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5

1. الربامج التعليمّية لوزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

إن التغــرات الرسيعــة التــي حتــدث يف العلــم والتكنلوجيــا، قــد تؤّثــر يف توّقعــات األفــراد مبــارشة وبالتــايل تؤّثــر عــى 
ــم. إن هــذا التغيــر  ــم والتعّل احتياجــات األفــراد يف املجتمــع املختلفــة مــن وجهــة نــر التجــدد التــي حتــدث يف التعلي
الــذي ينتــج املعلومــات، التــي يمكــن اســتعامهلا يف احليــاة العمليــة، هلــا القابليــة عــى حــل املشــاكل، تلهــم التفكــر الناقــد، 
و حتصــل عــى الريــادة يف األعــامل، صاحبــة عــى اخلــرات يف التواصــل، تتخــذ القــرارات احلاســمة، تتعاطــف مــع الوضع 
و توفــر الدعــم الثقــايف واالجتامعــي وإلــخ. التــي تكمــل الفــرد باملؤهــالت الالزمــة. تــم إعــداد قيمــة ومهــارة هتــدف إىل 
توفــر هيــكل بســيط ومفهــوم مــن أجــل نقــل املعلومــات مــن خــالل برنامــج التدريــس بشــكل ســهل و تأخــذ بعــن 
االعتبــار الفــروق الفرديــة. وفــق هــذه الغايــة يتــم إعطــاء خمرجــات التعّلــم التــي هتــدف إىل أن تكــون شــاملة يف كســب 
التدريــس يف مــرة واحــدة مــن ناحيــة، و مــن ناحيــة اخــرى يتــم رشح اإلنجــازات والنهــج املتكــرر يف خمتلــف املســتويات 
واملواضيــع و درجاهتــا بشــكل مرتابــط. إن التوضيحــات يف املكتســب لــكال الفريقــن املتعّلقــة باألنظمــة الســارية واملحدثة 
تكــون مرتبطــة باحليــاة العمليــة يف هــذه الفــرتة. هــذه املكاســب واحلــدود حتــدد القيــم عــى مســتوى البيانــات، الطبقــات 
ــؤدي اىل  ــايل ي ــم، تــؤرش املهــارات والكفــاءات يف هــذا املنظــور النظــرة البســيطة عــى املوضــوع. بالت ومســتويات التعلي
توجيــه مــن أجــل اســتعامل املهــارات املعرفيــة العليــا والتــي تضمــن التعليــم املفهــوم والدائــم والتــي تكــّون عالقــة مــع 
ــذه  ــج ه ــّم دم ــد ت ــة فق ــاة اليومي ــن احلي ــبة م ــرى املكتس ــات االخ ــع التخصص ــم م ــل والقي ــن قب ــبة م ــات املكتس املعلوم

 . املهــارات والكفــاءات يف هــذا املنهــج الــدرايّسّ

1.1 األهداف املنشودة للربنامج التعلييّم

تــم إعــداد املناهــج الدراســّية عــى أســاس »األهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي« و »املبــادئ األساســّية للتعليــم 
الوطنــّي الرتكــّي« يف املــادة 2 مــن القانــون األســايس للتعليــم الوطنــّي رقــم 1739.

إن التعليــم والدراســات التــي أجريــت مــن أجــل إدامــة األعــامل مجيعهــا؛ لتحقيــق األهــداف التاليــة بطريقــة تكامليــة 
يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة، املســتوى اإلبتدائــي والثانــوي:

دعــم الطــاّلب مــن أجــل تطويــر أذهاهنــم و أجســامهم و أحاسيســهم وصّحتهــم مــن خــالل األخــذ بعــن االعتبــار 
عمليــة التنميــة الفرديــة للطــالب الذيــن أمتـّـوا التعليــم مــا قبــل املدرســة.

اكتســاب األفــراد بالتمتــع باحليــاة الصحيــة واملهــارات االجتامعيــة واحلساســية اجلامليــة مــع املنطــق اللفظــي، والعددي 
والعلمــي األساســّية التــي حيتاجــون إليهــا يف احليــاة واســتخدامها بفعاليــة يف إطــار النزاهــة املعنويــة والوعــي الــذايت وفًقــا 
ــة  ــوا الدراس ــد أكمل ــن ق ــاّلب الذي ــاب الط ــًا اكتس ــة. أيض ــة االبتدائي ــوا املرحل ــن أكمل ــاّلب الذي ــر الط ــتوى تطوي ملس
املتوســطة واالبتدائيــة والتأكــد مــن مهاراهتــم وكفاءهتــم األساســّية وحتســن القيــم واملبــدئ ومعنوياهتــم مــن أجــل تلبيــة 
حقوقهــم املســتخدمة واإليفــاء بمســؤولياهتم يف داخــل إطــار »املؤّهــالت الرتكّيّــة«. كــام هوالوضــع يف الطــاّلب الذيــن قــد 
اكملــوا اإلعدادّيــة ولكــن مــن خــالل تطويــر املهــارات املكتســبة يف املتوســطة واالبتدائيــة تبنــى القيــم الوطنيــة والروحيــة 
و يتــم حتويلهــا إىل نمــط احليــاة، مــن أجــل املســامهة يف التنميــة االقتصادّيــة واالجتامعيــة والثقافيــة للبلــد كوهنــم مواطنــن 
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منتجــن ونشــطن يف داخــل إطــار »املؤّهــالت الرتكّيّــة« كذلــك اكتســاب املهــارات والكفــاءات األساســّية التــي وجــدت 
تعبــرًا يف املجــاالت التأديبيــة مــن أجــل أن ينتفعــوا وينفعــوا مــن خــالل املهــارات املكتســبة مــن املهنــة وكوهنــم جاهزيــن 

للحيــاة يف هــذا الســياق. 

2.1 رؤيتن�ا من خالل الربامج التعليمّية

ــّية  ــا األساس ــع قيمن ــل م ــي تتكام ــف الت ــارات واملواق ــة وامله ــى املعرف ــراد ع ــب األف ــو تدري ــّيّ ه ــا التعليم إن نظامن
وكفاءاتنــا يف الوقــت الــذي نحــاول فيــه اكتســاب املعرفــة واملهــارات والســلوكيات مــن خــالل املناهــج الدراســّية، تعمــل 
قيمنــا وكفاءاتنــا كحلقــات وآفــاق مــن أجــل رؤيــة الكــامل مــا بــن هــذه املعرفــة واملهــارات والســلوكيات. تعتــر قيمنــا 
يف املجتمــع هــي النبــع الوطنــّي واملعنــوي املســتخلصة مــن املــايض اىل يومنــا هــذا والتــي يمكننــا أن نوصلهــا اىل جمتمعنــا 
فهــي تعتــر تراثنــا اخلــاص بنــا. أمــا الكفــاءات فهــي شــمولّية فعالّيــات الدعــم التــي تــؤدي اىل مشــاركة األرسة اإلنســانية 
والــرتاث احليــوي مــع هــذه املؤهــالت. وهبــذه الطريقــة، فــإن قيمنــا وكفاءاتنــا تشــكل قســاًم مهــاًم ال ينفصــل مــن اجلــزء 
األســايس مــن رونــق املامرســات النظريــة. إن املعرفــة واملهــارات والســلوكيات التــي نحــاول كســبها مــن خــالل عمليــات 
التعّلــم والتدريــس يف جمــال الــرواج هــي وســائل ومنــر الكتســاب الرؤيــة يف ظــل ظــروف قيمنــا وكفاءاتنــا التــي نقــوم هبا 
و ان هيكلهــا الــذي يبــدي التغــرات يف يومنــا هــذا تكمــن يف العــرض. وهلــذا الســبب يتــم حتديثهــا وجتديدهــا باســتمرار.

1.2.1 قيمنا و قناعتن�ا 

إن قيمنــا هــي جممــوع املبــادئ التــي تشــكل وجهــة نظــر املنهــج الــدرايّس. جذورنــا هــي تقاليدنــا وحارضنــا، تتغــذى 
أجســامنا وأغصاننــا مــن هــذه اجلــذور، واليــوم نحــن نصــل إىل حارضنــا و يومنــا هــذا. فــان قيمنــا التــي تشــكل صفاتنــا 
اإلنســانية األساســّية هــي مصــدر القــوة والقــوة التــي متكننــا مــن املــي قدمــا يف التدفــق الروتينــي حلياتنــا ويف التحديــات 

التــي نواجهــا كل مــرة. 

إن مســتقبل املجتمــع يعتمــد عــى األشــخاص الذيــن يتبنــون قيمهــم ويمتلكــون الصفــات التــي يمتلكوهنــا والذيــن 
يضعــون بصمتهــم فيهــا و ان هــذه احلقيقــة ال يمكــن اجلــدل فيهــا عــى اإلطــالق. وهلــذا الســبب، يعمــل نظامنــا التعليمــّي 
مــن أجــل اختــاذ القــرارات األخالقيــة املناســبة لــكل عضــو وإلظهارهــا يف ســلوكياهتم. إن نظــام التعليــم ليــس جمــرد بنيــة 
ــه  ــل أن املهمــة األساســية ل ــة، ب ــة واملهــارات واملواقــف الناجحــة مــن وجهــة النظــر األكاديمي الكتســاب بعــض املعرف
هــو تنشــئة األفــراد عــى القيــم األساســية، وأن يكــون لديــه القــدرة عــى التأثــر عــى قيــم اجليــل اجلديــد وســلوكياهتم 
وعاداهتــم. يقــوم نظــام التعليــم بوظائفــه مــن أجــل اكتســاب القيــم مــن خــالل برنامــج التعليــم، والــذي يتضمــن أيضــا 
ــة، االنشــطة  ــم، االدوات التعليمّي ــم والتعّل املناهــج الدراســّية. فــان »برنامــج التدريــس« ؛ برامــج التعليــم، حميــط التعلي
الغــر مدرســية و عنــارص النظــام التعليمــّي مثــل الترشيعــات يتــم تكوينهــا يف هــذا املنظــور. ال يوجــد مثيــل لقيــم املناهــج 
الدراســّية لدينــا يف هــذا املنظــور مــع الرامــج االخــرى او جمــال التعّلــم والوحــدة واملوضــوع والــخ. عــى العكــس، فــإن 
قيمنــا، التــي هــي اهلــدف النهائــي وروح العمليــة التعليمّيــة بأكملهــا موجــودة يف كل وحــدة مــن املناهــج الدراســّية. ان 
»القيــم اجلذريــة« يف مناهجنــا الدراســّية تتكــّون مــن: العدالــة، الصداقــة، الصــدق، ضبــط النفــس، الصــر، االحــرتام، 
احلــب، املســؤولية، الوطنيــة، اخلــر. ان هــذه القيــم ســوف تصبــح يف احليــاة يف عمليــة تعليــم وتعّلــم مــن تلقــاء نفســها 
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منتجــن ونشــطن يف داخــل إطــار »املؤّهــالت الرتكّيّــة« كذلــك اكتســاب املهــارات والكفــاءات األساســّية التــي وجــدت 
تعبــرًا يف املجــاالت التأديبيــة مــن أجــل أن ينتفعــوا وينفعــوا مــن خــالل املهــارات املكتســبة مــن املهنــة وكوهنــم جاهزيــن 

للحيــاة يف هــذا الســياق. 

2.1 رؤيتن�ا من خالل الربامج التعليمّية

ــّية  ــا األساس ــع قيمن ــل م ــي تتكام ــف الت ــارات واملواق ــة وامله ــى املعرف ــراد ع ــب األف ــو تدري ــّيّ ه ــا التعليم إن نظامن
وكفاءاتنــا يف الوقــت الــذي نحــاول فيــه اكتســاب املعرفــة واملهــارات والســلوكيات مــن خــالل املناهــج الدراســّية، تعمــل 
قيمنــا وكفاءاتنــا كحلقــات وآفــاق مــن أجــل رؤيــة الكــامل مــا بــن هــذه املعرفــة واملهــارات والســلوكيات. تعتــر قيمنــا 
يف املجتمــع هــي النبــع الوطنــّي واملعنــوي املســتخلصة مــن املــايض اىل يومنــا هــذا والتــي يمكننــا أن نوصلهــا اىل جمتمعنــا 
فهــي تعتــر تراثنــا اخلــاص بنــا. أمــا الكفــاءات فهــي شــمولّية فعالّيــات الدعــم التــي تــؤدي اىل مشــاركة األرسة اإلنســانية 
والــرتاث احليــوي مــع هــذه املؤهــالت. وهبــذه الطريقــة، فــإن قيمنــا وكفاءاتنــا تشــكل قســاًم مهــاًم ال ينفصــل مــن اجلــزء 
األســايس مــن رونــق املامرســات النظريــة. إن املعرفــة واملهــارات والســلوكيات التــي نحــاول كســبها مــن خــالل عمليــات 
التعّلــم والتدريــس يف جمــال الــرواج هــي وســائل ومنــر الكتســاب الرؤيــة يف ظــل ظــروف قيمنــا وكفاءاتنــا التــي نقــوم هبا 
و ان هيكلهــا الــذي يبــدي التغــرات يف يومنــا هــذا تكمــن يف العــرض. وهلــذا الســبب يتــم حتديثهــا وجتديدهــا باســتمرار.

1.2.1 قيمنا و قناعتن�ا 

إن قيمنــا هــي جممــوع املبــادئ التــي تشــكل وجهــة نظــر املنهــج الــدرايّس. جذورنــا هــي تقاليدنــا وحارضنــا، تتغــذى 
أجســامنا وأغصاننــا مــن هــذه اجلــذور، واليــوم نحــن نصــل إىل حارضنــا و يومنــا هــذا. فــان قيمنــا التــي تشــكل صفاتنــا 
اإلنســانية األساســّية هــي مصــدر القــوة والقــوة التــي متكننــا مــن املــي قدمــا يف التدفــق الروتينــي حلياتنــا ويف التحديــات 

التــي نواجهــا كل مــرة. 

إن مســتقبل املجتمــع يعتمــد عــى األشــخاص الذيــن يتبنــون قيمهــم ويمتلكــون الصفــات التــي يمتلكوهنــا والذيــن 
يضعــون بصمتهــم فيهــا و ان هــذه احلقيقــة ال يمكــن اجلــدل فيهــا عــى اإلطــالق. وهلــذا الســبب، يعمــل نظامنــا التعليمــّي 
مــن أجــل اختــاذ القــرارات األخالقيــة املناســبة لــكل عضــو وإلظهارهــا يف ســلوكياهتم. إن نظــام التعليــم ليــس جمــرد بنيــة 
ــه  ــل أن املهمــة األساســية ل ــة، ب ــة واملهــارات واملواقــف الناجحــة مــن وجهــة النظــر األكاديمي الكتســاب بعــض املعرف
هــو تنشــئة األفــراد عــى القيــم األساســية، وأن يكــون لديــه القــدرة عــى التأثــر عــى قيــم اجليــل اجلديــد وســلوكياهتم 
وعاداهتــم. يقــوم نظــام التعليــم بوظائفــه مــن أجــل اكتســاب القيــم مــن خــالل برنامــج التعليــم، والــذي يتضمــن أيضــا 
ــة، االنشــطة  ــم، االدوات التعليمّي ــم والتعّل املناهــج الدراســّية. فــان »برنامــج التدريــس« ؛ برامــج التعليــم، حميــط التعلي
الغــر مدرســية و عنــارص النظــام التعليمــّي مثــل الترشيعــات يتــم تكوينهــا يف هــذا املنظــور. ال يوجــد مثيــل لقيــم املناهــج 
الدراســّية لدينــا يف هــذا املنظــور مــع الرامــج االخــرى او جمــال التعّلــم والوحــدة واملوضــوع والــخ. عــى العكــس، فــإن 
قيمنــا، التــي هــي اهلــدف النهائــي وروح العمليــة التعليمّيــة بأكملهــا موجــودة يف كل وحــدة مــن املناهــج الدراســّية. ان 
»القيــم اجلذريــة« يف مناهجنــا الدراســّية تتكــّون مــن: العدالــة، الصداقــة، الصــدق، ضبــط النفــس، الصــر، االحــرتام، 
احلــب، املســؤولية، الوطنيــة، اخلــر. ان هــذه القيــم ســوف تصبــح يف احليــاة يف عمليــة تعليــم وتعّلــم مــن تلقــاء نفســها 
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ومــع الفــروع الفرعيــة املرتبطــة هبــا و مــع غرهــا مــن القيــم اجلذريــة.

1.2.2 انشطتن�ا و فعالّياتن�ا

هيــدف نظامنــا التعليمــّي إىل تدريــب األفــراد عــى خصائــص املعرفــة واملهــارات واملواقــف املتكاملــة يف الكفــاءات. 
و عــى املســتوى الوطنــّي والــدويل. واملهــارات األكاديميــة والعمــل الشــخيص واالجتامعــي الــذي ســوف نحتــاج اليــه 
ــاءات  ــة كف ــدد )TYC( ثامني ــا. حي ــم حتديده ــي ت ــالت )TYC( الت ــار املؤه ــا و يف إط ــاءات يف تركي ــوي للكف ــط احلي يف املحي

رئيســية و يتــم حتديدهــا عــى النحوالتــايل:

1( التواصــل باللغــة االم: التعبــر عــن املفاهيــم واألفــكار واآلراء واألحاســيس واألحــداث وتفســرها شــفهّيًا وكتابّيــًا 
)االســتامع والتحــدث والقــراءة والكتابــة(؛ التعليــم والتعّلــم ومــكان العمــل واملنــزل التنــزه، باملختــر املفيــد التواجــد 

بالتفاعــل مــع املحيــط االجتامعــي والثقــايف بشــكل مناســب و مثمــر و شــفوي.

2( التواصــل باللغــات األجنبيــة: يشــارك معظمهــم أبعــاد املهــارات األساســّية لالتصــاالت يف لغتهــم األم مــن التعبــر 
ــراءة  ــدث والق ــتامع والتح ــًا )االس ــفهّيًا وكتابّي ــرها ش ــداث وتفس ــيس واألح ــكار واآلراء واألحاس ــم واألف ــن املفاهي ع
ــر يف  ــر والتفس ــم والتعب ــى الفه ــدرة ع ــن الق ــال ع ــزه فض ــزل والتن ــل واملن ــكان العم ــم وم ــم والتعّل ــة(؛ التعلي والكتاب
جمموعــة مــن الســياقات بالتفاعــل مــع املحيــط االجتامعــي والثقــايف بشــكل مناســب و مثمــر و شــفوي. يتطلــب التواصــل 
باللغــات األجنبيــة، التوســط والتفاهــم بــن الثقافــات اىل املهــارات. ســوف خيتلــف مســتوى إتقــان الفــرد مــن لغــة إىل 
أخــرى حســب اخللفيــة االجتامعيــة والثقافيــة للفــرد واملحيــط واحلاجات و مــدى االســتامع والتحــدث والقــراءة والكتابة.

ــق  ــة وتطبي ــاءة الرياضي ــور الكف ــا: إن تط ــوم / التكنولوجي ــّية يف العل ــاءات األساس ــة والكف ــاءة الرياضي 3( الكف
ــا  ــن خالهل ــز م ــم الرتكّي ــة يت ــاة اليومي ــا يف احلي ــي نواجهه ــاكل الت ــن املش ــة م ــل جمموع ــايض حل ــر الري ــلوب التفك أس
عــى العمليــة والنشــاط واملعرفــة املبنيــة عــى مهــارة حســابية صلبــة. تتضمــن الكفــاءة الرياضيــة القــدرة عــى اســتخدام 
األســاليب احلســابية يف مســتويات خمتلفــة مــن التفكــر )التفكــر اخلبــر واملنطقــي( والعــرض )الصيــغ والنــامذج واخليــال 
والرســومات واجلــداول(. ان الكفــاءة يف العلــوم، يشــمل االختصــاص و وجــود املعرفــة لــرشح العــامل الطبيعــي مــن أجــل 
حتديــد األســئلة وحتقيــق نتائــج مبنيــة عــى الدالئــل واملهــارة والرغبــة يف االســتعامل املنهجــي و يتــم النظــر إىل الكفــاءة يف 
التكنولوجيــا عــى أهنــا تطبيــق للمعلومــات واملنهجيــة يف ســياق تلبيــة االحتياجــات والرغبــات املتصــورة للبــرش. كذلــك 
تشــمل القــدرة عــى فهــم مســؤوليات الفــرد يف املجتمــع واالختصــاص يف العلــوم والتكنلوجيــا والتغــرات واالنشــطة 

البرشّيــة مــن خــالل منظــور واســع. 

ــات  ــا املعلوم ــدي لتكنولوجي ــن والنق ــتخدام اآلم ــى االس ــوي ع ــة تنط ــاءة الرقمي ــة: إن الكف ــاءة الرقمي ٤( الكف
واالتصــاالت لألعــامل التجاريــة واحليــاة اليوميــة واالتصــاالت. ان موضــوع بحــث الكفــاءات والغــرض منهــا الوصــول 

ــا.  ــا و عرضه ــا و انتاجه ــات و حفظه ــم املعلوم ــات وتقيي إىل املعلوم

ــكل  ــات بش ــال وإدارة املعلوم ــن الفع ــه يف الزم ــردي لنفس ــم الف ــل التعّل ــن أج ــرد م ــاءة الف ــم: كف ــم والتعّل ٥( التعلي
ــل  ــن أج ــات م ــات واملتطلب ــض وإدارك االحتياج ــع بع ــم م ــوع التعّل ــق واإلرصار يف موض ــع فري ــن م ــردي أوالتضام ف
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التعّلــم و معرفــة اإلمكانــات املوجــودة والقــدرة عــى مواجهــة التحديــات مــن أجــل إجــراء التعّلــم الناجــح. كــام أهنــا 
تعنــي املعلومــات اجلديــدة واملهــارات املكتســبة والتعامــل معهــا و جتانســها مــع نفســها والقــدرة عــى التوجيــه والبحــث 
عــن الدعــم واالســتفادة منهــا. و يرتبــط التعّلــم إىل جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات مثــل املعرفــة واملهــارات يف البيــت و 

مــكان العمــل يف حميــط التعّلــم.

حتفيز املتعلمن من أجل استخدام وممارسة التعّلم من أجل االعتامد عى التعّلم السابق واخلرات احلياتية.

ــم.  ــخاص و ثقافاهت ــن األش ــات ب ــخصية والعالق ــاءات الش ــذه الكف ــن ه ــة: تتضم ــة واملواطن ــاءة االجتامعي ٦( الكف
تســمح لألفــراد باملشــاركة الفعالــة والبنــاءة يف املجتمــع واحليــاة العمليــة املتباينــة؛ تتضمــن مجيــع أشــكال الســلوك التــي 
تكــون جمهــزة بامليــزات التــي مــن شــأهنا حــل النزاعــات عنــد الــرورة. يرتبــط اختصــاص املواطنــة باألفــراد واملفاهيــم 
واملعــارف االجتامعيــة والسياســية، يزودهــم باملشــاركة الشــاملة يف احليــاة املتحــرة عــى أســاس املشــاركة الديمقراطيــة 

النشــطة.

7( املبــادرة وريــادة األعــامل: يعــر عــن مهــارة القــدرة عــى حتويــل افــكار الفــرد اىل حــدث مــا باإلضافــة إىل اإلبــداع 
واالبتــكار واملخاطــر فإنــه يشــمل أيضــا القــدرة عــى ختطيــط وإدارة املشــاريع لتحقيــق األهــداف. يتــم دعــم هــذه الكفاءة 
ــة حتــى يكونــوا عــى درايــة بســياق وظــروف عملهــم ليــس فقــط يف املنــزل أو يف املجتمــع ولكــن  ايضــا يف احليــاة املهنّي
أيضــا للحصــول عــى فــرص عمــل والدعــم يف احليــاة. ان األنشــطة االجتامعيــة والتجاريــة التــي حيتاجهــا أولئــك الذيــن 
يشــاركون أو يســامهون يف معلومــات ومهــارات أكثــر حتديــدًاً تشــكل املهــارات األساســية. وتشــمل أيضــا الوعــي بالقيــم 

األخالقيــة واالدارة اجليــدة. 

ــة و  ٨( الوعــي الثقــايف والتعبــر: يشــمل الوعــي الثقــايف والتعبــر املوســيقى وفنــون األداء واألدب والفنــون البري
عــن طريقــه يتــم اســتخدام وســائل التواصــل واآلراء والتجــارب واألحاســيس املبتكــرة يف أي شــكل مــن االشــكال مــن 

أجــل ايصــال التعابــر و ابــداء أمهيتهــا. 

1.3 منهج القياس والتقييم يف الربنامج التعلييّم 

9( ليــس كل النــاس يشــبهون بعضهــم البعــض. و هلــذا الســبب، تكــون املناهــج الدراســّية و بالتــايل عمليــة القيــاس 
والتقييــم »مناســبة للجميــع«، »صاحلــة ملقاييــس اجلميــع« وهلــذا الســبب، مــن الــرورّيّ العمــل بأقــى قــدر مــن التنــوع 
واملرونــة يف عمليــة القيــاس والتقييــم. ولذلــك فــإنَّ برنامــج التعليــم هوالطريــق والدليــل مــن هــذه الناحيــة. ليــس مــن 
ــوى  ــم، حمت ــتوى التعلي ــرد، مس ــم؛ الف ــوع يف التعلي ــم. إن التن ــاس والتقيي ــارص القي ــع عن ــج مجي ــمولّية املناه ــع ش املتوق
الــدرس، البيئــة االجتامعيــة، امكانيــات املدرســة والــخ. تؤّثــر عــى الديناميكيــة الداخليــة واخلارجيــة بشــكل جــاد. و هلــذا 
الســبب ان توفــر فعالّيــات تطبيــق القيــاس والتقييــم ليســت مــن اولويــات برنامــج التعليــم فحســب وإنــام يقــع األمــر 
عــى عاتــق املعلــم املطبــق للرنامــج. يف هــذه النقطــة تكــون الطرفــة واإلبــداع مهــا التوقــع األســايس املنتظــر مــن املعلمن. 

مــن هــذا املنظــور يمكــن تلخيــص املبــادئ التــي توجــه ممارســات القيــاس والتقييــم يف املناهــج عــى النحوالتــايل:

ــم عــى حــدود اإلنجــازات واإليضاحــات بــرشط أن تكــون  ــاس والتقوي 1. مــن الواجــب أن تســتند دراســات القي
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التعّلــم و معرفــة اإلمكانــات املوجــودة والقــدرة عــى مواجهــة التحديــات مــن أجــل إجــراء التعّلــم الناجــح. كــام أهنــا 
تعنــي املعلومــات اجلديــدة واملهــارات املكتســبة والتعامــل معهــا و جتانســها مــع نفســها والقــدرة عــى التوجيــه والبحــث 
عــن الدعــم واالســتفادة منهــا. و يرتبــط التعّلــم إىل جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات مثــل املعرفــة واملهــارات يف البيــت و 

مــكان العمــل يف حميــط التعّلــم.

حتفيز املتعلمن من أجل استخدام وممارسة التعّلم من أجل االعتامد عى التعّلم السابق واخلرات احلياتية.

ــم.  ــخاص و ثقافاهت ــن األش ــات ب ــخصية والعالق ــاءات الش ــذه الكف ــن ه ــة: تتضم ــة واملواطن ــاءة االجتامعي ٦( الكف
تســمح لألفــراد باملشــاركة الفعالــة والبنــاءة يف املجتمــع واحليــاة العمليــة املتباينــة؛ تتضمــن مجيــع أشــكال الســلوك التــي 
تكــون جمهــزة بامليــزات التــي مــن شــأهنا حــل النزاعــات عنــد الــرورة. يرتبــط اختصــاص املواطنــة باألفــراد واملفاهيــم 
واملعــارف االجتامعيــة والسياســية، يزودهــم باملشــاركة الشــاملة يف احليــاة املتحــرة عــى أســاس املشــاركة الديمقراطيــة 

النشــطة.

7( املبــادرة وريــادة األعــامل: يعــر عــن مهــارة القــدرة عــى حتويــل افــكار الفــرد اىل حــدث مــا باإلضافــة إىل اإلبــداع 
واالبتــكار واملخاطــر فإنــه يشــمل أيضــا القــدرة عــى ختطيــط وإدارة املشــاريع لتحقيــق األهــداف. يتــم دعــم هــذه الكفاءة 
ــة حتــى يكونــوا عــى درايــة بســياق وظــروف عملهــم ليــس فقــط يف املنــزل أو يف املجتمــع ولكــن  ايضــا يف احليــاة املهنّي
أيضــا للحصــول عــى فــرص عمــل والدعــم يف احليــاة. ان األنشــطة االجتامعيــة والتجاريــة التــي حيتاجهــا أولئــك الذيــن 
يشــاركون أو يســامهون يف معلومــات ومهــارات أكثــر حتديــدًاً تشــكل املهــارات األساســية. وتشــمل أيضــا الوعــي بالقيــم 

األخالقيــة واالدارة اجليــدة. 

ــة و  ٨( الوعــي الثقــايف والتعبــر: يشــمل الوعــي الثقــايف والتعبــر املوســيقى وفنــون األداء واألدب والفنــون البري
عــن طريقــه يتــم اســتخدام وســائل التواصــل واآلراء والتجــارب واألحاســيس املبتكــرة يف أي شــكل مــن االشــكال مــن 

أجــل ايصــال التعابــر و ابــداء أمهيتهــا. 

1.3 منهج القياس والتقييم يف الربنامج التعلييّم 

9( ليــس كل النــاس يشــبهون بعضهــم البعــض. و هلــذا الســبب، تكــون املناهــج الدراســّية و بالتــايل عمليــة القيــاس 
والتقييــم »مناســبة للجميــع«، »صاحلــة ملقاييــس اجلميــع« وهلــذا الســبب، مــن الــرورّيّ العمــل بأقــى قــدر مــن التنــوع 
واملرونــة يف عمليــة القيــاس والتقييــم. ولذلــك فــإنَّ برنامــج التعليــم هوالطريــق والدليــل مــن هــذه الناحيــة. ليــس مــن 
ــوى  ــم، حمت ــتوى التعلي ــرد، مس ــم؛ الف ــوع يف التعلي ــم. إن التن ــاس والتقيي ــارص القي ــع عن ــج مجي ــمولّية املناه ــع ش املتوق
الــدرس، البيئــة االجتامعيــة، امكانيــات املدرســة والــخ. تؤّثــر عــى الديناميكيــة الداخليــة واخلارجيــة بشــكل جــاد. و هلــذا 
الســبب ان توفــر فعالّيــات تطبيــق القيــاس والتقييــم ليســت مــن اولويــات برنامــج التعليــم فحســب وإنــام يقــع األمــر 
عــى عاتــق املعلــم املطبــق للرنامــج. يف هــذه النقطــة تكــون الطرفــة واإلبــداع مهــا التوقــع األســايس املنتظــر مــن املعلمن. 

مــن هــذا املنظــور يمكــن تلخيــص املبــادئ التــي توجــه ممارســات القيــاس والتقييــم يف املناهــج عــى النحوالتــايل:

ــم عــى حــدود اإلنجــازات واإليضاحــات بــرشط أن تكــون  ــاس والتقوي 1. مــن الواجــب أن تســتند دراســات القي

ثانويات األناضول لألئمة واخلطباء: دروس العلوم اإلسالمية / دليل املعلم 

9

مجيــع مكونــات املنهــج متوافقــة متامــا.

2. إّن برنامــج التعليــم، ال يرســم حــدودا ولكــن يوجــه املامرســن فقــط مــن حيــث أدوات القيــاس واألســاليب التــي 
ــة  ــر التقني ــزام باملعاي ــب االلت ــم جي ــاس والتقيي ــة للقي ــة املفضل ــن يف الطريق ــاس ولك ــة القي ــتخدامها يف عملي ــن اس يمك

ــة. ــة املطلوب واألكاديمي

3. يعــد القيــاس والتقييــم يف التعليــم جــزءا ال يتجــّزأ مــن التعليــم ويتــم تنفيــذه طــوال عمليــة التعليــم. يتــم التعامــل 
مــع نتائــج القيــاس يف انســجام مــع العمليــات التــي يتــم اتباعهــا بشــكل كامــل. 

ــع  ــمل مجي ــي تش ــم الت ــاس والتقيي ــدة للقي ــة موح ــر طريق ــب ذك ــن املناس ــس م ــة لي ــات الفردي ــبب االختالف ٤. بس
ــط. ــد فق ــلوب موح ــة أو أس ــه بطريق ــب وتقييم ــي للطال ــور األكاديم ــاس التط ــوز قي ــاّلب. وال جي الط

ــذا ال  ــام »لإلحســاس )أحاســيس(« و » الفعــل )العمــل(« ل ــة )التفكــر(« وإن ــم ال يعطــى فقــط »للمعرف ٥. ان التعلي
جيــوز قبولــه )كاٍف( مــن أجــل القيــاس املعــريّف فقــط. 

٦. إن القيــاس والتقييــم املرتكــز املتعــدد أســايس. يتــم تنفيــذ تطبيقــات القيــاس والتقييــم بمشــاركة نشــطة مــن املعلمن 
والطاّلب.

ــرور  ــم بم ــاس والتقيي ــع للقي ــي ختض ــاز الت ــة واإلنج ــف والقيم ــامم واملوق ــل االهت ــامت مث ــض الس ــر بع ــد تتغ 7. ق
الزمــن. و هلــذا الســبب مــن الــرورّي اســتخدام القياســات التــي تأخــذ بعــن االعتبــار التغيــرات يف العمليــة بــدال مــن 

قياســها يف وقــت واحــد فقــط. 

1.4 الربامج التعليمّية و تنمية الفرد

ــودة  ــة املوج ــان العلمّي ــرات اإلنس ــات و خ ــار معلوم ــن االعتب ــذ بع ــم األخ ــّية يت ــج الدراس ــر املناه ــياق تطوي يف س
واخلصائــص املتطــورة ذات األوجــه العديــدة واألخــذ بعــن االعتبــار االعتــامد عــى أوجــه اإليقــاع املنســجمة مــن بــن 
املكونــات امجعهــا. ففــي هــذا الســياق ســيكون مــن املناســب تنــاول بعــض مبــادئ التنميــة األساســّية. تــم تطويــر برامــج 
ــاة. وهلــذا الســبب، يقــرتح  ــة وأن التطــور يســتمر طــوال احلي ــة ال تنتهــي يف فــرتة معين ــة البرشّي ــدأ أن التنمي ــة بمب تعليمي
اختــاذ تدابــر داعمــة يف املناهــج الدراســّية مــن خــالل مراعــاة اخلصائــص التنمويــة للفــرد يف كل مرحلــة مــن العمــر. مهــام 
ــة  ــل ويف كل مرحل ــكل مراح ــى ش ــدم ع ــي تتق ــد. فه ــال الوحي ــت املث ــي ليس ــن ه ــاة ولك ــدى احلي ــة م ــتمرت التنمي اس
ختتلــف اخلصائــص التنمويــة للفــرد. ان املراحــل مــن البدايــة اىل النهايــة ال تكــون متجانســة مــن هــذه الناحيــة مــع بعضهــا 
البعــض. هلــذا الســبب، يتــم تنظيــم الرامــج عــى اتــم وجــه مســتطاع لــه. يتوقــع مــن املعلــم أن جيــري التعديــالت الالزمة 
يف عمليــة حتقيــق األهــداف واإلنجــازات يف الرامج.وتتبــع الفــرتات التطوريــة تسلســال مســتقيام ال يتغــر. إّن االحــداث 
التــي حتــدث يف كل مرحلــة ســتؤّثر عــى املرحلــة التــي بعدهــا ومــن ناحيــة أخرى يتميــز هــذا التسلســل بتوجيهــات حمددة: 
مــن البســيطة إىل املعقــدة، مــن العاّمــة اىل اخلاصــة، ومــن امللموســة إىل املجــردة و مــا شــاهبها مــن توجيهــات. يف عمليــة 
تطويــر املناهــج الدراســّية، تؤخــذ التوجهــات املذكــورة بعــن االعتبــار يف كل مــن الــرشوط املســبقة والنقــاط املتتاليــة مــن 
اإلنجــازات واملهــارات التــي تشــكل الكفــاءة يف جمــال معــن، كذلــك يف توزيــع الفصــل عــى مســتويات و عالقتهــا مــع 
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بعضهــا البعــض. ويســتند املنهــج عــى مبــدأ أّن التنميــة البرشّيــة ككل. إّن خصائــص اإلنســان املختلفــة والتــي تنمــوا مــع 
بعضهــا البعــض يف حالــة تفاعــل. عــى ســبيل املثــال يؤثــر تطــور اللغــة عــى التفكــي  و بالتــايل هيــو أبضــًا يتأثــر بتطــور 
التفكــر. هلــذا الســبب، مــن املتوقــع أن يأخــذ املعلــم بعــن االعتبــار انجــاز الطالــب الــذي مــن املمكــن أن يؤثــر أيضــا 
عــى جمــال اخــر يف التنميــة. يتــم تنظيــم املناهــج مــع األخــذ بعــن االعتبــار حساســيات االختالفــات الفرديــة. وتظهــر 
ــه.  ــة والتوجي ــامم واحلاج ــث االهت ــن حي ــها م ــة نفس ــة والثقافي ــة والبيئي ــل املوروث ــن العوام ــئة ع ــة الناش ــروق الفردي الف
مــن ناحيــة أخــرى يشــمل هــذا الوضــع االختالفــات الشــخصية يف األفــراد داخــل أنفســهم. إّن األفــراد خيتلفــون عــن 
بعضهــم البعــض و خيتلفــون بخصائصهــم الداخليــة ايضــا. عــى ســبيل املثــال عندمــا يكــون الفــرد قــادرًا عــى التفكــر 
بصــورة جمــردة قويــة ولكــن قــدرة الشــخص نفســه عــى الرســم يمكــن أن تكــون ضعيفــة. إّن التطويــر مســتمر عــى مــدى 
احليــاة وختتلــف رسعــة هــذا التطــور وفــق املراحــل. عندمــا تكــون الرسعــة قصــوى فبالّتــايل يؤثــر هــذا األمــر عــى تطــور 
املخاطــر باألزمنــة احلرجــة. هلــذا الســبب مــن املتوقــع أن يتــرف املعلمــون بحساســية أكــر جتــاه وضــع الطــاّلب عندمــا 
تكــون رسعــة التطويــر عاليــة. إّن فــرتة املراهقــة هــي الفــرتة احلرجــة مــن ناحيــة اكتســاب اهلويــة والرتبيــة التــي تشــجع 

وتديــر التفاعــالت االجتامعيــة والتــي تدعــم اكتســاب اهلويــة خــالل هــذه الفــرتة.

