداع الجنائز؛ كما  ❖
 الطائفة العلوية البكتاشية. )أركان الوداع إلى لقاء الحق( في 
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 من سورة النساء. 59تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية . 11.1.5

الكريم،  القرآنالتي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  يتم دعم األنشطة المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة يمحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاه، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
   خرة، الوفاة، الجنازة. األ

 

 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 

 

 من سورة النساء. 59تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية . 11.1.5

الكريم،  القرآنالتي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  يتم دعم األنشطة المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة يمحديد الشخص والمكان والموضوع والمفاه، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
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 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وفقًا للقرآن الكريم11.2     
 وصف الوحدة

اتجاه نبوة سيدنا »، «شخصية سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 - 45اآليات ن القران: رسائل م»و، «اإلخالص والطاعة لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم» ،«محمد صلى هللا عليه وسلم

 ة األحزاب.سور من  46

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة يع لخصائص المواض وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةواال ،والشعر ،مثل )القصةلفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 

 المكتسبات والشروح

 المثالية.ة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم شخصيعلى عرف تي. 11.2.1

 .يتم التركيز على إعطاء أمثلة من آيات القرآن الكريم المتعلقة بالجانب البشري لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ❖

 .وسلم لسيدنا محمد صلى هللا عليه خالقيةيتم تناول وعرض أمثلة على السمات األ ❖

صلى هللا عليه وسلم محمد  كانة النبيتحليل ممن خاللها على الب لطامكن ة تأنشطيتم العمل على إعطاء  ❖
 في فهم اإلسالم. لنموذج والقدوةا

 .مهام سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم المتعلقة بالنبوةيشرح . 11.2.2

ة مثلاأل) لالتمثيالتشريع، و البيان، و ، و تبليغفي ال ممحمد صلى هللا عليه وسلاإلشارة والتطرق إلى مهام سيدنا يتم  ❖
 .اإلسالم( اتباعفهم و على 

 اآليات واألحاديث. انطالقًا منطاعته إو للنبي والء الفسر علق ويي. 11.2.3

النبي  ةمحب، وإلى أهمية في فهم اإلسالم ةالسنة هميأ يتم اإلشارة والتطرق إلى في سياق مفهوم الحديث والسنة؛  ❖
 .في ثقافتنا تهوأهل بي

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

 من سورة األحزاب. 46 - 45تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات . 11.2.4

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تالقرآن وتفسيرهفهم  وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 خاتم النبيين، الكتب الستة، الكتب التسعة.  الحديث، السنة، األسوة الحسنة، 
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 بعض المفاهيم في القرآن الكريم 11.3     
 وصف الوحدة

اإلحسان: أن »، «الهداية: طريق النور والخالص في اإلسالم»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
مراعاة أوامر هللا عز وجل واالبتعاد عن التقوى: » ،«خالص: الصدق مع هللا عز وجلاإل» ،«تعيش وكأنك ترى هللا عز وجل

العمل الصالح: » ،«الجهاد: بذل النفس في سبيل هللا عز وجل» ،«المستوي والمستقيمالصراط المستقيم: الطريق » ،«نواهيه
 .لكهفة اسور  من 110 - 107اآليات رسائل من القران: »و ،«ميلالسلوك الجيد والصحيح والج

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

 لمكتسبات والشروحا

 .الكريم نآفي القر  الواردةبعض المفاهيم ويعقب على  يفسر. 11.3.1

واسع للكلمة، ومن دون أن يتم تقييدها من خالل األخذ بعين االعتبار المعنى المفهوم الجهاد؛ وعرض يتم تناول  ❖
المدنية لمفهوم الجهاد. و ة مكيي التي تضيفها اآليات الالمعانا، و بعادهأمن كل فقط بالحرب، بل من خالل  تناولها 

حاالت التي تكون فيها فرض ، فرض عين، واللجهادكما يتم التطرق واإلشارة إلى الحاالت التي تكون فيها فريضة ا
، التالية: الجهد، الجهاد والبذل، الدعوة، التبليغ، اإلرشاد مفاهيملشرح ال يتم تخصيص الوقت لسياقاكفاية. وفي 

 . الشهادةر بالمعروف والنهي عن المنكر، القتل/المقاتلة، و واألم

 .صحيحبشكل  إلسالمافي فهم  الكريم نآالقر الواردة في مفاهيم معرفة ال أهميةدرك ي. 11.3.2

 من سورة الكهف. 110 - 107سائل المستخلصة من اآليات تقييم الر . 11.3.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة والموضوع والمفاهيمحديد الشخص والمكان ، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأإعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 ح، الشهادة.   الهداية، اإلحسان، اإلخالص، التقوى، الصراط المستقيم، الجهاد، العمل الصال
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 بعض المفاهيم في القرآن الكريم 11.3     
 وصف الوحدة

اإلحسان: أن »، «الهداية: طريق النور والخالص في اإلسالم»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
مراعاة أوامر هللا عز وجل واالبتعاد عن التقوى: » ،«خالص: الصدق مع هللا عز وجلاإل» ،«تعيش وكأنك ترى هللا عز وجل

العمل الصالح: » ،«الجهاد: بذل النفس في سبيل هللا عز وجل» ،«المستوي والمستقيمالصراط المستقيم: الطريق » ،«نواهيه
 .لكهفة اسور  من 110 - 107اآليات رسائل من القران: »و ،«ميلالسلوك الجيد والصحيح والج

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

 لمكتسبات والشروحا

 .الكريم نآفي القر  الواردةبعض المفاهيم ويعقب على  يفسر. 11.3.1

واسع للكلمة، ومن دون أن يتم تقييدها من خالل األخذ بعين االعتبار المعنى المفهوم الجهاد؛ وعرض يتم تناول  ❖
المدنية لمفهوم الجهاد. و ة مكيي التي تضيفها اآليات الالمعانا، و بعادهأمن كل فقط بالحرب، بل من خالل  تناولها 

حاالت التي تكون فيها فرض ، فرض عين، واللجهادكما يتم التطرق واإلشارة إلى الحاالت التي تكون فيها فريضة ا
، التالية: الجهد، الجهاد والبذل، الدعوة، التبليغ، اإلرشاد مفاهيملشرح ال يتم تخصيص الوقت لسياقاكفاية. وفي 