1.5 النت�اجئ 

ــج  ــث الرنام ــرتة حتدي ــرى يف ف ــي جت ــامل الت ــا واألع ــر هب ــي نم ــل الت ــن املراح ــات ع ــم املعلوم ــرورّي تقدي ــن ال م
ــاق:  ــذا الس ــا. يف ه ــود يف متناولن املوج

ــات  ــص الدراس ــم فح ــرة، ت ــنوات األخ ــة يف الس ــباب مماثل ــا ألس ــة وحتديثه ــدول املختلف ــج ال ــة مناه ــم مراجع ت
ــا،  ــا و خارجه ــل تركي ــب يف داخ ــم والتدري ــج التعلي ــى برام ــت ع ــي أجري ــة الت األكاديمي

تــم حتليــل املواضيــع املوجــودة يف القانــون األســايس قبــل كل يشء، التقاريــر التــي أعدهتــا خطــط التنميــة والرامــج 
احلكوميــة وقــرارات املجلــس وبرامــج األحــزاب السياســّية واملنظــامت غــر احلكوميــة ومؤسســات البحــوث املدنيــة،

ــي  ــتبيانات الت ــالل االس ــّدورات األســبوعية مــن خ ــداول ال ــج وج ــول الرام ــن ح ــن واإلداري ــع آراء املعلم ــم مج ت
ــة، ــواد التعليمّي ــرة امل ــة دائ ــة و رئاس ــة الوطني ــج وزارة الرتبي ــا إدارات برام وضعته

تم فحص زمرة التقارير املتعّلقة بالفروع من كل حمافظة عى حدة،

تم مجع استبيانات مفتوحة للفروع وتم جتميع بيانات االستبيان حول الوصول إىل الوسائط اإللكرتونية،

تم فحص التقارير التي أعدهتا كليات التعليم لدينا يف جداول الفروع،

تــم تقييــم مجيــع اآلراء واالقرتاحــات واالنتقــادات والتوّقعــات مــن قبــل جمموعــات العمــل املكونــة مــن املوظفــن 
اخلــراء واملعلمــن واألكاديميــن مــن اإلدارات ذات الصلــة يف وزارتنــا. تــم حتديــث وجتديــد مناهجنــا الدراســّية وفــق 
النتائــج املثبتــة. ســيتم االنتهــاء مــن تنفيــذ الرامــج اعتبــاًرا مــن عــام 201٨-2019، وســيتم إجــراء التحديثــات الالزمــة 
ــة  ــا لنتائــج تقييــم املتابعــة. ســيتم ضــامن اســتمرارية املوازيــة مــع االحتياجــات لتطويــر براجمنــا و احتياجاتنــا العلمّي وفًق

واالجتامعيــة والتكنلوجيــة والــخ. 



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

10

بعضهــا البعــض. ويســتند املنهــج عــى مبــدأ أّن التنميــة البرشّيــة ككل. إّن خصائــص اإلنســان املختلفــة والتــي تنمــوا مــع 
بعضهــا البعــض يف حالــة تفاعــل. عــى ســبيل املثــال يؤثــر تطــور اللغــة عــى التفكــي  و بالتــايل هيــو أبضــًا يتأثــر بتطــور 
التفكــر. هلــذا الســبب، مــن املتوقــع أن يأخــذ املعلــم بعــن االعتبــار انجــاز الطالــب الــذي مــن املمكــن أن يؤثــر أيضــا 
عــى جمــال اخــر يف التنميــة. يتــم تنظيــم املناهــج مــع األخــذ بعــن االعتبــار حساســيات االختالفــات الفرديــة. وتظهــر 
ــه.  ــة والتوجي ــامم واحلاج ــث االهت ــن حي ــها م ــة نفس ــة والثقافي ــة والبيئي ــل املوروث ــن العوام ــئة ع ــة الناش ــروق الفردي الف
مــن ناحيــة أخــرى يشــمل هــذا الوضــع االختالفــات الشــخصية يف األفــراد داخــل أنفســهم. إّن األفــراد خيتلفــون عــن 
بعضهــم البعــض و خيتلفــون بخصائصهــم الداخليــة ايضــا. عــى ســبيل املثــال عندمــا يكــون الفــرد قــادرًا عــى التفكــر 
بصــورة جمــردة قويــة ولكــن قــدرة الشــخص نفســه عــى الرســم يمكــن أن تكــون ضعيفــة. إّن التطويــر مســتمر عــى مــدى 
احليــاة وختتلــف رسعــة هــذا التطــور وفــق املراحــل. عندمــا تكــون الرسعــة قصــوى فبالّتــايل يؤثــر هــذا األمــر عــى تطــور 
املخاطــر باألزمنــة احلرجــة. هلــذا الســبب مــن املتوقــع أن يتــرف املعلمــون بحساســية أكــر جتــاه وضــع الطــاّلب عندمــا 
تكــون رسعــة التطويــر عاليــة. إّن فــرتة املراهقــة هــي الفــرتة احلرجــة مــن ناحيــة اكتســاب اهلويــة والرتبيــة التــي تشــجع 

وتديــر التفاعــالت االجتامعيــة والتــي تدعــم اكتســاب اهلويــة خــالل هــذه الفــرتة.

1.5 النت�اجئ 

ــج  ــث الرنام ــرتة حتدي ــرى يف ف ــي جت ــامل الت ــا واألع ــر هب ــي نم ــل الت ــن املراح ــات ع ــم املعلوم ــرورّي تقدي ــن ال م
ــاق:  ــذا الس ــا. يف ه ــود يف متناولن املوج

ــات  ــص الدراس ــم فح ــرة، ت ــنوات األخ ــة يف الس ــباب مماثل ــا ألس ــة وحتديثه ــدول املختلف ــج ال ــة مناه ــم مراجع ت
ــا،  ــا و خارجه ــل تركي ــب يف داخ ــم والتدري ــج التعلي ــى برام ــت ع ــي أجري ــة الت األكاديمي

تــم حتليــل املواضيــع املوجــودة يف القانــون األســايس قبــل كل يشء، التقاريــر التــي أعدهتــا خطــط التنميــة والرامــج 
احلكوميــة وقــرارات املجلــس وبرامــج األحــزاب السياســّية واملنظــامت غــر احلكوميــة ومؤسســات البحــوث املدنيــة،

ــي  ــتبيانات الت ــالل االس ــّدورات األســبوعية مــن خ ــداول ال ــج وج ــول الرام ــن ح ــن واإلداري ــع آراء املعلم ــم مج ت
ــة، ــواد التعليمّي ــرة امل ــة دائ ــة و رئاس ــة الوطني ــج وزارة الرتبي ــا إدارات برام وضعته

تم فحص زمرة التقارير املتعّلقة بالفروع من كل حمافظة عى حدة،

تم مجع استبيانات مفتوحة للفروع وتم جتميع بيانات االستبيان حول الوصول إىل الوسائط اإللكرتونية،

تم فحص التقارير التي أعدهتا كليات التعليم لدينا يف جداول الفروع،

تــم تقييــم مجيــع اآلراء واالقرتاحــات واالنتقــادات والتوّقعــات مــن قبــل جمموعــات العمــل املكونــة مــن املوظفــن 
اخلــراء واملعلمــن واألكاديميــن مــن اإلدارات ذات الصلــة يف وزارتنــا. تــم حتديــث وجتديــد مناهجنــا الدراســّية وفــق 
النتائــج املثبتــة. ســيتم االنتهــاء مــن تنفيــذ الرامــج اعتبــاًرا مــن عــام 201٨-2019، وســيتم إجــراء التحديثــات الالزمــة 
ــة  ــا لنتائــج تقييــم املتابعــة. ســيتم ضــامن اســتمرارية املوازيــة مــع االحتياجــات لتطويــر براجمنــا و احتياجاتنــا العلمّي وفًق

واالجتامعيــة والتكنلوجيــة والــخ. 
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2. تطبيقات الربنامج التعلييّم للدروس املهنّي�ة لثانوياتاألناضول لألئمة واخلطباء

2.1 الرؤية التعليمّية للوظيفة الدينّي�ة

رؤيــة معلــم الديــن يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء اســتيعاب مبــادئ اإليــامن والعبــادة واألخــالق يف الديــن 
ــاكل  ــول للمش ــد احلل ــتجواب وتولي ــث واالس ــدوة؛ البح ــّلم( كق ــه وس ــّل اهلل علي ــد )ص ــي حمّم ــاذ النب ــالمي؛ اخت اإلس
باســتخدام العقــل يف ضــوء املعلومــات؛ امتــالك املهــارات العمليــة يف العبــادة؛ اقامــة التــوازن مــا بــن الدنيــا واالخــرة؛ 
ــة؛ نشــئ افــراد املجتمــع حــول  التعــرف عــى املصــادر األساســّية لإلســالم؛ اكتســاب مهــارات تطبيــق اخلدمــات الدينّي

ــة. الديــن منوريــن ويســتطيعون االســتجابة الحتياجاهتــم الدينّي

2.2 هيكل الربنامج التعلييّم للدروس املهنّي�ة لثانويات األناضول لألئمة واخلطباء

إّن برامــج دروس التعليــم املهنّيــة يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء؛ تتكــّون الــّدروس التــي متّم بعضهــا البعض 
ــدات،  ــا للوح ــة وفق ــبة للمهن ــس املناس ــج التدري ــت مناه ــار تكون ــذا االط ــة. يف ه ــّدروس املختلف ــا بال ــي تدعمه والت

املواضيــع، املكتســبات والتفســرات. 

الوحدات 

ان الوحــدات؛ قــد تــم تكوينهــا عــن طريــق أخــذ حمتــوى الــدورة الدراســّية، واالهتــامم بالــّدورات األخــرى وأهــداف 
التدريــس. حتــدد اإلنجــازات حمتــوى التدريــس عــى أســاس أســاليب التعّلــم اجلديــدة. يتــم تنظيــم الوحــدات يف أقســام 
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ــم واملهــارات مــع اإلنجــازات املكتســبة  ــار املفاهي ــم األخــذ بعــن االعتب ــع. ت املتوقعــة مــن الطالــب يف معاجلــة املواضي
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كموضــوع شــامل. وســيتم اكتســاب اإلنجــازات يف الرنامــج مــن خــالل األنشــطة التــي ســيقوم الطــاّلب بتنفيذهــا حتــت 
ــم. إرشاف املعّل

التوضيحات 

يف قسم التوضيحات، قمنا بتضمن البنود التي جيب الرتكّيز عليها بشكل خاص أو حتديدها داخل الوحدة.

املفاهيم

ــي  ــرتكة والت ــامء املش ــت االس ــا حت ــن تصنيفه ــم؛ يمك ــان. املفاهي ــوس يف االذه ــيء امللم ــور ال ــو تص ــوم، ه إّن املفه
جتمــع امليــزات واالحــداث املشــرتكة اواالشــياء اوالوقائــع مــع بعضهــا البعــض. العلــوم اإلســالمية؛ تتميــز عــى تكوهنــا 
مــن هيــكل خــاص يشــكل إطــار املفاهيــم اخلــاص هبــا مــع إجراءاتــه ومواصفاتــه اخلاصــة. ففــي هــذا الســياق، يعتمــد 
التعّلــم ذو املعنــى والدائــم عــى الطريقــة التــي تعطــى هبــا هــذه اإلجــراءات والتقنيــات للطــالب، مــع مراعــاة خصائــص 
ــواردة يف  ــم ال ــض املفاهي ــاّلب بع ــاء الط ــدف إىل إعط ــوم هي ــذا املفه ــن ه ــا م ــتخدامه. و انطالق ــة اس ــن وطريق ــة الدي لغ
قســم »املفاهيــم« مــن حمتويــات الوحــدة بــام يتامشــى مــع األهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّيّ واألهــداف املحــددة 

للــدورات ذات الصلــة مــع برامــج تعليــم دروس العلــوم اإلســالمية يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء. 
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ثانويات األناضول لألئمة واخلطباء: دروس العلوم اإلسالمية / دليل املعلم 
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املدخل إىل برامج تعليم دروس العلوم اإلسالمية لطالبث�انويات 
األناضول لألئمة واخلطباء

الربنامج التعلييّم لدروس الفقه اإلساليم
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3. تطبيق برنامج التعليم لدروس الفقه اإلساليّم

3.1 الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس الفقه اإلساليّم.

ــة  ــو معرف ــم ه ــه العل ــخص. و ان فق ــؤوليات الش ــلطات و مس ــوق و س ــواالدراك بحق ــع ه ــى الواس ــه؛ باملعن ان الفق
مســؤولية الشــخص يف عبادتــه جتــاه اهلل عــّز وجــّل. يقــوم بالتدقيــق يف احلــالل واحلــرام و مقاييســها والعالقــات مــا بــن 
ــن  ــاس. و ان م ــاع والقي ــنة واإلمج ــرآن والس ــي الق ــّية اال وه ــادر األساس ــن املص ــي م ــه العلم ــون الفق ــخاص. يتك االش
ــح يف  ــكاس الصحي ــى االنع ــنة ع ــم والس ــرآن الكري ــدر الق ــد مص ــة. و يعتم ــادر االصلي ــي املص ــه ه ــادئ االوىل للفق املب
احليــاة عــى املجتمــع واالشــخاص بفهــم املصــدر الصحيــح. يمكــن فهــم و اســتيعاب الوحــي عــن طريــق العقــل. و هلــذا 
الســبب يعتــر العقــل يف الفقــه الوظيفــة املهمــة جــدا. إذا تــم فهــم القــرآن والســنة بشــكل صحيــح، ســيتم حتقيــق هــدف 
الديــن وســيكون الوحــي مصــدًرا للبرشيــة. يكــون النبــي حمّمــد )صــّل اهلل عليــه وســّلم( القــدوة املثاليــة مــن أجــل فهــم 
القــرآن الكريــم و يعتــر النمــوذج املثــايل يف علــم الفقــه. ان النبــي حمّمــد )صــّل اهلل عليــه وســّلم( يمثــل شــخصية مثاليــة يف 
طريقــة فهــم القــرآن الكريــم و هوالنمــوذج املثــايل مــن أجــل تعليــم علــم الفقــه. و هلــذا الســبب نعطــي االمهيــة اىل افعــال 
النبــي حمّمــد )صــّل اهلل عليــه وســّلم( املوافــق عليهــا مــن ناحيــة الفقــه و ليــس فقــط آيــات القــرآن الكريــم. ان حمتــوى 
درس الفقــه؛ يتكــون مــن مواضيــع االخــالق واحليــاة االجتامعيــة. باإلضافــة اىل اعطــاء املعلومــات النظريــة يف الــدرس 
للطــالب يكتســب الطــاّلب الســلوكيات ايضــا. إّن البنيــة التحتيــة لــدروس الفقــه؛ تتكــّون مــن املعرفــة الدينّيــة األساســّية 
والتفســر واحلديــث وغرهــا مــن الــّدورات املهنّيــة. إّن اكتســاب املعلومــات يف هــذه الــّدروس، حتقــق املســاق الفقهــي. 
ــم  ــّية للتعلي ــادئ األساس ــة واملب ــداف العاّم ــا »لأله ــدات. و وفق ــس وح ــن مخ ــه م ــم دروس الفق ــج تعلي ــون برنام يتك

الوطنــّي الرتكــّي« يف برنامــج تعليــم دروس الفقــه والقانــون األســايس للتعليــم الوطنــّي رقــم 1739 جيــب؛

تعزيز أمهية ومكانة علم الفقه يف احلياة اليومية للمسلمن. •

توضيح أساسيات و مواضيع علم الفقه. •

رشح املصادر األساسّية و سلسلة االحداث يف علم الفقه. •

تطبيق العبادات و توضيح أحكام كيفّية العبادة. •

االحساس باملسائل املتعّلقة باحلياة االجتامعية للشخص. •

ــن  • ــتفادة م ــا مس ــى أهن ــح ع ــخص، توض ــة يف الش ــاة االجتامعي ــرات احلي ــر يف تغ ــي تظه ــدة الت ــاع اجلدي االوض
ــل.  ــنة كدلي ــم والّس ــرآن الكري ــار الق ــي و اختي ــرتاث الفقه ال

3.2 أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس الفقه اإلساليّم.

إّن برنامــج تعليــم دروس الفقــه، جيــب أن يعتمــد فيــه الطــاّلب أساســًا عــى مبــدأ النظــرة الشــاملة للمــراث الفقهــي. 
ــم أساســًا عــى  ــا واإلنجــازات. يســتند برنامــج التعلي ــد مناقشــة القضاي ــار عن وجيــب أن تؤخــذ هــذه احلقيقــة يف االعتب
الكلمــة، املفهــوم و تلفــظ الكتابــة املتمــة للكلــامت يف »دليــل إمــالء مؤسســة اللغــة الرتكّيــة«. مــع مراعــاة الكتابــة والتلفــظ 
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الديــن وســيكون الوحــي مصــدًرا للبرشيــة. يكــون النبــي حمّمــد )صــّل اهلل عليــه وســّلم( القــدوة املثاليــة مــن أجــل فهــم 
القــرآن الكريــم و يعتــر النمــوذج املثــايل يف علــم الفقــه. ان النبــي حمّمــد )صــّل اهلل عليــه وســّلم( يمثــل شــخصية مثاليــة يف 
طريقــة فهــم القــرآن الكريــم و هوالنمــوذج املثــايل مــن أجــل تعليــم علــم الفقــه. و هلــذا الســبب نعطــي االمهيــة اىل افعــال 
النبــي حمّمــد )صــّل اهلل عليــه وســّلم( املوافــق عليهــا مــن ناحيــة الفقــه و ليــس فقــط آيــات القــرآن الكريــم. ان حمتــوى 
درس الفقــه؛ يتكــون مــن مواضيــع االخــالق واحليــاة االجتامعيــة. باإلضافــة اىل اعطــاء املعلومــات النظريــة يف الــدرس 
للطــالب يكتســب الطــاّلب الســلوكيات ايضــا. إّن البنيــة التحتيــة لــدروس الفقــه؛ تتكــّون مــن املعرفــة الدينّيــة األساســّية 
والتفســر واحلديــث وغرهــا مــن الــّدورات املهنّيــة. إّن اكتســاب املعلومــات يف هــذه الــّدروس، حتقــق املســاق الفقهــي. 
ــم  ــّية للتعلي ــادئ األساس ــة واملب ــداف العاّم ــا »لأله ــدات. و وفق ــس وح ــن مخ ــه م ــم دروس الفق ــج تعلي ــون برنام يتك

الوطنــّي الرتكــّي« يف برنامــج تعليــم دروس الفقــه والقانــون األســايس للتعليــم الوطنــّي رقــم 1739 جيــب؛

تعزيز أمهية ومكانة علم الفقه يف احلياة اليومية للمسلمن. •

توضيح أساسيات و مواضيع علم الفقه. •

رشح املصادر األساسّية و سلسلة االحداث يف علم الفقه. •

تطبيق العبادات و توضيح أحكام كيفّية العبادة. •

االحساس باملسائل املتعّلقة باحلياة االجتامعية للشخص. •

ــن  • ــتفادة م ــا مس ــى أهن ــح ع ــخص، توض ــة يف الش ــاة االجتامعي ــرات احلي ــر يف تغ ــي تظه ــدة الت ــاع اجلدي االوض
ــل.  ــنة كدلي ــم والّس ــرآن الكري ــار الق ــي و اختي ــرتاث الفقه ال

3.2 أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس الفقه اإلساليّم.

إّن برنامــج تعليــم دروس الفقــه، جيــب أن يعتمــد فيــه الطــاّلب أساســًا عــى مبــدأ النظــرة الشــاملة للمــراث الفقهــي. 
ــم أساســًا عــى  ــا واإلنجــازات. يســتند برنامــج التعلي ــد مناقشــة القضاي ــار عن وجيــب أن تؤخــذ هــذه احلقيقــة يف االعتب
الكلمــة، املفهــوم و تلفــظ الكتابــة املتمــة للكلــامت يف »دليــل إمــالء مؤسســة اللغــة الرتكّيــة«. مــع مراعــاة الكتابــة والتلفــظ 
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ــا  ــالزم أيض ــن ال ــالمية(. م ــة )اإلس ــالء و كتاب ــة إم ــة الرتكّي ــف الديان ــالمية وق ــوث اإلس ــز البح ــح مرك ــن ترجي و يمك
توضيــح املــواد الدراســّية مثــل الفقــه واحلديــث والتفســر بأمثلــة حديثــة وملموســة والتــي تؤخــذ بعــن االعتبــار مــدى 
ــر  ــًا للتداب ــة وفق ــواد التدريبي ــة / امل ــدورة التدريبي ــاب ال ــداد كت ــي إع ــتيعاهبم. ينبغ ــتويات اس ــاّلب ومس ــتعداد الط اس

الــواردة يف اجلــدول أدنــاه. 

الوحدات يف كتاب الفقه

اسم الدرس احلد األعلى لعدد الوحدات
 يف الكتاب

األبعاد

درس الفقه الصف 10 14 19,5 cm x 27,5 cm

العــدد األعــى للوحــدات حمــدد يف األعــى. الكتــب التحضريــة/ الكتــب املســاعدة يمكــن أن تتضمــن عــدد أقــل مــن 
الوحدات.

3.3 وحدات الربنامج التعلييّم لدروس الفقه اإلساليم وعدد مكتسباتها وفرتاتها الزمنّي�ة.

نسبة ساعات الدرس ساعات الدرس عدد املكتسبات الوحدات
13,88 10 5 علم الفقه .1

19,44 14 11 نشأة علم الفقه، التطور واالجتهاد فيه .2

13,88 10 7 املوارد واالحكام الفقهّية .3

33,33 24 13 العبادات .4

19,44 14 5 املعامالت والعقوبات .5

100 72 41 املجموع 
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الوحدة 5 الوحدة 4 الوحدة 3 الوحدة 2 الوحدة 1

املعامالت والعقوبات  العبادات  شروط الفقه 
واملصادر

نشأة علم الفقه و 
تطوره واالجتهاد

علم الفقه

1. احلياة االجتماعية 
1.1 احلياة االسرية و 

احكامها 
1.1.1 النكاح 

1.1.2 الطالق 
1.1.3 املرياث

2. احلياة االقتصادّية 
2.1 حقوق امللكية 
2.2 الرحب احلالل 

2.3 العقود
2.4 القرض
2.5 الصرف

2.6 الربا 
2.7 السوق المايل 

2.8 التأمني 
2.9 التضخم 

2.10 البيع باحليلة 
2.11 البيع يف السوق 

االسود
2.12 التالعب 

باألسعار بشكل 
مصطنع 

3. حقوق العقوبات يف 
االسالم: العقوبات

1. الصالة
1.1 االذان

1.2 فرض الصالة و 
أهميتها 

1.3 األحكام املتعّلقة 
بالصالة

1.4 انواع الصالة
1.5 اإلمامة والصالة 

مع اجلماعة
2. الزكاة 

2.1 فرض الزكاة 
وأهميت�ه 

2.2 األحكام واملعاين 
املتعّلقة بالزكاة 

والصدقة 
3. شهر رمضان 

والصوم 
3.1 فرض الصوم و 

أهمّيت�ه 
3.2 أحكام و معاين 

الصوم 
3.3 انواع الصوم 

4.1 فرض احلج و 
أهمّيت�ه 

4.2 أحكام و معاين و 
مكان احلج والعمرة 

5. االضحية 
5.1 أهمّية االضحية 

ووجوبيت�ه 

1. األهلية 
1.1 شروط األهلية 

1.2 احلاالت اليت تقيد 
األهلية 

2. احلكم
2.1 أحكام التكليف 

3. العزيمة والرخصة 
4. ادلة احلكم الفقهي 

4.1 األدّلة االصلية 
4.1.1 الكتاب 
4.1.2 السنة 

4.2 األدّلة الفرعية 
4.2. االجماع 

4.2.2 املقايسة
4.2.5 مصالح 

املراسلة 
4.2.6 العادات 

4.2.7 سد الذريعة 
4.2.8 االستصحاب 

4.2.9 شرع  من قبلنا 

1. االجتهاد و بداية علم 
الفقه

1.1 فرتة النيب محّمد 
)صّل هللا عليه وسّلم(

1.2 فرتة الصحابة
1.3 فرتة التابعني

1.4 االجتهاد 
1.4.1 االجتهاد و 
موضوع االجتهاد

1.4.2 شروط االجتهاد
1.4.3 مستلزمات 

االجتهاد
2. فرتة تكون املذاهب

2.1 األسباب اليت 
رافقت نشأة مذهب 

الفقه 
2.2 املذاهب الفقهّية 

2.2.1 املذهب احلنفي 
2.2.2 املذهب 

المالكي
2.2.3 املذهب 

الشافعي 
2.2.4 املذهب 

احلنبلي
3. التطورات ما بعد 

املذاهب يف علم الفقه
3.1 قانون الفقه

3.2 التطورات 
اجلديدة يف علم الفقه

1. تعريف علم الفقه، 
غرضه و أهمّيت�ه

2. موضوع الفقه 
ونطاقه

3. الفقه و أصول 
الفقه والعالقة ما 

بينهما
4. عالقة علم الفقه 

مع العلوم االخرى
5. أساسيات و مبادئ 

علم الفقه
5.1 السهولة يف الطلب

5.2 التوسيع يف 
االحوال

5.3 مراعاة اخلدمة 
العاّمة 

5.4 مراعاة العدالة
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باألسعار بشكل 
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3. حقوق العقوبات يف 
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1. الصالة
1.1 االذان

1.2 فرض الصالة و 
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2.1 فرض الزكاة 
وأهميت�ه 

2.2 األحكام واملعاين 
املتعّلقة بالزكاة 
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3. شهر رمضان 
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أهمّيت�ه 
3.2 أحكام و معاين 

الصوم 
3.3 انواع الصوم 

4.1 فرض احلج و 
أهمّيت�ه 

4.2 أحكام و معاين و 
مكان احلج والعمرة 

5. االضحية 
5.1 أهمّية االضحية 

ووجوبيت�ه 

1. األهلية 
1.1 شروط األهلية 

1.2 احلاالت اليت تقيد 
األهلية 

2. احلكم
2.1 أحكام التكليف 

3. العزيمة والرخصة 
4. ادلة احلكم الفقهي 

4.1 األدّلة االصلية 
4.1.1 الكتاب 
4.1.2 السنة 

4.2 األدّلة الفرعية 
4.2. االجماع 

4.2.2 املقايسة
4.2.5 مصالح 

املراسلة 
4.2.6 العادات 

4.2.7 سد الذريعة 
4.2.8 االستصحاب 

4.2.9 شرع  من قبلنا 

1. االجتهاد و بداية علم 
الفقه

1.1 فرتة النيب محّمد 
)صّل هللا عليه وسّلم(

1.2 فرتة الصحابة
1.3 فرتة التابعني

1.4 االجتهاد 
1.4.1 االجتهاد و 
موضوع االجتهاد

1.4.2 شروط االجتهاد
1.4.3 مستلزمات 

االجتهاد
2. فرتة تكون املذاهب

2.1 األسباب اليت 
رافقت نشأة مذهب 

الفقه 
2.2 املذاهب الفقهّية 

2.2.1 املذهب احلنفي 
2.2.2 املذهب 

المالكي
2.2.3 املذهب 

الشافعي 
2.2.4 املذهب 

احلنبلي
3. التطورات ما بعد 

املذاهب يف علم الفقه
3.1 قانون الفقه

3.2 التطورات 
اجلديدة يف علم الفقه

1. تعريف علم الفقه، 
غرضه و أهمّيت�ه

2. موضوع الفقه 
ونطاقه

3. الفقه و أصول 
الفقه والعالقة ما 

بينهما
4. عالقة علم الفقه 

مع العلوم االخرى
5. أساسيات و مبادئ 

علم الفقه
5.1 السهولة يف الطلب

5.2 التوسيع يف 
االحوال

5.3 مراعاة اخلدمة 
العاّمة 

5.4 مراعاة العدالة
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التوضيحات  املكتسبات  املواضيع  الوحدة 1
يف نهاية الوحدة سيتم تقديم مقدمة مختصرة لما 

ال يقل عن عشرة أعمال مكتوبة باللغة الرتكّية 
أو مرتجمة إىل الرتكّية فيما يتعلق بالفقه و أصول 

الفقه. سيتم إدراج التعريفات املختلفة للفقه 
يف مقاصد الشريعة يف حني سيتم شرح الغرض 

من الهوية الفقهّية، سيتم التأكيد على املكان. 
باإلضافة إىل ذلك، سيتم تن�اول املفاهيم األساسّية 

يف مواضيع الوحدة وسيتم عقد األنشطة ذات 
الصلة. تم التأكيد على أن العبادة والعالقات 

االجتماعية علم الفقه مشمولة يف نطاق الهوية 
الفقهّية. كما سيتم اإلشارة إىل عالقة الفقه 

بالقانون. سيشار إىل اكتساب الفقه فيما يتعلق 
بعلوم العلوم األساسّية والعلوم والرياضيات 

والعلوم االجتماعية ؛ كما سيؤكد العالقة بني 
األخالق الفقهّية. سيتم التأكيد على أن السلطة 

ستكون هلل والرسول يف مكتسبات احلالل 
واحلرام.
املفاهيم:

الفقه، فقيه، أصول الفقه، العدالة، العرض، 
املصالح، احلالل، احلرام، املقاصد الشرعية.

يف نهاية هذه الوحدة يقوم 
الطاّلب: 

توضيح معىن علم الفقه و 
أهمّيت�ه 

توضيح موضع الفقه ونطاقه 
يضع أساسيات العالقة ما 

بني الفقه و أصول الفقه 
يؤسس العالقة ما بني علم 

الفقه والعلوم االخرى 
يوضح أساسيات علم الفقه 

مع االمثلة 

1. تعريف علم الفقه، غرضه 
و أهمّيت�ه

2. موضوع الفقه و نطاقه
3. الفقه و أصول الفقه 

والعالقة ما بينهما
4. عالقة علم الفقه مع 

العلوم االخرى
5. أساسيات ومبادئ علم 

الفقه
5.1 السهولة يف الطلب

5.2 التوسيع يف االحوال
5.3 مراعاة اخلدمة العاّمة 

5.4 مراعاة العدالة 

علم 
الفقه
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التوضيحات  املكتسبات املواضيع  الوحدة 
يف املكتســبات باإلضافــة إىل اجتهــادات النــيب محّمــد 
ــن  ــة ع ــاء أمثل ــيتم إعط ــّلم(، س ــه وس ــّل هللا علي )ص
أصولهــم.  وقانــون  التابعــني  الصحابــة  اجتهــادات 
ســيذكر أيضــا أنــه ليــس كل الصحابــة كانــوا يملكــون 

ــم. ــاد لوحده االجته
ــري  ــدات كافيةللتعب ــود مع ــرورة وج ــى ض ــد عل التأكي
احلــالل  أن  علــى  واألخكام.التأكيــد  الفتــوى  عــن 
واحلــرام ال يتغــري بتغــري الزمــان واملــكان. ولكن بســبب 
الطبيعــة املتغــرية للحيــاة االجتماعيــة، ســيتم التأكيد 
علــى أن االجتهــاد قــد خيتلــف حســب املــكان والزمــان 
والظــروف. كمــا ســيتم اإلشــارة إىل أن االجتهــاد ال 
ــاب  ــة للكت ــكام املفتوح ــع األح ــارض م ــن أن يتع يمك
عندمــا  لالجتهــاد  حاجــة  توجــد  ال  وأنــه  والســنة، 
ــوت  ــة بثب ــبات املتعّلق ــص. يف املكتس ــاك ن ــون هن يك
النــص مــع االختالفــات، اخلالفــات يف فهــم النــص،  
ــات يف  ــ�ة، والزناع ــد اإلجرائي ــى القواع ــات عل واخلالف
أســاليب احلكــم، وعــدم قــدرة املجتهــد للوصــول إىل 
بعــض األحاديــث. ســيتم ذكــر باختصار عــن اختالف 
هــذا  يف  األخــرى  املذاهــب  عــن  اجلعفــري  مذهــب 
اإلجــراء الطائفــي. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيتم إعطــاء 
معلومــات موجــزة عــن الزيدّيــة وســيتم ذكــر عالقتهــا 
ــة يف  ــون األئم ــيحكمون قان ــة. س ــع احلنفي ــة م الوثيق
ــّية  ــادر األساس ــة، واملص ــم اخلاص ــب بطريقته املذه
الــيت تســتن�د عليهــا املذاهــب. وســتقتصر علــى أمثلــة 
االجتهــادات القضائيــ�ة الــيت قدمهــا املجتهــدون علــى 
ــىن  ــو غ ــىن ه ــافعي. ان الغ ــي والش ــني احلنف يف املذهب
علــى  الرتكــّز  ســيتم  املكتســب؛  الفقهــي  املذهــب 
ــكان  ــان وامل ــث الزم ــن حي ــالم م ــة اإلس ــهيل جترب تس
ــريعي  ــل التش ــة للعم ــاء أمثل ــيتم إعط ــروف. س والظ
ــم اإلســاليم مثــل العمــل  الــذي يتــم تنفيــذه يف العال
اليــويم، خاصــة يف مجلــة األحــكام العدليــة. . ســيتم 
ــاد  ــول االقتص ــة ح ــدوات الدولي ــرات والن ــر املؤتم ذك
ــرية  ــنوات األخ ــاليم يف الس ــم اإلس ــة يف العال والصح

ــار. باختص
املصطلحــات: االجتهــاد، املجتهــد، الفتــوى، مجلــة 
الصحابــة،  النــص  املذهــب،  العدليــة،  األحــكام 
التابعــني،  العدليــة،  األحــكام  مجلــة  التابعــني، 

الســبعة الفقهــاء 

يف نهاية هذه الوحدة الطالب؛
يوضح نشاطات الفقه يف 

فرتة البداية.
يؤسس مفهوم الفقه للعصور 

القادمة
يوضح شروط و متطلبات 

الفقه 
يقّيم عالقة ما بني التغري 

االجتماعي والزام االجتهاد.
يقّيم االسباب اليت رافقت  

تكوين املذاهب الفقهّية.
يسلسل املزات الواضحة يف 

مذهب الفقه
يوضح بالنماذج املشاكل 

الفقهّية للمجتهدين و اجياد 
حلول لها.

 يدرك أهمية املذاهب يف حياة 
املسلمني الديني�ة.

 يف تاريخ الفقه 
يكون على دراية يف تطورات 

علم الفقه اجلديدة
فهم القضايا الراهنة اليت 

يمكن حلها مع مبادئ تراثن�ا 
الفقهي. 

1. االجتهاد و فرتة بداية الفقه
2. فرتة النيب محّمد 

3. فرتة الصحابة 
1.3 فرتة التابعني 

1.4 االجتهاد 
1.4.1 االجتهاد و موضوع 

االجتهاد
1.4.2 شروط االجتهاد
1.4.3 أهمّية االجتهاد 
2. فرتة تكون املذاهب 

2.2 مذاهب الفقه 
2.2.1 املذهب احلنفي 

2.2.2 املذهب المالكي 
2.2.3 املذهب الشافعي 

2.2.4 املذهب احلنبلي 
3. التطورات يف علم الفقه 

بعد خروج املذاهب 
3.1 تشريع الفقه

3.2 التطورات اجلديدة يف 
علم الفقه 

2. نشأة 
علم الفقه، 

وتطوره. 
واالجتهاد
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التوضيحات  املكتسبات املواضيع  الوحدة 
يف املكتســبات باإلضافــة إىل اجتهــادات النــيب محّمــد 
ــن  ــة ع ــاء أمثل ــيتم إعط ــّلم(، س ــه وس ــّل هللا علي )ص
أصولهــم.  وقانــون  التابعــني  الصحابــة  اجتهــادات 
ســيذكر أيضــا أنــه ليــس كل الصحابــة كانــوا يملكــون 

ــم. ــاد لوحده االجته
ــري  ــدات كافيةللتعب ــود مع ــرورة وج ــى ض ــد عل التأكي
احلــالل  أن  علــى  واألخكام.التأكيــد  الفتــوى  عــن 
واحلــرام ال يتغــري بتغــري الزمــان واملــكان. ولكن بســبب 
الطبيعــة املتغــرية للحيــاة االجتماعيــة، ســيتم التأكيد 
علــى أن االجتهــاد قــد خيتلــف حســب املــكان والزمــان 
والظــروف. كمــا ســيتم اإلشــارة إىل أن االجتهــاد ال 
ــاب  ــة للكت ــكام املفتوح ــع األح ــارض م ــن أن يتع يمك
عندمــا  لالجتهــاد  حاجــة  توجــد  ال  وأنــه  والســنة، 
ــوت  ــة بثب ــبات املتعّلق ــص. يف املكتس ــاك ن ــون هن يك
النــص مــع االختالفــات، اخلالفــات يف فهــم النــص،  
ــات يف  ــ�ة، والزناع ــد اإلجرائي ــى القواع ــات عل واخلالف
أســاليب احلكــم، وعــدم قــدرة املجتهــد للوصــول إىل 
بعــض األحاديــث. ســيتم ذكــر باختصار عــن اختالف 
هــذا  يف  األخــرى  املذاهــب  عــن  اجلعفــري  مذهــب 
اإلجــراء الطائفــي. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيتم إعطــاء 
معلومــات موجــزة عــن الزيدّيــة وســيتم ذكــر عالقتهــا 
ــة يف  ــون األئم ــيحكمون قان ــة. س ــع احلنفي ــة م الوثيق
ــّية  ــادر األساس ــة، واملص ــم اخلاص ــب بطريقته املذه
الــيت تســتن�د عليهــا املذاهــب. وســتقتصر علــى أمثلــة 
االجتهــادات القضائيــ�ة الــيت قدمهــا املجتهــدون علــى 
ــىن  ــو غ ــىن ه ــافعي. ان الغ ــي والش ــني احلنف يف املذهب
علــى  الرتكــّز  ســيتم  املكتســب؛  الفقهــي  املذهــب 
ــكان  ــان وامل ــث الزم ــن حي ــالم م ــة اإلس ــهيل جترب تس
ــريعي  ــل التش ــة للعم ــاء أمثل ــيتم إعط ــروف. س والظ
ــم اإلســاليم مثــل العمــل  الــذي يتــم تنفيــذه يف العال
اليــويم، خاصــة يف مجلــة األحــكام العدليــة. . ســيتم 
ــاد  ــول االقتص ــة ح ــدوات الدولي ــرات والن ــر املؤتم ذك
ــرية  ــنوات األخ ــاليم يف الس ــم اإلس ــة يف العال والصح

ــار. باختص
املصطلحــات: االجتهــاد، املجتهــد، الفتــوى، مجلــة 
الصحابــة،  النــص  املذهــب،  العدليــة،  األحــكام 
التابعــني،  العدليــة،  األحــكام  مجلــة  التابعــني، 

الســبعة الفقهــاء 

يف نهاية هذه الوحدة الطالب؛
يوضح نشاطات الفقه يف 

فرتة البداية.
يؤسس مفهوم الفقه للعصور 

القادمة
يوضح شروط و متطلبات 

الفقه 
يقّيم عالقة ما بني التغري 

االجتماعي والزام االجتهاد.
يقّيم االسباب اليت رافقت  

تكوين املذاهب الفقهّية.
يسلسل املزات الواضحة يف 

مذهب الفقه
يوضح بالنماذج املشاكل 

الفقهّية للمجتهدين و اجياد 
حلول لها.

 يدرك أهمية املذاهب يف حياة 
املسلمني الديني�ة.

 يف تاريخ الفقه 
يكون على دراية يف تطورات 

علم الفقه اجلديدة
فهم القضايا الراهنة اليت 

يمكن حلها مع مبادئ تراثن�ا 
الفقهي. 

1. االجتهاد و فرتة بداية الفقه
2. فرتة النيب محّمد 

3. فرتة الصحابة 
1.3 فرتة التابعني 

1.4 االجتهاد 
1.4.1 االجتهاد و موضوع 

االجتهاد
1.4.2 شروط االجتهاد
1.4.3 أهمّية االجتهاد 
2. فرتة تكون املذاهب 

2.2 مذاهب الفقه 
2.2.1 املذهب احلنفي 

2.2.2 املذهب المالكي 
2.2.3 املذهب الشافعي 

2.2.4 املذهب احلنبلي 
3. التطورات يف علم الفقه 

بعد خروج املذاهب 
3.1 تشريع الفقه

3.2 التطورات اجلديدة يف 
علم الفقه 

2. نشأة 
علم الفقه، 

وتطوره. 
واالجتهاد
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التوضيحات  املكتسبات  املواضيع  الوحدة 
سيتم تقديم األنشطة املتعّلقة باملفاهيم 

األساسّية يف الوحدة.
3. سيتم شرح أنواع األحكام يف املكتسبات 
)الفرض، الواجب، السنة، املباح، احلرام، 

املكروه واالنواع، املفاهيم املفسدة( مع 
أمثلة. باإلضافة إىل ذلك، سيتم حتويل 

مفهوم السنة إىل مفهوم املستحب، املنبوذ 
والنافلة.

6. وسيتم الكشف عن خارج األدّلة االربع 
دون إدخال التفاصيل.

املصطلحات: 
املكلف، االهلّية، احلكم، االكراه، الفرض، 

الواجب، السنة، املستحب، النافلة، املباح، 
احلرام، املكروه، املنبوذ، املفسد، العزيمة، 
الرخصة، االجماع، القياس، االستحسان، 

املصالح املرسلة، سد الذراع، االستصحاب، 
شر من قبلنا. 

يف نهاية هذه الوحدةعلى 
الطاّلب؛

توضيح الوضع املقتصر على 
االهلّية و شروط االهلّية

توضيح مفاهيم التكليف 
واحلكم 

يصنف األحكام املتعّلقة 
بأفعال املكلف 

يشرح شروط املسؤولية 
واملواقف اليت تزيل 

املسؤولية.
يفهم أنه قد يكون هناك 

أحكام مختلفة وفقا 
للضروريات.

يوضح األدّلة لعلم الفقه 
يفهم مبادئ أحكام الفقه من 

املصادر. 

1. االهلّية 
1.1 شروط االهلّية 

1.2 االوضاع اليت حتصر 
االهلّية 

2. احلكم
2.1 تاليف األحكام. افعال 

املكلفني
3. اجلوائز والرتاخيص

4. أحكام الفقه واالدلة 
4.1 األدّلة االصلية 

4.1.1 الكتاب 
4.1.2 السنة 

4.2 األدّلة الفرعية 
4.2.1 االجماع 
4.2.2 القياس 

4.2.3 اقوال الصحابة 
4.2.5 املصالح املرسلة 

4.2.6 العادات 
4.2.7 سد الذراع 

4.2.8 استصحاب 
4.2.9 شر من قابلنا 

3. األحكام 
الفقهّية 

ومصدرها
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التوضيحات  املكتسبات املواضيع الوحدة
وسيتم التعامل مع قضايا الوحدة بالزتامن مع األدّلة الفقهّية 

املتعّلقة باملسائل الفقهّية. كما سيتم ذكر آراء الطائفة الشافعية 
يف العبادة. سيتم ذكر خاصية مكتسب االذان كشعار يف الصالة. 
سيتم التأكيد على تشريع تاريخ وحكمة الصالة. اما يف مواضيع 

اركان و شروط الصالة يف املكتسبات؛ )الوضوء، الغسول والتيمم(؛ 
واجبات الصالة، السنن، املكروه واالوضاع اليت تفسد الصالة و و 

اركان التعديل؛ سجدة السهو والتالوة؛ االوقات املكروهة؛ املرض، 
السفر و يف االوضاع املعين�ة للنساء يف الصالة والطهارة بدون 

اخلوض يف التفاصيل سيتم توضيحها اجمع؛ و سيتم اعطاء األحكام 
الفقهّية خبصوص ترك الصالة. كذلك لن يذكر عن أداء الصالة 

يف الفرض والوجوب من )الرتاويح، التهجد، الضىح، االوابني، 
اخلسوف والكسوف و ما شابهها(. باإلضافة اىل مكتسبات الالحق 

واملدرك واملسبوق و مصطلحات صالة اجلمعة و أحكام الفقه سيتم 
توضيحها. ان الزكاة يف املكتسبات؛ تاريخ تشريعها )اسست يف 

املدين�ة و بعد ميجء ام من مكة املكرمة( سيتم التأكيد على واحد 
من حلول ملشكلة احلكمة والفقر. عالوة على ذلك، سيتم شرح 

األحكام املتعّلقة بمن يلزتمون بالزكاة بأمثلة من التاريخ اإلساليم. 
مفاهيم الصدقة واإلحسان، من يعطي الزكاة، الزكاة املمنوحة، الزكاة 

املراد منحها؛ كما سرتكز بإجياز على زكاة الشركات والسلع التجارية 
واملناجم والسلع االستهالكية الفاخرة. كما سيتم مناقشة تاريخ 
تشريع الصوم و مكتسبات صوم النيب يف مكة. كما سيتم اعطاء 

مكانة يف املكتسبات لرؤية الهالل، االمساك، االفطار، السحور، يوم 
االعتكاف و صدقة الفطر والفدية واحلادث و مصطلحات الكفارة 

و صوم النافلة والواجب والفرض. يف املكتسبات احلج، العمرة، 
البيت العتيق، االستالم، املطاف، الطواف، الوقفة، تكبري التشريك، 
سيتم االشارة عنه لفرتة وجزة و كذلك سيشار اىل احلج والعمرة . يف 
املكتسبات مع خدمات االضرحة سيتم التأكيد على انها كانت عبادة 

منذ النيب آدم )عليه الصالة والسالم( و على موصفات االضرحة 
والوكالة والذحب والصلوات والتكبريات و ان االضرحة هي من احدى 

السبل ملكافحة الفقر. سيتم التعامل مع مفهوم اجلهاد يف املكتسبات 
بكل أبعاده، ال يقتصر على احلرب، مع األخذ بعني االعتب�ار اتساع 

املعىن، وسيتم التأكيد على أن هذا املفهوم يتم استغالله اليوم ؛ 
فهي نوع من اجلهاد العيين والكايف. يف هذا السياق ستعطى املكانة 

للسري واملجاز واجلهد والدعوة والتبليغ واالرشاد واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر واالرتداد واالرهاب )البغي(. باإلضافة إىل ذلك، يف 
اإلسالم، يف سياق قانون احلرب واألخالق، مبادئ مثل عدم ملس كبار 

السن يف احلرب واألطفال والنساء واألشخاص الذين ال حيملون 
السالح واملساجد واملصلني، إلخ. و امثلة عن السيد عمر حتريره 

القدس والسلطان فاحت حتريره اسطنبول والبوسنة. 
املفاهيم واملصطلحات: الطهارة، االستنجاء، االسترباء، االستهزاء، 

احليض، النفاس، الالحق، املدرك، املسبوق، التشريع، الفدية، 
القضاء، الكفارة، النصيب، حول احلول، الصائمة، العشور، 

االمساك، االفطار، السحور، االستالم، املطاف، الشفط، الطواف، 
الوقفة، صالة اجلماعة، الهدي، الذحب، السري، املجاز، اجلهد، 

املجاهدة، الدعوة، االرشاد، االرتداد، البغي. 

يف نهاية هذه الوحدة 
يقوم الطاّلب بتوضيح 

حكمة تشريع الصالة 
و أحكام الفقه املتعّلقة 

باألذان. 
فرائض الصالة و 

أهميتها مع األدّلة 
الفقهّية األساسّية

توضيح األحكام الفقهّية 
املتعّلقة بالصالة

مصطلحات األحكام 
الفقهّية املتعّلقة 

باإلمامة والصالة مع 
اجلماعة 

أهمّية فريضة الزكاة 
مع األدّلة الفقهّية و 

أساسياتها 
توضيح األحكام 

واملصطلحات خبصوص 
الصدقة والزكاة 

فريضة الصوم و أهمّيت�ه 
باألدلة الفقهّية و 

أساسياتها
توضيح أحكام و 

مصطلحات الصوم 
التأسيس مع األدّلة 

الفقهّية أهمّية فريضة 
احلج

توضيح األحكام الفقهّية 
خبصوص العمرة واحلج
توضيح األحكام واالدلة 

املتعّلقة باألضرحة
توضيح األحكام 

واملصطلحات املتعّلقة 
بأساسيات اجلهاد

توضيح عبادة اجلهاد يف 
ضوء اآليات 

1. الصالة 
1.1 االذان 

1.2 الصالة و أهمّية 
الفرائض 

1.3 أحكام الصالة 
1.4 انواع الصالة 

1.5 الصالة مع 
اجلماعة واإلمامة 

2. الزكاة 
2.1 أهمّية فريضة 

الزكاة 
2.2 أحكام و 

مصطلحات فريضة 
الزكاة 

3. شهر رمضان 
والصوم 

3.1 أهمّية الصوم 
وفرائضه 

3.2 أحكام و 
مصطلحات الصوم

3.3 انواع الصوم 
4. احلج

4.2 أحكام واماكن 
ومصطلحات فريضة 

احلج والعمرة 
5. اضحية 

5.1 أهمّية االضحية 
ووجوبيت�ه

5.2 األحكام خبصوص 
االضحية 

6. اجلهاد 
6.1 أحكام و 

مصطلحات اجلهاد و 
أساسياته 

6.2 اجلهاد يف اآليات 
املكية واملدني�ة 

 .4
العبادات
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التوضيحات  املكتسبات املواضيع الوحدة
وسيتم التعامل مع قضايا الوحدة بالزتامن مع األدّلة الفقهّية 

املتعّلقة باملسائل الفقهّية. كما سيتم ذكر آراء الطائفة الشافعية 
يف العبادة. سيتم ذكر خاصية مكتسب االذان كشعار يف الصالة. 
سيتم التأكيد على تشريع تاريخ وحكمة الصالة. اما يف مواضيع 

اركان و شروط الصالة يف املكتسبات؛ )الوضوء، الغسول والتيمم(؛ 
واجبات الصالة، السنن، املكروه واالوضاع اليت تفسد الصالة و و 

اركان التعديل؛ سجدة السهو والتالوة؛ االوقات املكروهة؛ املرض، 
السفر و يف االوضاع املعين�ة للنساء يف الصالة والطهارة بدون 

اخلوض يف التفاصيل سيتم توضيحها اجمع؛ و سيتم اعطاء األحكام 
الفقهّية خبصوص ترك الصالة. كذلك لن يذكر عن أداء الصالة 

يف الفرض والوجوب من )الرتاويح، التهجد، الضىح، االوابني، 
اخلسوف والكسوف و ما شابهها(. باإلضافة اىل مكتسبات الالحق 

واملدرك واملسبوق و مصطلحات صالة اجلمعة و أحكام الفقه سيتم 
توضيحها. ان الزكاة يف املكتسبات؛ تاريخ تشريعها )اسست يف 

املدين�ة و بعد ميجء ام من مكة املكرمة( سيتم التأكيد على واحد 
من حلول ملشكلة احلكمة والفقر. عالوة على ذلك، سيتم شرح 

األحكام املتعّلقة بمن يلزتمون بالزكاة بأمثلة من التاريخ اإلساليم. 
مفاهيم الصدقة واإلحسان، من يعطي الزكاة، الزكاة املمنوحة، الزكاة 

املراد منحها؛ كما سرتكز بإجياز على زكاة الشركات والسلع التجارية 
واملناجم والسلع االستهالكية الفاخرة. كما سيتم مناقشة تاريخ 
تشريع الصوم و مكتسبات صوم النيب يف مكة. كما سيتم اعطاء 

مكانة يف املكتسبات لرؤية الهالل، االمساك، االفطار، السحور، يوم 
االعتكاف و صدقة الفطر والفدية واحلادث و مصطلحات الكفارة 

و صوم النافلة والواجب والفرض. يف املكتسبات احلج، العمرة، 
البيت العتيق، االستالم، املطاف، الطواف، الوقفة، تكبري التشريك، 
سيتم االشارة عنه لفرتة وجزة و كذلك سيشار اىل احلج والعمرة . يف 
املكتسبات مع خدمات االضرحة سيتم التأكيد على انها كانت عبادة 

منذ النيب آدم )عليه الصالة والسالم( و على موصفات االضرحة 
والوكالة والذحب والصلوات والتكبريات و ان االضرحة هي من احدى 

السبل ملكافحة الفقر. سيتم التعامل مع مفهوم اجلهاد يف املكتسبات 
بكل أبعاده، ال يقتصر على احلرب، مع األخذ بعني االعتب�ار اتساع 

املعىن، وسيتم التأكيد على أن هذا املفهوم يتم استغالله اليوم ؛ 
فهي نوع من اجلهاد العيين والكايف. يف هذا السياق ستعطى املكانة 

للسري واملجاز واجلهد والدعوة والتبليغ واالرشاد واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر واالرتداد واالرهاب )البغي(. باإلضافة إىل ذلك، يف 
اإلسالم، يف سياق قانون احلرب واألخالق، مبادئ مثل عدم ملس كبار 

السن يف احلرب واألطفال والنساء واألشخاص الذين ال حيملون 
السالح واملساجد واملصلني، إلخ. و امثلة عن السيد عمر حتريره 

القدس والسلطان فاحت حتريره اسطنبول والبوسنة. 
املفاهيم واملصطلحات: الطهارة، االستنجاء، االسترباء، االستهزاء، 

احليض، النفاس، الالحق، املدرك، املسبوق، التشريع، الفدية، 
القضاء، الكفارة، النصيب، حول احلول، الصائمة، العشور، 
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الوقفة، صالة اجلماعة، الهدي، الذحب، السري، املجاز، اجلهد، 

املجاهدة، الدعوة، االرشاد، االرتداد، البغي. 

يف نهاية هذه الوحدة 
يقوم الطاّلب بتوضيح 

حكمة تشريع الصالة 
و أحكام الفقه املتعّلقة 
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خبصوص العمرة واحلج
توضيح األحكام واالدلة 

املتعّلقة باألضرحة
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بأساسيات اجلهاد
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

يتم تن�اول موضوعات الوحدة مع مواضيع أصول الدين  •
مع األدّلة الفقهّية املتعّلقة جنب�ا إىل جنب.

كما خيصص حز بإجياز لنظرة املذهب الشافعي فيما  •
يتعلق بالعبادات.

يف هذه الفائدة سيتم التنويه بإجياز إىل أحكام اخلطبة  •
بغرض الزواج، وأحكام النكاح والشروط الواجبة املتعّلقة 

بالنكاح، و ويل العروس وحق الوالية، والكفؤ من األنساب، 
واملهر والصداق والطالق) الطالق باللفظ الصريح أو 

بالكناية عنه( والنفقة الواجبة واملحارم واملحرمات 
واألشقاء واألقارب بالرضاعة، وبنوك احلليب وأحكامها.

يف هذه الفائدة سنتن�اول أبعاد احلكمة والعلة املتعّلقة  •
بامللكية يف اإلسالم، ويف شأن الفائدة الربوّية« نظام 

البنوك« ويف شأن »الكسب احلالل« سنتكلم عن التجارة 
احلالل واملطعم الطّيب احلالل وسنتكلم عن العبث 

اجليين يف اخلصائص األصيلة وضررها على بعض أنواع 
الغذاء، وستعطى األمثلة عن األحاديث اليت حتث على 

جتنب مواضع الشبهات.
ستعطى معاين مفاهيم اجلريمة، اجلزاء واحلد والتعزير  •

والقصاص والدية والقذف.
سيتم تن�اول أبعاد احلكمة والعلة للتشريعات احلقوقية  •

اجلزائي�ة يف اإلسالم وما يتعلق باحلد والتعزير دون اخلوض 
يف تفاصيل عميقة.

سننوه للمبادئ األولية واملفاهيم مثل العدل، وبراءة  •
الذمة، والتبعية الشخصية اجلنائي�ة، ومبدأ تن�اسب اجلزاء 

مع اجلرم

مفاهيم ومصطلحات
النكاح، ويل الزوجة، الوالية، الكفؤ، املهر والصداق، الطالق، 

التفريق، النفقة، املحرمات واملحارم، الردع، القرض، 
الصرف، الربا، احلد، والتعزير، والقصاص والدية والقذف 

وبراءة الذمة.

بنهاية هذه الوحدة؛
يشرح الطلبة  •

أحكام الزواج والطالق 
ويدعمونها باألدلة 

الشرعية.
يشرح الطلبة أحكام  •

املرياث ويدعمونها باألدلة 
الشرعية.

يشرح الطلبة باآليات  •
واألحاديث احلكام 

املتعّلقة حبق التملك يف 
اإلسالم.

يشرح الطلبة  •
التنظيمات املتعّلقة 

باحلياة االقتصادّية يف 
اإلسالم.

يستوعب الطلبة  •
األولويات واملفاهيم 

األساسّية للقوانني 
اجلزائي�ة يف اإلسالم.

1. احلياة االجتماعية
1.1. احلياة األسرية 

وأحكامها
1.1.1. النكاح ) الزواج(

1.1.2. الطالق
1.1.3. املرياث

2. احلياة االقتصادّية
2.1. التملك

2.2. الكسب احلالل
2.3. العقود

2.4. القرض
2.5. الصرف

2.6. الفائدة الربوّية
2.7. البورصة

2.8. التأمني
2.9. التضخم

2.10. بيوع الغرر 
والتدليس

2.11. املضاربات 
املشبوهة بالبورصة

2.12. التالعب الوهيم 
باألسعار

3. القانون اجلزايئ يف 
اإلسالم

الوحدة 
اخلامسة

 .5
املعامالت 

والعقوبات 
يف اإلسالم



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

22

الربنامج التعلييّم لدروس علم التفسري.
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4. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم التفسري.

4.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس علم التفسري.

التفســر علــم مــن العلــوم حيــاول أن يوصــل مــراد اهلل مــن القــرآن املجيــد إىل معــدل إدراك البــرش املحــدود، إنــه العلــم 
الــذي يســتهدف تفهيــم القــرآن وبضــع التقنيــات والطــرق املتعّلقــة بذلــك، والتفســر أيضــا رافــد يغــذي العلــوم الدينّيــة 
األخــرى كونــه يقــدم التأويــل بالشــكل املنهجــي للقــرآن الكريــم، ومــن هــذا املنظــور، فقــد احتــل علــم التفســر مكانــا 

مميــزا بــن العلــوم التخصصيــة املتطــورة العاملــة يف جمــال فهــم واســتيعاب الديــن اإلســالمي.

ــّلم،  ــه وس ــّى اهلل علي ــي ص ــنة النب ــا ورد يف س ــا م ــة، أمهه ــة القرآني ــل الدالل ــل تأوي ــة ألج ــات رضوري ــاك لزومي وهن
والطريقــة التــي فهــم هبــا صحابــة الرســول القــرآن، وإدراك الظــروف التارخيّيــة يف فــرتة نــزول الوحــي، ومعرفــة خصائص 
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4.2. أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم التفسري.

ينبغــي خلــق الدعــم يف موضــوع درس التفســر ومكتســباته، بالتأثــرات املوجهــة نحــو؛ مبــدأ التعامــل الشــامل مــع 
الكيــان الــكيّل القــرآن الكريــم، وتطويــر املنظــور املحــوري املركــزي للقــرآن.

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

ينبغــي االنتفــاع باملعطيــات التــي متدنــا هبــا ســنة النبــي الكريــم، وطريقــة فهــم صحابتــه رضــوان اهلل عليهــم للقــرآن 
ــانية  ــوم اإلنس ــة والعل ــة العربّي ــص الّلغ ــزات وخصائ ــي، وممي ــّزل الوح ــرتة تن ــة بف ــة املحيط ــروف التارخيّي ــم، والظ الكري

ــل ملوضوعــات القــرآن األساســّية يف دروس التفســر. ألجــل التمكــن مــن التفهــم األمث

ــب  ــم بحس ــرآن الكري ــل الق ــى تأوي ــذ ع ــدى التالمي ــة ل ــدرة املوجه ــاءة والق ــق الكف ــم خل ــر، يت ــص التفس يف حص
مســتواهم، ومتكينهــم مــن إفــادة قدراهتــم بــام تراكــم مــن التفاســر التقليديــة مثــل )تفســر اإلمــام الطــري، تفســر ابــن 
ــرازي، وتفســر القرطبــي، وتفســر األلــويس، وتفســر اجلاللــن،  كثــر، وتفســر الزخمــرشي، تفســر اإلمــام الفخــر ال
ــادر  ــع واملص ــم باملراج ــة وتعريفه ــم بالرعاي ــوب توليه ــع وج ــر(، م ــوة التفاس ــاب صف ــرآن، وكت ــالل الق ــاب يف ظ وكت

ــّية. ــرية األساس التفس

يقــوم التالميــذ أوال باألنشــطة املوجهــة نحــو معــاين مفــردات اآليــات/ أوالســور القرآنيــة حتــت إرشاف املعلــم، ثــم 
بعدهــا تنبغــي املشــاركة بالتعليــق والتأويــل، قبــل أنشــطة الــدرس ينبغــي أن يطلــب مــن التالميــذ عمــل أوراق بحــث 

متعلقــة باآليات/أوالســور موضــوع الدراســة مــن تفاســر متنوعــة.

ويتم حتضر كتاب الدرس أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل: 

عدد الوحدات يف كتاب التفسري

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات
 يف الكتاب

عنوان الدرس

cm X 27.5 cm 19.5 10 دروس التفسري للصف احلادي عشر 11

العدد األعى للوحدات حمدد يف األعى. الكتب التحضرية/ الكتب املساعدة يمكن أن تتضمن عدد أقل من الوحدات.
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4.3 وحدات الربنامج التعلييّم لدروس علم التفسري وعدد مكتسباتها وفرتاتها الزمنّي�ة.
النسية املئوية 

لساعات الدرس
ساعات 
الدرس

عدد الفوائد وحدات الكتاب

13,88 10 8 األرضية التاريخّية للنص القرآين .1
19,44 14 7 علم التفسري و مفاهيمه .2

16,66 12 7 تاريخ علم التفسري .3
19,44 14 7 فهم معىن السياق القرآين والتعليق عليه .4

30,55 22 3 تفسري نماذج من القرآن الكريم .5
100 72 32 اإلجمايل
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة 1
• سيتم ختصيص حز لتعريفات 

القرآن الكريم أثن�اء اشتغالنا على 
الفوائد.

• سيتم ذكر أشكال هبوط الويح 
على نبّين�ا الكريم محّمد ملسو هيلع هللا ىلص ضمن 

اشتغالنا على الفوائد.
• سيتم التطرق يف عجالة عن عملية 

جمع القرآن واستنساخه وضبطه 
بالعالمات اإلعرابي�ة والتنقيط 

ضمن اشتغالنا على الفوائد.
• إضافة لذلك، سيتم الرتكّز على 

ثبوت القرآن وحفظه؛ يف هذا اإلطار 
سنذكر عرض النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص 

للقرآن على جبريل، وقراءة القرآن يف 
الصالة، وإنماء الذاكرة، وطرقا مثل 

املقابلة واملناظرة.

• سيتم االستفادة من نصوص 
تفسريية متنوعة بداية من 

التفاسري الكالسيكية عند التعقيب 
على شرح اآليات وأثن�اء كتابتها 

باملنت العريب ضمن اشتغالنا على 
الفوائد رقم 6 و 7 و 8.

• املفاهيم :
الويح، التفسري، التدبر، أسباب 

الزنول، اإلنزال، التنزيل، العرض، 
املقابلة

يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
التالميذ؛

• أن يشرحوا أسماء القرآن الكريم.
• أن يصلوا ملفهوم الغاية من الرسالة 

وتزنل القرآن على الرسول 

• أن يشرحوا خصائص البيئ�ة اليت 
أويح فيها القرآن

• أن يوضحوا ما تعلموه عن الفرتة اليت 
تزنل الويح 

• أن يوضحوا ما تعلموه عن فرتة كتابة 
الويح وحفظه وجمع القرآن.

• أن يقيموا التفاسري املعطاة حول 
سورة الفاحتة 

• أن يقيموا التفاسري املعطاة حول 
اآليات من 1إىل 5 من سورة البقرة 

• أن يقيموا التفاسري املعطاة حول 
اآليات من 1إىل 5 من سورة العلق 

1. القرآن الكريم والغاية من 
الرسالة وتزنل الويح

2. البيئ�ة اليت نزل فيها القرآن

3. الفرتة اليت تزنل فيها الويح

4. كتابة الويح وحفظه

5. من التفسري إىل التدبر

5.1. سورة الفاحتة وتفسريها

5.2. اآليات من 1إىل 5 من سورة 
البقرة وتفسريها

5.3. اآليات من 1إىل 5 من سورة 
العلق وتفسريها

تاريخ 
القرآن 
الكريم
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الويح، التفسري، التدبر، أسباب 

الزنول، اإلنزال، التنزيل، العرض، 
املقابلة

يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
التالميذ؛

• أن يشرحوا أسماء القرآن الكريم.
• أن يصلوا ملفهوم الغاية من الرسالة 

وتزنل القرآن على الرسول 

• أن يشرحوا خصائص البيئ�ة اليت 
أويح فيها القرآن

• أن يوضحوا ما تعلموه عن الفرتة اليت 
تزنل الويح 

• أن يوضحوا ما تعلموه عن فرتة كتابة 
الويح وحفظه وجمع القرآن.

• أن يقيموا التفاسري املعطاة حول 
سورة الفاحتة 

• أن يقيموا التفاسري املعطاة حول 
اآليات من 1إىل 5 من سورة البقرة 

• أن يقيموا التفاسري املعطاة حول 
اآليات من 1إىل 5 من سورة العلق 

1. القرآن الكريم والغاية من 
الرسالة وتزنل الويح

2. البيئ�ة اليت نزل فيها القرآن

3. الفرتة اليت تزنل فيها الويح

4. كتابة الويح وحفظه

5. من التفسري إىل التدبر

5.1. سورة الفاحتة وتفسريها

5.2. اآليات من 1إىل 5 من سورة 
البقرة وتفسريها

5.3. اآليات من 1إىل 5 من سورة 
العلق وتفسريها

تاريخ 
القرآن 
الكريم

ثانويات األناضول لألئمة واخلطباء: دروس العلوم اإلسالمية / دليل املعلم 

27

5 . الوحدة اخلامسة 4. الوحدة الرابعة 3. الوحدة الثالثة 2.الوحدة الثاني�ة 1. الوحدة األوىل

نماذج نصية لتفسري 
القرآن

معاين القرآن وتأويله تاريخ علم التفسري علم التفسري ومفاهيمه األرضية التاريخّية 
للنص القرآين

1. نماذج نصية لتفسري 
القرآن

1.1. هللا عّز وجّل
1.2. اإلنسان

1.3. النبوة
1.4. احلياة لدني�ا
1.5. الدار اآلخرة

2. نصوص قرآني�ة 
مفسرة بالعربي�ة

2.1. سورة العصر
2.2. سورة الكافرون

2.3.سورة اإلسراء 
اآليات من 23 إىل 39

2.4. سورة املؤمنون 
اآليات من 1 إىل 11
3. من التفسري إىل 

التدبر
3.1. سورة الفلق 

وتفسريها
3.2. سورة الناس 

وتفسريها

1. معاين القرآن وتأويله
2. املبادئ األساسّية 

ألساليب املعان 
والتأويل

2.1. الوقوف على 
اللسان العريب

2.2. تفسري القرآن 
بالقرآن

2.3. تفسري القرآن 
باحلديث

2.4. تفسري القرآن 
بآراء الصحابة 

والتابعني
2.5. مراعاة بيئ�ة نزول 

القرآن
2.6. االستفادة من 

املعطيات العلمّية
3. من التفسري إىل 

التدبر
3.1 سورة النصر 

وتفسريها
3.2. سورة املسد 

وتفسريها
3.3 اآليات من 21-

24 من سورة احلشر 
وتفسريها

1. العصر األول 
للتفسري

1.1. التفسري على عهد 
النيب عليه الصالة 

والسالم
1.2. التفسري على عهد 

الصحابة
1.3. التفسري على عهد 

التابعني
2. عصر التدوين 

والتطورات الالحقة له
3. دراسات التفسري 

باللغة الرتكّية
4. من التفسري إىل 

التدبر
4.1. سورة الماعون 

وتفسريها
4.2. سورة الكوثر 

وتفسريها
4.3. اآليتني من سورة 

البقرة 286-285 
وتفسريهما

1.علم التفسري تعريفه وغايت�ه
2. املفاهيم األساسّية لعلم 

التفسري
2.1. التفسري
2.2. التأويل

2.3. معاين الكلمات والرتجمة
3. املصطلحات والعلوم 

األخرى املتعّلقة بعلم التفسري
3.1. السور املكية واملدني�ة

3.2. أسباب الزنول
3.3. الناسخ واملنسوخ
3.4. املحكم واملتشابه

3.5. غريب القرآن
3.6. إعجاز القرآن

3.7. األشباه والنظائر
3.8. احلرف املقطعة

3.9. ضرب األمثال يف القرآن
3.10. القصص القرآين
3.11. التعابري املجازية 

واالستعارات
4. من التفسري إىل التدبر

4.1. سورة الفيل و تفسريها
4.2. سورة قريش وتفسريها
4.3. اآليات من 10-12 من 

سورة احلجرات وتفسريها

1. القرآن الكريم 
والغاية من 

الرسالة وتزنل 
الويح

2. البيئ�ة اليت 
نزل فيها القرآن

3. الفرتة اليت 
تزنل فيها الويح
4. كتابة الويح 

وحفظه
5. من التفسري 

إىل التدبر
5.1 سورة 

الفاحتة 
وتفسريها

5.2 اآليات من 
1إىل 5 من سورة 
البقرة وتفسريها
5.3 اآليات من 

1إىل 5 من سورة 
العلق وتفسريها
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة
• يف نهاية الوحدة سيتم تعريف 

الطلبة بإجياز على خمسة تفاسري 
على األقل مرتجمة للغة الرتكّية
• سيتم اكتساب الطاّلب بدون 

الّدخول يف التفاصيل القدرة 
على التفريق بني تفسري الدراية 

وتفسري الرواية يف عصر التدوين 
أثن�اء اشتغالهم على فوائد الدرس
• سيتم ذكر اآلثار املهمة عن هذا 

العصر بإجياز
• سيتم إعطاء نماذج من اآلثار 

واملفسرين لألعمال التفسري 
باللغة الرتكّية مثل املعايل ملحمد 

حمدي يازر، وعمر نصويح بيلمن، 
وجالل يلدريم، أثن�اء اشتغال 

الطاّلب على فوائد الدرس.
• سيتم التقييم بإجياز ملصادر 

التفاسري العربي�ة اليت كتبها 
مفسرون أتراك وأعمالهم 

)اإلمام الماتوريدي، واإلمام 
الزمخشري،وشيخ اإلسالم 

أبوالسعود أفندي، وإسماعيل 
حقي بورصوي( 

يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
التالميذ

1. أن يعطوا أمثلة لتفسري القرآن 
من لسان النيب صّلى هللا عليه 

وسّلم
2. يستطيع الطاّلب إيضاح 

خصائص محاوالت التفسري يف 
عهد الصحابة والتابعني

3. يستطيع الطاّلب التصنيف 
حبسب خصائص الدراسات 

املعمولة املتعّلقة بعلم التفسري يف 
عصر التدوين وما بعده.