 . الشهادةر بالمعروف والنهي عن المنكر، القتل/المقاتلة، و واألم

 .صحيحبشكل  إلسالمافي فهم  الكريم نآالقر الواردة في مفاهيم معرفة ال أهميةدرك ي. 11.3.2

 من سورة الكهف. 110 - 107سائل المستخلصة من اآليات تقييم الر . 11.3.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة والموضوع والمفاهيمحديد الشخص والمكان ، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأإعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 ح، الشهادة.   الهداية، اإلحسان، اإلخالص، التقوى، الصراط المستقيم، الجهاد، العمل الصال
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 ة ديتعلقة بالعقالمسائل الم 11.4     
 وصف الوحدة

  ،«الحركات الدينية الجديدة»، «النهج الفلسفية المتعلقة بالعقيدة»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 لقمان. من سورة  27ة األنعام، واآلية سور من  59اآلية رسائل من القران: »و

 منظور اإلسالم. وفقا  لالوحدة  عمومفي  الموضوعاتيتم تناول 

 المكتسبات والشروح

 .ناقش النهج والمقاربات المتعلقة بالعقيدةي. 11.4.1

جبرية، العلمانية، والالمادية،  الربوبية،؛ مثل التوحيد، العقيدةالمتعلقة بنهج يتم تخصيص الوقت للوقوف على ال ❖
، ويتم اإلشارة «مشكلة الشر»، يتم الوقوف على عندما يتم تناول ومناقشة النهج المتعلقة بالعقيدةو فناء. وال، حادلواإل

 إلى العالقة بين المشكلة وبين النهج المتعلقة بالعقيدة. 

 .الجديدةتقييم خصائص التيارات الدينية . 11.4.2

طوائف »أسماء مثل تحت الجوانب المشتركة للتيارات الدينية الجديدة، التي تصنف يتم إعطاء المجال لشرح  ❖
على و  انتشارها، و  هذه الطوائف ظهور أسباب ديثة والحالية علىالح األمثلةوإعطاء  ،«ئف القيامةطوا»  ،«األلفية
 .بلدناى عل نعكاساتهامدى ا

األسباب السياسية واالقتصادية على ز يتركيتم الالقيم الدينية؛ و  غاللستالاآلثار السلبية تم اإلشارة والتطرق على ت ❖
مثل  ييزيةمتالهياكل والجماعات غير القانونية والتتم اإلشارة إلى ي هذا السياق، الديني. وف ستغاللاللواالجتماعية 

 . غولن ةمنظم

 ،الجماعات غير القانونية والمهمشةإلى اإلرهاب، و إلى مثل داعش، و  الجماعات القائمة على العنفتتم اإلشارة إلى  ❖
، بخطاباتهم وأعمالهم الشعوب المسلمةقدمتهم وفي مالعالم، هذا التي أضرت بالكثير من الناس الذين يعيشون في و 

 ة اإلسالم/معادا  الخوف من»رب والقائمة على التي ظهرت في الغ والعنصرية العرقيةوكانوا سببا  في تطور التيارات 
 . «اإلسالم

 من سورة لقمان. 27من سورة األنعام، واآلية  59تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية . 11.4.3

الكريم،  القرآنتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني ي المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( رئيسيةلنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 العقيدة، االستغالل، الخوف من اإلسالم.  
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  ديانة اليهودية والديانة المسيحيةال11.5     
 وصف الوحدة

 .«ديانة المسيحيةال»، «ديانة اليهوديةال»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 

لموضوعية اأسلوب ؛ ويتم تبني الطالب ى لمستو  وفقا  يتم تناول وعرض الموضوعات في عموم الوحدة بالخطوط العريضة و 
المناطق التي  إظهارإلى  اإلضافةبوقبولها المعرفي.  ألديانالمفاهيم الخاصة بام يتقديتم العمل على ؛ و )وصفي( والتصوير

 .انتشرت من على الخريطةو الديانات  هذه فيهاأت نش

 المكتسبات والشروح

 اليهودية.الديانة وتطور  نشأة ةيلخص عملي. 11.5.1

 ها،رموز  ها،طقوس ها،معتقدات ها،تاريخ :اليهوديةيتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الديانة  ❖
، الطوائف اليهوديةعند النبي الكتاب و مفهوم  ؛الموسويةاليهودية ، إسرائيل، العبريةاللغة ؛ فيهااألماكن المقدسة 

 أيضا . «الصهيونية»موضوع ووضع الديانة اليهودية في أيامنا الحالية. كما تتم اإلشارة إلى 

 المسيحية.الديانة وتطور  نشأة ةيلخص عملي. 11.5.2

 ها،رموز  ها،طقوس ها،داتمعتق ها،تاريخ ة:يحييتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الديانة المس ❖
المسيحية وتشكيل مبادئ ى الديانة ي علاتبولس في إضفاء الطابع المؤسسالقديس دور ؛ فيهااألماكن المقدسة 

كما (. ، البروتستانتاألرثوذكس، المسيحية )الكاثوليكعند المسيحيين، الطوائف  الوحي والنبيمفهوم ؛ فيها االيمان
 . ا  أيضبشكل مختصر  «نجيليةتيارات اإلال»تتم اإلشارة إلى 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 .رالثالوث، الصليب، الكنيسة، المعمودية، الطقوس، الس، الكنيس، العهد القديم، العهد الجديد، الكتاب المقدس
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  ديانة اليهودية والديانة المسيحيةال11.5     
 وصف الوحدة

 .«ديانة المسيحيةال»، «ديانة اليهوديةال»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 

لموضوعية اأسلوب ؛ ويتم تبني الطالب ى لمستو  وفقا  يتم تناول وعرض الموضوعات في عموم الوحدة بالخطوط العريضة و 
المناطق التي  إظهارإلى  اإلضافةبوقبولها المعرفي.  ألديانالمفاهيم الخاصة بام يتقديتم العمل على ؛ و )وصفي( والتصوير

 .انتشرت من على الخريطةو الديانات  هذه فيهاأت نش

 المكتسبات والشروح

 اليهودية.الديانة وتطور  نشأة ةيلخص عملي. 11.5.1

 ها،رموز  ها،طقوس ها،معتقدات ها،تاريخ :اليهوديةيتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الديانة  ❖
، الطوائف اليهوديةعند النبي الكتاب و مفهوم  ؛الموسويةاليهودية ، إسرائيل، العبريةاللغة ؛ فيهااألماكن المقدسة 

 أيضا . «الصهيونية»موضوع ووضع الديانة اليهودية في أيامنا الحالية. كما تتم اإلشارة إلى 

 المسيحية.الديانة وتطور  نشأة ةيلخص عملي. 11.5.2

 ها،رموز  ها،طقوس ها،داتمعتق ها،تاريخ ة:يحييتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في الديانة المس ❖
المسيحية وتشكيل مبادئ ى الديانة ي علاتبولس في إضفاء الطابع المؤسسالقديس دور ؛ فيهااألماكن المقدسة 

كما (. ، البروتستانتاألرثوذكس، المسيحية )الكاثوليكعند المسيحيين، الطوائف  الوحي والنبيمفهوم ؛ فيها االيمان
 . ا  أيضبشكل مختصر  «نجيليةتيارات اإلال»تتم اإلشارة إلى 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 .رالثالوث، الصليب، الكنيسة، المعمودية، الطقوس، الس، الكنيس، العهد القديم، العهد الجديد، الكتاب المقدس
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 (12ثاني عشر )وحدات ومكتسبات وشروحات الصف ال

 اإلسالم والعلم12.1     
 دةالوحوصف 

تطور العلم والفكر في الحضارة »، «العالقة بين الدين والعلم»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
، «للمسلمين في مجال العلوم لنوعيةعمال الرائدة وااأل»، «اإلسالميةفي الحضارة  البارزةالمؤسسات التعليمية » ،«اإلسالمية

 ة فاطر.سور من  28 - 27اآليات رسائل من القران: »و

بالتراث ، و بالدرجة األولى اآليات واألحاديثيمكن االستفادة واالستعانة ب، اتفي الوحدالواردة لخصائص المواضيع  وفقا  و 
 والمواضيع.  النصوص ى مستو المناسبة ل( بيات الشعريةواال ،والشعر ،مثل )القصةلفظي والكتابي ال ي بشقيهاألدب

 
 المكتسبات والشروح

 يناقش العالقة بين الدين والعلم.. 12.1.1

 .تحض وتشجع على نيل العلماآليات واألحاديث التي أمثلة من م يتقديتم  ❖

 .اإلسالميةتطور العلم والفكر في الحضارة  ةتقييم عملي. 12.1.2

 .اإلسالميةالبارزة في الحضارة ية التعليمالعلمية و مؤسسات على العرف تي. 12.1.3

المدارس االبتدائية، المدارس المتوسطة والعليا، دار المسجد، رح المؤسسات على: الجامع، يتم االقتصار في ش ❖
 كتبة، غرف المراقبة، المستشفيات. الحكمة، المالقراء، دار الحديث، بيت 

 مجال العلوم.ن في ولمسلمالتي قام بها ا النوعيةل اعميصنف األ. 12.1.4

بارزة والنوعية التي قام بها المسلمون في مجال العلوم منذ العصور يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح األعمال ال ❖
كالم، التفسير، الحديث، التاريخ، الفلسفة، الجغرافيا، الطب، علم ال)اللغة، الفقه،  القديمة وحتى يومنا الحاضر مثل:

 الدراساتتأثير هذه ، كما تتم اإلشارة إلى مدى بالخطوط العريضة الكيمياء(علم الفلك، الرياضيات، الفيزياء، 
 على تطور العلوم عند الحضارات األخرى.  واألعمال

 .فاطرمن سورة  28 – 27ات تقييم الرسائل المستخلصة من اآلي. 12.1.5

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيمى ت، وعلفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( لرئيسيةنزول، والمواضيع اب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
   لم، العلوم، العالم، الباحث. الع
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 في األناضول اإلسالم12.2     
 وصف الوحدة

بعض الشخصيات المؤثرة في »، «دخول األتراك في اإلسالم»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 .النساءة سور من  69اآلية رسائل من القران: »و ،«لإلسالم لدى شعبناتكوين الفهم 

في تكوين الديني و  ناتكوين فهمفي واردة الشخصيات التي قدمها مات الاسه؛ لشرح اإلالوحدة عمومفي يتم تخصيص المجال 
  ة. صيل الزمنيابالتفتنا، من دون الدخول ثقاف

 المكتسبات والشروح

 .اإلسالمتحول األتراك إلى  ةيشرح عملي. 12.2.1

 ،خراسانر اإلسالم في ، والفتوة، والتشكيالت األخوية في نشتتم اإلشارة بشكل مختصر إلى دور الرباط ❖
 . البلقاندول و  ،واألناضول

 .تناالديني وثقاف نافي تكوين فهمتي كان لها تأثير بعض الشخصيات العلى عرف تي. 12.2.2

، جعفر حنيفةأبو ؛ مثل: كوين ثقافتنافي تفهم الديني و لشخصيات التي كان لها دور في تكوين التم اإلشارة إلى ات ❖
ش، بيكتا الولي حجهي ايفران، آ الرومي،  ، موالنا جالل الدينيسوي  حمدأ، األشعري  ،فعيالشاالصادق، الماتريدي، 

 .الطالب ى لمستو  ا  الولي حج بيرم، وذلك وفقلتوك، صمره، ساري اييونس 

 .قيمنا المشتركة تعتبر من تناالديني وثقاف فهمنافي تكوين  التي كان لها دورن الشخصيات تتم اإلشارة إلى أ ❖

 من سورة النساء. 69ييم الرسائل المستخلصة من اآلية تق. 12.2.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة والموضوع والمفاهيمحديد الشخص والمكان ، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأإعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 العالم، الفقيه، التصوف، الولي.   
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 في األناضول اإلسالم12.2     
 وصف الوحدة