4. يستطيع الطاّلب أن يدركوا 
مدى محاوالت التفسري الرتكّية 

الستخراج معاين القرآن الكريم
5. يستطيع الطاّلب تقييم 

التفاسري املعطاة لسورة الماعون
يستطيع الطاّلب تقييم التفاسري 

املعطاة لسورة. الكوثر
يستطيع الطاّلب تقييم التفاسري 

املعطاة لآليتني من سورة البقرة 
285-

1. العصر األول للتفسري
1.1. التفسري على عهد النيب عليه 

الصالة والسالم
1.2. التفسري على عهد الصحابة
1.3. التفسري على عهد التابعني

2. عصر التدوين والتطورات 
الالحقة له

3. دراسات التفسري باللغة 
الرتكّية

4. من التفسري إىل التدبر
4.1. سورة الماعون وتفسريها

4.2. سورة الكوثر وتفسريها
4.3. اآليتني من سورة البقرة 

285-286 وتفسريهما

3. تاريخ علم 
التفسري



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

28

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة
• يف نهاية الوحدة سيتم تعريف 

الطلبة بإجياز على خمسة تفاسري 
على األقل مرتجمة للغة الرتكّية
• سيتم اكتساب الطاّلب بدون 

الّدخول يف التفاصيل القدرة 
على التفريق بني تفسري الدراية 

وتفسري الرواية يف عصر التدوين 
أثن�اء اشتغالهم على فوائد الدرس
• سيتم ذكر اآلثار املهمة عن هذا 

العصر بإجياز
• سيتم إعطاء نماذج من اآلثار 

واملفسرين لألعمال التفسري 
باللغة الرتكّية مثل املعايل ملحمد 

حمدي يازر، وعمر نصويح بيلمن، 
وجالل يلدريم، أثن�اء اشتغال 

الطاّلب على فوائد الدرس.
• سيتم التقييم بإجياز ملصادر 

التفاسري العربي�ة اليت كتبها 
مفسرون أتراك وأعمالهم 

)اإلمام الماتوريدي، واإلمام 
الزمخشري،وشيخ اإلسالم 

أبوالسعود أفندي، وإسماعيل 
حقي بورصوي( 

يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
التالميذ

1. أن يعطوا أمثلة لتفسري القرآن 
من لسان النيب صّلى هللا عليه 

وسّلم
2. يستطيع الطاّلب إيضاح 

خصائص محاوالت التفسري يف 
عهد الصحابة والتابعني

3. يستطيع الطاّلب التصنيف 
حبسب خصائص الدراسات 

املعمولة املتعّلقة بعلم التفسري يف 
عصر التدوين وما بعده.

4. يستطيع الطاّلب أن يدركوا 
مدى محاوالت التفسري الرتكّية 

الستخراج معاين القرآن الكريم
5. يستطيع الطاّلب تقييم 

التفاسري املعطاة لسورة الماعون
يستطيع الطاّلب تقييم التفاسري 

املعطاة لسورة. الكوثر
يستطيع الطاّلب تقييم التفاسري 

املعطاة لآليتني من سورة البقرة 
285-

1. العصر األول للتفسري
1.1. التفسري على عهد النيب عليه 

الصالة والسالم
1.2. التفسري على عهد الصحابة
1.3. التفسري على عهد التابعني

2. عصر التدوين والتطورات 
الالحقة له

3. دراسات التفسري باللغة 
الرتكّية

4. من التفسري إىل التدبر
4.1. سورة الماعون وتفسريها

4.2. سورة الكوثر وتفسريها
4.3. اآليتني من سورة البقرة 

285-286 وتفسريهما

3. تاريخ علم 
التفسري
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

• سيتم االستفادة 
من نصوص تفسريية 

متنوعة بداية من 
التفاسري الكالسيكية 

عند التعقيب على 
شرح اآليات وأثن�اء 

كتابتها باملنت العريب 
ضمن اشتغالنا على 

الفوائد رقم 5 و 6 و 7 
• مفاهيم

السنة، احلديث، 
الصرف، النحو، 

البالغة، سبب الزنول

يف نهاية هذه الوحدة يستطيع الطاّلب 
الوصول إىل استيعاب أهمية معاين القرآن 

وتأويله 
ويستطيعون توضيح املبادئ األساسّية 

وأساليب معاين القرآن الكريم وتأويله
يستطيع الطاّلب معرفة أسباب نزول 

اآليات وأحاديثها وموقعها من معاين 
القرآن الكريم

يمز الطاّلب دور الصحابة والتابعني يف 
معاين القرآن وتأويله

تقييم التفاسري املعطاة حول سورة النصر
تقييم التفاسري املعطاة حول سورة املسد

تقييم التفاسري املعطاة حول آليات من 
21-24 من سورة احلشر

1. معاين القرآن وتأويله
2. املبادئ األساسّية ألساليب املعان والتأويل

2.1. الوقوف على اللسان العريب
2.2. تفسري القرآن بالقرآن

2.3. تفسري القرآن باحلديث
2.4. تفسري القرآن بآراء الصحابة والتابعني

2.5. مراعاة بيئ�ة نزول القرآن
2.6. االستفادة من املعطيات العلمّية

3. من التفسري إىل التدبر
3.1 سورة النصر وتفسريها

3.2. سورة املسد وتفسريها
3.3 اآليات من 21-24 من سورة احلشر 

وتفسريها

 .4
معاين 

وتأويل 
القرآن 
الكريم

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة
• سيستفيد الطاّلب يف موضوع » هللا عّز وجّل« من 

سورة اإلخالص واآلية 255 من سورة البقرة
• يف موضوع اإلنسان من اآيات من 6-14سورة 

اإلنفطار، واآليات -15 16 سورة الفجر
• يف موضوع النبوة من اآليات من سورة النساء 164 - 

165، وسورة النحل اآلية 36
• يف موضوع »احلياة الدني�ا » من سورة األنعام اآلية 32 

وسورة املؤمنون اآلية 37 ومن سورة القصص اآلية 60
• يف موضوع »الدار اآلخرة« من سورة األعرااف من 

6-9 و من سورة يــس من 81-78 
• سيختار الطلبة النماذج النصية املناسبة بمستوى 
الطالب الدرايس من التفاسري النصوص التفسريية 

بالّلغة العربّي�ة املسماة كما يلي ) الطربي، ابن كثري، 
الفخر الرازي، اإلمام القرطيب، الزمخشري، األلويس، 

اجلاللني، وصفوة التفاسري( أثن�اء اشتغالهم على فوائد 
الدرس

• سيتم االستفادة من نصوص تفسريية متنوعة بداية 
من التفاسري الكالسيكية عند التعقيب على شرح 

اآليات وأثن�اء كتابتها باملنت العريب ضمن اشتغالنا على 
الفوائد 

•يف نهاية هذه الوحدة 
سيشرح التالميذ

 املواضيع الرئيسّية يف 
اآليات القرآني�ة.

ويقرؤون ويفسرون 
متون التفاسري املكتوبة 

بالّلغة العربّي�ة

• تقييم التفاسري املعطاة 
حول سورة الفلق 

والناس

1. نماذج نصية لتفسري 
القرآن

1.1. هللا عّز وجّل
1.2. اإلنسان

1.3. النبوة
1.4. احلياة لدني�ا
1.5. الدار اآلخرة

2. نصوص قرآني�ة مفسرة 
بالعربي�ة

2.1. سورة العصر
2.2. سورة الكافرون

2.3. سورة اإلسراء اآليات 
من 23 إىل 39

2.4. سورة املؤمنون 
اآليات من إىل 11 

3. من التفسري إىل التدبر
3.1. سورة الفلق 

وتفسريها
3.2. سورة الناس 

وتفسريها

5. معاين 
وتأويل القرآن 

الكريم
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الربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان.

برنامج تعليم دروس تاريخ االديان
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الربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان.

برنامج تعليم دروس تاريخ االديان
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تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان.

5.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان.

مــن األمهيــة بمــكان، أن نمتلــك معرفــة وافيــة عــن األديــان األخــرى يف ظــل تســارع التفاعــل بــن الثقافــات يف وقتنــا 
احلــارض، فــإن الذيــن يقدمــون اخلدمــة الدينّيــة حيتاجــون إىل معرفــة األديــان الرئيســّية التــي متــارس يف العــامل كإضافــة إىل 

ثقافتهــم العاّمــة، ولعــل أجــدى الــّدروس وأنفعهــا لتلبيــة هــذا االحتيــاج، هــي دروس تاريــخ األديــان.

فــدروس تاريــخ األديــان تقــع موقــع األمهيــة للعاملــن بالدعــوة والوظائــف الدينّيــة كــام أهنــا جــزء مهــم مــن الثقافــة 
العاّمــة، وحيــث زادت يف يومنــا هــذا إمكانــات التواصــل واالتصــال فقــد زادت أيضــا احتــامالت التالقــي واملواجهــة بــن 
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ــم  ــة للتعلي ــداف العاّم ــم 1739 واأله ــّي رق ــايس الرتك ــم األس ــون التعلي ــع قان ــيا م ــر متامش ــم يس ــرآن الكري ــر الق تفس

الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف استيعاب الطلبة ألمهية دروس علم تاريخ األديان، •

تستهدف امتالك املعرفة حول مفهوم الدين واألديان املتعددة، •

تستهدف إدراك مفهوم موقع اإلسالم وأمهيته بن األديان األخرى، •

تستهدف تصنيف األديان بحسب مناطق جغرافيا ظهورها وانتشارها، •

تســتهدف التعــرف عــى األديــان بحســب مالحمهــا الرئيســّية ) عقيدهتــا، عباداهتــا، تعاليمهــا األخالقيــة، رموزهــا  •
وأيقوناهتــا ونحــوه(

تستهدف التعرف عى األديان املوجودة يف تركيا وعى املجموعات الدينّية فيها، •

ــات  • ــبي الديان ــع منتس ــش م ــارات التعاي ــاب مه ــليم واكتس ــل الس ــة والتواص ــالت الصحي ــة الص ــتهدف إقام تس
ــة، املختلف
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تستهدف التعرف عى التيارات الدينّية املسيئة ومفاهيمها، •

5.2. أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان.

ــر(  ــة للظواه ــة ) دارس ــة واعي ــة فينومينولوجي ــر منهجي ــخ األديان،،ع ــم تاري ــد دروس عل ــوع وفوائ ــوم موض 1. يق
ــان، بتفعيــل األنشــطة الداعمــة لتدريــس املعلومــات األساســّية عــن  ــة لألدي ومــن خــالل تعريفهــم عــى املالمــح العاّم

ــرى. ــان األخ األدي

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

ــن كأســاس يف دراســتها  ــدى كل دي ــان وتشــتغل متخــذة النصــوص املعتمــدة ل ــخ األدي ــم تاري 3. تعتمــد دروس عل
ــان  لألدي

٤. ويتم حتضر كتاب الدرس أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل: 

عدد الوحدات يف كتاب تاريخ األديان

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 10 دروس التفسري للصف الثاين عشر 12

العدد األعى للوحدات حمدد يف األعى. الكتب التحضرية/ الكتب املساعدة يمكن أن تتضمن عدد أقل من الوحدات.

الربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان

3.1 وحدات الربنامج التعلييّم لدروس علم تاريخ األديان وعدد مكتسباتها وفرتاتها الزمنّي�ة.
النسية املئوية 

لساعات الدرس
ساعات 
الدرس

عدد الفوائد وحدات الكتاب

16,66 12 7 مدخل إىل علم تاريخ األديان .1

16,66 12 5 دين اإلسالم .2

22,22 16 8 اليهودية واملسيحية .3

22,22 16 12 ديانات بالد فارس والصني والهند .4

22,22 16 4 بعض املجموعات الدينّي�ة املوجودة يف تركيا .5

100 72 36 اإلجمايل
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5 . الوحدة 
اخلامسة 4. الوحدة الرابعة 3. الوحدة الثالثة 2.الوحدة الثاني�ة 1. الوحدة 

األوىل
بعض املجموعات 

الدينّي�ة املوجودة يف 
تركيا

ديانات بالد فارس والصني والهند اليهودية 
واملسيحية دين اإلسالم مدخل إىل علم 

تاريخ األديان

• الكنيسة األرمني�ة
• الكنيسة السرياني�ة

•بطريركية الروم 
األرثوذكس يف فنار
•الكنيسة الرتكّية 

األرثوذكسية
•احلاخامية املوسوية 

العظىم
• الطائفة األيزيدية 

• شهود يهوه
• الطائفة البهائي�ة

•األنشطة التبشريية 
يف تركيا

• التي�ارات الدينّي�ة 
اجلديدة

1. الهندوسّية
1.1 اخللفية التاريخّية للديانة 

الهندوسّية
1.2 عقيدة الهندوس وطقوسهم 

وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة
2. البوذّية

2.1 اخللفية التاريخّية للديانة البوذّية
2.2 عقيدة البوذيني وطقوسهم 

وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة
3. السيخية

3.1 اخللفية التاريخّية للديانة السيخية
3.2 عقيدة السيخ وطقوسهم 

وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة
4. الكونفوشيوسية

4.1 اخللفية التاريخّية للديانة 
الكونفوشيوسية

4.2 العقيدة الكونفوشيوسية 
وطقوسها وشعائرها ورموزها وأماكنها 

املقدسة
5. الطائفة الطاوية

5.1 اخللفية التاريخّية للطائفة الطاوية
5.2 عقيدة الطائفة الطاوية وطقوسها 

وشعائرها ورموزها وأماكنها املقدسة

6. املجوسية
6.1 اخللفية التاريخّية للديانة املجوسية

6.2 عقيدة املجوس وطقوسهم 
وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة

1. الديانة اليهودية 
1.1 اخللفية 

التاريخّية للديانة 
اليهودية

1.2 أركان العقيدة 
اليهودية

1.3 طقوس 
وشعائر الديانة 

اليهودية ورموزها 
وأماكنها املقدسة

2. الديانة املسيحية 
2.1 اخللفية 

التاريخّية للديانة 
املسيحية

2.2 أركان العقيدة 
املسيحية

2.3 طقوس 
وشعائر الديانة 

املسيحية ورموزها 
وأماكنها املقدسة

• اخللفية 
التاريخّية للدين 

اإلساليم
• أركان عقيدة 

الدين اإلساليم
•العبادات يف 

اإلسالم
• القيم األخالقية 

يف اإلسالم
• نظرة اإلسالم 

للديانات األخرى

• تعريف الدين
• الدين كبني�ة 

اجتماعية
• موقع الدين 

وأهميت�ه يف حياة 
اإلنسان

•تعريف علم 
تاريخ األديان 

وموضوعه 
وطرائقه

• املصادر 
الرئيسّية لعلم 

تاريخ األديان
• أهمية تدريس 
األديان املختلفة 

عند اإلسالم
• االنتشار 

اجلغرايف لألديان 
املختلفة
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االيضاحات  املكتسبات املواضيع الوحدة

• سيتم ذكر التفاسري املتعددة ملفهوم الدين الوارد يف 
السياق القرآين، وسيخصص حز لتعريفات علماء 

الدين وتعريفات التخصصات األخرى، خالل اشتغال 
التالميذ على الفائدة األوىل الدرس.

 • سيتم ختصيص حز لبعض املصادر واملراجع 
الرئيسّية لعلم تاريخ األديان مثل البريوين، 

والشهرستاين، واإلمام ابن حزم وكذلك بعض أشكال 
اآلثار العائدة للعصر العثماين مثل كتاب« تاريخ 

األديان«، وسنذكر مصطلحات مثل » امِللل والِنحل 
» وكذلك سننوه بإجياز لبعض الدراسات اخلاصة 

باألديان يف الغرب، خالل اشتغال التالميذ على فائدة 
الدرس.

• سنمر بالذكر على أهمية تاريخ األديان عرب تفهيم 
الداللة الصحيحة املتعّلقة بأهل الكتاب الواردة يف 

القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف، خالل 
اشتغال التالميذ على فائدة الدرس.

• وسنضع على اخلريطة مناطق ظهور األديان 
ومساحة انتشارها، خالل اشتغال التالميذ على فائدة 

الدرس.
مفاهيم ومصطلحات

الدين، تاريخ األديان، أهل الكتاب، امِللل، الِنحل

• بنهاية هذه الوحدة؛
• سيتمكن التالميذ من 

مقابلة وجهات النظر املختلفة 
املتعّلقة بتعريف الدين.
• سيتمكن التالميذ من 

شرح مفهوم الدين من ناحية 
العناصر املكونة ألصل الدين

• سيمز التالميذ أهمية الدين 
بالنسبة حلياة اإلنسان
• سيستوعب التالميذ 

تعريف علم تاريخ األديان 
وموضوعه وطرائقه.

• سيتعرف التالميذ على 
املصادر واملراجع األساسّية 

لعلم تاريخ األديان
• سيمزون دور من يملكون 

املعرفة عن األديان يف املفهوم 
اإلساليم 

• سيستطيعون شرح أماكن 
ظهور األديان ونطاق انتشارها

• تعريف الدين
• الدين كبني�ة 

اجتماعية
• موقع الدين 

وأهميت�ه يف حياة 
اإلنسان

•تعريف علم تاريخ 
األديان 

وموضوعه وطرائقه
• املصادر الرئيسّية 
لعلم تاريخ األديان

• أهمية تدريس 
األديان املختلفة 

عند اإلسالم
• االنتشار اجلغرايف 

لألديان املختلفة

مدخل إىل 
علم تاريخ 

األديان
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والشهرستاين، واإلمام ابن حزم وكذلك بعض أشكال 
اآلثار العائدة للعصر العثماين مثل كتاب« تاريخ 

األديان«، وسنذكر مصطلحات مثل » امِللل والِنحل 
» وكذلك سننوه بإجياز لبعض الدراسات اخلاصة 

باألديان يف الغرب، خالل اشتغال التالميذ على فائدة 
الدرس.

• سنمر بالذكر على أهمية تاريخ األديان عرب تفهيم 
الداللة الصحيحة املتعّلقة بأهل الكتاب الواردة يف 

القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف، خالل 
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ومساحة انتشارها، خالل اشتغال التالميذ على فائدة 

الدرس.
مفاهيم ومصطلحات

الدين، تاريخ األديان، أهل الكتاب، امِللل، الِنحل

• بنهاية هذه الوحدة؛
• سيتمكن التالميذ من 

مقابلة وجهات النظر املختلفة 
املتعّلقة بتعريف الدين.
• سيتمكن التالميذ من 

شرح مفهوم الدين من ناحية 
العناصر املكونة ألصل الدين

• سيمز التالميذ أهمية الدين 
بالنسبة حلياة اإلنسان
• سيستوعب التالميذ 

تعريف علم تاريخ األديان 
وموضوعه وطرائقه.

• سيتعرف التالميذ على 
املصادر واملراجع األساسّية 

لعلم تاريخ األديان
• سيمزون دور من يملكون 

املعرفة عن األديان يف املفهوم 
اإلساليم 

• سيستطيعون شرح أماكن 
ظهور األديان ونطاق انتشارها

• تعريف الدين
• الدين كبني�ة 

اجتماعية
• موقع الدين 

وأهميت�ه يف حياة 
اإلنسان

•تعريف علم تاريخ 
األديان 

وموضوعه وطرائقه
• املصادر الرئيسّية 
لعلم تاريخ األديان

• أهمية تدريس 
األديان املختلفة 

عند اإلسالم
• االنتشار اجلغرايف 

لألديان املختلفة

مدخل إىل 
علم تاريخ 

األديان
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• خالل اشتغال التالميذ على هذه الفائدة، سرنكز على كون رسالة اإلسالم 

وعقيدته هي العامل املشرتك بني كل الرسل واألنبي�اء بداية من آدم عليه 
السالم وحىت نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم، وسنوضح فوق اخلريطة 

موضع ظهور اإلسالم ومساحة انتشار دعوته املباركة.
• خالل اشتغال التالميذ على هذه الفائدة، سنتوقف فقط عند األركان 

األساسّية للعقيدة اإلسالمية، غري أنن�ا لن خنوض يف التفاصيل، إضافة لذلك 
فسيتم ذكر مفاهيم الكتاب السماوي والنيب املرسل يف الدين اإلساليم، 
وسيتحدد بدقة موضع القرآن والسنة النبوية يف خلق املعتقد اإلساليم.

• خالل اشتغال التالميذ على هذه الفائدة، سرنسم احلدود العاّمة للعبادات، 
فقط العبادات الرئيسّية. 

• خالل اشتغال التالميذ على الفائدة اخلامسة، سيعطى بالتفصيل ما خيص 
نظرة اإلسالم لليهودية واملسيحية، لكن ستذكر وجهة نظر اإلسالم حنواألديان 

األخرى بدون تفصيل، باإلضافة إىل أن تن�اول موضوع موقف اإلسالم من 
األديان األخرى سيؤخذ من نص آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية 

الشريفة.
مفاهيم ومصطلحات

عقيدة، عبادة، أخالق، أهل الكتاب

يف نهاية هذه 
الوحدة سيستطيع 

التالميذ؛
• إيضاح الفرتة 
التاريخّية ملولد 

اإلسالم وتن�ايم 
رسالته.

• سيشرحون أركان 
العقيدة اإلسالمية 

• سيعرفون عبادات 
اإلسالم ومراسمه 
الدينّي�ة وشعائره.

• سيوضحون القيم 
األخالقية لإلسالم.

• سيوضحون 
وجهة نظر اإلسالم 
حنواألديان األخرى.

• اخللفية 
التاريخّية 

للدين 
اإلساليم

• أركان 
عقيدة الدين 

اإلساليم
•العبادات يف 

اإلسالم
• القيم 

األخالقية يف 
اإلسالم

• نظرة 
اإلسالم 

للديانات 
األخرى

دين 
اإلسالم



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

36

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

• أثن�اء اشتغال التالميذ على الفائدتني)1( و)6(؛ سيتم 
توضيح موضع ظهور الديانة اليهودية ومساحة انتشارها.

•سيخصص حز ملفاهيم ومصطلحات عرباين، إسرائي�ل، يهودي، 
وموسوي، وسيتم حتديد هذه املفاهيم بالنسبة لنظرة اإلسالم 

لها.
باإلضافة إىل عمل ملخص عن العهد القديم وزمن األسالف، 
وسنذكر ماهية مفهوم مزاعم الفوقية للعرق اليهودي وشعب 

هللا املختار.
• سيحدد أثن�اء دراسة التالميذ لهذه الفائدة مفاهيم الكتاب 

السماوي والرسل لدى الديانة اليهودية.
• سرتسم احلدود العاّمة من خالل دراسة هذه الفائدة عن 
املذاهب واملدارس اليهودية الرئيسّية واليهودية املعاصرة، 

وسنأيت على ذكر موضوع الصهيوني�ة باإلضافة لذلك.
• خالل دراسة الفائدة )3( و)7( سيتحدد الفرق املوضوعي 
الواقعي يف االختالف املذهيب لدى الدين اإلساليم واملدارس 

املذهبي�ة باليهودية والنصراني�ة.
•خالل دراسة هذه الفائدة سرنكز على دور القديس بولوس 

الرسول يف التأسيس للالهوتي�ة املسيحية،
• سرتسم املالمح املحددة للمذاهب واملدارس املسيحية 

الرئيسّية ؛ الكاثوليكية واألورثوذوكسية والربوتيستانتي�ة، 
وسيشار أيضا للتي�ارات اإليفاجنيلية والكنائس املحلية.

• سيتم خالل دراسة هذه الفائدة ذكر مفهوم الويح لدى 
املسيحيني ونظرية اخلالص، ووجهة نظر اإلسالم جتاه هذه 

األمور.

مفاهيم ومصطلحات
يهوا / يهوى، إلوهيم، السبت)شابات(، العهد القديم، العهد 
اجلديد، الكتاب املقدس، الكنيس اليهودي، املعابد اليهودية، 

الطقوس،األسرار ) املعمودية، سر الشكر، الغفران، اإلكليل، 
الكهنوت(، اإلرساليات التبشريية.

بنهاية هذه الوحدة 
يستطيع التالميذ؛

أن يشرحوا ظهور الديانة 
اليهودية وتطورها 

واخللفية التاريخّية لها.
ويقدرون على سرد قائمة 

األركان املؤسسة للديانة 
اليهودية.

يستطيعون أن يعرفوا 
باملدارس العقيدية 
الرئيسّية لليهودية.

ويعرفون بالطقوس 
والشعائر والرموز 

واألماكن املقدسة لدى 
اليهود.

بنهاية هذه الوحدة 
يستطيع التالميذ؛

أن يشرحوا ظهور الديانة 
املسيحية وتطورها 

واخللفية التاريخّية لها.
ويقدر التالميذ على سرد 

قائمة األركان املؤسسة 
للديانة املسيحية.

يستطيع التالميذ أن 
يعرفوا باملدارس واملذاهب 
الرئيسّية عند املسيحيني.

ويتعرف التالميذ على 
الطقوس والشعائر 

والرموز واألماكن 
املسيحية املقدسة.

1. الديانة 
اليهودية 

1.1 اخللفية 
التاريخّية للديانة 

اليهودية
1.2 أركان 

العقيدة اليهودية
1.3 طقوس 

وشعائر الديانة 
اليهودية ورموزها 
وأماكنها املقدسة

2. الديانة 
املسيحية 

2.1 اخللفية 
التاريخّية للديانة 

املسيحية
2.2 أركان 

العقيدة 
املسيحية

2.3 طقوس 
وشعائر الديانة 

املسيحية 
ورموزها وأماكنها 

املقدسة

اليهودية 
واملسيحية
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توضيح موضع ظهور الديانة اليهودية ومساحة انتشارها.

•سيخصص حز ملفاهيم ومصطلحات عرباين، إسرائي�ل، يهودي، 
وموسوي، وسيتم حتديد هذه املفاهيم بالنسبة لنظرة اإلسالم 

لها.
باإلضافة إىل عمل ملخص عن العهد القديم وزمن األسالف، 
وسنذكر ماهية مفهوم مزاعم الفوقية للعرق اليهودي وشعب 

هللا املختار.
• سيحدد أثن�اء دراسة التالميذ لهذه الفائدة مفاهيم الكتاب 

السماوي والرسل لدى الديانة اليهودية.
• سرتسم احلدود العاّمة من خالل دراسة هذه الفائدة عن 
املذاهب واملدارس اليهودية الرئيسّية واليهودية املعاصرة، 

وسنأيت على ذكر موضوع الصهيوني�ة باإلضافة لذلك.
• خالل دراسة الفائدة )3( و)7( سيتحدد الفرق املوضوعي 
الواقعي يف االختالف املذهيب لدى الدين اإلساليم واملدارس 

املذهبي�ة باليهودية والنصراني�ة.
•خالل دراسة هذه الفائدة سرنكز على دور القديس بولوس 

الرسول يف التأسيس للالهوتي�ة املسيحية،
• سرتسم املالمح املحددة للمذاهب واملدارس املسيحية 

الرئيسّية ؛ الكاثوليكية واألورثوذوكسية والربوتيستانتي�ة، 
وسيشار أيضا للتي�ارات اإليفاجنيلية والكنائس املحلية.

• سيتم خالل دراسة هذه الفائدة ذكر مفهوم الويح لدى 
املسيحيني ونظرية اخلالص، ووجهة نظر اإلسالم جتاه هذه 

األمور.

مفاهيم ومصطلحات
يهوا / يهوى، إلوهيم، السبت)شابات(، العهد القديم، العهد 
اجلديد، الكتاب املقدس، الكنيس اليهودي، املعابد اليهودية، 

الطقوس،األسرار ) املعمودية، سر الشكر، الغفران، اإلكليل، 
الكهنوت(، اإلرساليات التبشريية.

بنهاية هذه الوحدة 
يستطيع التالميذ؛

أن يشرحوا ظهور الديانة 
اليهودية وتطورها 

واخللفية التاريخّية لها.
ويقدرون على سرد قائمة 

األركان املؤسسة للديانة 
اليهودية.

يستطيعون أن يعرفوا 
باملدارس العقيدية 
الرئيسّية لليهودية.

ويعرفون بالطقوس 
والشعائر والرموز 

واألماكن املقدسة لدى 
اليهود.

بنهاية هذه الوحدة 
يستطيع التالميذ؛

أن يشرحوا ظهور الديانة 
املسيحية وتطورها 

واخللفية التاريخّية لها.
ويقدر التالميذ على سرد 

قائمة األركان املؤسسة 
للديانة املسيحية.

يستطيع التالميذ أن 
يعرفوا باملدارس واملذاهب 
الرئيسّية عند املسيحيني.

ويتعرف التالميذ على 
الطقوس والشعائر 

والرموز واألماكن 
املسيحية املقدسة.

1. الديانة 
اليهودية 

1.1 اخللفية 
التاريخّية للديانة 

اليهودية
1.2 أركان 

العقيدة اليهودية
1.3 طقوس 

وشعائر الديانة 
اليهودية ورموزها 
وأماكنها املقدسة

2. الديانة 
املسيحية 

2.1 اخللفية 
التاريخّية للديانة 

املسيحية
2.2 أركان 

العقيدة 
املسيحية

2.3 طقوس 
وشعائر الديانة 

املسيحية 
ورموزها وأماكنها 

املقدسة

اليهودية 
واملسيحية
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

• تعطي هذه الوحدة عموما 
اخلطوط العريضة دون الّدخول 

يف التفاصيل، نب�ذات تاريخية عن 
األديان، ومعتقداتها وطقوسها.

• سيتم بإجياز التنويه عن تداخل 
اإلسالم مع مواضع حوزات تواجد 

هذه األديان، واختالط املسلمني مع 
هذه الثقافات، وسيتم تعديد بعض 

اخلصائص الديموغرافية ملسليم 
تلك املناطق يف الوقت املعاصر.

• سيتم توضيح مواضع ظهور هذه 
الديانات ومساحات انتشارها فوق 

اخلارطة.

• ختصص هذه الوحدة يف مواضيعها 
املتعّلقة حزا يشرح عقيدة الكارما، 

والتن�اسخ، وتقمص األرواح 
وما يتعلق بها من وجهة النظر 

اإلسالمية، يف ضوء اآليات الكريمة 
واألحاديث الشريفة.

• من خالل عمل التالميذ على 
الفائدة احلادية عشرة سيحدد بإجياز 
احلالة العاّمة للديانة املجوسية عند 
ظهور اإلسالم ومابعده من العصور.

مفاهيم ومصطلحات
الكارما، التن�اسخ، تقمص األرواح، 

التأمل، اليوغا

بنهاية هذه الوحدة؛
• ستتضح للتالميذ اخللفية 

التاريخّية للديانة الهندوسّية.
وسيتم التعرف على معتقدات 
الهندوس وطقوسهم ورموزهم 

وبقاعهم املقدسة.
• ستتضح للتالميذ اخللفية 

التاريخّية للديانة البوذّية.
وسيتم التعرف على معتقدات 
البوذيني وطقوسهم ورموزهم 

وبقاعهم املقدسة.
• ستتضح للتالميذ اخللفية 
التاريخّية للديانة السيخية.

وسيتم التعرف على معتقدات 
السيخ وطقوسهم ورموزهم 

وبقاعهم املقدسة.
• ستتضح للتالميذ اخللفية 

التاريخّية للديانة الكونفوشيوسية.
وسيتم التعرف على معتقدات أتب�اع 

كونفوشيوس وطقوسهم ورموزهم 
وبقاعهم املقدسة.

• ستتضح للتالميذ اخللفية 
التاريخّية للديانة الطاوية.

وسيتم التعرف على معتقدات 
الطائفة الطاوية وطقوسهم 
ورموزهم وبقاعهم املقدسة.

• ستتضح للتالميذ اخللفية 
التاريخّية للديانة املجوسية.

وسيتم التعرف على معتقدات 
املجوس وطقوسهم ورموزهم 

وبقاعهم املقدسة.

1. الهندوسّية
1.1 اخللفية التاريخّية للديانة 

الهندوسّية
1.2 عقيدة الهندوس وطقوسهم 

وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة
2. البوذّية

2.1 اخللفية التاريخّية للديانة البوذّية
2.2 عقيدة البوذيني وطقوسهم 

وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة
3. السيخية

3.1 اخللفية التاريخّية للديانة 
السيخية

3.2 عقيدة السيخ وطقوسهم 
وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة

4. الكونفوشيوسية
4.1 اخللفية التاريخّية للديانة 

الكونفوشيوسية
4.2 العقيدة الكونفوشيوسية 

وطقوسها وشعائرها ورموزها وأماكنها 
املقدسة

5. الطائفة الطاوية
5.1 اخللفية التاريخّية للطائفة 

الطاوية
5.2 عقيدة الطائفة الطاوية وطقوسها 

وشعائرها ورموزها وأماكنها املقدسة
6. املجوسية

6.1 اخللفية التاريخّية للديانة 
املجوسية

6.2 عقيدة املجوس وطقوسهم 
وشعائرهم ورموزهم وأماكنهم املقدسة

ديانات 
بالد فارس 

والصني 
والهند
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لن تتحدث هذه الوحدة عن التكوين�ات أوالفعالّيات اليت 
ختص مذاهب أو مجموعات طائفية ديني�ة خارج تركيا.

• خالل دراسة الفائدة األوىل سينوه إىل مفهوم ومجال 
األقلّيات الدينّي�ة.

• سيوضح الفرق األرمن والسريان واألرثوذكس األتراك 
والبطريركية اليونانّي�ة املسكونّي�ة يف فنار والكنائس األخرى، 

وسيذكر تسمية أتب�اع اإليزيدية بالزيديني.
• سيتم شرح املعاين املكتسبة ضمن العملية التاريخّية 

ملفهوم اإلرساليات التبشريية، خالل دراسة هذه الفائدة.
سيتم تن�اول األنشطة التبشريية املسيئ�ة املغرضة، 

واحلجج اليت ساقتها يف هذا السبي�ل.
• سيخصص حز لألمثلة ملعاصرة لتي�ارات تصنيفية تن�درج 

حتت أسماء مثل » طرائق األلفية« و » مذاهب القيامة« 
واخلصائص املشرتكة فيما بينها والعناصر املؤثرة يف 

انتشارها وظهورها وانعكاسها على بالدنا.
مفاهيم ومصطلحات

كنيسة مسكوني�ة، بطريرك، حاخام، إرساليات تبشريية

يف نهاية هذه الوحدة 
يتعرف التالميذ على 

خصائص األقلّيات 
والطوائف واملجموعات 

الدينّي�ة.
وسيستوضحون ادعاءات 

ومزاعم البطريركّية 
اليونانّي�ة املسكونّي�ة يف 

فنار.
ويتعرفون على 

املجموعات القائمة 
باألنشطة التبشريية 

داخل تركيا.
ويتعرفون على اخلطوط 

العاّمة واخلصائص 
املشرتكة للتي�ارات 

الدينّي�ة احلديث�ة.