بعض الشخصيات المؤثرة في »، «دخول األتراك في اإلسالم»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
 .النساءة سور من  69اآلية رسائل من القران: »و ،«لإلسالم لدى شعبناتكوين الفهم 

في تكوين الديني و  ناتكوين فهمفي واردة الشخصيات التي قدمها مات الاسه؛ لشرح اإلالوحدة عمومفي يتم تخصيص المجال 
  ة. صيل الزمنيابالتفتنا، من دون الدخول ثقاف

 المكتسبات والشروح

 .اإلسالمتحول األتراك إلى  ةيشرح عملي. 12.2.1

 ،خراسانر اإلسالم في ، والفتوة، والتشكيالت األخوية في نشتتم اإلشارة بشكل مختصر إلى دور الرباط ❖
 . البلقاندول و  ،واألناضول

 .تناالديني وثقاف نافي تكوين فهمتي كان لها تأثير بعض الشخصيات العلى عرف تي. 12.2.2

، جعفر حنيفةأبو ؛ مثل: كوين ثقافتنافي تفهم الديني و لشخصيات التي كان لها دور في تكوين التم اإلشارة إلى ات ❖
ش، بيكتا الولي حجهي ايفران، آ الرومي،  ، موالنا جالل الدينيسوي  حمدأ، األشعري  ،فعيالشاالصادق، الماتريدي، 

 .الطالب ى لمستو  ا  الولي حج بيرم، وذلك وفقلتوك، صمره، ساري اييونس 

 .قيمنا المشتركة تعتبر من تناالديني وثقاف فهمنافي تكوين  التي كان لها دورن الشخصيات تتم اإلشارة إلى أ ❖

 من سورة النساء. 69ييم الرسائل المستخلصة من اآلية تق. 12.2.3

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة والموضوع والمفاهيمحديد الشخص والمكان ، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأإعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )يتم 

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 العالم، الفقيه، التصوف، الولي.   
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 يسالمتأويالت الصوفية في الفكر اإلال12.3     
 وصف الوحدة

 ،«البعد األخالقي للفكر الصوفي»، «تشكل الفكر الصوفي»حدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ يتم تخصيص هذه الو 
 .الحجراتة سور من  10اآلية رسائل من القران: »و، «تناثقافأويالت الصوفية التي أثرت على الت»

ي، ومن وصف /ي وتصوير وضوعي بأسلوب م؛ الوحدةعموم في  يإلسالمفي الفكر ا ةالصوفييتم تناول وعرض التأويالت 
ية التفسيرات الصوفالتأويالت و  شكالأويتم التأكيد على أن الطالب. ى مستو وذلك بما يتناسب مع تفاصيل الدون الدخول في 

 المختلفة. أويالتاحترام األفكار والتعلينا ينبغي  فإنهفهم الدين. ولذلك، قد شكلت حالة من اإلثراء والغنى في التي ظهرت 

 والشروحالمكتسبات 

 .لدى الفكر اإلسالمي يالصوفعملية تشكل الفكر يم يتق. 12.3.1

 .الصوفي البعد األخالقي في الفكر ةهميأيدرك . 12.3.2

 تتم اإلشارة إلى مكانة مفهوم الحشمة واإلنسان الكامل في الفكر الصوفي.  ❖

 ثقافتنا.أثرت على بعض التفسيرات الصوفية التي تعرف على ي. 12.3.3

التالية: اليسوية، القادرية، الرفاعية، المولوية، النقشبندية، والبكتاشية  الموضوعاتيص الوقت لشرح تخصيتم  ❖
  ة. العلوي

  أركان الطائفة البكتاشية العلوية.و ة ساسياألالمفاهيم تعرف على ي. 12.3.4

عباد حق ال ةلءومساحبة، اصمال، يتم تخصيص الوقت لشرح المواضيع التالية: التجمع )المجلس( ومكان التجمع ❖
خضر وشهر  صيام الدعاء أو اإلنشاد الجماعي،و المقدمة في التجمعات، السماح،  عشر ااالثنوالرضى، الخدمات 

 محرم.

 في هذا السياق؛

حج بكتاش في تشكيل الطريقة البكتاشية، دور يتم تخصيص الوقت لتقديم نبذة عن الولي حج بكتاش، وشرح  ❖
في العلوية « األبواب األربعة، والمقامات األربعين» ،«يدا  بيد، وإقرارا  للحق» ،«رناثقافة ال»وتطور العلوية، 

اإلقرار »يطلق عليها أيضا  مفهوم  مفهوم المصاحبة في الطريقة البكتاشيةن أ كما تتم اإلشارة إلىالبكتاشية. 
 ي. تاريخ اإلسالملافي الواردة التآخي بين المهاجرين واألنصار مفهوم  إلىيستند  هذا المفهوم، و «واالستحواذ

وفي الطريقة البكتاشية  .«مكان أركان الطريق، اآلداب»تجمع ألداء أركان شعائر المجلس؛ يوصف مكان ال ❖
ال ترفع التجمع عن » لتطرق إلىتم اكما ي بدال  من مفهوم مكان التجمع. «بيت الساحة»يستخدمون مفهوم 
تخصيص الوقت لعرض ويتم . «تجمع الدرويش موسى»، و«ال تنزل التجمع من الضيق»، «المواظبة )اإلدمان(

 صور عن أداء الشعائر في التجمعات، وأماكن التجمع.
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 هللا»، وعند النهاية يختمون بلفظ «باسم الشاه»أنه في الطريقة البكتاشية يتم البدء بالدعاء بلفظ تتم اإلشارة إلى  ❖
 .«اللقمةدعاء »وفي موضوع األدعية والصلوات الجماعية يقرأون . «هللا

 من سورة الحجرات. 10تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية . 12.3.5

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )ي

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 التصوف، األدب، الولي، المرشد، اإلنسان الكامل، األركان، السماع.    
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 مستجدةية المسائل الدينال12.4     
 وصف الوحدة

 المسائل»، «في حل المسائل الدينية األساسيةالمبادئ واألساليب »يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
رسائل من »و، «طب والصحةالمتعلقة بال المسائل»، «المتعلقة بالغذاء واإلدمان المسائل» ،«المتعلقة بالحياة االقتصادية

 .نعامة األسور من  152 - 151ات آلياالقران: 

 .المجلس األعلى للشؤون الدينية فيالنهج المتبعة يتم إيالء االهتمام على الوحدة،  عمومفي الواردة عند تناول المواضيع 

 المكتسبات والشروح

 الدينية.والمسائل حل القضايا المتبعة في  األساسيةيحلل المبادئ واألساليب . 12.4.1

تتعارض مع المبادئ  ينبغي أال مستجدة،حل القضايا الدينية الفي المبادئ واألساليب المقترحة على أن يتم التأكيد  ❖
حكام ع بعض األمتعارض وهذه المقترحات ينبغي أيضا  أال ت، سالمعلماء اإلالتي أجمع عليها  األساسيةحكام واأل

 .«الدين بالضرورةالضرورات الدينية )األحكام المعلومة في »القطعية التي تسمى بـ 

 ةسالمللناس  ن يضمنأاإلسالم هو والمقترحات التي يقدمها  الغرض األساسي من الحلول يتم التركيز على أن ❖
 (.نسل، والعقل، والمال، والدين )الكليات/الضروريات الخمسوال ،الحياة

لق، أو أال تعارض الخلق، الذي وضعه الخاتوازن فطرة، أي القترحات الحل مع الأال تتعارض متتم اإلشارة إلى  ❖
 .األساسية األخالقيةالقيم وتخل بنتهك تال أو 

والعقل ، ختلف مجاالت الخبرةعرض تلك المشاكل على م ةهميعند تناول ومعالجة المشكالت؛ يتم الوقوف على أ  ❖
 .وعدم التفرد بالرأي الجماعي
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 هللا»، وعند النهاية يختمون بلفظ «باسم الشاه»أنه في الطريقة البكتاشية يتم البدء بالدعاء بلفظ تتم اإلشارة إلى  ❖
 .«اللقمةدعاء »وفي موضوع األدعية والصلوات الجماعية يقرأون . «هللا

 من سورة الحجرات. 10تقييم الرسائل المستخلصة من اآلية . 12.3.5

الكريم،  القرآنيتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معاني  المكتسبات؛ ❖
في هذا السياق، و في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )ي

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 التصوف، األدب، الولي، المرشد، اإلنسان الكامل، األركان، السماع.    

 
 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
 
 

 مستجدةية المسائل الدينال12.4     
 وصف الوحدة

 المسائل»، «في حل المسائل الدينية األساسيةالمبادئ واألساليب »يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 
رسائل من »و، «طب والصحةالمتعلقة بال المسائل»، «المتعلقة بالغذاء واإلدمان المسائل» ،«المتعلقة بالحياة االقتصادية

 .نعامة األسور من  152 - 151ات آلياالقران: 

 .المجلس األعلى للشؤون الدينية فيالنهج المتبعة يتم إيالء االهتمام على الوحدة،  عمومفي الواردة عند تناول المواضيع 

 المكتسبات والشروح

 الدينية.والمسائل حل القضايا المتبعة في  األساسيةيحلل المبادئ واألساليب . 12.4.1

تتعارض مع المبادئ  ينبغي أال مستجدة،حل القضايا الدينية الفي المبادئ واألساليب المقترحة على أن يتم التأكيد  ❖
حكام ع بعض األمتعارض وهذه المقترحات ينبغي أيضا  أال ت، سالمعلماء اإلالتي أجمع عليها  األساسيةحكام واأل

 .«الدين بالضرورةالضرورات الدينية )األحكام المعلومة في »القطعية التي تسمى بـ 

 ةسالمللناس  ن يضمنأاإلسالم هو والمقترحات التي يقدمها  الغرض األساسي من الحلول يتم التركيز على أن ❖
 (.نسل، والعقل، والمال، والدين )الكليات/الضروريات الخمسوال ،الحياة

لق، أو أال تعارض الخلق، الذي وضعه الخاتوازن فطرة، أي القترحات الحل مع الأال تتعارض متتم اإلشارة إلى  ❖
 .األساسية األخالقيةالقيم وتخل بنتهك تال أو 

والعقل ، ختلف مجاالت الخبرةعرض تلك المشاكل على م ةهميعند تناول ومعالجة المشكالت؛ يتم الوقوف على أ  ❖
 .وعدم التفرد بالرأي الجماعي
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 .في اإلسالم لحياة االقتصاديةالمتعلقة با ألخالقيةعلق على الضوابط اي. 12.4.2

ها اإلسالم والمبادئ التي وضع، الفقر ةإلى مشكل، نظرة اإلسالم اإلسالم يتم تناول موضوعات مفهوم الملكية في ❖
 . الفقر مشكلة حلمن أجل 

في  «الحياة اآلمنة»كما تتم اإلشارة إلى اإلسالم.  أرباب العملحقوق حقوق العمال و يتم تخصيص الوقت لشرح  ❖
 .«ةحة والسالمة المهنيالص»الحديث عن سياق 

 لغذاء واإلدمان.في موضوع ا واألخالقيةيشرح المبادئ الدينية . 12.4.3

واسعة ، ومساحة الحالل وضيقة يتم التأكيد على أن مساحة الحرام مقيدةضمن نطاق األطعمة واألشربة:  ❖
 . «األصل في األشياء اإلباحة»وعريضة، بموجب القاعدة الفقهية 

 .يإلسالم للدين اوفقا  حرمة المواألشربة  األطعمة ىلع ةأمثليتم إعطاء  ❖

 ذلك.  الحكمة منيتم إعطاء وذكر األدلة المتعلقة بتحريم بعض األطعمة واألشربة و  ❖

 .عقليةروحية والجسم اإلنسان والصحة ال ىعل المعدلة وراثيا   تأثيرات األطعمة واألشربةتتم اإلشارة والتطرق على  ❖

والتدخين،  ،الكحولتناول مثل تعاطي المخدرات، و لإلنسان؛  تسبب اإلدمانة التي ضار لاادات يتم إعطاء وذكر الع ❖
 .القمارلعب و 