• الكنيسة األرمني�ة
• الكنيسة السرياني�ة

•بطريركية الروم 
األرثوذكس يف فنار
•الكنيسة الرتكّية 

األرثوذكسية
•احلاخامية املوسوية 

العظىم
• الطائفة اإليزيدية 

• شهود يهوا
• الطائفة البهائي�ة

•األنشطة التبشريية 
يف تركيا

• التي�ارات الدينّي�ة 
اجلديدة

بعض 
املجموعات 

الدينّي�ة 
املوجودة يف 

تركيا
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6. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم احلديث الشريف.

6.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس علم احلديث الشريف.

ــوال  ــن األق ــره م ــه أو أق ــد ملسو هيلع هللا ىلص أو فعل ــم حمّم ــولنا الكري ــه رس ــا قال ــر إىل كل م ــالح يش ــو اصط ــف ه ــث الرشي احلدي
واألفعــال، و)علــم احلديــث( هــو اســم فــرع مــن فــروع العلــم معنــّي بتحقيــق األحاديــث والتثبــت منهــا، ونقلها وتفســر 
داللتهــا يف نفــس الوقــت، فــإن إدراك النمــوذج النبــوي مهــم ألقــى درجــة يف الفهــم الصحيــح لديــن اإلســالم وإضافتــه 

حليــاة اإلنســان.

ــا  ــة األساســّية حلياتن ــم، البني ــا إىل جنــب مــع القــرآن الكري ــة املطهــرة، جنب يشــكل احلديــث الرشيــف والســنة النبوي
ــة، ومتثــالن مصــدرا غنيــا يســاهم يف التطــور األخالقــي لألفــراد، وبخاصــة تالميــذ املرحلــة املتوســطة والثانويــة. الدينّي

كــام يظــل احلديــث الرشيــف ينطــوي يف وقتنــا املعــارص كــام كان يف املــايض يف مضمونــه عــى العديــد مــن قضايــا احليــاة 
الدينّيــة، هلــذا الســبب يتضــح االحتيــاج الراهــن لــدى أصحــاب الوظائــف الدينّيــة اعتبــارا بمجــال عملهــم وحوارهــم 

الدائــم مــع املجتمــع، كوهنــم األشــد احتياجــا بــن النــاس للمعرفــة الصحيحــة يف هــذا املجــال.

ونحــن يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم احلديــث نســتهدف التعريــف باحلديــث الرشيــف والســنة النبويــة املطهرة 
ــه  ــة بموقع ــة، واإلحاط ــة التارخيّي ــن املرجعّي ــث ضم ــم احلدي ــور عل ــف بتط ــوم، والتعري ــح واملفه ــتوى املصطل ــى مس ع

داخــل الثقافــة الدينّيــة، وأمهيتــه يف حيــاة املجتمــع.

ــث  ــم احلدي ــن عل ــتخلصة م ــات املس ــارف واملعلوم ــج، املع ــذا الرنام ــداد ه ــاء إع ــار أثن ــذ يف االعتب ــم األخ ــد ت وق
ــه. ــة ب ــم املتعّلق ــروع العل وف

إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم احلديــث الــذي يــدرس يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء يقــع يف ســت 
وحــدات.

كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم احلديــث يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 1739 
واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف استيعاب مكانة ومكان النبي يف القرآن الكريم.

توضح املفاهيم األساسّية املتعّلقة بعلم احلديث.

تستهدف اإلحاطة بالتطورات املضمنة يف علم احلديث واملرجعية التارخيّية هلذا العلم.

تصنيف مصادر احلديث من حيث عدد الرواة ودرجة صحة الرواية.

استيعاب مفهوم أمهية التكامل بن السنة والقرآن مع فهم الدين وتفسره ككيان ال يتجّزأ.

استيعاب مفهوم عالقة الشكل اجلوهري واملضمون يف سنة نبّينا الكريم حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
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تفسر األحداث املعارصة يف ضوء األحاديث الرشيفة.

اكتساب طريقة التأويل بالشكل الصحيح لنصوص احلديث الرشيف والسنة النبوية املعطرة.

تستهدف أن تعكس املبادئ والقيم الواردة يف األحاديث الرشيفة وترتمجها عى حياة التالميذ.

6.2.أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم احلديث الشريف.

ــى  ــة ع ــة املبني ــات التعليمّي ــرؤى واملنهجي ــن ال ــاس م ــى أس ــث، ع ــم احلدي ــدروس عل ــّي ل ــج التعليم ــتند الرنام يس
ــاء االشــتغال  النظــرة الشــاملة للحديــث والســنة لــدى الطــاّلب، وجيــب أن يوضــع هــذا املنظــور موضــع الصــدارة أثن

عــى املوضوعــات ضمــن هــذا اإلطــار.

وينبغــي أن نســتهدف الطــاّلب مــن خــالل درس علــم احلديــث بالتعريــف بالنبــي الكريــم، واســتيعاب املفاهيــم عــن 
موقــع احلديــث والســنة مــن حياتنــا الدينّيــة، واســتبعاد الضــالالت واالدعــاءات الكاذبــة عــن احلديــث الرشيــف والســنة 

. ة ملطهر ا

ــه وســّلم،  ــا للنبــي صــّى اهلل علي ــاء إعــداد وحــدات درس علــم احلديــث، صــدق حبن جيــب أن تعكــس التعابــر أثن
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وتبجيلــه.

ــة  ــل هيئ ــى دلي ــي ع ــم، مبن ــه األت ــى الوج ــا ع ــا وتلفظه ــة وكتابته ــل الكلم ــة أص ــة صياغ ــع يف منهجي ــاس املتب األس
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.)İSAM( ــة ــة الرتكّي ــة الدينّي ــع للمؤسس ــالمية التاب ــات اإلس الدراس
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ذلــك يف هــذا الشــأن.

ويف هنايــة كل وحــدة نختــم بإعطــاء نــص قــراءة يناســب موضــوع الوحــدة املتكامــل بحديــث رشيــف بنصــه العــريب 
وترمجتــه الرتكّيــة، ورشحــه املوجــز جنبــا إىل جنــب.

ويتم حتضر كتاب الدرس /أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتب علم احلديث
األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 11 دروس التفسري للصف العاشر 10

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.
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ــا  ــباتها وفرتاته ــدد مكتس ــريف وع ــث الش ــم احلدي ــدروس عل ــيّم ل ــج التعلي ــدات الربنام 6.3 وح
ــ�ة. الزمنّي

النسية املئوية لساعات 
الدرس

ساعات 
الدرس

عدد 
الفوائد وحدات الكتاب

13,88 10 5 علم احلديث ومفاهيمه العاّمة .1
13,88 10 5 مكانة السنة ومكانتها .2
16,66 12 7 تاريخ علم احلديث .3
22,22 16 6 أنواع احلديث .4
16,66 12 4 تفني�د األحاديث وحتقيقها .5
16,66 12 5 تفسري األحاديث الشريفة والسنة النبوية املطهرة .6

100 72 32 اإلجمايل
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6. الوحدة السادسة 5 . الوحدة 
اخلامسة 4. الوحدة الرابعة 3. الوحدة 

الثالثة
2.الوحدة 

الثاني�ة
1. الوحدة 

األوىل
تفسري األحاديث 

الشريفة والسّنة النبوّية 
املطهرة

تفني�د 
األحاديث 
وحتقيقها

أنواع احلديث
املرجعّية 

التاريخّية لعلم 
احلديث

مكانة السنة
علم احلديث 

ومفاهيمه 
العاّمة

1. تفسري احلديث والسنة 
املندرج يف علوم احلديث 

التقليدية.
2. األساسيات الواجب 

مراعاتها يف تفسري احلديث 
والسنة

2.1. تفسري احلديث 
والسنة على أساس من 

القرآن الكريم
2.2. مراقبة تكامل 

التفسري للحديث والسنة
3. االستفادة من 

االختصاصات املختلفة يف 
تفسري احلديث والسنة

4. بعض نصوص 
األحاديث املتعّلقة 

بتفسري احلديث والسنة 
وتعلمهما.

1. معايري تفني�د 
سند احلديث

1.1. عدالة 
الراوي

1.2. ضبط 
الرواة

2. معايري ضبط 
منت احلديث

2.1. موافقته 
لنص القرآن 

الكريم
2.2. موافقته 

للثابت من 
صحيح 

األحاديث 
2.3. موافقته 
لسليم العقل 

واملنطق
2.4. موافقته 

للمعلومات 
التاريخّية

2.5. مواءمة 
اللغة واألسلوب

3. نصوص 
من األحاديث 

املتعّلقة بالعلم.

1. أنواع األحاديث من 
حيث مصادرها 

1.1. احلديث القديس
1.2. احلديث املرفوع

1.3. احلديث املوقوف
1.4. احلديث املقطوع

2. أنواع احلديث 
حسب عدد الرواة

2.1. احلديث املتواتر 
2.2. احلديث املشهور

2.3. أحاديث األحاد
3. أنواع احلديث من 

درجة صحة الرواية
3.1. احلديث الصحيح 
3.2. احلديث احلسن.

3.3. احلديث 
الضعيف.

4. األحاديث املوضوعة
4.1. أسباب ظهور 

األحاديث املوضوعة 
4.2. التدابري املتخذة 

حيال األحاديث 
املوضوعة.

4.3. األضرار الناجمة 
عن األحاديث 

املوضوعة.

5. بعض نصوص 
األحاديث املتعّلقة 

باملعامالت.

1. احلديث 
الشريف يف عصر 

النيب صّلى هللا 
عليه وسّلم.
2. احلديث 

الشريف يف عصر 
الصحابة رضوان 

هللا عليهم.
3. احلديث 

الشريف يف عهد 
التابعني.

4. تدوين 
وتصنيف 

احلديث 
الشريف

4.1. تدوين 
وتصنيف 

مصادر احلديث 
الشريف

4.2. الكتب 
الستة 

ومصنفوها
5. األعمال 

والدراسات ما 
بعد التدوين 

والتصنيف
6. بعض 
نصوص 

األحاديث 
الشريفة املتعّلقة 

باألخالق.

● االحتي�اج 
للنيب صّلى 

هللا عليه 
وسّلم

● موقع 
السّنة 

النبوّية من 
الدين

● الرابط 
بني احلديث 

والسنة
● عاملية 

الهدي النبوي 
والسنة 
النبوية

●الفرق بني 
اختاذ القدوة 

والتقليد
● بعض 

النصوص 
من احلديث 

الشريف 
املتعّلقة 
بالرابط 

بني القرآن 
والسنة

1. موضوع 
علم احلديث 

وأهميت�ه
2. العالقة بني 

علم احلديث 
والعلوم 

اإلسالمية 
األخرى

3. املفاهيم 
واالصطالحات 

العاّمة لعلم 
احلديث.

3.1 احلديث
3.2 السنة
3.3. راوي 

احلديث ورواية 
احلديث

3.4. السند 
واإلسناد

3.5. منت 
احلديث

4. نصوص 
من األحاديث 

الشريفة 
عن اإليمان 

واألعمال 
الصاحلة.
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االيضاحاتاملكتسباتاملواضيعالوحدة

1. علم 
احلديث 

ومفاهيمه 
العاّمة

1. موضوع علم احلديث 
وأهميت�ه

2. العالقة بني علم 
احلديث والعلوم 

اإلسالمية األخرى
3. املفاهيم 

واالصطالحات العاّمة 
لعلم احلديث.
3.1. احلديث

3.2. السنة
3.3. راوي احلديث 

ورواية احلديث
3.4. السند واإلسناد

3.5. منت احلديث
4. نصوص من 

األحاديث الشريفة 
عن اإليمان واألعمال 

الصاحلة.

يف نهاية هذه الوحدة  •
يستطيع التالميذ أن 

يوضحوا موضوع وأهمية 
علم احلديث.

يستطيع التالميذ أن  •
يفسروا العالقة بني علم 

احلديث والعلوم اإلسالمية 
األخرى.

سيمز الطاّلب أهمية  •
معاين األحاديث واملفاهيم 

األساسّية لعلم احلديث.
يستطيع التالميذ  •

التفريق بني احلديث 
الشريف والسنة النبوية 

املطهرة.
يفسر التالميذ األحاديث  •

املتعّلقة باإليمان وصالح 
األعمال.

سيتم تم تعريف التالميذ بإجياز خلمسة على  •
األقل من اآلثار املكتوبة باللغة الرتكّية املتعّلقة 

بأصول علم احلديث يف نهاية الوحدة، وإضافة لذلك 
سيتم إعطاؤهم نصا للقراءة يتن�اسب مع موضوع 

الوحدة لنص عريب للحديث الشريف وترجمته 
الرتكّية جنب�ا إىل جنب مع إيضاح موجز. 

سرنبط العالقات بني مجاالت علم التفسري  •
والعقائد والفقه وعلوم الكالم والِسرَي والرتاجم 

وتاريخ اإلسالم وعلوم اللغة أثن�اء اشتغالنا على هذه 
الفائدة. 

أثن�اء دراستن�ا لهذه الفائدة سوف نقف على  •
معلومية صحة األحاديث ودورها يف تفسري األحاديث 

الشريفة ضمن املفاهيم األساسّية لعلم احلديث.
سيتم إعطاء الطاّلب سبعة نصوص عربي�ة  •

ألحاديث شريفة متعلقة باإليمان واألعمال 
الصاحلة جنب�أ إىل جنب مع ترجمتها باللغة الرتكّية 

لدى دراستن�ا الفائدة اخلامسة لهذه الوحدة.
مصطلحات ومفاهيم •
احلديث، السّنة، الراوي والرواية، السند  •

واإلسناد، واملنت واإلخالص
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االيضاحاتاملكتسباتاملواضيعالوحدة

2. مكانة 
السنة

االحتي�اج للنيّب  •
صّلى هللا عليه 

وسّلم
موقع السّنة  •

النبوّية من الدين
الرابط بني  •

احلديث والسنة
عاملية الهدي  •

النبوي والسنة 
النبوية

الفرق بني اختاذ  •
القدوة والتقليد

بعض النصوص  •
من احلديث 

الشريف املتعّلقة 
بالرابط بني القرآن 

والسنة

يف نهاية هذه الوحدة يستطيع  •
الطاّلب أن يشرحوا باآليات 

واألحاديث احتي�اجنا يف احلياة 
واملفهوم الديين لنبين�ا الكريم صّلى 

هللا عليه وسّلم.
سيستطيع التالميذ شرح الرابط  •

بني احلديث والسنة وموقعهما من 
الدين باآليات واألحاديث.

يستطيع الطاّلب إعطاء األمثلة  •
عن بعض األوليات الكوني�ة اليت 

وجهت إليها وأرستها سنة الهدي 
النبوي ذات الصفة العاملية.

يستطيع الطاّلب تميز الفرق  •
بني التقليد املجرد وبني اختاذ املثل 

والقدوة.
يشرح الطاّلب األحاديث املتعّلقة  •

بالرتابط ما بني القرآن الكريم والسنة 
النبوية العطرة.

يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا  •
للقراءة يتن�اسب مع موضوع الوحدة لنص عريب 

للحديث الشريف وترجمته الرتكّية جنب�ا إىل جنب 
مع إيضاح موجز.

عند اشتغال الطاّلب بالفائدة الثاني�ة سيتم  •
الرتكّز على مهمة النيب صّلى هللا عليه وسّلم 
يف التبليغ والتبي�ان والتشريع وضرب األمثال 

والتأكيد والزتكية، وسيستطيعون أن يشرحوا 
باألمثلة عن هذه املهام اجلليلة من حياة النيب 

صّلى هللا عليه وسّلم،إضافة إىل ختصيص حز 
لدوره يف حفظ السنة وإيصال الهداية.

أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة اخلامسة  •
سيتم إعطاؤهم سبعة أحاديث شريفة يف نصها 

العريب جنب�ا إىل جنب مع ترجمتها الرتكّية عن 
الرتابط بني السنة والقرآن الكريم)االعتصام(

مفاهيم ومصلحات •
تبليغ، تبيني وتبي�ان، تشريع، ضرب األمثال،  •

التأكيد الزتكية، االعتصام.
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3. تاريخ 
علم 

احلديث

1. احلديث 
الشريف يف عصر 

النيب صّلى هللا عليه 
وسّلم.

2. احلديث 
الشريف يف عصر 
الصحابة رضوان 

هللا عليهم.
3. احلديث 

الشريف يف عهد 
التابعني.

4. تدوين وتصنيف 
احلديث الشريف

4.1. تدوين 
وتصنيف مصادر 

احلديث الشريف
4.2. الكتب الستة 

ومصنفيها,.
5. األعمال 

والدراسات ما بعد 
التدوين والتصنيف

6. بعض نصوص 
األحاديث الشريفة 

املتعّلقة باألخالق.

يف نهاية هذه الوحدة سيستطيع  •
الطاّلب شرح األعمال املتعّلقة 
باألحاديث الشريفة على عهد 
الرسول صلى هللا عليه وسلم.

سيمز الطاّلب دور الصحابة  •
والتابعني يف رواية احلديث ودقتهم 

البالغة يف ذلك.
سيشرح الطاّلب املرجعّية  •

التاريخّية املتعّلقة بت�دوين 
األحاديث وتصنيفها.

سيصنف الطاّلب املصادر  •
األساسّية للحديث حبسب 

خصائصها.
سيستطيع الطاّلب إعطاء األمثلة  •

عن األعمال املعدة بعد تدوين 
وتصنيف املصادر الرئيسّية للحديث 

الشريف.
سيوضح الطاّلب أهمية مصادر  •

احلديث الرئيسّية يف تفسري القرآن 
الكريم.

يشرح الطاّلب األحاديث املتعّلقة  •
باألخالق.

يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا للقراءة  •
يتن�اسب مع موضوع الوحدة لنص عريب للحديث 

الشريف وترجمته الرتكّية جنب�ا إىل جنب مع إيضاح 
موجز.

أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة األوىل سيذكر  •
الطاّلب األعمال اليت جرت يف عهد النيب صّلى هللا 
عليه وسّلم، وسيتم الرتكّز على ما أذن به النيب من 

كتابة األحاديث إىل بعض الصحابة.
يف اشتغال الطلبة على هذه الفائدة سيتم التنويه  •

بإجياز إىل مصادر كربى لعلم احلديث مثل » موطأ 
اإلمام مالك« و » مسند اإلمام أحمد« وسنن 

الداريم.
يف دراسة الطلبة لهذه الفائدة سيخصص حز  •

للنسق املتبع يف مصدر احلديث مثل كتاب »رياض 
الصاحلني« و»األربعني النووية« إضافة إىل ذلك 
سنمر بالذكر يف إجياز على أعمال الشرح والتفسري 

املعاصر للحديث يف تركيا.
أثن�اء اشتغال الطلبة بالفائدة السابعة سيتم  •

إعطاؤهم سبعة نصوص أحاديث بالّلغة العربّي�ة 
جنب�ا إىل جنب مع ترجمتها الرتكّية عن مواضيع قول 

الزور والصدق والغيب�ة والنميمة، وحقوق العباد 
على العباد.

مفاهيم ومصطلحات •
الصحايب، املخضرمون، تابعي التابعني، التدوين، 

التصنيف، املصِنف )القائم بالتصنيف(، 
ف، واجلامع، والسنن، واملسند واملستدرك. واملصنـّ
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3. تاريخ 
علم 

احلديث

1. احلديث 
الشريف يف عصر 

النيب صّلى هللا عليه 
وسّلم.

2. احلديث 
الشريف يف عصر 
الصحابة رضوان 

هللا عليهم.
3. احلديث 

الشريف يف عهد 
التابعني.

4. تدوين وتصنيف 
احلديث الشريف

4.1. تدوين 
وتصنيف مصادر 

احلديث الشريف
4.2. الكتب الستة 

ومصنفيها,.
5. األعمال 

والدراسات ما بعد 
التدوين والتصنيف

6. بعض نصوص 
األحاديث الشريفة 

املتعّلقة باألخالق.

يف نهاية هذه الوحدة سيستطيع  •
الطاّلب شرح األعمال املتعّلقة 
باألحاديث الشريفة على عهد 
الرسول صلى هللا عليه وسلم.

سيمز الطاّلب دور الصحابة  •
والتابعني يف رواية احلديث ودقتهم 

البالغة يف ذلك.
سيشرح الطاّلب املرجعّية  •

التاريخّية املتعّلقة بت�دوين 
األحاديث وتصنيفها.

سيصنف الطاّلب املصادر  •
األساسّية للحديث حبسب 

خصائصها.
سيستطيع الطاّلب إعطاء األمثلة  •

عن األعمال املعدة بعد تدوين 
وتصنيف املصادر الرئيسّية للحديث 

الشريف.
سيوضح الطاّلب أهمية مصادر  •

احلديث الرئيسّية يف تفسري القرآن 
الكريم.

يشرح الطاّلب األحاديث املتعّلقة  •
باألخالق.

يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا للقراءة  •
يتن�اسب مع موضوع الوحدة لنص عريب للحديث 

الشريف وترجمته الرتكّية جنب�ا إىل جنب مع إيضاح 
موجز.

أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة األوىل سيذكر  •
الطاّلب األعمال اليت جرت يف عهد النيب صّلى هللا 
عليه وسّلم، وسيتم الرتكّز على ما أذن به النيب من 

كتابة األحاديث إىل بعض الصحابة.
يف اشتغال الطلبة على هذه الفائدة سيتم التنويه  •

بإجياز إىل مصادر كربى لعلم احلديث مثل » موطأ 
اإلمام مالك« و » مسند اإلمام أحمد« وسنن 

الداريم.
يف دراسة الطلبة لهذه الفائدة سيخصص حز  •

للنسق املتبع يف مصدر احلديث مثل كتاب »رياض 
الصاحلني« و»األربعني النووية« إضافة إىل ذلك 
سنمر بالذكر يف إجياز على أعمال الشرح والتفسري 

املعاصر للحديث يف تركيا.
أثن�اء اشتغال الطلبة بالفائدة السابعة سيتم  •

إعطاؤهم سبعة نصوص أحاديث بالّلغة العربّي�ة 
جنب�ا إىل جنب مع ترجمتها الرتكّية عن مواضيع قول 

الزور والصدق والغيب�ة والنميمة، وحقوق العباد 
على العباد.

مفاهيم ومصطلحات •
الصحايب، املخضرمون، تابعي التابعني، التدوين، 

التصنيف، املصِنف )القائم بالتصنيف(، 
ف، واجلامع، والسنن، واملسند واملستدرك. واملصنـّ
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4. أنواع 
احلديث

1. أنواع األحاديث من حيث 
مصادرها 

1.1. احلديث القديس
1.2. احلديث املرفوع

1.3. احلديث املوقوف
1.4. احلديث املقطوع

2. أنواع احلديث حسب 
عدد الرواة

2.1. احلديث املتواتر 
2.2. احلديث املشهور

2.3. أحاديث األحاد
3. أنواع احلديث من درجة 

صحة الرواية
3.1. احلديث الصحيح 
3.2. احلديث احلسن.

3.3. احلديث الضعيف.
4. األحاديث املوضوعة

4.1. أسباب ظهور 
األحاديث املوضوعة 

4.2. التدابري املتخذة حيال 
األحاديث املوضوعة.

4.3. األضرار الناجمة عن 
األحاديث املوضوعة.

5. بعض نصوص 
األحاديث املتعّلقة 

باملعامالت.

يف نهاية هذه  •
الوحدة يستطيع 
الطاّلب تصنيف 
مصادر األحاديث 

حبسب عدد الرواة 
ودرجة صحة 

الرواية.
يستطيع الطاّلب  •

تميز الفروق 
بني احلديث 

الصحيح، واحلسن، 
والضعيف.

سيستوعب  •
الطاّلب أسباب 
ظهور األحاديث 

املوضوعة.
سيشرح الطاّلب  •

االحتي�اطات اليت 
اختذت ضد أنشطة 

تزييف األحاديث.
سيشرح الطاّلب  •

األضرار اليت 
نالت اإلسالم 
من األحاديث 

املوضوعة.
شرح األحاديث  •

املتعّلقة باملعامالت.

سيتم االشتغال يف هذه الوحدة الدراسّية عموما على  •
احلديث وما يتعلق به من املفاهيم واملصطلحات، بشكل 
موجز ومركز، ومراع ملستوى التالميذ، إضافة لذلك فإنه 

عند تن�اول موضوع األحاديث الضعيفة واملوضوعة، سيتم 
االبتعاد تماما عن التعبريات اليت من شأنها اإلضرار بشعور 

الثقة يف حديث النيب وسنت�ه.
يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا للقراءة يتن�اسب  •

مع موضوع الوحدة بنص عريب للحديث الشريف وترجمته 
الرتكّية جنب�ا إىل جنب مع إيضاح موجز.

أثن�اء اشتغال الطاّلب بالفائدة الثاني�ة ودون اخلوض يف  •
تفاصيل أنواع احلديث الضعيف سيتم حتديد أنواع احلديث 

املرسل واملقطوع ضمن املوضوع.
أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة الرابعة سيخصص حز  •

للتدابري الضروي اختاذها ضد األحاديث املوضوعة املعاصرة.
أثن�اء اشتغال الطاّلب بالفائدة السادسة سنعطيهم  •

سبع نصوص عربي�ة ألحاديث شريفة متعلقة بمواضيع 
النكاح والطالق، وحياة األعمال والتجارة، والربا بالفائدة، 

والقصاص العادل، وترجمتها جنب�ا إىل جنب باللغة الرتكّية.
مفاهيم ومصطلحات •

عدالة الرواة، احلديث القديس، احلديث املرفوع، احلديث 
املوقوف احلديث املقطوع، احلديث املتواتر، أحاديث اآلحاد، 

احلديث الصحيح،احلديث احلسن، احلديث املوضوع 
واملعامالت يف اإلسالم، والطالق.
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5. تنقيح 
األحاديث 
وحتقيقها

1. معايري تفني�د سند احلديث
1.1. عدالة الراوي
1.2. ضبط الرواة

2. معايري ضبط منت احلديث
2.1. موافقته لنص القرآن الكريم
2.2. موافقته للثابت من صحيح 

األحاديث 
2.3. موافقته لسليم العقل 

واملنطق
2.4. موافقته للمعلومات 

التاريخّية
2.5. مواءمة اللغة واألسلوب

3. نصوص من األحاديث املتعّلقة 
بالعلم.

يف نهاية هذه الوحدة  •
يستطيع الطاّلب؛

شرح املعايري املتخذة  •
كأساس لتنقيح منت وسند 

احلديث الشريف.
يتوصل الطلبة ألهمية  •

تنقيح املنت والسند يف 
التحقق من صحة األحاديث 

الشريفة.
يستطيع الطلبة أن يمزوا  •

الفرق بني إنكار احلديث و 
بني تنقيح احلديث.

يشرح الطلبة األحاديث  •
املتعّلقة بالعلم.

يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا  •
للقراءة يتن�اسب مع موضوع الوحدة بنص 

عريب للحديث الشريف وترجمته الرتكّية جنب�ا 
إىل جنب مع إيضاح موجز.

أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة األوىل  •
سنقوم بالرتكّز على املعايري املستخدمة واليت 
هي ذاتها الطريق املتبعة على عهد الصحابة.

عند اشتغال الطلبة على هذه الفائدة  •
سرنكز على كون تنقيح منت احلديث ليس 

نقدًا وال انتقادًا لنبين�ا عليه الصالة والسالم، 
بل هو حتليل للحديث وتنقيح له يف مجال 

اخلربة واالختصاص.
ُاثن�اء اشتغال الطلبة على هذه الفائدة  •

سيتم إعطاء الطلبة سبعة أحاديث بنصها 
العريب مرتجمة جنب�ا إىل جنب باللغة الرتكّية 
تتعلق بمواضيع فضيلة العلم وقدر العلماء.

مفاهيم ومصطلحات •
عدالة الراوي، ضبط الرواة، اجلرح ومجروح  •

الرواية، وسليم العقل واملنطق.
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5. تنقيح 
األحاديث 
وحتقيقها

1. معايري تفني�د سند احلديث
1.1. عدالة الراوي
1.2. ضبط الرواة

2. معايري ضبط منت احلديث
2.1. موافقته لنص القرآن الكريم
2.2. موافقته للثابت من صحيح 

األحاديث 
2.3. موافقته لسليم العقل 

واملنطق
2.4. موافقته للمعلومات 

التاريخّية
2.5. مواءمة اللغة واألسلوب

3. نصوص من األحاديث املتعّلقة 
بالعلم.

يف نهاية هذه الوحدة  •
يستطيع الطاّلب؛

شرح املعايري املتخذة  •
كأساس لتنقيح منت وسند 

احلديث الشريف.
يتوصل الطلبة ألهمية  •

تنقيح املنت والسند يف 
التحقق من صحة األحاديث 

الشريفة.
يستطيع الطلبة أن يمزوا  •

الفرق بني إنكار احلديث و 
بني تنقيح احلديث.

يشرح الطلبة األحاديث  •
املتعّلقة بالعلم.

يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا  •
للقراءة يتن�اسب مع موضوع الوحدة بنص 

عريب للحديث الشريف وترجمته الرتكّية جنب�ا 
إىل جنب مع إيضاح موجز.

أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة األوىل  •
سنقوم بالرتكّز على املعايري املستخدمة واليت 
هي ذاتها الطريق املتبعة على عهد الصحابة.

عند اشتغال الطلبة على هذه الفائدة  •
سرنكز على كون تنقيح منت احلديث ليس 

نقدًا وال انتقادًا لنبين�ا عليه الصالة والسالم، 
بل هو حتليل للحديث وتنقيح له يف مجال 

اخلربة واالختصاص.
ُاثن�اء اشتغال الطلبة على هذه الفائدة  •

سيتم إعطاء الطلبة سبعة أحاديث بنصها 
العريب مرتجمة جنب�ا إىل جنب باللغة الرتكّية 
تتعلق بمواضيع فضيلة العلم وقدر العلماء.

مفاهيم ومصطلحات •
عدالة الراوي، ضبط الرواة، اجلرح ومجروح  •

الرواية، وسليم العقل واملنطق.
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6. تفسري 
األحاديث 
الشريفة 
والسنة 
النبوية 
املطهرة

1. تفسري احلديث والسنة 
املندرج يف علوم احلديث 

التقليدية.
2. األساسيات الواجب 

مراعاتها يف تفسري 
احلديث والسنة

2.1. تفسري احلديث 
والسنة على أساس من 

القرآن الكريم
2.2. مراقبة تكامل 

التفسري للحديث والسنة
3. االستفادة من 

االختصاصات املختلفة يف 
تفسري احلديث والسنة

4. بعض نصوص 
األحاديث املتعّلقة 

بتفسري احلديث والسنة 
وتعلمهما.

يف نهاية هذه الوحدة  •
يستطيع الطاّلب تعريف 
مفاهيم احلديث والسنة 

والعلوم املنبثقة عن 
موضوعهما.

يمز الطاّلب كون القرآن  •
الكريم هواملعيار املستدل 

به يف إدراك معاين احلديث 
والسنة.

يراعي الطاّلب النهج  •
التكاملي الشامل إلدراك 

معاين احلديث والسنة.
يمز الطاّلب مساهمة  •

االختصاصات املختلفة 
يف اإلدراك الصحيح ملعاين 

احلديث والسنة.
يفسر الطاّلب األحاديث  •

املتعّلقة بتفهيم وتدريس 
احلديث والسنة.

يف نهاية الوحدة سيتم إعطاء الطاّلب نصا للقراءة  •
يتن�اسب مع موضوع الوحدة بنص عريب للحديث 

الشريف وترجمته الرتكّية جنب�ا إىل جنب مع إيضاح 
موجز

أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة األوىل من  •
الدرس، يتحدد الوقوف عند حدود الّلغة العربّي�ة 

وأسباب ورود احلديث.
عند اشتغال الطلبة على الفائدة الثالثة من هذا  •

الدرس، سيتم الرتكّز على احلديث موضع االهتمام 
بينما عيونن�ا عل كل األحاديث املرتبطة باملوضوع من 

أجل تقييم دقيق لألمور. 
أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة اخلامسة من  •

هذا الدرس يتم إعطاؤهم سبعة أحاديث بنصوصها 
العربي�ة جنب�ا إىل جنب مع ترجمتها للغة الرتكّية 

تتعلق بتفهيم احلديث والسنة وتدريسهما.
مفاهيم ومصطلحات •

أسباب ورود احلديث، الفهم والفقه، ومقاصد 
الشريعة.
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7. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم العقيدة

7.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس علم العقيدة.

وفقــا ملــا جــاء يف القــرآن الكريــم، فــإن أساســيات العقيــدة التــي بعــث هبــا كّل األنبيــاء تســتند عــى اإليــامن بالتوحيــد، 
وهــذا املعتقــد العظيــم الــذي أســامه القــرآن باســم »اإلســالم«، ينبنــي عــامده ويقــوم عــى أركان اإليــامن بوحدانيــة اهلل عــّز 

وجــّل، واإليــامن باألنبيــاء، واإليــامن باليــوم اآلخــر.

وكلمــة العقائــد تــأيت بمعنــى أركان الديــن األساســّية واألحــكام الالزمــة بالــرورة لإليــامن بــه، ويف نفــس الوقــت 
ــم  ــدف عل ــة املعترة،وهي ــوم الرشيع ــن عل ــم م ــم عل ــي اس ــن ه ــّية للدي ــاألركان األساس ــة ب ــة املوحي ــذه الكلم ــإن ه ف
العقيــدة إلرشــاد الباحثــن للطريــق القويــم املؤســس عــى ختليــص إيــامن الفــرد مــن التقليــد الذميــم، وإيصالــه للتحقــق 
والتسليم،يســاعده يف ذلــك الراهــن واألدلــة العقليــة والنقليــة ألساســيات اإليــامن، وارتباطــا هبــذا فــإن علــم العقيــدة هو 
ــا  أحــد االختصاصــات ذات اإلســهام اهلــام، يف الفهــم والتأويــل الصحيــح لديــن اإلســالم،فعلم العقيــدة يمتلــك مكان

بالــغ األمهيــة يف تشــكل الفكــر والوجــدان اإلســالمي مــن منظــور الواقــع والوقائــع.

تــم حتضــر الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم العقيــدة يف ســبع وحــدات، كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس تفســر 
القــرآن الكريــم يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي 

الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف إدراك كون العاطفة الدينّية هي احتياج فطري لدى البرش،

تستهدف التأسيس ملبادئ اإليامن املنصوص عليها،

تستهدف اإلحاطة بمبادئ اإليامن الكلية،

تستهدف متييز خصائص عقيدة اإلسالم،

تستهدف استيعاب مفهوم عقيدة التوحيد بالراهن واألدلة.

7.2.  فوائــد وموضــوع درس العقيــدة؛ يتوجــب توجيــه األنشــطة الطاّلبيــ�ة ألجــل التطويــر عــرب 
منظــور مركــزي يرتكــز علــى القــرآن والســنة مــع اســتنب�اط عميق وشــامل ملبــادئ العقيدة يف اإلســالم.

إن 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
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7. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم العقيدة

7.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس علم العقيدة.

وفقــا ملــا جــاء يف القــرآن الكريــم، فــإن أساســيات العقيــدة التــي بعــث هبــا كّل األنبيــاء تســتند عــى اإليــامن بالتوحيــد، 
وهــذا املعتقــد العظيــم الــذي أســامه القــرآن باســم »اإلســالم«، ينبنــي عــامده ويقــوم عــى أركان اإليــامن بوحدانيــة اهلل عــّز 

وجــّل، واإليــامن باألنبيــاء، واإليــامن باليــوم اآلخــر.

وكلمــة العقائــد تــأيت بمعنــى أركان الديــن األساســّية واألحــكام الالزمــة بالــرورة لإليــامن بــه، ويف نفــس الوقــت 
ــم  ــدف عل ــة املعترة،وهي ــوم الرشيع ــن عل ــم م ــم عل ــي اس ــن ه ــّية للدي ــاألركان األساس ــة ب ــة املوحي ــذه الكلم ــإن ه ف
العقيــدة إلرشــاد الباحثــن للطريــق القويــم املؤســس عــى ختليــص إيــامن الفــرد مــن التقليــد الذميــم، وإيصالــه للتحقــق 
والتسليم،يســاعده يف ذلــك الراهــن واألدلــة العقليــة والنقليــة ألساســيات اإليــامن، وارتباطــا هبــذا فــإن علــم العقيــدة هو 
ــا  أحــد االختصاصــات ذات اإلســهام اهلــام، يف الفهــم والتأويــل الصحيــح لديــن اإلســالم،فعلم العقيــدة يمتلــك مكان

بالــغ األمهيــة يف تشــكل الفكــر والوجــدان اإلســالمي مــن منظــور الواقــع والوقائــع.