 .واألخالقيةالدينية  الضوابططار إبعض المسائل الصحية والطبية في  يعلق على. 12.4.4

وض في يتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية؛ بما يتناسب مع مستوى الطالب، ومن دون الخ ❖
 . االنتحارمة، و حر مبالمواد ال تداوي وال ،والتبرع بالدم ،األعضاء نقلو  ،والقتل الرحيم ،التشريحالتفاصيل: 

 من سورة األنعام. 152 – 151تقييم الرسائل المستخلصة من اآليات . 12.4.5

الكريم،  القرآنني يتم دعم األنشطة التي من شأنها أن تطور من قدرات الطالب على استخدام معا المكتسبات؛ ❖
لسياق، في هذا او في اآليات.  الواردة حديد الشخص والمكان والموضوع والمفاهيم، وعلى تفهم القرآن وتفسيره وعلى

 .لمستوى الطالب ا  وفقوذلك ( نزول، والمواضيع الرئيسيةب الاسبأيتم إعطاء التفسيرات القصيرة لآليات مثل )

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 جماع، الحالل، الحرام، المكروه، المباح.     اإل
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 والصينيةديانات الهندية ال12.5     
 وصف الوحدة

 .«الطاوية» ،«الكونفوشيوسية»، «البوذية»، «الهندوسية»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 

لموضوعية اأسلوب ؛ ويتم تبني الطالب ى لمستو  وفقا  بالخطوط العريضة  يتم تناول وعرض الموضوعات في عموم الوحدةو 
المناطق التي  إظهارإلى  اإلضافةبوقبولها المعرفي.  ألديانالمفاهيم الخاصة بام يتقديتم العمل على ؛ و )وصفي( والتصوير

 .انتشرت من على الخريطةالديانات و  هذه فيهاأت نش

 المكتسبات والشروح

 وتطور الهندوسية. ة نشأةلييلخص عم. 12.5.1

: تاريخها، معتقداتها، طقوسها، رموزها، األماكن هندوسيةيتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في ال ❖
 .المقدسة فيها

 ية.بوذوتطور ال ة نشأةيلخص عملي. 12.5.2

ا، طقوسها، رموزها، األماكن : تاريخها، معتقداتهبوذيةيتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في ال ❖
 .المقدسة فيها

 ة.كونفوشيوسيوتطور ال ة نشأةيلخص عملي. 12.5.3

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

 ة.طاويوتطور ال ة نشأةيلخص عملي. 12.5.4

: تاريخها، معتقداتها، طقوسها، رموزها، األماكن الطاويةالوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في يتم تخصيص  ❖
 .المقدسة فيها

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 المختلط، التناسخ، التقمص.   
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التركية جمهوريةال  
 وزارة التربية الوطنية

 

ألناضولثانوية األئمة والخطباء ل  
س األسبوعيوجدول الدر   

( 2019-2018 اعتباًرا من السنة الدراسية وفطبق على جميع مستويات الصفت ) 

الصف  الدروس
9 

الصف 
10 

الصف 
11 

الصف 
12 

 

در
ال

و
الس 

كة
تر

مش
 

 5 5 5 5 اللغة التركية وأدبها

ـخالتاري  2 2 2 - 

أََتاُتوركتركيا و جمهورية  ثورة تاريخ   - - - 2 

 - - 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

الصحية وثقافة المرور اتالمعلوم  1 - - - 

 - - 3 4 (*) اللُّغة العربّية

 10 12 29 33 المجموع

 
نية

مه
 ال

س
رو

الد
 

 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

وحضارتها الثقافة اإلسالمية  - - - 2 

 - - 1 - (*) اللغة العثمانية التركية

 12 12 11 6 المجموع

ةس االختياريوالدر اتمجموع ساع  - - 16 18 

اتاالرشاد والتوجيه  1 - - - 

 40 40 40 40 مجموع ساعات الدروس
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 والصينيةديانات الهندية ال12.5     
 وصف الوحدة

 .«الطاوية» ،«الكونفوشيوسية»، «البوذية»، «الهندوسية»يتم تخصيص هذه الوحدة بالمواضيع التالية على التوالي؛ 

لموضوعية اأسلوب ؛ ويتم تبني الطالب ى لمستو  وفقا  بالخطوط العريضة  يتم تناول وعرض الموضوعات في عموم الوحدةو 
المناطق التي  إظهارإلى  اإلضافةبوقبولها المعرفي.  ألديانالمفاهيم الخاصة بام يتقديتم العمل على ؛ و )وصفي( والتصوير

 .انتشرت من على الخريطةالديانات و  هذه فيهاأت نش

 المكتسبات والشروح

 وتطور الهندوسية. ة نشأةلييلخص عم. 12.5.1

: تاريخها، معتقداتها، طقوسها، رموزها، األماكن هندوسيةيتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في ال ❖
 .المقدسة فيها

 ية.بوذوتطور ال ة نشأةيلخص عملي. 12.5.2

ا، طقوسها، رموزها، األماكن : تاريخها، معتقداتهبوذيةيتم تخصيص الوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في ال ❖
 .المقدسة فيها

 ة.كونفوشيوسيوتطور ال ة نشأةيلخص عملي. 12.5.3

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

 ة.طاويوتطور ال ة نشأةيلخص عملي. 12.5.4

: تاريخها، معتقداتها، طقوسها، رموزها، األماكن الطاويةالوقت الالزم لشرح المواضيع التالية في يتم تخصيص  ❖
 .المقدسة فيها

 المصطلحات الرئيسية )المفتاحية(
 المختلط، التناسخ، التقمص.   

 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
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التركية جمهوريةال  
 وزارة التربية الوطنية

 

ألناضولثانوية األئمة والخطباء ل  
س األسبوعيوجدول الدر   

( 2019-2018 اعتباًرا من السنة الدراسية وفطبق على جميع مستويات الصفت ) 

الصف  الدروس
9 

الصف 
10 

الصف 
11 

الصف 
12 

 

در
ال

و
الس 

كة
تر

مش
 

 5 5 5 5 اللغة التركية وأدبها

ـخالتاري  2 2 2 - 

أََتاُتوركتركيا و جمهورية  ثورة تاريخ   - - - 2 

 - - 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

الصحية وثقافة المرور اتالمعلوم  1 - - - 

 - - 3 4 (*) اللُّغة العربّية

 10 12 29 33 المجموع

 
نية

مه
 ال

س
رو

الد
 

 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

وحضارتها الثقافة اإلسالمية  - - - 2 

 - - 1 - (*) اللغة العثمانية التركية

 12 12 11 6 المجموع

ةس االختياريوالدر اتمجموع ساع  - - 16 18 

اتاالرشاد والتوجيه  1 - - - 

 40 40 40 40 مجموع ساعات الدروس
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 (مجموعة أ) دروس اختيارية لثانوية األئمة والخطباء لألناضول
 

الصف  الّدروس
10 

الصف 
11 

الصف 
12 

رية
تيا

اخ
س 

رو
د

 
 أ 

عة
مو

مج
(

) 

 
 
 

 علوم اإلسالمية االساسية

 (2) (1) (2) (1) - (1)  قراءات الفقه
 (2) (1) - - (1)  قراءات التفسير
 (2) (1) (2) (1) - (1) نصوص الحديث
 (1) (1) - (1) األخالق اإلسالمية

االسالميةتاريخ العلوم   (1) - (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) - (2) تقنيات قراءة القرآن
( والمكالمة وصالنص ) اللغة العربية   (2) - (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) - - (1) الممارسة المهنية
 (2) (1) (2) (1) - (1) تاريخ اإلسالم
 (1) (1) - (1) األخالق وثقافة التصّوف

 
الفنون اإلسالمية 

 التركية

يةالموسيقى الدين  (1) - (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) - الخط العربي حسن (1)

 (2) (1) (2) (1) - (1) فن األبرو
 (2) (1) (2) (1) - (1) فن التذهيب

 
 اللغة والتعبير

 
 
 
 

 (5) (4) (3) (2) (5) (4) (3) (2) - (2) اللغة التركية وأدبها
الكالم والخطابة اسلوب  (1) - (1) (1) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3) اللغة العثمانية التركية
 
 

الرياضيات والعلوم 
 العلمية

 (2) (2) - (2) الرياضيات األساسية االختيارية
 (6)(5)(4)(3) (6)(5)(4)(3) - (2) الرياضيات االختيارية
 (4) (3) (4) (3) - (2) الفيزياء االختياري
 (4) (3) (4) (3) - (2) الكيمياء االختياري
 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (2) علم األحياء االختياري
 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) علم الفلك والفضاء
 (2) (2) (2) (3) تاريخ الرياضيات وتطبيقاتها
 (3) (2) (3) (2) (2) (3) تاريخ علوم الطبيعة وتطبيقاتها

 
 
 
 
 
 

ةالعلوم اإلجتماعي  

 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (1) التاريخ االختياري
المعاصر يتاريخ التركي والعالم  (1) - (2) (3) (4) (2) (3) (4) 

 (2) (2) - (1) تاريخ الثقافة التركية وحضارتها
 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (2) الجغرافيا االختيارية

العلوم االجتماعية دراسات  (3) (1) (2) (2) (2) 
 (2) (2) - (1) علم النفس
 (2) (2) - (2) علم اإلجتماع

م المنطقعل  (1) - (2) (2) 
اتنظرية المعلوم  (1) - (1) (2) (1) (2) 

 (1) (1) - (1) الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 (2) (2) - (1) التشغيل
 (2) (2) - (1) اإلقتصاد
 (1) (1) - (1) ريادة األعمال
 (2) (2) - (1) علم اإلدارة
 (2) (2) - (1) العالقات الدولية

بيةاألجن اللغات  
وأدبها   

 (10) (8) (2) (10) (8) (2) (2) (3) اللغة األجنبية االختيارية األولى
 (6) (4) (2) (6) (4) (2) (2) (**) (4) اللغة األجنبية االختيارية الثانية
 (2) (1) (2) (1) - (2) آداب اللغة االجنبية
 (2) (2) - (2) اللغة الفارسية

الرياضة والنشاط 
 االجتماعي

 (2) (1) (2) (1) - (2) التربية البدنية االختيارية والرياضة

 (2) (1) (2) (1) - (2) النشاط االجتماعي

 
 الفنون الجميلة

االختياريةالفنون البصرية   (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3) الموسيقى االختيارية
 (2) (1) (2)  (1) - (1) تاريخ الفن
 (2) (1) (2) (1) (1) (3) الدراما

 (2) (1) (2) (1) - (2) علم الحاسوب عالم اإلتصاالت
 (2) (1) (2) (1) - (1) إعداد المشروع
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 (مجموعة أ) دروس اختيارية لثانوية األئمة والخطباء لألناضول
 

الصف  الّدروس
10 

الصف 
11 

الصف 
12 

رية
تيا

اخ
س 

رو
د

 
 أ 

عة
مو

مج
(

) 

 
 
 

 علوم اإلسالمية االساسية

 (2) (1) (2) (1) - (1)  قراءات الفقه
 (2) (1) - - (1)  قراءات التفسير
 (2) (1) (2) (1) - (1) نصوص الحديث
 (1) (1) - (1) األخالق اإلسالمية

االسالميةتاريخ العلوم   (1) - (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) - (2) تقنيات قراءة القرآن
( والمكالمة وصالنص ) اللغة العربية   (2) - (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) - - (1) الممارسة المهنية
 (2) (1) (2) (1) - (1) تاريخ اإلسالم
 (1) (1) - (1) األخالق وثقافة التصّوف

 
الفنون اإلسالمية 

 التركية

يةالموسيقى الدين  (1) - (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) - الخط العربي حسن (1)

 (2) (1) (2) (1) - (1) فن األبرو
 (2) (1) (2) (1) - (1) فن التذهيب

 
 اللغة والتعبير

 
 
 
 

 (5) (4) (3) (2) (5) (4) (3) (2) - (2) اللغة التركية وأدبها
الكالم والخطابة اسلوب  (1) - (1) (1) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3) اللغة العثمانية التركية
 
 