تــم حتضــر الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم العقيــدة يف ســبع وحــدات، كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس تفســر 
القــرآن الكريــم يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي 

الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف إدراك كون العاطفة الدينّية هي احتياج فطري لدى البرش،

تستهدف التأسيس ملبادئ اإليامن املنصوص عليها،

تستهدف اإلحاطة بمبادئ اإليامن الكلية،

تستهدف متييز خصائص عقيدة اإلسالم،

تستهدف استيعاب مفهوم عقيدة التوحيد بالراهن واألدلة.

7.2.  فوائــد وموضــوع درس العقيــدة؛ يتوجــب توجيــه األنشــطة الطاّلبيــ�ة ألجــل التطويــر عــرب 
منظــور مركــزي يرتكــز علــى القــرآن والســنة مــع اســتنب�اط عميق وشــامل ملبــادئ العقيدة يف اإلســالم.

إن 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
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وجتــب االســتفادة أيضــا مــن جمــاالت التقســر واحلديــث وعلــم الــكالم والفلســفة وعلــم النفــس مــن أجل اســتيعاب 
أفضــل لفوائــد و موضــوع درس العقيدة.

ويتم حتضر كتاب الدرس أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتاب علم العقيدة

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات
عنوان الدرس يف الكتاب

19.5 cm X 27.5 cm 13 دروس التفسري للصف احلادي عشر 11

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.

7.3 وحدات الربنامج التعلييّم لدروس علم العقيدة وعدد مكتسباتها وفرتاتها الزمنّي�ة.

ساعات عدد الفوائدوحدات الكتاب
الدرس

النسية املئوية لساعات 
الدرس

4811,11علم العقيدة1.

61013,88اإليمان وماهيت�ه2.

61013,88اإليمان باهلل3.

568,33اإليمان باملالئكة4.

81419,44اإليمان بالرسل والكتب السماوية5.

41216,66اإليمان باآلخرة6.

41216,66اإليمان بالقضاء والقدر7.

3872100اإلجمايل
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7. الوحدة 
السابعة

6. الوحدة 
السادسة

5 . الوحدة 
اخلامسة

4. الوحدة 
الرابعة

3. الوحدة 
الثالثة

2.الوحدة 
الثاني�ة

1. الوحدة 
األوىل

اإليمان 
بالقضاء 

والقدر
اإليمان باآلخرة

اإليمان بالرسل 
والكتب 

السماوية

اإليمان 
باملالئكة اإليمان باهلل اإليمان 

وماهيت�ه علم العقيدة

1. القضاء 
والقدر

2. أساسيات 
اإليمان بالقضاء 
والقدر يف القرآن 

واحلديث
3. عالقة 

اإلنسان بالقدر 
3.1. العقل

3.2. اإلرادة
3.2. املسؤولية

4. اسيعاب 
بعض املفاهيم 

ذات العالقة 
بالقدر

4.1. األجل
4.2. الرزق

4.3. املصيب�ة
4.4. الصحة 

واملرض
4.5. البشرّية 

والال بشرية
4.6. الدعاء 

والتوكل
4.7. الصرب 

والتسليم 
والرضا

4.8. اخلري 
والشر

4.9. الهداية 
والضاللة

1. احلياة الدني�ا 
والدار اآلخرة

2. األدّلة على 
وجود احلياة 

اآلخرة
3. مراحل 

احلياة اآلخرة
3.1 عالم الربزخ

3.2. القيامة
3.3. البعث

3.4. املحشر 
واحلساب 

واملزان
3.5. الصراط

3.6. اجلنة 
والنار

4. تأثريات 
اإليمان باآلخرة 

على حياتن�ا

1. النبوة 
والرسالة 

والويح
1.1. االحتي�اج 

إىل األنبي�اء
1.2. خصائص 

األنبي�اء 
وصفاتهم

1.3. األنبي�اء 
الذين أىت 

ذكرهم يف القرآن 
الكريم

1.4. األنبي�اء 
ومعركة 
التوحيد

1.5. مايكسبه 
اإلنسان من 

إيمانه بالرسل
2. الكتب املزنلة 

على األنبي�اء
2.1. التوراة
2.2. الزبور

2.3. اإلجنيل
2.4. القرآن 

الكريم
2.5. مايكسبه 

اإلنسان من 
إيمانه بالكتب 

السماوية.

1. وجود املالئكة 
وماهيتهم

2. وظائف 
ومهمات 

املالئكة
3. ما يكسبه 

اإلنسان من 
إيمانه باملالئكة

4. اجلن كما 
وصفهم القرآن 

الكريم
5. الشياطني 

كما وصفهم 
القرآن الكريم

1. اإليمان 
باهلل وموقعه 

يف العقيدة 
اإلسالمية

2. اإليمان باهلل 
بالفطرة

3. وجود 
هللا تعاىل 

ووحدانيت�ه
4. أسماء هللا

5. صفات هللا
5.1. الصفات 

الذاتي�ة
5.2. الصفات 

الثبوتي�ة
6. يكسبه 

اإلنسان من 
إيمانه باهلل

1. اإليمان 
وماهية اإليمان

2. اإليمان 
والعمل 

والعالقة بينهما
3. شروط 

صحة اإليمان
4. تصنيف 

الدين للناس 
من حيث 

اإليمان
4.1. املؤمن

4.2. املنافق
4.3.الكافر

1. مصدر الدين
2. تعريف 

العقيدة 
وموضوعها 

وغايتها
3. اخلصائص 

العاّمة للعقيدة 
يف اإلسالم
4. مصادر 
العقيدة يف 

اإلسالم
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7. الوحدة 
السابعة

6. الوحدة 
السادسة

5 . الوحدة 
اخلامسة

4. الوحدة 
الرابعة

3. الوحدة 
الثالثة

2.الوحدة 
الثاني�ة

1. الوحدة 
األوىل

اإليمان 
بالقضاء 

والقدر
اإليمان باآلخرة

اإليمان بالرسل 
والكتب 

السماوية

اإليمان 
باملالئكة اإليمان باهلل اإليمان 

وماهيت�ه علم العقيدة

1. القضاء 
والقدر

2. أساسيات 
اإليمان بالقضاء 
والقدر يف القرآن 

واحلديث
3. عالقة 

اإلنسان بالقدر 
3.1. العقل

3.2. اإلرادة
3.2. املسؤولية

4. اسيعاب 
بعض املفاهيم 

ذات العالقة 
بالقدر

4.1. األجل
4.2. الرزق

4.3. املصيب�ة
4.4. الصحة 

واملرض
4.5. البشرّية 

والال بشرية
4.6. الدعاء 

والتوكل
4.7. الصرب 

والتسليم 
والرضا

4.8. اخلري 
والشر

4.9. الهداية 
والضاللة

1. احلياة الدني�ا 
والدار اآلخرة

2. األدّلة على 
وجود احلياة 

اآلخرة
3. مراحل 

احلياة اآلخرة
3.1 عالم الربزخ

3.2. القيامة
3.3. البعث

3.4. املحشر 
واحلساب 

واملزان
3.5. الصراط

3.6. اجلنة 
والنار

4. تأثريات 
اإليمان باآلخرة 

على حياتن�ا

1. النبوة 
والرسالة 

والويح
1.1. االحتي�اج 

إىل األنبي�اء
1.2. خصائص 

األنبي�اء 
وصفاتهم

1.3. األنبي�اء 
الذين أىت 

ذكرهم يف القرآن 
الكريم

1.4. األنبي�اء 
ومعركة 
التوحيد

1.5. مايكسبه 
اإلنسان من 

إيمانه بالرسل
2. الكتب املزنلة 

على األنبي�اء
2.1. التوراة
2.2. الزبور

2.3. اإلجنيل
2.4. القرآن 

الكريم
2.5. مايكسبه 

اإلنسان من 
إيمانه بالكتب 

السماوية.

1. وجود املالئكة 
وماهيتهم

2. وظائف 
ومهمات 

املالئكة
3. ما يكسبه 

اإلنسان من 
إيمانه باملالئكة

4. اجلن كما 
وصفهم القرآن 

الكريم
5. الشياطني 

كما وصفهم 
القرآن الكريم

1. اإليمان 
باهلل وموقعه 

يف العقيدة 
اإلسالمية

2. اإليمان باهلل 
بالفطرة

3. وجود 
هللا تعاىل 

ووحدانيت�ه
4. أسماء هللا

5. صفات هللا
5.1. الصفات 

الذاتي�ة
5.2. الصفات 

الثبوتي�ة
6. يكسبه 

اإلنسان من 
إيمانه باهلل

1. اإليمان 
وماهية اإليمان

2. اإليمان 
والعمل 

والعالقة بينهما
3. شروط 

صحة اإليمان
4. تصنيف 

الدين للناس 
من حيث 

اإليمان
4.1. املؤمن

4.2. املنافق
4.3.الكافر

1. مصدر الدين
2. تعريف 

العقيدة 
وموضوعها 

وغايتها
3. اخلصائص 

العاّمة للعقيدة 
يف اإلسالم
4. مصادر 
العقيدة يف 

اإلسالم
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االيضاحات املكتسبات الوحدة املواضيع
يف نهاية الوحدة سيتم تعريف الطلبة بإجياز على خمسة  •

مراجع لعلم العقيدة على األقل مرتجمة للغة الرتكّية.
أثن�اء اشتغال الطلبة بهذه الفائدة، سنذكر مفهوم الفطرة،  •

وسيفهم تعريف الدين وفقا لعلماء اإلسالم
سرنكز على كون دين اإلسالم هوالذي جاء به األنبي�اء من  •

أول سيدنا آدم وحىت نبّين�ا املصطفى صّلى هللا عليه وسّلم.
أثن�اء عمل الطاّلب على هذه الفائدة سيتم إعطاء األمثلة  •

من اآليات واألحاديث املتعّلقة مع الرتكّز على أهمية العقل 
السليم يف استيعاب مفهوم الويح.

أثن�اء اشتغال الطاّلب على هذه الفائدة سيتم تسليط  •
الضوء على كون القرآن الكريم والسنة هما النظام اإليمايّن 
املركزي يف العقيدة اإلسالمية، إضافة لذلك سيذكر بإجياز 

الدراسات واألعمال األوىل املعمولة يف مجال العقيدة 
اإلسالمية.

مفاهيم واصطالحات •
الدين، اإلسالم، االعتقاد، العقائد، الفطرة

بنهاية هذه الوحدة  •
سيتمكن الطلبة؛

أن يقر يف عقلهم  •
أساس هذا الدين من 

اآليات واألحاديث.
يستطيع الطلبة  •

إيضاح تعريف علم 
العقيدة وموضوعه 

وغايت�ه
يتوصل الطلبة إىل  •

اخلصائص األساسّية 
لعلم العقيدة يف 

اإلسالم
يشرح الطلبة  •

مصادر العقيدة 
اإلسالمّية

1. علم 
العقيدة

1. مصدر الدين

2. تعريف العقيدة 
وموضوعها وغايتها

3. اخلصائص 
العاّمة للعقيدة يف 

اإلسالم
4. مصادر العقيدة 

يف اإلسالم
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه الفائدة؛ •
سيتم شرح املفاهيم املتعّلقة بمصطلح اإليمان جميعها جنب�ا إىل جنب،  •

ويف هذا اإلطار ستشرح مفاهيم اإليمان والعقيدة، والتصديق واإلقرار، 
واإليمان التقليدي واإليمان التحقيقي، واإليمان اإلجمايل واإليمان 

التفصيلي، ومراتب اإلسالم واإلحسان.
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم شرح موضوع »كلمة  •

التوحيد« و »كلمة الشهادة« وقول »آمنت باهلل« يف هذا السياق؛ 
وسيتم إعطاء األمثال املتعّلقة بأنواع املفاهيم املستعملة يف اإلسالم 

واإليمان املستقاة من القرآن الكريم.
عند دراسة الطاّلب للفائدة الرابعة لن يتم التطرق للتفاصيل اخلالفية  •

للفروق املتعّلقة بنظرات املذاهب املختلفة.
أثن�اء اشتغال الطاّلب على الوحدة السادسة سيتم املرور بالذكر على  •

أمور مثل عدم تكفري أهل الكتاب، واملحاذير الواردة بشأن ذلك، وتعريف 
اخلصائص العاّمة للمؤمن والكافر واملنافق وتعريف الكفر والشرك 

والنفاق بأنواعها، وسينوه بإجياز للموضوعات مثل »ألفاظ الكفر وأفعال 
الكفر« وسيتم حتديد الفواصل الهامة لشعائر الدين.

مفاهيم ومصطلحات •
اإلخالص، اإليمان، اإلقرار، التصديق، اإلحسان، املؤمن، املنافق،  •

الكافر، املشرك الفاسق، اليقني، الضرورة الدينّي�ة، صالح العمل، اإلكراه، 
ألفاظ الكفر وأفعال الكفر.

يف نهاية هذه  •
الوحدة يستطيع 

الطاّلب شرح 
مفهوم اإليمان و 

يتوصلون لماهية 
اإليمان وإدراكه 

وتستقر يف 
وجدانهم العالقة 

بني اإليمان 
والعمل.

يستطيع  •
الطلبة إيضاح 

الشروط الالزمة 
لقبول اإليمان.

يدرك الطلبة  •
كون أركان اإليمان 

ككل ال يتجّزأ.
تصنيف  •

الناس من منظور 
اإليمان

1. اإليمان وماهية 
اإليمان

2. اإليمان والعمل 
والعالقة بينهما

3. شروط صحة 
اإليمان

4. تصنيف الدين 
للناس من حيث 

اإليمان
4.1. املؤمن

4.2. املنافق
4.3. الكافر

2.اإليمان 
وماهّيت�ه



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

54

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه الفائدة؛ •
سيتم شرح املفاهيم املتعّلقة بمصطلح اإليمان جميعها جنب�ا إىل جنب،  •

ويف هذا اإلطار ستشرح مفاهيم اإليمان والعقيدة، والتصديق واإلقرار، 
واإليمان التقليدي واإليمان التحقيقي، واإليمان اإلجمايل واإليمان 

التفصيلي، ومراتب اإلسالم واإلحسان.
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم شرح موضوع »كلمة  •

التوحيد« و »كلمة الشهادة« وقول »آمنت باهلل« يف هذا السياق؛ 
وسيتم إعطاء األمثال املتعّلقة بأنواع املفاهيم املستعملة يف اإلسالم 

واإليمان املستقاة من القرآن الكريم.
عند دراسة الطاّلب للفائدة الرابعة لن يتم التطرق للتفاصيل اخلالفية  •

للفروق املتعّلقة بنظرات املذاهب املختلفة.
أثن�اء اشتغال الطاّلب على الوحدة السادسة سيتم املرور بالذكر على  •

أمور مثل عدم تكفري أهل الكتاب، واملحاذير الواردة بشأن ذلك، وتعريف 
اخلصائص العاّمة للمؤمن والكافر واملنافق وتعريف الكفر والشرك 

والنفاق بأنواعها، وسينوه بإجياز للموضوعات مثل »ألفاظ الكفر وأفعال 
الكفر« وسيتم حتديد الفواصل الهامة لشعائر الدين.

مفاهيم ومصطلحات •
اإلخالص، اإليمان، اإلقرار، التصديق، اإلحسان، املؤمن، املنافق،  •

الكافر، املشرك الفاسق، اليقني، الضرورة الدينّي�ة، صالح العمل، اإلكراه، 
ألفاظ الكفر وأفعال الكفر.

يف نهاية هذه  •
الوحدة يستطيع 

الطاّلب شرح 
مفهوم اإليمان و 

يتوصلون لماهية 
اإليمان وإدراكه 

وتستقر يف 
وجدانهم العالقة 

بني اإليمان 
والعمل.

يستطيع  •
الطلبة إيضاح 

الشروط الالزمة 
لقبول اإليمان.

يدرك الطلبة  •
كون أركان اإليمان 

ككل ال يتجّزأ.
تصنيف  •

الناس من منظور 
اإليمان

1. اإليمان وماهية 
اإليمان

2. اإليمان والعمل 
والعالقة بينهما

3. شروط صحة 
اإليمان

4. تصنيف الدين 
للناس من حيث 

اإليمان
4.1. املؤمن

4.2. املنافق
4.3. الكافر

2.اإليمان 
وماهّيت�ه
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة
أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة سيتم  •

تسليط الضوء على عقيدة التوحيد وخلق الروابط 
والعالقات للمفاهيم املتعّلقة بموضوع التوحيد.

أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة سيتم شرح  •
أسماء هللا احلسىن، يف إطار اآليات الكريمة، سورة 

األعراف اآلية 180، سورة اإلسراء اآلية 110، سورة 
طه اآلية 8، سورة احلشر من 22-24 واألحاديث 

الشريفة املتعّلقة.
سيتم املرور بالذكر على املواضيع ؛ مفهوم معرفة  •

هللا وأهمية األسماء احلسىن، ووجود األسماء 
احلسىن يف مناجاة هللا، وقدرة هذه األسماء بمعانيها 

على توجيه احلياة.
أثن�اء اشتغال الطاّلب على فوائد الدرس، سيتم  •

التنويه بإجياز إىل الصفات الفعلية هلل عّز وجّل، إىل 
جانب ذلك لن يتم التعرض لآلراء املذهبي�ة املختلفة 

بهذا الشأن.
مفاهيم ومصطلحات •

اإلخالص، األسماء احلسىن، التقوى، الفطرة، 
التوحيد، معرفة هللا، املناجاة.

يف نهاية هذه الوحدة ؛ •
يمز الطاّلب موقع اإليمان  •

باهلل من العقيدة اإلسالمية،
يوضح الطاّلب باألمثلة  •

اإليمان باهلل بالفطرة
يتيقن الطاّلب باآليات  •

وحداني�ة اخللق واألمر هلل عّز 
وجّل.

أن يراعي الطلبة أن يعكسوا  •
يف سلوكياتهم معاين أسماء 

هللا.
يشرح الطلبة صفات املوىل  •

عّز وجّل وخصائصها العاّمة
يوضح الطلبة باألدلة  •

والرباهني النقلية والعقلية ما 
يكسبه اإلنسان من اإليمان 

باهلل.

1. اإليمان باهلل 
وموقعه يف العقيدة 

اإلسالمية
2. اإليمان باهلل 

بالفطرة
3. وجود هللا تعاىل 

ووحدانيت�ه
4. أسماء هللا

5. صفات هللا
5.1. الصفات الذاتي�ة

5.2. الصفات 
الثبوتي�ة

6. ما يكسبه اإلنسان 
من إيمانه باهلل

3.اإليمان 
باهلل

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على الفوائد األوىل والرابعة 
يشرح الطلبة باآليات واألحاديث كينونة وجود 
املالئكة واجلن املختلفة من الناحية الفلسفّية 

األونطولوجية ) جتريد الوجود(.
●أثن�اء عمل الطلبة على الفائدة سنمر بالذكر على 

كون اجلن مخاطبني بالتكليف مثل اإلنس.
●أثن�اء دراسة الطاّلب لهذه الفائدة سيتم التنويه 
على موضوعات مثل الشيطانّي�ة وحتضري األرواح.

● مفاهيم ومصطلحات
املالئكة، اجلن، إبليس، الشيطان، الشيطانّي�ة

●يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
الطاّلب أن يوضحوا باألدلة 

والرباهني النقلية وجود وماهّية 
املالئكة الكرام.

●يوضح الطلبة مهام املالئكة 
باألعمال من األحاديث الشريفة 

واآليات الكريمة.
●يمز الطاّلب تأثري اإليمان 

باملالئكة على سلوكيات الفرد.
●يصل الطلبة إىل إدراك الغاية من 

خلق اجلن والشياطني.
●طرح التساؤالت عن املعتقدات 
الباطلة بشأن املوجود الغري مرئي�ة 

والغيبي�ات.

1. وجود املالئكة 
وماهيتهم

2. وظائف ومهمات 
املالئكة

3. ما يكسبه اإلنسان 
من إيمانه باملالئكة

4. اجلن كما وصفهم 
القرآن الكريم

5. الشياطني كما 
وصفهم القرآن 

الكريم

4. اإليمان 
باملالئكة
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة 
الثالثة سيتم التنويه عن مفهوم 

املعجزة وستعطى أمثلة ملعجزات 
األنبي�اء

●أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه 
الفائدة سيتم حتديد األنبي�اء الذين 

وصفوا بأويل العزم إىل جانب ذلك 
سنلقي الضوء على عاملية رسالة نبّين�ا 

محّمد صّلى هللا عليه وسّلم، وكونه 
النموذج لإلنساني�ة وخاتم املرسلني.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه 
الفائدة سيتم الرتكّز على مفاهيم 

)الصحف( وذكر األنبي�اء اليت تزنلت 
عليهم الصحف، وني�ل التحريف من 

التوراة واإلجنيل.
●مفاهيم ومصطلحات

الصدق، األمانة، الفتن�ة، العصمة، 
التبليغ، النبوة، الرسالة، الويح، 

املعجزة، الصحف

●يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
الطاّلب 

شرح مفاهيم النبوة والرسالة 
والويح

●سترتسخ بالدليل النقلي والعقلي 
الغاية من إرسال الرسل

●سيستطيع الطلبة إيضاح 
اخلصائص املشرتكة لألنبي�اء

●سيتعرف الطلبة على أسماء 
األنبي�اء الواردة يف القرآن الكريم

●سيشرح الطلبة باألمثلة من 
القرآن الكريم عن معركة التوحيد 

اليت خاضها األنبي�اء
●سيشرح الطلبة مفهوم الكتاب 

اإللهي )السماوي(
●سيستوعب الطاّلب تفرد 

القرآن الكريم وامتي�ازه عن الكتب 
السماوية األخرى

●سيتم التنويه للمكاسب املرتتب�ة 
لإلنسان من إيمانه بالرسل والكتب 

السماوية.

1. النبوة والرسالة والويح
1.1. االحتي�اج إىل األنبي�اء

1.2. خصائص األنبي�اء 
وصفاتهم

1.3. األنبي�اء الذين أىت ذكرهم يف 
القرآن الكريم

1.4. األنبي�اء ومعركة التوحيد
1.5. مايكسبه اإلنسان من 

إيمانه بالرسل

2. الكتب املزنلة على األنبي�اء
2.1. التوراة
2.2. الزبور

2.3. اإلجنيل
2.4. القرآن الكريم

2.5. مايكسبه اإلنسان من 
إيمانه بالكتب السماوية.

5. اإليمان 
بالرسل 
والكتب 

السماوية

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه الوحدة سيتم إرساء 
العالقة بني مفهوم العدل واحلياة اآلخرة 

●سيتم تن�اول بعض العالمات الكربى للقيامة 
باستخدام اآليات وصحيح األحاديث دون اخلوض 

يف التفاصيل أثن�اء اشتغال الطلبة بالفائدة الثالثة 
من الدرس

● إضافة لذلك سيتم التنويه ملفاهيم األعراف 
والنفخ يف الصور والسور بني اجلنة والنار والشفاعة

●مفاهيم ومصطلحات
العدل، القيامة والبعث، املحشر، احلساب املزان 
الصراط، اجلنة، جهنم، األعراف السور، الشفاعة

● يف نهاية هذه الوحدة 
يستطيع الطاّلب شرح 
الغاية من احلياة الدني�ا 

● ويرتسخ لديهم 
بالدليل العقلي والنقلي 

عقيدة اإليمان باآلخرة.
● ويستيقنون 

باألحاديث واآليات 
مراحل احلياة اآلخرة .

● ويمز الطلبة 
اإلسهامات يف تفاسري 

احلياة واإليمان باآلخرة

1. احلياة الدني�ا والدار اآلخرة
2. األدّلة على وجود احلياة 

اآلخرة
3. مراحل احلياة اآلخرة

3.1 عالم الربزخ
3.2. القيامة
3.3. البعث

3.4. املحشر واحلساب 
واملزان

3.5. الصراط
3.6. اجلنة والنار

4. تأثريات اإليمان باآلخرة 
على حياتن�ا

6.اإليمان 
باآلخرة
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة 
الثالثة سيتم التنويه عن مفهوم 

املعجزة وستعطى أمثلة ملعجزات 
األنبي�اء

●أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه 
الفائدة سيتم حتديد األنبي�اء الذين 

وصفوا بأويل العزم إىل جانب ذلك 
سنلقي الضوء على عاملية رسالة نبّين�ا 

محّمد صّلى هللا عليه وسّلم، وكونه 
النموذج لإلنساني�ة وخاتم املرسلني.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه 
الفائدة سيتم الرتكّز على مفاهيم 

)الصحف( وذكر األنبي�اء اليت تزنلت 
عليهم الصحف، وني�ل التحريف من 

التوراة واإلجنيل.
●مفاهيم ومصطلحات

الصدق، األمانة، الفتن�ة، العصمة، 
التبليغ، النبوة، الرسالة، الويح، 

املعجزة، الصحف

●يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
الطاّلب 

شرح مفاهيم النبوة والرسالة 
والويح

●سترتسخ بالدليل النقلي والعقلي 
الغاية من إرسال الرسل

●سيستطيع الطلبة إيضاح 
اخلصائص املشرتكة لألنبي�اء

●سيتعرف الطلبة على أسماء 
األنبي�اء الواردة يف القرآن الكريم

●سيشرح الطلبة باألمثلة من 
القرآن الكريم عن معركة التوحيد 

اليت خاضها األنبي�اء
●سيشرح الطلبة مفهوم الكتاب 

اإللهي )السماوي(
●سيستوعب الطاّلب تفرد 

القرآن الكريم وامتي�ازه عن الكتب 
السماوية األخرى

●سيتم التنويه للمكاسب املرتتب�ة 
لإلنسان من إيمانه بالرسل والكتب 

السماوية.

1. النبوة والرسالة والويح
1.1. االحتي�اج إىل األنبي�اء

1.2. خصائص األنبي�اء 
وصفاتهم

1.3. األنبي�اء الذين أىت ذكرهم يف 
القرآن الكريم

1.4. األنبي�اء ومعركة التوحيد
1.5. مايكسبه اإلنسان من 

إيمانه بالرسل

2. الكتب املزنلة على األنبي�اء
2.1. التوراة
2.2. الزبور

2.3. اإلجنيل
2.4. القرآن الكريم

2.5. مايكسبه اإلنسان من 
إيمانه بالكتب السماوية.

5. اإليمان 
بالرسل 
والكتب 

السماوية

االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على هذه الوحدة سيتم إرساء 
العالقة بني مفهوم العدل واحلياة اآلخرة 

●سيتم تن�اول بعض العالمات الكربى للقيامة 
باستخدام اآليات وصحيح األحاديث دون اخلوض 

يف التفاصيل أثن�اء اشتغال الطلبة بالفائدة الثالثة 
من الدرس

● إضافة لذلك سيتم التنويه ملفاهيم األعراف 
والنفخ يف الصور والسور بني اجلنة والنار والشفاعة

●مفاهيم ومصطلحات
العدل، القيامة والبعث، املحشر، احلساب املزان 
الصراط، اجلنة، جهنم، األعراف السور، الشفاعة

● يف نهاية هذه الوحدة 
يستطيع الطاّلب شرح 
الغاية من احلياة الدني�ا 

● ويرتسخ لديهم 
بالدليل العقلي والنقلي 

عقيدة اإليمان باآلخرة.
● ويستيقنون 

باألحاديث واآليات 
مراحل احلياة اآلخرة .

● ويمز الطلبة 
اإلسهامات يف تفاسري 

احلياة واإليمان باآلخرة

1. احلياة الدني�ا والدار اآلخرة
2. األدّلة على وجود احلياة 

اآلخرة
3. مراحل احلياة اآلخرة

3.1 عالم الربزخ
3.2. القيامة
3.3. البعث

3.4. املحشر واحلساب 
واملزان

3.5. الصراط
3.6. اجلنة والنار

4. تأثريات اإليمان باآلخرة 
على حياتن�ا

6.اإليمان 
باآلخرة
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االيضاحات املكتسبات املواضيع الوحدة

●بينما يتم شرح املفاهيم 
املتعّلقة بالقدر يف هذه الوحدة 

عموما سنشدد الرتكّز على 
عالقتها باملسؤولية الفردية 

لإلنسان.
● مفاهيم ومصطلحات

الصرب، العزم، القدر، القضاء، 
اإلرادة، األجل، الرزق، التوكل، 
الصرب، اخلري والشر، والهداية 

والداللة.

● يف نهاية هذه الوحدة يستطيع 
الطاّلب أن يوضحوا مفاهيم 

القضاء والقدر.
● يرتسخ لدى الطلبة باآليات 

واألحاديث عقيدة اليمان بالقضاء 
والقدر.

● يضع الطلبة العالقة الرابطة 
بني امتالك اإلنسان للعقل 

واإلرادة واملسؤولية وبني القدر
●يتم ذكر كافة األبعاد املعني�ة 

بمفهوم اإلرادة
يتم تفسري بعض املفاهيم ذات 

العالقة بالقدر يف ضوء من اآليات 
واألحاديث.

1. القضاء والقدر
2. أساسيات اإليمان بالقضاء والقدر يف 

القرآن واحلديث
3. عالقة اإلنسان بالقدر 

3.1. العقل
3.2. اإلرادة

3.2. املسؤولية
4. استيعاب بعض املفاهيم ذات العالقة 

بالقدر
4.1. األجل
4.2. الرزق

4.3. املصيب�ة
4.4. الصحة واملرض

4.5. البشرّية والال بشرية
4.6. الدعاء والتوكل

4.7. الصرب والتسليم والرضا
4.8. اخلري والشر

4.9. الهداية والضاللة

7. اإليمان 
بالقضاء 

والقدر
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الربنامج التعلييّم لدروس علم الكالم

8. 8.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة  للربنامج التعلييّم لدروس علم الكالم.

علــم الــكالم هــو ختصــص علمــي حيــدد املبــادئ األساســّية للعالقــة بــن أركان اإليــامن انطالقــا عــن النــص، بنائهــا 
يف الفكــر اإلنســاين، ويــرشح هــذه املبــادئ بالوســائل العقليــة ويدعمهــا، وحيمــل اإلجابــات ويتصــدى بالنقــد لألفــكار 

املناقضــة هلــا.

حيــث يمكــن جتميــع املوضوعــات اإليامنيــة الرئيســّية يف الديــن اإلســالمي، حتــت عناويــن األلوهيــة والربوبيــة والنبــوة 
واآلخــرة، ووفقــا هلــذا، فــإن علــم الــكالم بالنســبة هلــذا املوضــوع هــو علــم يبحــث يف ضــوء الوحــي املنــزل يف ذات اهلل 
ــم الــكالم أوال  ــدء اخلليقــة وهنايتهــا، ويرســخ عل ــوة، ويف ب ــا، ويف املوضوعــات املتعّلقــة بالنب ــه العلي عــّز وجــّل وصفات
باألدلــة والراهــن قضيــة وجــود اهلل عــّز وجــّل ووحدانيــة وصفاتــه وأفعالــه، ومــن هــذا املنطلــق فــإن علــم الــكالم يثبــت 
وجــود اهلل تعــاىل انطالقــا مــن الدافــع املتقبــل، بالدليــل أحيانــا مــن نصــوص القــرآن وأحيانــا مــن خصائــص اإلنســان، 

وأحيانــا مــن آيــات اهلل تعــاىل يف الكــون.

ــن  ــا م ــّية انطالق ــه األساس ــامن و مبادئ ــيخ أركان اإلي ــتهدف ترس ــكالم يس ــم ال ــدروس عل ــّي ل ــج التعليم والرنام
ــاء وإكســاهبم مهــارات  ــات األناضــول لألئمــة واخلطب ــة ثانوي ــة لطلب النصــوص الكريمــة، وإيضاحهــا بالوســائل العقلي

ــة. ــكار املناقض ــى األف ــد ع ــرد بالنق ــة وال اإلجاب

 إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم الــكالم الــذي يــدرس يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء يقــع يف أربــع 
وحــدات، كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم احلديــث يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 

1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف استيعاب أهداف وموضوع وطرائق علم الكالم.

ــي  ــات الوح ــوء أولي ــل يف ض ــاعدة العق ــالمي بمس ــن اإلس ــّية للدي ــدة األساس ــات العقي ــتهدف إدراك موضوع تس
ــم. الكري

تستهدف رشح أسباب ظهور فوارق التأويل والتفسر يف املايض واحلارض يف املجاالت اإليامنية.

تســتهدف التعريــف بالتأويــالت االعتقاديــة والسياســية الرئيســّية التــي ظهــرت يف الفكــر اإلســالمي واالنعكاســات 
املعــارصة هلــا.

تستهدف رشح مقاربات القضايا اإليامنية والوجودية واملعرفة يف املدارس الفكرية اإلسالمية.

تستهدف تقييم املسائل املعارصة املتعّلقة باإليامن يف عرنا احلارض وفقا ألوليات عقيدة التوحيد.
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الربنامج التعلييّم لدروس علم الكالم

8. 8.1. الفلسفة الرئيسّية واألهداف العاّمة  للربنامج التعلييّم لدروس علم الكالم.

علــم الــكالم هــو ختصــص علمــي حيــدد املبــادئ األساســّية للعالقــة بــن أركان اإليــامن انطالقــا عــن النــص، بنائهــا 
يف الفكــر اإلنســاين، ويــرشح هــذه املبــادئ بالوســائل العقليــة ويدعمهــا، وحيمــل اإلجابــات ويتصــدى بالنقــد لألفــكار 

املناقضــة هلــا.

حيــث يمكــن جتميــع املوضوعــات اإليامنيــة الرئيســّية يف الديــن اإلســالمي، حتــت عناويــن األلوهيــة والربوبيــة والنبــوة 
واآلخــرة، ووفقــا هلــذا، فــإن علــم الــكالم بالنســبة هلــذا املوضــوع هــو علــم يبحــث يف ضــوء الوحــي املنــزل يف ذات اهلل 
ــم الــكالم أوال  ــدء اخلليقــة وهنايتهــا، ويرســخ عل ــوة، ويف ب ــا، ويف املوضوعــات املتعّلقــة بالنب ــه العلي عــّز وجــّل وصفات
باألدلــة والراهــن قضيــة وجــود اهلل عــّز وجــّل ووحدانيــة وصفاتــه وأفعالــه، ومــن هــذا املنطلــق فــإن علــم الــكالم يثبــت 
وجــود اهلل تعــاىل انطالقــا مــن الدافــع املتقبــل، بالدليــل أحيانــا مــن نصــوص القــرآن وأحيانــا مــن خصائــص اإلنســان، 

وأحيانــا مــن آيــات اهلل تعــاىل يف الكــون.

ــن  ــا م ــّية انطالق ــه األساس ــامن و مبادئ ــيخ أركان اإلي ــتهدف ترس ــكالم يس ــم ال ــدروس عل ــّي ل ــج التعليم والرنام
ــاء وإكســاهبم مهــارات  ــات األناضــول لألئمــة واخلطب ــة ثانوي ــة لطلب النصــوص الكريمــة، وإيضاحهــا بالوســائل العقلي

ــة. ــكار املناقض ــى األف ــد ع ــرد بالنق ــة وال اإلجاب

 إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم الــكالم الــذي يــدرس يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء يقــع يف أربــع 
وحــدات، كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم احلديــث يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 

1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف استيعاب أهداف وموضوع وطرائق علم الكالم.

ــي  ــات الوح ــوء أولي ــل يف ض ــاعدة العق ــالمي بمس ــن اإلس ــّية للدي ــدة األساس ــات العقي ــتهدف إدراك موضوع تس
ــم. الكري

تستهدف رشح أسباب ظهور فوارق التأويل والتفسر يف املايض واحلارض يف املجاالت اإليامنية.

تســتهدف التعريــف بالتأويــالت االعتقاديــة والسياســية الرئيســّية التــي ظهــرت يف الفكــر اإلســالمي واالنعكاســات 
املعــارصة هلــا.

تستهدف رشح مقاربات القضايا اإليامنية والوجودية واملعرفة يف املدارس الفكرية اإلسالمية.

تستهدف تقييم املسائل املعارصة املتعّلقة باإليامن يف عرنا احلارض وفقا ألوليات عقيدة التوحيد.
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8.2. أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس علم الكالم.

1. موضــوع ومكتســبات درس علــم الــكالم؛ يتوجــب دعــم توجيــه األنشــطة الطاّلبيــة ألجــل تطويــر منظــور مركزي 
يرتكــز عــى عقيــدة التوحيــد مــع اســتنباط عميــق وشــامل ألساســيات اإليــامن يف الدين اإلســالمي.

ــج  ــواد الرنام ــم يف م ــه األت ــى الوج ــا ع ــا وتلفظه ــة وكتابته ــل الكلم ــة أص ــة صياغ ــع يف منهجي ــاس املتب 2. إّن األس
التعليمــّي، مبنــي عــى« دليــل هيئــة اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي 

.)İSAM( ــة ــة الرتكّي ــع للمؤسســة الدينّي ــة والتلفــظ مركــز الدراســات اإلســالمية التاب يرجحــه يف الكتاب

3. ويتوجــب الرتكّيــز عــى أمهيــة امتــالك معرفــة وافيــة يف جمــاالت علــم العقيــدة والفلســفة وعلــم االجتــامع وعلــم 
النفــس مــن أجــل اســتيعاب أفضــل ملكتســبات وموضــوع درس الــكالم.

٤. ويتم حتضر كتاب الدرس /أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

أرقام البنط املستخدم يف خط كتاب درس علم احلديث
األبعاد أكرب بنط مستخدم يف اخلط عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 9 دروس التفسري للصف الثاين عشر 12

* يكتب بأعى رقم بنط خلط العنوان، لكن كتاب/ أو مواد التدريس املحرة يمكنكم كتابتها برقم بنط أقل

8.3 وحدات الربنامج التعلييّم لدروس علم الكالم وعدد مكتسباتها وفرتاتها الزمنّي�ة.
النسبة املئوية لساعات 

الدرس ساعات الدرس عدد املكتسبات وحدات الكتاب

22,22 16 5 علم الكالم  .1
22,22 16 7 املسائل العاّمة يف علم الكالم .2
27,77 20 6 التفاسري املختلفة يف املفهوم الديين .3
27,77 20 3 علم الكالم واملسائل املعاصرة .4

100 72 21 اإلجمايل
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4. الوحدة الرابعة 3. الوحدة الثالثة 2.الوحدة الثاني�ة 1. الوحدة األوىل

علم الكالم واملسائل املعاصرة التفاسري املختلفة يف 
املفهوم الديين املسائل العاّمة يف علم الكالم علم الكالم

1. علم الكالم املعاصر 
2. علم الكالم واملوضوعات 

املعاصرة
2.1. مذهب الربوبي�ة الالديين

2.2. عقيدة تعدد اآللهة
2.3. مذهب األغنوستي�ة 

)الالأدرية(
2.4. الفلسفة الوضعية

2.5. اإلحلاد
2.6. الفلسفة العدمية

2.7. املذهب العلماين
2.8.الشيطاني�ة

2.9. التن�اسخ وتقمص األرواح
2.10.مشكلة الشر

2.11. إدعاء النبوة ) املتنبئني 
الكذبة(

1. الدين والتأويل الديين
2. بعض املناهج واملفاهيم

3. أسباب تب�اين واختالفات 
التأويل

4. االعتقاد والتأويالت 
السياسّية

4.1. أهل السّنة
4.1.1. السلفّية

4.1.2. األشعرّية
4.1.3. الماتوريدّية

4.2. اخلوارج
4.3. املرجئة

4.4. الشيعة
4.5. املعزتلة

4.6. اجلربّية

1. مسألة الوجودّية
1.1. العالقة بني هللا والعالم

1.2. المادة
1.3. احلياة

1.4. اإلنسان
2. مسألة املعرفة

2.1. تعريف املعرفة
2.2. مصادر املعرفة

2.2.1.العقل السليم
2.2.2. اخلرب الصادق

2.2.3. احلواس السليمة
2.3. العالقة بني املعرفة 

واإليمان
2.4. العالقة بني العقل 

والويح
3. الدليل

3.1. الدليل النقلي
3.2. الدليل العقلي

4. األحكام
4.1. أحكام الدين

4.2. أحكام العقل

● التعريف بعلم الكالم 
وموضوعه وغايت�ه

● مولد علم الكالم ونشأته 
وتطوره

● العالقة بني علم الكالم 
والعلوم اإلسالمية 

● العالقة بني علم الكالم 
وبقية العلوم األخرى
● طرائق علم الكالم
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4. الوحدة الرابعة 3. الوحدة الثالثة 2.الوحدة الثاني�ة 1. الوحدة األوىل

علم الكالم واملسائل املعاصرة التفاسري املختلفة يف 
املفهوم الديين املسائل العاّمة يف علم الكالم علم الكالم

1. علم الكالم املعاصر 
2. علم الكالم واملوضوعات 

املعاصرة
2.1. مذهب الربوبي�ة الالديين

2.2. عقيدة تعدد اآللهة
2.3. مذهب األغنوستي�ة 

)الالأدرية(
2.4. الفلسفة الوضعية

2.5. اإلحلاد
2.6. الفلسفة العدمية

2.7. املذهب العلماين
2.8.الشيطاني�ة

2.9. التن�اسخ وتقمص األرواح
2.10.مشكلة الشر

2.11. إدعاء النبوة ) املتنبئني 
الكذبة(

1. الدين والتأويل الديين
2. بعض املناهج واملفاهيم

3. أسباب تب�اين واختالفات 
التأويل

4. االعتقاد والتأويالت 
السياسّية

4.1. أهل السّنة
4.1.1. السلفّية

4.1.2. األشعرّية
4.1.3. الماتوريدّية

4.2. اخلوارج
4.3. املرجئة

4.4. الشيعة
4.5. املعزتلة

4.6. اجلربّية

1. مسألة الوجودّية
1.1. العالقة بني هللا والعالم

1.2. المادة
1.3. احلياة

1.4. اإلنسان
2. مسألة املعرفة

2.1. تعريف املعرفة
2.2. مصادر املعرفة

2.2.1.العقل السليم
2.2.2. اخلرب الصادق

2.2.3. احلواس السليمة
2.3. العالقة بني املعرفة 

واإليمان
2.4. العالقة بني العقل 

والويح
3. الدليل

3.1. الدليل النقلي
3.2. الدليل العقلي

4. األحكام
4.1. أحكام الدين

4.2. أحكام العقل

● التعريف بعلم الكالم 
وموضوعه وغايت�ه

● مولد علم الكالم ونشأته 
وتطوره

● العالقة بني علم الكالم 
والعلوم اإلسالمية 

● العالقة بني علم الكالم 
وبقية العلوم األخرى
● طرائق علم الكالم
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة
●يتم تعريف الطلبة بإجياز خبمسة على األقل من اآلثار 

املكتوبة باللغة الرتكّية املتعّلقة باملوضوعات املعاصرة عن 
علم الكالم يف نهاية هذه الوحدة.

●وحيتل صدارة الرتكّز يف هذه الوحدة أثن�اء االشتغال 
على موضوعاتها موضوع الويح والعقل السليم، و سيتم 

ختصيص حز لألحاديث الشريفة وآراء علماء اإلسالم 
وحكمائه املتعّلقة بهذا املوضوع عندما يأيت مكانه.

●عند اشتغال الطلبة على الفائدتني الثالثة والرابعة 
سنتن�اول بدون اخلوض يف التفاصيل عالقة علم الكالم مع 

علوم مثل علم العقيدة، وعلم التفسري، وعلم احلديث، و 
علم األخالق، والفلسفة، وعلم االجتماع، وعلم النفس، 

والفلك، والفزياء، واألحياء واجلغرافيا.
●عند اشتغال الطلبة على الفائدة اخلامسة سيتم الرتكّز 

على استخدام وسيلة معيارية لعلم الكالم.
مفاهيم ومصطلحات

علم الكالم، علم التوحيد، الفقه األكرب، املبدأ، املعاد، العقل، 
النقل، الويح 

بنهاية هذه الوحدة؛
●سيستوعب الطاّلب 

تعريف علم الكالم 
وموضوعه وأهميت�ه 

وغايت�ه.
●سيشرح الطلبة نشأة 

علم الكالم وتطوره.
●سيقيم الطلبة العالقة 

بني علم الكالم والعلوم 
اإلسالمية األخرى

●سيشرح الطلبة أمثلة 
على العالقة بني العلوم 

األخرى وعلم الكالم
●سيستوعب الطلبة 

الطرائق اليت اختذها علم 
الكالم أساسا له.

● التعريف بعلم الكالم 
وموضوعه وغايت�ه

● نشأة علم الكالم 
وتطوره

● العالقة بني علم 
الكالم والعلوم 

اإلسالمية 
● العالقة بني علم 

الكالم وبقية العلوم 
األخرى

● طرائق علم الكالم

1. علم 
الكالم
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

● سيتم الرتكّز يف هذه الوحدة أثن�اء 
االشتغال على موضوعاتها على موضوع 
الويح والعقل السليم، و سيتم ختصيص 

حز لألحاديث الشريفة وآراء علماء اإلسالم 
وحكمائه املتعّلقة بهذا املوضوع يف أوانه.
● من خالل اشتغال التالميذ على فائدة 

الدرس سيتم الرتكّز على النقطة املبدئي�ة 
» عدم التعارض مع صحيح النقل وسليم 

العقل«.
● يف أثن�اء اشتغال التالميذ على فائدة الدرس 

سينوه إىل مصادر املعطيات واملعلومات من 
جتربة وخرية ومالحظة إبصار وبصرية.

مفاهيم ومصطلحات
العالم، األلوهية، العلم، الواجب، العقل 
السليم، اخلرب الصادق، الدليل، احلكم، 

احلواس السليمة

بنهاية هذه الوحدة؛
● ترتسخ لدى الطاّلب من خالل 

النصوص العالقة بني هللا- 
العالم.

● يستطيع الطاّلب التفسري يف 
إطار املسألة الوجودّية ) العالقة 

بني اخلالق واملخلوق(.
● يشرح الطلبة مصادر املعرفة 

باألفعال من القرآن الكريم.
● يتن�اقش الطاّلب عن العالقة 

بني اإليمان واملعرفة.
● ويشرحون العالقة بني العقل 

والويح.
● يمز الطاّلب أهمية األدّلة 

والرباهني العقلية والنقلية يف 
إيضاح موضوعات علم الكالم.

● يشرحون أحكام الدين وأحكام 
العقل.

1. مسألة الوجودّية
1.1. العالقة بني هللا والعالم

1.2. المادة
1.3. احلياة

1.4. اإلنسان
2. مسألة املعرفة

2.1. تعريف املعرفة
2.2. مصادر املعرفة

2.2.1.العقل السليم
2.2.2. اخلرب الصادق

2.2.3. احلواس السليمة
2.3. العالقة بني املعرفة 

واإليمان
2.4. العالقة بني العقل 

والويح
3. الدليل

3.1. الدليل النقلي
3.2. الدليل العقلي

4. األحكام
4.1. أحكام الدين

4.2. أحكام العقل

2.املسائل 
العاّمة يف 
علم الكالم



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

62

اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

● سيتم الرتكّز يف هذه الوحدة أثن�اء 
االشتغال على موضوعاتها على موضوع 
الويح والعقل السليم، و سيتم ختصيص 

حز لألحاديث الشريفة وآراء علماء اإلسالم 
وحكمائه املتعّلقة بهذا املوضوع يف أوانه.
● من خالل اشتغال التالميذ على فائدة 

الدرس سيتم الرتكّز على النقطة املبدئي�ة 
» عدم التعارض مع صحيح النقل وسليم 

العقل«.
● يف أثن�اء اشتغال التالميذ على فائدة الدرس 

سينوه إىل مصادر املعطيات واملعلومات من 
جتربة وخرية ومالحظة إبصار وبصرية.

مفاهيم ومصطلحات
العالم، األلوهية، العلم، الواجب، العقل 
السليم، اخلرب الصادق، الدليل، احلكم، 

احلواس السليمة

بنهاية هذه الوحدة؛
● ترتسخ لدى الطاّلب من خالل 

النصوص العالقة بني هللا- 
العالم.

● يستطيع الطاّلب التفسري يف 
إطار املسألة الوجودّية ) العالقة 

بني اخلالق واملخلوق(.
● يشرح الطلبة مصادر املعرفة 

باألفعال من القرآن الكريم.
● يتن�اقش الطاّلب عن العالقة 

بني اإليمان واملعرفة.
● ويشرحون العالقة بني العقل 

والويح.
● يمز الطاّلب أهمية األدّلة 

والرباهني العقلية والنقلية يف 
إيضاح موضوعات علم الكالم.

● يشرحون أحكام الدين وأحكام 
العقل.

1. مسألة الوجودّية
1.1. العالقة بني هللا والعالم

1.2. المادة
1.3. احلياة

1.4. اإلنسان
2. مسألة املعرفة

2.1. تعريف املعرفة
2.2. مصادر املعرفة

2.2.1.العقل السليم
2.2.2. اخلرب الصادق

2.2.3. احلواس السليمة
2.3. العالقة بني املعرفة 

واإليمان
2.4. العالقة بني العقل 

والويح
3. الدليل

3.1. الدليل النقلي
3.2. الدليل العقلي

4. األحكام
4.1. أحكام الدين

4.2. أحكام العقل

2.املسائل 
العاّمة يف 
علم الكالم
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●سيتم تن�اول املوضوعات يف عموم هذه الوحدة، واضعني 
نصب أعينن�ا املستويات املعرفية للطلبة والبني�ة التحتي�ة 

التأسيسية لثقافتهم، إضافة لذلك سننوه ألمهات املصادر 
يف العقيدة الماتوريدّية والعقيدة األشعرّية، باإلضافة إىل 

ختصيص حز لقراءة نصوص متعلقة باملصادر واضعني دوما 
نصب أعينن�ا مستويات قدرات الطلبة املعرفية.

●يف الفائدة الثاني�ة للدرس، سيتم حتديد مفاهيم االعتقاد 
والعقائد، وعلم الكالم، والفقه واملذهب والفرقة كمفاهيم، 

بينما سيتم حتديد املقاربات واملناهج االعتقادية/ والسياسية 
والفقهية والفلسفية والتصّوف كمقاربات ومناهج.

●يف أثن�اء اشتغال الطاّلب على الفائدة الثالثة والرابعة سننوه 
ملفهوم أهل السّنة وأهل البدعة.

يف أثن�اء دراسة الفائدة اخلامسة سنشدد الرتكّز على الفروق 
احلاصلة بني السلف ) الذين هم الرواد األوائل ألهل السنة( 

ومعناهم الديين، وبني ما يسىم بالسلفية اليت ظهرت 
كأيدولوجية ديني�ة وسياسية معاصرة.

مفاهيم ومصطلحات
أهل السّنة، االعتقاد، العقائد، املذهب، الفرقة، البدعة، 

اإلرجاء واملرجئة، االعزتال، اجلرب واجلربية، اإلمامة، مرتكب 
الكبرية، السلف.

بنهاية هذه الوحدة؛
يستطيع الطاّلب تميز الفرق 

بني الدين والتفسري الديين.
●يشرحون املفهوم واملقاربات 

املتعّلقة بالتفسري الديين.
●يشرحون أسباب ظهور 

فوارق التأويل يف الفكر 
اإلساليم.

●يمزون احليوية اليت 
تضفيها التأويالت 

اإلعتقادية والسياسية للفكر 
اإلساليم.

●يقّيمون التأويالت 
االعتقادية والسياسية يف 
ضوء مصادر املعرفة بعلم 

الكالم.
●يتعرف الطاّلب على 
التأويالت االعتقادية 

والسياسية الرئيسة املعلوم 
ظهورها يف الفكر اإلساليم 

وانعكاساتها املعاصرة.

1. الدين والتأويل 
الديين

2. بعض املناهج 
واملفاهيم

3. أسباب تب�اين 
واختالفات 

التأويل
4. االعتقاد 
والتأويالت 

السياسّية
4.1. أهل السّنة
4.1.1. السلفّية

4.1.2. األشعرّية
 .4.1.3

الماتوريدّية
4.2. اخلوارج

4.3. املرجئة
4.4. الشيعة
4.5. املعزتلة

4.6. اجلربّية

 .3
التفاسري 
املختلفة 

يف 
املفهوم 
الديين
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●يتم تعريف الطلبة بإجياز خبمسة على األقل 
من اآلثار املكتوبة باللغة الرتكّية املتعّلقة 

باملوضوعات املعاصرة عن علم الكالم يف نهاية 
هذه الوحدة.

●سيتم تن�اول املواضيع املتعّلقة باملعتقد يف هذه 
الوحدة بالعموم يف إطار العقيدة اإلسالمية 

وباملنهج املعياري القيايس لعلم الكالم.
●عند اشتغال الطلبة على الفائدة الثاني�ة سيتم 

الشرح باآليات كون سيدنا محّمد صّلى هللا 
عليه وسّلم هو خاتم الرسل وآخر األنبي�اء وال نيب 
بعده، وذلك ضمن حديثن�ا عن املتنبئني الكذبة 

واّدعاء النبوة.
مفاهيم ومصطلحات

علم الكالم اجلديد، احُلسن، القبح 

بنهاية هذه الوحدة؛
●يتعرف الطاّلب على 

الدراسات املعاصرة لعلم 
الكالم.

●يشرح الطاّلب 
مواضيع املعتقدات 

املعاصرة وأسباب 
ظهورها.

●يمز الطاّلب املسائل 
املعاصرة ويقيمونها 

وفقا لنظرة علم الكالم 
وانعكاساتها على احلياة 

الفردية واملجتمعية.

1. علم الكالم املعاصر 
2. علم الكالم واملوضوعات 

املعاصرة
2.1. مذهب الربوبي�ة الالديين

2.2. عقيدة تعدد اآللهة
2.3. مذهب األغنوستي�ة 

)الالأدرية(
2.4. الفلسفة الوضعية

2.5. اإلحلاد
2.6. الفلسفة العدمية

2.7. املذهب العلماين
2.8.الشيطاني�ة

2.9. التن�اسخ وتقمص األرواح
2.10.مشكلة الشر

2.11. إدعاء النبوة ) املتنبئني 
الكذبة(

4. علم 
الكالم 

واملسائل 
املعاصرة
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة
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●سيتم تن�اول املواضيع املتعّلقة باملعتقد يف هذه 
الوحدة بالعموم يف إطار العقيدة اإلسالمية 

وباملنهج املعياري القيايس لعلم الكالم.
●عند اشتغال الطلبة على الفائدة الثاني�ة سيتم 

الشرح باآليات كون سيدنا محّمد صّلى هللا 
عليه وسّلم هو خاتم الرسل وآخر األنبي�اء وال نيب 
بعده، وذلك ضمن حديثن�ا عن املتنبئني الكذبة 

واّدعاء النبوة.
مفاهيم ومصطلحات

علم الكالم اجلديد، احُلسن، القبح 

بنهاية هذه الوحدة؛
●يتعرف الطاّلب على 

الدراسات املعاصرة لعلم 
الكالم.

●يشرح الطاّلب 
مواضيع املعتقدات 

املعاصرة وأسباب 
ظهورها.

●يمز الطاّلب املسائل 
املعاصرة ويقيمونها 

وفقا لنظرة علم الكالم 
وانعكاساتها على احلياة 

الفردية واملجتمعية.

1. علم الكالم املعاصر 
2. علم الكالم واملوضوعات 

املعاصرة
2.1. مذهب الربوبي�ة الالديين

2.2. عقيدة تعدد اآللهة
2.3. مذهب األغنوستي�ة 

)الالأدرية(
2.4. الفلسفة الوضعية

2.5. اإلحلاد
2.6. الفلسفة العدمية

2.7. املذهب العلماين
2.8.الشيطاني�ة

2.9. التن�اسخ وتقمص األرواح
2.10.مشكلة الشر

2.11. إدعاء النبوة ) املتنبئني 
الكذبة(

4. علم 
الكالم 

واملسائل 
املعاصرة
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الربنامج التعلييّم لدروس اخلطابة وتطبيقاتها املهنّي�ة

9. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس اخلطابة وتطبيقاتها املهنّي�ة

ــا  ــة وتطبيقاته ــدروس اخلطاب ــيّم ل ــج التعلي ــة للربنام ــداف العاّم ــّية واأله ــفة الرئيس 9.1. الفلس
ــ�ة. املهنّي

ينبغــي التعريــف بــأن ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء وبحســب القانــون رقــم 1739 قانــون التعليــم القومــي 
ــم، ونحوهــا  ــة ودورات منهــج القــرآن الكري ــي تعلــم اإلمامــة واخلطاب ــإن هــذه املــدارس الت ــه 32، ف األســايس يف مادت
مــن أداء اخلدمــات الدينّيــة وإنشــاء الكــوادر العاملــة هبــذه الوظائــف، تعتــر مؤسســات تعليميــة مطبقــة للرامــج املؤهلــة 

للعمــل املهنــي وكذلــك مؤهلــة لفــرص اســتكامل التعليــم العــايل.

الوظائــف الدينّيــة هــي مهــن تســتلزم املعرفــة بطــرق خاصــة وتقنيــات ليســت فقــط لكســب العلــم بــل واملســاعدة يف 
ــة هــي األخــرى هلــا جانــب معــريف  إلقــاء وإيصــال هــذا العلــم لآلخريــن، وككل جمموعــة مهنيــة فــإن الوظائــف الدينّي
ــج  ــن الرنام ــودة ضم ــة املوج ــّدورات املهنّي ــا دروس ال ــة، ففيه ــة الدينّي ــة للوظيف ــة املعرفي ــا الناحي ــي، أم ــر تطبيق وآخ
التعليمــّي لثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء ودروس الثقافــة العاّمــة والــّدورات االختياريــة، بينــام تشــتمل النواحــي 

ــة. التطبيقيــة عــى دورات اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّي

وأثنــاء إعــداد الرنامــج التعليمــّي لــدروس اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّيــة فقــد وضعنــا نصــب أعيننــا مــا أنتــج مــن علــوم 
جديــدة، يف العلــوم الرتبويــة والتدريبيــة، مــع التعليــم الدينــي، وعلــوم االتصــال والتواصــل، مســتندة مجيعــا عــى أســاس 

مــن البحــوث والدراســة.

وقــد تــم حتضــر الرنامــج التعليمــّي لــدروس اخلطابــة و تطبيقاهتــا املهنّيــة يف ســت وحــدات، بغــرض إكســاب أبنائنــا 
تالميــذ ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء التشــكل الــوايف لوظائفهــم الدينّيــة. 

كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّيــة يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي 
رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

تستهدف استيعاب مفهوم أمهية اخلطابة الدينّية وتطبيقاهتا املهنّية يف اخلدمات الدينّية،

تستهدف اكتساب مهارات إقامة التواصل مع املجتمع،

تستهدف معرفة مراحل تطبيقات اخلدمة الدينّية،

كام تستهدف حتقيق تطبيقات اخلدمات الدينّية بام يوافق األصول الالزمة يف خمتلف األماكن واألوساط،

وتســتهدف اكتســاب مواهــب تطبيــق اإلمامــة واخلطابــة وإقامــة شــعائر األذان والوعــظ واملوعظــة وتطبيقــات تعليــم 
القــرآن الكريــم،
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تستهدف إقامة تطبيقات اخلدمة الدينّية عى الشكل املراد.

9.2. أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس اخلطابة وتطبيقاتها املهنّي�ة.

يتوجــب عمــل األنشــطة املوجهــة لألدعيــة الــواردة واملــراد حفظهــا واســتذكارها ضمــن الرنامــج التعليمــّي لــدروس 
ــا  ــة ومفاهيمهــا واضعــن نصــب أعينن ــة معــاين األدعي ــة، إضافــة لذلــك جيــب أن يقــدم للطلب ــة وتطبيقاهتــا املهنّي اخلطاب
ــة ينبغــي االنتبــاه  تكامــل اللفــظ واملعنــى، وأثنــاء االشــتغال عــى موضــوع ومكتســبات درس اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّي
ــار يف األنشــطة املوجهــة يف هــذا  ــة يف االعتب نحواملواهــب املتعّلقــة باملهــارات يف التطبيــق، وجيــب وضــع الفــروق الفردي

املنطلــق.

ــة  ــل هيئ ــى دلي ــي ع ــم، مبن ــه األت ــى الوج ــا ع ــا وتلفظه ــة وكتابته ــل الكلم ــة أص ــة صياغ ــع يف منهجي ــاس املتب األس
اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز 

.)İSAM( ــة ــة الرتكّي ــة الدينّي ــع للمؤسس ــالمية التاب ــات اإلس الدراس

يف هنايــة وحــدات دروس اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّيــة ســيتم ختصيــص حيــز ألمثلــة مــن اخلطابــة يف جمــاالت متنوعــة، 
متوافقــة مــع مضامــن الوحــدة، وخــالل أنشــطة التطبيــق املهنــي ينبغــي توجيه الطلبــة يف ســبيل تطويــر قدراهتم بأنفســهم، 

وينبغــي تشــجيع الطلبــة يف موضــوع تنفيــذ التطبيــق.

جيــب التأكيــد عــى ممارســة التطبيــق يف دروس اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّيــة بالتشــديد الواجــب، ولكــن ينبغــي أن يوضع 
يف احلســبان حالــة إثــارة الطــاّلب يف مواجهــة اجلمهــور يف أنشــطة التقييــم وحســاب الدرجــات املبنيــة عــى التطبيق.

ويتم حتضر كتاب الدرس/ أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتاب دروس اخلطابة وتطبيقاتها املهني�ة

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 11 دروس اخلطابة وتطبيقاتها املهنّي�ة للصف احلادي عشر 11

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.
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تستهدف إقامة تطبيقات اخلدمة الدينّية عى الشكل املراد.

9.2. أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس اخلطابة وتطبيقاتها املهنّي�ة.
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اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز 

.)İSAM( ــة ــة الرتكّي ــة الدينّي ــع للمؤسس ــالمية التاب ــات اإلس الدراس
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وينبغــي تشــجيع الطلبــة يف موضــوع تنفيــذ التطبيــق.

جيــب التأكيــد عــى ممارســة التطبيــق يف دروس اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّيــة بالتشــديد الواجــب، ولكــن ينبغــي أن يوضع 
يف احلســبان حالــة إثــارة الطــاّلب يف مواجهــة اجلمهــور يف أنشــطة التقييــم وحســاب الدرجــات املبنيــة عــى التطبيق.

ويتم حتضر كتاب الدرس/ أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتاب دروس اخلطابة وتطبيقاتها املهني�ة

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 11 دروس اخلطابة وتطبيقاتها املهنّي�ة للصف احلادي عشر 11

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.
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املهنّيــ�ة وعــدد مكتســباتها  لــدروس اخلطابــة وتطبيقاتهــا  التعليــيّم  الربنامــج  9.3 وحــدات 
الزمنّيــ�ة. وفرتاتهــا 

النسبة املئوية لساعات 
الدرس

ساعات 
الدرس

عدد 
املكتسبات وحدات الكتاب

13,88 10 8 اخلدمات الدينّي�ة والتواصل .1

8,33 6 5 اخلطابة الدينّي�ة .2

33,33 24 11
نمط اخلطابة الدينّي�ة املتمثل يف اخلطبة 

والوعظ
.3

16,66 12 3 موسيقية اجلامع يف اخلدمات الدينّي�ة .4

16,66 12 3 اخلطابة والدعاء يف املراسم الدينّي�ة .5

11,11 8 7 آداب اجلنائز .6
100 72

37 اإلجمايل
100100 72
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6. الوحدة 
السادسة 5. الوحدة اخلامسة 4. الوحدة 

الرابعة
3. الوحدة 

الثالثة
2.الوحدة 

الثاني�ة 1. الوحدة األوىل

آداب اجلنائز اخلطابة والدعاء يف 
املراسم الدينّي�ة

موسيقى 
اجلامع 

املقدمة  يف 
اخلدمات 

الدينّي�ة

نمط 
اخلطابة 
الدينّي�ة 

املتمثل يف 
اخلطبة 
والوعظ

اخلطابة 
الدينّي�ة اخلدمات الدينّي�ة والتواصل

1. الضرورات 
الالزم فعلها 
حلظة الوفاة

2. الضرورات 
الالزم فعلها بعد 

الوفاة
2.1. الغسل 

والتكفني
2.2. صالة 

اجلنازة وأدعيتها
2.3. الدين على 

املتويف ووصيت�ه 
ومرياثه

2.4. الدفن 
والتعزية

1. موقع الدعاء يف 
اخلدمات الدينّي�ة

2. اخلطابة والدعاء يف 
املراسم الدينّي�ة

2.1. دعاء األذان
2.2. دعاء اإلطعام 

واإلفطار
2.3. أدعية اخلتم 

الشريف وأدعية املولد
2.4. أدعية التوبة 

واالستغفار
2.5. أدعية األضحية

2.6. إحياء األيام 
والليايل املباركة

2.7. مراسم التسمية
2.8. مراسم اخلتان
2.9. مراسم النكاح 

واخِلطبة 
2.10. مراسم اخلروج 

للحج
2.11. دعاء اجلند، 

اخلروج للجهاد

1. املوسيقى 
واملوسيقى 

الديني�ة
2. موسيقى 

اجلامع
2.1. األذان 

واإلقامة
 .2.2

تسبيحات 
الصالة

 .2.3
التسابيح 

العشر
2.4. التكبري

2.5. الصالة 
على النيب

2.6. إحياء 
املولد النبوي

2.7. الرتانيم 
اإللهية

1. اخلطبة 
ومهمة 

اخلطيب 
1.1. األحكام 

الدينّي�ة 
املتعّلقة 

باخلطابة
1.2. أدعية 

اخلطبة
1.3. أمثلة 

من اخلطبة
1.4. تقديم 

اخلطبة 
2. الوعظ 

ومهمة 
الواعظ

2.1. أدعية 
الوعظ

2.2. أمثلة 
الوعظ

2.3. الوعظ 
وتقديم 

الدرس

1. اخلطابة 
وأهميتها يف 

اخلدمات 
الدينّي�ة

2. أوليات 
اخلطابة 

الدينّي�ة
3. التخطيط 

والتطبيق 
يف اخلطابة 

الدينّي�ة
3.1. الهدف 

وحتديد 
املوضوع

3.2. عمل 
اخلطة

3.3. جمع 
املعلومات 

وترتيبها 
وتنظيمها

3.4. أوليات 
وطرق إلقاء 

املعلومات
4. تقييم 
اخلطابة 

الدينّي�ة

1. اخلدمات الدينّي�ة
1.1. املبادئ األولية لإلرشاد 

والتبليغ والدعوة
1.2. مؤهالت الوظيفة الدينّي�ة
1.3. وظائف اخلدمات الدينّي�ة

1.3.1.. اإلفتاء والوعظ
1.3.2. اإلمامة واخلطابة 

وتطبيقاتها
1.3.3. القيام بشعائر األذان 

وتطبيقاتها
1.3.4. تدريس مناهج القرآن 

وتطبيقاتها
2. املشكالت اليت تعوق اخلدمات 

الدينّي�ة
3. الفئة املستهدفة من اخلدمات 

الدينّي�ة
4. التواصل يف وظائف اخلدمات 

الدينّي�ة
4.1. األوليات األساسّية للتواصل 

وعناصرها
4.2. أسلوب التواصل الديين
4.3. لغة اجلسد يف التواصل 

الديين
4.4. مشكالت التواصل يف 

اخلدمات الدينّي�ة
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1.3. وظائف اخلدمات الدينّي�ة

1.3.1.. اإلفتاء والوعظ
1.3.2. اإلمامة واخلطابة 
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●أثن�اء عمل الطاّلب على فائدة موضوع اجلهاد سيتم 
حتديد كينونة نوع اجلهاد وسيتم الرتكّز على أهمية 

مسؤوليتهم اإلسالمية واملهنّي�ة، من هذه الناحية.
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم 

التوضيح باآليات واألحاديث األهمية احلياتي�ة والقيمة 
املعنوية للخدمات الدينّي�ة لدى املجتمع، إضافة لذلك 
عند تن�اول مواضيع اإلمامة وإقامة األذان سننوه بإجياز 

إىل األركان والشروط البيني�ة لإلمامة وإقامة شعائر 
األذان يف كتب الفقه التقليدية، وسيخصص حز عن 

مؤذين النيب صّلى هللا عليه وسّلم.
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم شرح 

األحكام الدينّي�ة املتعّلقة باإلمامة وإقامة األذان.
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم ذكر 

اخلدمات الدينّي�ة خارج املسجد يف إطار الوظيفة 
الدينّي�ة مثل زيارة املرىض وزيارة السجناء ودور العجزة 

ودور األيت�ام واخلدمات التطوعية أوالرسمية الضرورّي 
أداؤها يف مجاالت االحتي�اج املختلفة.

●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 
ينبغي الرتكّز على انتب�اه العامل بالوظائف الدينّي�ة 

حنو فئة مستهدفة من اجلمهور وخصائصها الثقافية 
واالقتصادية والدينّي�ة، أثن�اء تقديم خدمات الدعوة 

والتبليغ واإلرشاد واخلدمات الدينّي�ة األخرى، ووضع 
ذلك نصب أعينهم يف تلك املواقف.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على الفائدة الثامنة سيتم إعطاء 
الطلبة أمثلة على أسلوب الدعوة لدى نبّين�ا صّلى 

هللا عليه وسّلم، واألنبي�اء من أويل العزم من الرسل يف 
معرض أسلوب التواصل الديين ولغة احلوار وإيماءات 

اجلسد.
مفاهيم ومصطلحات 

إرشاد، دعوة، تبليغ، جهاد، أمر باملعروف، ونهي عن 
املنكر، جامع

بنهاية هذه الوحدة ؛
● يشرح الطلبة املفاهيم 

األساسّية للخدمات 
الدينّي�ة.

● يستوعب الطلبة 
املؤهالت الالزم امتالكها 

للعامل بالوظائف الدينّي�ة.
● إظهار الرعاية حنو امتالك 

اخلصائص الشخصية 
واملهنّي�ة واملجتمعية الالزمة 
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● يمز الطلبة أهمية 
التعرف على خصائص 

الفئة املستهدفة باخلدمات 
الدينّي�ة.
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1. اخلدمات الدينّي�ة
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والدعوة
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الدينّي�ة

1.3. وظائف اخلدمات 
الدينّي�ة

1.3.1. اإلفتاء والوعظ
1.3.2. اإلمامة 

واخلطابة وتطبيقاتها
1.3.3. القيام بشعائر 

األذان وتطبيقاتها
1.3.4. تدريس مناهج 

القرآن وتطبيقاتها
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اخلدمات الدينّي�ة
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 .1
اخلدمات 

الدينّي�ة 
والتواصل
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●عند اشتغال الطلبة على الفائدة األوىل والثاني�ة 
سيتم إعطاء الطلبة نماذج من اآليات واألحاديث 

الشريفة عن املوضوع.
●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 

سيتم الرتكّز على أهمية استعمال املراجع األولية 
يف اخلطابة الدينّي�ة، ويف هذا السياق سننوه بإجياز 

للمصادر التقليدية للعقيدة والسرية والتفسري 
واحلديث والفقه.

●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 
سيتم إنشاء نموذج لتقييم اخلطبة والوعظ، 
ووفقا لهذا النموذج سيتم تقييم ثالثة أمثلة 

معمولة للخطبة والوعظ يف أوساط مختلفة.
مفاهيم ومصطلحات

خطابة، خطيب، شفهي، ارتجايل

بنهاية هذه الوحدة ؛
● يستوعب الطلبة أهمية 

وموقع اخلطابة من 
اخلدمات الدينّي�ة.

● يشرح الطلبة أوليات 
اخلطاب الديين.

● يشرح الطلبة مراحل 
التخطيط والتنفيذ 

للخطاب الديين.
● يقوم الطلبة باختي�ار 

املراجع وفقا خلصائص 
موضوعات اخلطابة 

الدينّي�ة.
● يشرحون املعايري 
التقييمية للخطابة 

الدينّي�ة.