الرياضيات والعلوم 
 العلمية

 (2) (2) - (2) الرياضيات األساسية االختيارية
 (6)(5)(4)(3) (6)(5)(4)(3) - (2) الرياضيات االختيارية
 (4) (3) (4) (3) - (2) الفيزياء االختياري
 (4) (3) (4) (3) - (2) الكيمياء االختياري
 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (2) علم األحياء االختياري
 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) علم الفلك والفضاء
 (2) (2) (2) (3) تاريخ الرياضيات وتطبيقاتها
 (3) (2) (3) (2) (2) (3) تاريخ علوم الطبيعة وتطبيقاتها

 
 
 
 
 
 

ةالعلوم اإلجتماعي  

 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (1) التاريخ االختياري
المعاصر يتاريخ التركي والعالم  (1) - (2) (3) (4) (2) (3) (4) 

 (2) (2) - (1) تاريخ الثقافة التركية وحضارتها
 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (2) الجغرافيا االختيارية

العلوم االجتماعية دراسات  (3) (1) (2) (2) (2) 
 (2) (2) - (1) علم النفس
 (2) (2) - (2) علم اإلجتماع

م المنطقعل  (1) - (2) (2) 
اتنظرية المعلوم  (1) - (1) (2) (1) (2) 

 (1) (1) - (1) الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 (2) (2) - (1) التشغيل
 (2) (2) - (1) اإلقتصاد
 (1) (1) - (1) ريادة األعمال
 (2) (2) - (1) علم اإلدارة
 (2) (2) - (1) العالقات الدولية

بيةاألجن اللغات  
وأدبها   

 (10) (8) (2) (10) (8) (2) (2) (3) اللغة األجنبية االختيارية األولى
 (6) (4) (2) (6) (4) (2) (2) (**) (4) اللغة األجنبية االختيارية الثانية
 (2) (1) (2) (1) - (2) آداب اللغة االجنبية
 (2) (2) - (2) اللغة الفارسية

الرياضة والنشاط 
 االجتماعي

 (2) (1) (2) (1) - (2) التربية البدنية االختيارية والرياضة

 (2) (1) (2) (1) - (2) النشاط االجتماعي

 
 الفنون الجميلة

االختياريةالفنون البصرية   (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3) الموسيقى االختيارية
 (2) (1) (2)  (1) - (1) تاريخ الفن
 (2) (1) (2) (1) (1) (3) الدراما

 (2) (1) (2) (1) - (2) علم الحاسوب عالم اإلتصاالت
 (2) (1) (2) (1) - (1) إعداد المشروع
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 (ب  دروس اختيارية لثانوية األئمة والخطباء لألناضول )مجموعة
 

عة
مو

مج
ة )

ري
تيا

اخ
س 

رو
د

 ( ب 

الصف  الّدروس
9 

الصف 
10 

 الصف
 11  

 الصف
 12  

 
 
 
 
 

 الرياضة
 

 

 (2)  ألعاب القوى
 

- - (2) (2) 
الرياضةتاريخ التربية البدنية و  (1) - - - (2) 

 (3) (2) (3) (2) (2) - (3)  فرديةال اترياضال
 - - - (2) (1) تعليميةاللعاب األ

ة األجداد(رياض) التقليدية اتالرياض  (3) - (1) (2) (2) (2) 
 - (2) (1) (2) - (2)    العام الجمباز

هاتشريح الرياضة وعلم وظائف  (1) - - (1) (2) (1) (2) 
 (2) - - - (1)   يلرياضااالجتماع علم والنفس  علم

 (3) (2) (3) (2) (2) (1) - (3) تطبيقات الرياضة
 (2) (1) (2) (1) - - (1)   ةالرياضة والتغذي

الرياضيّ صحة  (1) - - (1) (2) (1) (2) 

 (3) (2) (3) (2) (2) (2) (4)  يةلجماعالرياضات ا
األساسية   ةيالرياض التربية  (1) (2) - - - 

 
 
 
 
 

  الموسيقى
الموسيقىوفن    

 

 (2)     هاوتطبيق نظرية الموسيقى الغربية
 
 

- (1) (2) (2) (2) 
 - (1) (1) - (1)  ي الفرديالصوت تدريبال

دعمالم الموسيقى   بالتكنولوجيا  (1) - - - (2) 
عزف  ال ميتعل  (3) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

الدينية الموسيقى  (3) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
 (2) (1) - - - (1) ثقافة الموسيقى

 - - - (1) (1)    البيانو

 (3)  وتطبيقها الشعبية نظرية الموسيقى التركية
 

(2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
 (2) (1) (2) (1) (2) (1) -   (3) هاأساليبتها وريظن ،الموسيقى التركية

 (1) تاريخ      الموسيقى التركية
 

- - (1) (2) (1) (2) 
وتطبيقها الفنية نظرية الموسيقى التركية   (3) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 الفنون البصرية

 التقليدية والمعاصرة
 
 
 

 

 (4)  رسم زخرفي
 

(2) (2) (3) (2) (3) (2) (3) 
األبرو    فن  (4) 

 
(2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 (1)   التجميلعلم 
 

- - (2) - 
الرقمي نِىااَْلَرْسُم اْلَبيَ   (1) - (1) (2) (2) (2) 

التصوير     (1) - (1) (2) (2) (2) 
 (3)            ة، منمنمالفنون التركية التقليدية

 
- (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

اَْلَرْسُم اْلَبَيانِىتصميم   (1) - - (2) (3) - 
الخط  حسن (4) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

حسن الخطأنواع   (2) (2) (1) (2) (1) (2) - 
خط فن ال (1) - - - (1) (2) 

 (1)       متحفم اليتعل
 

- - - (1) (2) 

     (1) علم الكتابات القديمة
 

- (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
الفن األساسي  ميتعل (1) 

 
(2) - - - 

 (4) فن التذهيب 
 

(2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
اإلسالمي تاريخ الفن التركي  (1) 

 
- - (1) (2) (1) (2) 

 (3) (2) (3) (2) (3) (2) - (2)  ورشة فنية ثنائية األبعاد

 (2)    األبعادية الثورشة فنية ث
 

- (2) (3) (2) (3) (2) (3) 
اليةيصور الخال (3) - (2) (2) (2) 
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