1. اخلطابة وأهميتها يف 
اخلدمات الدينّي�ة

2. أوليات اخلطابة 
الدينّي�ة

3. التخطيط والتطبيق 
يف اخلطابة الدينّي�ة

3.1. الهدف وحتديد 
املوضوع

3.2. عمل اخلطة
3.3. جمع املعلومات 

وترتيبها وتنظيمها
3.4. أوليات وطرق 

إلقاء املعلومات
4. تقييم اخلطابة 

الدينّي�ة

2. اخلطابة 
الدينّي�ة
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●يف الوحدة بالعموم سيتم إعطاء األدعية جنب�ا 
إىل جنب مع معانيها.

●سيتم إعطاء نماذج من خطب الرسول صّلى 
هللا عليه وسّلم وخطب اخللفاء الراشدين يف 

نهاية الوحدة.
●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 

سيتم إعطاء األمثلة من اآليات واألحاديث 
املتعّلقة بأهمية يوم اجلمعة، وساعة اجلمعة، 

وصالة اجلمعة وخطبتها.
●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 

ال يتم إجبار الفتي�ات الدارسات على حفظ 
أدعية اخلطبة، لكن سننوه بإجياز عن كيفّية 

إقامة صالة العيدين، وسنعطي نماذج عن 
خطب األعياد.

●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 
السابعة سيتم الرتكّز على أهمية وموقع الوعظ 
من اخلدمات الدينّي�ة، إضافة لذلك سيخصص 
حز ملمارسات مثل إلقاء املوعظة، ودورات تعليم 

القرآن الكريم املوجهة للتلميذات الفتي�ات.
●عند اشتغال الطلبة على دراسة فائدة الدرس 

السادسة واحلادية عشرة سنستعمل نماذج 
تقييم ومتابعة للخطبة والوعظ.

مفاهيم ومصطلحات
خطبة، خطيب، وعظ، واعظ، منرب، محراب.

بنهاية هذه الوحدة ؛
● يشرح الطلبة املفاهيم اخلاصة باخلطبة 

ومهام اخلطيب.
● يستوعب الطلبة أحكام الدينّي�ة املتعّلقة 

باخلطبة .
● حيفظ الطلبة ويستذكرون أدعية اخلطبة.

● يمز الطلبة اخلصوصّيات الواجب 
مراعاتها يف تقديم اخلطبة.

●حيّضر الطلبة ويقدمون اخلطبة املناسبة 
ألوليات اخلطابة.

●يقوم الطلبة بعمل تقييم خلطبة 
يسمعونها أو حيللونها من الناحية التقني�ة 

للخطابة.
●يشرح الطلبة املفاهيم اخلاصة بالوعظ 

ومهام الواعظ.
حيفظ الطلبة ويستذكرون أدعية الوعظ.

●يمز الطلبة اخلصوصّيات الواجب 
مراعاتها يف تقديم الوعظ والدرس الديين.
●حيضر الطلبة ويقدمون الوعظ املناسب 

ألوليات اخلطابة.
●يقوم الطلبة بعمل تقييم درس وعظ 

يسمعونه أو حيللونه من الناحية التقني�ة 
للخطابة.

1. اخلطبة 
ومهمة 

اخلطيب 
1.1. األحكام 

الدينّي�ة 
املتعّلقة 

باخلطابة
1.2. أدعية 

اخلطبة
1.3. أمثلة من 

اخلطبة
1.4. تقديم 

اخلطبة 
2. الوعظ 

ومهمة الواعظ
2.1. أدعية 

الوعظ
2.2. أمثلة 

الوعظ
2.3. الوعظ 

وتقديم الدرس

3. نمط 
اخلطابة 
الدينّي�ة 

املتمثل يف 
اخلطبة 
والوعظ
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●يف الوحدة بالعموم سيتم إعطاء األدعية جنب�ا إىل جنب مع 
معانيها.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سننوه باختصار عن 
موضع وأهمية املوسيقية الدينّي�ة يف اخلدمات الدينّي�ة.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس »نداء الصالة جامعة« 
وأنواعه وسنعطي أمثلة عن ممارسة استعماله يف الظروف 
اإلعالن واإليقاظ مثل ما حدث ليلة انقالب 15 يوليه تموز.

●وسننوه بإجياز اخلصوصّيات الواجب االنتب�اه لها يف اخليارات 
اإللهية، والتسابيح العشر.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنشجع التالميذ يف 
املوضوع على عمل تطبيقات عملية وسنستفيد من بعض املواد 

البصرية والسمعية يف ممارسة التطبيق.
مفاهيم ومصطلحات

موسيقية، تسبيحات، التسابيح العشر، املولد الشريف، التكبري، 
الصالة جامعة، اإللهيات، الكريس، املنارة، التشريف، املحفل.

بنهاية هذه الوحدة، 
●يعرف الطلبة 

املوسيقية 
واملوسيقية الدينّي�ة.

●يشرح الطلبة 
األنواع املختلفة 

ملوسيقية اجلوامع.
●جيري الطلبة 

مختلف موسيقيات 
اجلوامع بالطريقة 

املوافقة لألصول.

1. املوسيقية 
واملوسيقية الدينّي�ة

2. موسيقية اجلامع
2.1. األذان واإلقامة

2.2. تسبيحات 
الصالة

2.3. التسابيح 
العشر

2.4. التكبري
2.5. نداء “الصالة 

جامعة”
2.6. إحياء املولد 

النبوي
2.7. ترانيم 

اإللهيات

 .4
موسيقى 

اجلامع 
املقدمة يف 
اخلدمات 

الدينّي�ة

اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

● يف الوحدة بالعموم سيتم إعطاء األدعية جنب�ا إىل 
جنب مع معانيها.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيعطى 
للطلبة نماذج من األدعية الواردة يف القرآن الكريم 

واحلديث الشريف.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سننوه 

ملواضيع الغزو يف اإلسالم، واجلهاد والشهادة، 
ضمن موضوع مراسم خروج اجلند« مع الحقة 

معطوفة على شهداء انقالب 15 يوليه تموز.
مفاهيم ومصطلحات

جهاد، شهادة، الغزو يف اإلسالم، الدعاء والتوبة، 
االستغفار، اخلتمة الشريفة، املقابلة، العقيقة، 

والوليمة.

بنهاية هذه الوحدة؛
●يستوعب الطلبة 

موقع ومزنلة الدعاء 
من اخلدمات 

الدينّي�ة.
●يقوم الطلبة 

باألدعية بما يوافق 
املراسم املختلفة.

●حيضر الطلبة 
األحاديث و يقدمونها 

وفقا للمراسم 
املختلفة.

2. اخلطابة والدعاء يف املراسم 
الدينّي�ة

2.1. دعاء األذان
2.2. دعاء اإلطعام واإلفطار
2.3. أدعية اخلتم الشريف 

وأدعية املولد
2.4. أدعية التوبة واالستغفار

2.5. أدعية األضحية
2.6. إحياء األيام والليايل املباركة

2.7. مراسم التسمية
2.8. مراسم اخلتان

2.9. مراسم النكاح واخِلطبة 
2.10. مراسم اخلروج للحج

2.11. دعاء اجلند، اخلروج 
للجهاد

5. اخلطابة 
والدعاء 

يف املراسم 
الدينّي�ة
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة
●يف الوحدة بالعموم سيتم إعطاء األدعية جنب�ا 

إىل جنب مع معانيها، إضافة أن ستعطى املفاهيم 
املناسبة لالصطالح الشرعي فيما خيص اجلنائز 

وأدعيتها.

●عند اشتغال الطلبة بالفائدة األوىل سوف نتوقف 
عند املسؤوليات الدينّي�ة على املسلمني جتاه املسلم 

املتويف.
●عند اشتغال الطلبة بفائدة الدرس سننوه 

للممارسات والتطبيقات املتعّلقة بالشهداء األبرار.
●عند اشتغال الطلبة بفائدة الدرس سنشدد الرتكّز 

على البدع اليت يمارسها العاّمة مثل أسبوع امليت، 
وأربعينيت�ه، واإلثنني وخمسني يوما، وأن ليس يف 

الدين ما يؤيدها على اإلطالق.

مفاهيم ومصطلحات
اصطالح، جتهز امليت، مغتسل، التكفني، تشييع 

امليت، الغاسل، املصلى، التعزية، الوصية، املرياث. 

يف نهاية هذه الوحدة ؛
●يستوعب الطلبة الضرورات 

املعمولة حلظة الوفاة.
●يتعلم الطلبة الغسل والتكفني 

حبسب املوجبات الدينّي�ة للجنائز.
●سيقيمون صالة اجلنازة حبسب 

األصول الواجبة.
●حيفظون ويستذكرون أدعية 

اجلنائز.
●يقومون بعمل األحاديث واألدعية 

ألجل اجلنائز.
●يقومون بتنفيذ خدمات الدفن 
وفقا للتقاليد اإلسالمية للجنائز.

●إظهار اآلىس يف تعزية أقارب املتويف 
ومشاركتهم احلزن ومواساتهم.

1. الضرورات الالزم 
فعلها حلظة الوفاة

2. الضرورات الالزم 
فعلها بعد الوفاة

2.1. الغسل والتكفني
2.2. صالة اجلنازة 

وأدعيتها
2.3. الدين على املتويف 

ووصيت�ه ومرياثه
2.4. الدفن والتعزية

 .6
آداب 

اجلنائز
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9. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس املعارف الديني�ة األساسية

لــدروس املعــارف الدينيــ�ة  9.1. الفلســفة الرئيســّية واألهــداف العاّمــة  للربنامــج التعليــيّم 
األساســية

ُخلــق اإلنســان ليعــرف ربــه، ويؤمــن بوجــوده ووحدانيتــه، ويعبــده باتبــاع األصــول والترشيــع، وهبــذا الســبب فقــط 
يتميــز اإلنســان بالترشيــف عــن كل خملوقــات اهلل، ويف أحيــان يكــون اإلنســان هــو مــن يصلــح دنيانــا ويعمرهــا ويقيــم 
أركان الثقافــة واملدنيــة هلــا، ويتواجــد فيهــا ويتفاعــل ضمــن توافــق مــع اخللــق والكائنــات، ويف أحيــان أخــرى يتنصــل 
مــن مهمتــه املباركــة تلــك، وينــرف رغــم هــذا إىل اإلفســاد وإهــالك احلــرث والنســل، ويتحــول غريبــا عــن وجــوده 

وفطرتــه وذاتــه.

وقــد أرســل اهلل رســاالته عــن طريــق الوحــي ألجــل املزيــد مــن إعــامر األرض وإصالحهــا، وحفــظ اإلنســان مــن 
االغــرتاب عــن فطرتــه وأصلــه وإدراك معنــى حياتــه، وهــذه الرســاالت قــد أرســت أرضيــة راســخة بــن الــرب والعبــد، 

مقصودهــا أن تكــون نموذجــا / تطبيقــا جمديــا يمكــن أن يعــاش بمثــال مــن حيــاة املرســلن الكــرام.

وديــن اإلســالم هواالســم املشــرتك لطريــق النجــاة الــذي قدمــه كل األنبيــاء لإلنســانية، وإن اختلفــت أســامء األقــوام 
ومجاهرهــم املخاطبــن بالرســاالت عــى مــّر التاريــخ، وديــن اإلســالم لــه هــذه اخلاصيــة، بدايــة مــن ســيدنا آدم عليــه 
ــام الســاعة، هــو ديــن  ــى قي ــوم وحت ــه وســّلم، و مــن الي ــد صــّى اهلل علي ــا املصطفــى ســيدنا حمّم الســالم، وحتــى حبيبن

ســيادة اخلــر واألمــر باملعــروف، ورفــع اجلهالــة والظلــم، وحتقيــق الغايــة التــي خلــق اإلنســان ألجلهــا.

ويف دروس املعــارف الدينّيــة األساســّية، يســتهدف تعلــم الطــاّلب مســئولياهتم جتــاه اهلل عــّز وجــّل ورســوله الكريــم، 
ومتييــز وظائفهــم ومهامهــم الفرديــة واملجتمعيــة، كــام تبتغــي هــذه الــّدروس يف نفــس الوقــت اإلســهام يف تربيــة الفــرد 
بإظهــار االتســاق والتوافــق بالنســبة للطبــاع والســلوكيات األخالقيــة، فهــي متنــح املســتوى العــام مــن التالميــذ خالصــة 
الديــن اإلســالمي وأرضيــة العيــش املناســبة خللقــة اإلنســان مــن إيــامن وعبــادات وأخــالق واملواضيــع املتعّلقــة باحليــاة 

االجتامعيــة.

ــه  ــث، والفق ــل دروس احلدي ــدم ألج ــم متق ــة لتعلي ــة التحتي ــت البني ــد وضع ــّية ق ــة األساس ــارف الدينّي ودروس املع
ــة، ودروس الثقافــة واحلضــارة اإلســالمية،  والتفســر وعلــم الــكالم وأخــالق اإلســالم وفــن اخلطابــة وتطبيقاهتــا املهنّي
وقــد تــم إعــداد الرنامــج التعليمــّي للمعــارف الدينّيــة األساســّية ليــدّرس لطلبــة ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء 

يف مخــس وحــدات دراســية.
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9. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس املعارف الديني�ة األساسية
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األساســية
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وقــد أرســل اهلل رســاالته عــن طريــق الوحــي ألجــل املزيــد مــن إعــامر األرض وإصالحهــا، وحفــظ اإلنســان مــن 
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ويف دروس املعــارف الدينّيــة األساســّية، يســتهدف تعلــم الطــاّلب مســئولياهتم جتــاه اهلل عــّز وجــّل ورســوله الكريــم، 
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يف مخــس وحــدات دراســية.
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10. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس املعارف الدينّي�ة األساسّية.

الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعــارف الدينّيــة األساســّية يســر متامشــيا مــع مــا تقــرره املــادة الثانيــة مــن قانــون التعليم 
األســايس الرتكــّي رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبة؛

●هيدف الستيعاب مفهوم أركان اإليامن يف دين اإلسالمي

●يستهدف رشح بنية العبادات األساسّية يف الدين اإلسالمي 

●هيدف الستيعاب مفهوم املبادئ األخالقية األساسّية لإلسالم،

●هيدف إلدراك حقيقة أن مصدر األخالق اإلسالمية هوالقرآن والسنة 

●هيــدف إىل التحقــق مــن مســؤولياتنا جتــاه اهلل عــّز وجــّل، وجتــاه الرســول الكريــم حمّمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وجتــاه القــرآن الكريــم 
وجتــاه النــاس مــن حولنــا.

10.2 أمور جيب مراعاتها يف تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس املعارف الدينّي�ة األساسّية.

 يســتند الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعــارف الدينّيــة األساســّية عــى أســاس املفاهيــم لــدى الطلبــة حــول اإليــامن 
الــذي يشــكل جوهــر الديــن، وموضوعــات العبــادات واألخــالق بنظــرة تكامليــة شــاملة، وينبغــي إيــالء االهتــامم هلــذا 

املبــدأ عنــد تلقــن الطلبــة املوضوعــات واملكتســبات املتعّلقــة هبــا .

ــج  ــواد الرنام ــم يف م ــه األت ــى الوج ــا ع ــا وتلفظه ــة وكتابته ــل الكلم ــة أص ــة صياغ ــع يف منهجي ــاس املتب إن األس
التعليمــّي، مبنــي عــى« دليــل هيئــة اللغــة الرتكّيــة TDK “، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي 

.)İSAM( ــة ــة الرتكّي ــة الدينّي ــع للمؤسس ــالمية التاب ــات اإلس ــز الدراس ــظ مرك ــة والتلف ــه يف الكتاب يرجح

ــم  ــة بعل ــّدروس املتعّلق ــن ال ــّية وب ــة األساس ــارف الدينّي ــن دروس املع ــة ب ــة الرابط ــى العالق ــتغال ع ــي االش وينبغ
ــة. ــا املهنّي ــة وتطبيقاهت ــن اخلطاب ــالم وف ــالق اإلس ــكالم وأخ ــم ال ــدة وعل ــر والعقي ــه والتفس ــث، والفق احلدي

ــم،  ــن التعّل ــد م ــّية ملزي ــة األساس ــر األرضي ــا توف ــّية، دوره ــة األساس ــارف الدينّي ــى أن دروس املع ــي أن ننس ال ينبغ
وجيــب أن نحــاول إعطــاء الطلبــة املوضوعــات واملكتســبات آخذيــن هــذا البعــد يف اعتبارنــا وملتزمــن باملســتوى املعــريف 
األســايس لطلبتنــا، وجيــب عــى الطلبــة جتنــب األحــكام املســبقة واملامرســات التي مــن شــأهنا أن تســبب الرهبــة أوالقنوط.

ويتم حتضر كتاب الدرس /أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف  كتاب دروس املعارف الدينّي�ة األساسّية 

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 11 دروس املعارف الدينّي�ة األساسّية للصف التاسع 9

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.
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مكتســباتها  وعــدد  األساســّية  الدينّيــ�ة  املعــارف  دروس  التعليــيّم  الربنامــج  وحــدات   .10.3
الزمنّيــ�ة وفرتاتهــا 

عدد وحدات الكتاب
الفوائد

ساعات 
النسية املئوية لساعات الدرسالدرس

7616,66عالم اإليمان 1.

171027,77العبادة حياة2.

8616,66اخلطوط الرئيسّية لألخالق اإلسالمية3.

6822,22السلوكيات األخالقية4.

9616,66آداب املعاشرة5.

4736100اإلجمايل
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  .5     .4     .3    .2     .1

آداب املعاشرة السلوكيات األخالقية اخلطوط الرئيسّية 
لألخالق اإلسالمية العبادة حياة عالم اإليمان

●آداب السالم
●آداب الكالم

●آداب طلب العلم
●آداب الطعام
●آداب ارتداء 

املالبس
●آداب السفر

●آداب الزيارة 
والضيافة

●آداب البيع 
والشراء

●آداب اإلعالم 
واملعلوماتي�ة

1. الطباع والسلوكيات 
اإلجيابي�ة

1.1. العدل 
1.2. العفة

1.3. التهذيب واحلياء
1.4. الوفاء بالعهد
1.5. رعاية األمانة

1.6. التواضع
1.7. الشفقة واملرحمة

1.8. القوة

2. الطباع والسلوكيات 
السلبي�ة

2.1. الكذب
2.2. الغيب�ة

2.3. االفرتاء والبهتان
2.4. احلسد

2.5. سوء الظن
2.6. السرقة

2.7. اإلسراف والتب�ذير
2.8. الظلم

3. العادات الضارة

●الغاية من أخالق 
اإلسالم وموضوعه

●مصادر األخالق يف 
اإلسالم

●العالقة بني الرتبي�ة 
واألخالق

●مسؤوليتن�ا جتاه هللا 
عّز وجّل

●مسؤوليتن�ا جتاه 
الرسول محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

●مسؤوليتن�ا جتاه 
القرآن الكريم

مسؤوليتن�ا جتاه الناس 
من حولنا

1. مفهوم العبادة 
2. شروط قبول العبادة

2.1. الني�ة
2.2. اإلخالص

2.3. موافقتها للسنة دون 
ابت�داع

3. العالقة بني اإليمان 
والعبادة

4. العالقة بني العبادة 
والطهارة

4.1. الوضوء
4.2. الغسل 

4.3. التيمم
5. معراج املؤمن: الصالة

6. الناهي عن الشرور : 
رمضان وصيامه

7. املشاركة التعاون: 
اإلنفاق والصدقة والزكاة

8. الرحلة إىل بيت هللا : احلج 
والعمرة

9. بي�ان اإلخالص والعبودية: 
األضحية

10. صالح األعمال
11. الدعاء والتوبة

1. اإليمان 
والدين 

2. املفاهيم 
املتعّلقة باإليمان

3. اإليمان 
بالقول 

3.1. كلمة 
التوحيد

3.2. كلمة 
الشهادة

4. أركان اإليمان
4.1. اإليمان 

باهلل 
4.2. اإليمان 

باملالئكة
4.3. اإليمان 
بالكتب املزنلة
4.4. اإليمان 

بالرسل 
4.5. اإليمان 

باليوم اآلخر
4.6. اإليمان 

بالقضاء والقدر
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●سيتم شرح أركان االيمان يف هذه الوحدة يف العموم 
باألمثلة من اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة مع 

لفت النظر للعالقة الرابطة بينها وبني وحدات دروس 
علم العقيدة وعلم الكالم دون اإلغراق يف التفاصيل، 

إضافة لذلك سيتم التنويه إىل اآلثار اإلجيابي�ة اليت جيلبها 
االيمان على أخالق الفرد.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنذكر مفهوم 
»أشرف املخلوقات« .

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنوضح أن 
مرجعيات الدين ومصادره هي آيات القرآن الكريم 

واالحاديث الشريفة دون دخول يف التفاصيل، وسرنكز 
على مفهوم الفطرة، وسنتن�اول أساسيات نهج العلماء يف 

التعريف بالدين.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 
إىل مفاهيم اإلقرار والتصديق والركن واليقني ومفهوم 

اإليمان اإلجمايل واإليمان التفصيلي.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم الرتكّز 
على أهمية اإليمان بعقيدة التوحيد يف اإلسالم، وكون 

التوحيد ال يتحقق بغري اإليمان برسالة نبّين�ا الكريم محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس السادسة 
والسابعة سيتم التنويه للعالقة بني اإلسالم واإليمان 

واإلحسان، وسيتم التشديد بالرتكّز أن اإليمان كيان 
شامل ال يتجّزأ، وأن إنكار أي من الضرورات الدينّي�ة 

هوإنكار لإليمان برّمته.
مفاهيم ومصطلحات  •

الدين، اإليمان، اإلسالم، التوحيد، العقيدة، التقليد، 
التحقيق، املالئكة، الرسل، اآلخرة، القدر، القضاء، 

التصديق، الركن، اليقني، الضرورات الدينّي�ة

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يستطيع الطلبة شرح 
الغاية من خلق اإلنسان 

باألمثلة من اآليات الكريمة 
واألحاديث الشريفة

●يستطيع الطلبة تعريف 
مفهوم الدين

●يشرح الطلبة املفاهيم 
املتعّلقة باإليمان

●يشرح الطلبة مفاهيم 
»كلمة التوحيد« و »كلمة 

الشهادة«
●يستطيع الطلبة شرح 
أركان اإليمان األساسّية 

للدين اإلساليم
●يرسخ الطلبة أساس 

اإليمان باآليات واألحاديث
● يستوعب الطلبة أركان 

اإليمان بشكل تكاملي 
ومفهوم شامل ال يتجّزأ

1. اإليمان والدين 
2. املفاهيم املتعّلقة 

باإليمان
3. اإليمان بالقول 

3.1. كلمة التوحيد
3.2. كلمة الشهادة

4. أركان اإليمان
4.1. اإليمان باهلل 

4.2. اإليمان باملالئكة
4.3. اإليمان بالكتب 

املزنلة
4.4. اإليمان بالرسل 

4.5. اإليمان باليوم 
اآلخر

4.6. اإليمان بالقضاء 
والقدر

1. عالم 
اإليمان
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واالحاديث الشريفة دون دخول يف التفاصيل، وسرنكز 
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إىل مفاهيم اإلقرار والتصديق والركن واليقني ومفهوم 

اإليمان اإلجمايل واإليمان التفصيلي.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم الرتكّز 
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التوحيد ال يتحقق بغري اإليمان برسالة نبّين�ا الكريم محّمد 
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مفاهيم ومصطلحات  •

الدين، اإليمان، اإلسالم، التوحيد، العقيدة، التقليد، 
التحقيق، املالئكة، الرسل، اآلخرة، القدر، القضاء، 

التصديق، الركن، اليقني، الضرورات الدينّي�ة

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يستطيع الطلبة شرح 
الغاية من خلق اإلنسان 

باألمثلة من اآليات الكريمة 
واألحاديث الشريفة

●يستطيع الطلبة تعريف 
مفهوم الدين

●يشرح الطلبة املفاهيم 
املتعّلقة باإليمان

●يشرح الطلبة مفاهيم 
»كلمة التوحيد« و »كلمة 

الشهادة«
●يستطيع الطلبة شرح 
أركان اإليمان األساسّية 

للدين اإلساليم
●يرسخ الطلبة أساس 

اإليمان باآليات واألحاديث
● يستوعب الطلبة أركان 

اإليمان بشكل تكاملي 
ومفهوم شامل ال يتجّزأ

1. اإليمان والدين 
2. املفاهيم املتعّلقة 

باإليمان
3. اإليمان بالقول 

3.1. كلمة التوحيد
3.2. كلمة الشهادة

4. أركان اإليمان
4.1. اإليمان باهلل 

4.2. اإليمان باملالئكة
4.3. اإليمان بالكتب 

املزنلة
4.4. اإليمان بالرسل 

4.5. اإليمان باليوم 
اآلخر

4.6. اإليمان بالقضاء 
والقدر

1. عالم 
اإليمان
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
الثاني�ة سيتم التنويه إىل املبادئ املتعّلقة 

بمجال العبادة كالطلب والفرض، والتيسري 
والرخصة، واالستطاعة والقدرة.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
اخلامسة سيتم ذكر موضوعات الطهارة 

كاالستنجاء واالسترباء.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

السابعة سننوه ألهمية املسجد وأهمية 
إقامة صالة اجلماعة. 

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
سنذكر بالتحديد مواضيع السحور 

واإلمساك واإلفطار وصالة الرتاويح 
واملقابلة وزكاة الفطر.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
سننوه إىل مواضيع مصادر الزكاة ومن أين 

تؤخذ ومصارفها وإىل من تعطى.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

الثالثة عشر سنذكر بالتحديد مواضيع 
اإلحرام والوقوف بعرفات واملزدلفة واملبيت 

بمىن والطواف والسعي.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

اخلامسة عشر سنشرح يف ضوء اآلية 18 
من سورة إبراهيم واآليات 105-106 من 

سورة الكهف عدم احتساب العمل الصالح 
ضمن أعمال الكافرين.

مفاهيم ومصطلحات 
العبادة، النّي�ة، اإلخالص، السّنة، الطهارة، 

الوضوء، التيّمم، الُغسل، اإلنفاق، الَصدقة، 
الزكاة، الطواف، السعي

يف نهاية هذه الوحدة ؛
●يستطيع الطلبة شرح مفهوم العبادة 

●يستطيع الطلبة شرح شروط قبول العبادة
●يستطيع الطلبة تفسري العالقة بني العبادة 

واإليمان
●يضرب الطلبة األمثلة ملوقع الطهارة 

وأهميتها من العبادة باآليات واألحاديث
●يشرحون طريقة الوضوء والغسل والتيمم

●يشرحون أنواع الصلوات املفروضة 
والواجبة وسننها 

●يعطي الطلبة األمثلة إلقامة الصالة وفقا 
الختالف أنواعها

●يعطون األمثلة باآليات واألحاديث 
الشريفة عن موقع شهر رمضان وصيامه يف 

دينن�ا احلنيف
●يشرحون املفاهيم املتعّلقة برمضان 

والصيام
●يشرح الطلبة األحكام املتعّلقة بالزكاة 

والصدقة 
●يشرح الطلبة أداء احلج وخطوطه العملية
●يستطيع الطلبة التميز بني احلج والعمرة

●يشرح الطلبة املفاهيم املتعّلقة باحلج
●سيشرح الطلبة موقع األضحية من العبادة 

يف دينن�ا
●سيتكلم الطلبة عن مجال األعمال 

الصاحلة
●سيمز الطلبة أهمية الدعاء والتوبة يف 

الدين ويف حياة الفرد
●سريغبون يف عمل العبادات على الشكل 

املراد

1. مفهوم العبادة 
2. شروط قبول 

العبادة
2.1. الني�ة

2.2. اإلخالص
2.3. موافقتها 

للسنة دون ابت�داع
3. العالقة بني 

اإليمان والعبادة
4. العالقة بني 

العبادة والطهارة
4.1. الوضوء
4.2. الغسل 

4.3. التيمم
5. معراج املؤمن: 

الصالة
6. الناهي عن 

الشرور : رمضان 
وصيامه

7. املشاركة 
واملساندة: اإلنفاق 

والصدقة والزكاة
8. الرحلة إىل بيت 

هللا : احلج والعمرة
9. بي�ان اإلخالص 

والعبودية: 
األضحية

10. صالح األعمال
11. الدعاء والتوبة.

2.العبادة 
حياة
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●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم تعريف 
األخالق ثم التنويه بإجياز إىل املفاهيم األساسّية املتعّلقة 

باألخالق.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنذكر بالتحديد 

كون القرآن والسنة هما مصدر أخالق املسلم، ولن نوغل يف 
النظريات والفرضيات املختلفة حول مصادر األخالق.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم الرتكّز على 
كون تربي�ة أفراد تتحلى باألخالق هي إحدى أهم أهداف 

التعليم.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 

بإجياز إىل موضوعات املعرفة العبودية محبة هللا احلب يف 
هللا والتعظيم والتسليم التوبة التقوى اخلوف والرجاء.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 

بإجياز ملوضوعات محبة هللا واحلب يف هللا، اتب�اع السنة 
والتسليم، إضافة لذلك سنخصص مكانا لألحاديث 

املتعّلقة بفضل الصالة والسالم على نبّين�ا احلبيب محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص.

● عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنتكلم بإجياز 
عن إظهار األدب واالحرتام حيال القرآن الكريم وعن قراءة 

القرآن وفهمه وتدبر معاني�ه ومواضيع احلياة فيه.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم املرور 

بالذكر على مفهوم حقوق العباد على العباد، حفظ 
األرواح والمال والعرض لآلخرين وإظهار الود واالحرتام 

ومشاركتهم يف الفرح واألىس
مفاهيم ومصطلحات

األخالق، الرتبي�ة، املعرفة، محبة هللا واحلب يف هللا، 
التعظيم، العبودية، التسليم، التوبة، التقوى، اخلوف، 

الرجاء، والصلوات على النيب

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يستطيع الطلبة شرح 
غاية وموضوع األخالق 

اإلسالمية باآليات 
واألحاديث

●يشرح الطلبة مصادر 
األخالق يف اإلسالم

●يفسرون العالقة بني 
الرتبي�ة واألخالق

●يفسرون العالقة 
بني اإليمان والعبادة 

واألخالق
●يظهرون العناية لتلبي�ة 
مهامهم جتاه هللا عّز وجّل

●سريغب الطلبة يف 
تلبي�ة مهامهم جتاه النيب 

محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
●سيب�دي الطلبة 

االهتمام ألداء وظائفهم 
املتعّلقة بالقرآن الكريم

●سيستوعب الطلبة 
مسؤولياتهم جتاه الناس 

من حولهم

●الغاية من أخالق 
اإلسالم وموضوعه

●مصادر األخالق يف 
اإلسالم

●العالقة بني الرتبي�ة 
واألخالق

●مسؤوليتن�ا جتاه هللا 
عّز وجّل

●مسؤوليتن�ا جتاه 
الرسول محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

●مسؤوليتن�ا جتاه القرآن 
الكريم

●مسؤوليتن�ا جتاه الناس 
من حولنا

 .3
اخلطوط 
الرئيسّية 
لألخالق 

اإلسالمية
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم تعريف 
األخالق ثم التنويه بإجياز إىل املفاهيم األساسّية املتعّلقة 

باألخالق.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنذكر بالتحديد 

كون القرآن والسنة هما مصدر أخالق املسلم، ولن نوغل يف 
النظريات والفرضيات املختلفة حول مصادر األخالق.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم الرتكّز على 
كون تربي�ة أفراد تتحلى باألخالق هي إحدى أهم أهداف 

التعليم.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 

بإجياز إىل موضوعات املعرفة العبودية محبة هللا احلب يف 
هللا والتعظيم والتسليم التوبة التقوى اخلوف والرجاء.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 

بإجياز ملوضوعات محبة هللا واحلب يف هللا، اتب�اع السنة 
والتسليم، إضافة لذلك سنخصص مكانا لألحاديث 

املتعّلقة بفضل الصالة والسالم على نبّين�ا احلبيب محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص.

● عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنتكلم بإجياز 
عن إظهار األدب واالحرتام حيال القرآن الكريم وعن قراءة 

القرآن وفهمه وتدبر معاني�ه ومواضيع احلياة فيه.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم املرور 

بالذكر على مفهوم حقوق العباد على العباد، حفظ 
األرواح والمال والعرض لآلخرين وإظهار الود واالحرتام 

ومشاركتهم يف الفرح واألىس
مفاهيم ومصطلحات

األخالق، الرتبي�ة، املعرفة، محبة هللا واحلب يف هللا، 
التعظيم، العبودية، التسليم، التوبة، التقوى، اخلوف، 

الرجاء، والصلوات على النيب

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يستطيع الطلبة شرح 
غاية وموضوع األخالق 

اإلسالمية باآليات 
واألحاديث

●يشرح الطلبة مصادر 
األخالق يف اإلسالم

●يفسرون العالقة بني 
الرتبي�ة واألخالق

●يفسرون العالقة 
بني اإليمان والعبادة 

واألخالق
●يظهرون العناية لتلبي�ة 
مهامهم جتاه هللا عّز وجّل

●سريغب الطلبة يف 
تلبي�ة مهامهم جتاه النيب 

محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
●سيب�دي الطلبة 

االهتمام ألداء وظائفهم 
املتعّلقة بالقرآن الكريم

●سيستوعب الطلبة 
مسؤولياتهم جتاه الناس 

من حولهم

●الغاية من أخالق 
اإلسالم وموضوعه

●مصادر األخالق يف 
اإلسالم

●العالقة بني الرتبي�ة 
واألخالق

●مسؤوليتن�ا جتاه هللا 
عّز وجّل

●مسؤوليتن�ا جتاه 
الرسول محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

●مسؤوليتن�ا جتاه القرآن 
الكريم

●مسؤوليتن�ا جتاه الناس 
من حولنا

 .3
اخلطوط 
الرئيسّية 
لألخالق 

اإلسالمية
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●سيتم شرح موضوعات الوحدة 
من بدايتها باألمثلة احلية اليت 

عيشت يف التاريخ اإلساليم من 
خالل اآليات الكريمة واألحاديث 

الشريفة.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة 
الدرس الرابعة سيتم الرتكّز على 

حتريم أكل مال اليتيم.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس السادسة سيخصص 
حز لإليضاح األضرار املرتتب�ة 

على التدخني وتن�اول املشروبات 
الكحولية وتعاطي املخدرات.

مفاهيم و مصطلحات
العدل، العهد، الوفاء، االعتدال، 

الشجاعة، احللم، اإليث�ار، العفة، 
احلياء، حسن الظن وسوء الظن، 

الرياء، احلسد

يف نهاية هذه الوحدة ؛
●يستطيع الطلبة التيقن باآليات 

واحلديث من السلوكيات 
احلميدة

●سيب�دي الطلبة الرغبة املتماشية 
مع السلوكيات األخالقية احلسنة

●سيحدد الطلبة باآليات 
واألحاديث السلوكيات السلبي�ة 

●سيظهر الطلبة االهتمام بتجنب 
السلوكيات السلبي�ة

●سيحرص الطلبة أن يكونوا 
متسقني معتدلني ومنطقيني يف 

سلوكياتهم
●يمز الطلبة التأثريات السلبي�ة 

للعادات الضارة على الصحة 
اجلسدية والنفسية

1. الطباع والسلوكيات اإلجيابي�ة
1.1. العدل 
1.2. العفة

1.3. التهذيب واحلياء
1.4. الوفاء بالعهد
1.5. رعاية األمانة

1.6. التواضع
1.7. الشفقة واملرحمة

1.8. القوة
2. الطباع والسلوكيات السلبي�ة

2.1. الكذب
2.2. الغيب�ة

2.3. االفرتاء والبهتان
2.4. احلسد

2.5. سوء الظن
2.6. السرقة

2.7. اإلسراف والتب�ذير
2.8. الظلم

3. العادات الضارة

 .4
السلوكيات 

األخالقية
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●سيتم شرح موضوعات الوحدة من بدايتها باألمثلة 
احلية اليت عيشت يف التاريخ اإلساليم من خالل اآليات 

الكريمة واألحاديث الشريفة.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل سيتم شرح 

املوضوع على ضوء من سنة نبّين�ا احلبيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثالثة سيذكر 

بإجياز بعض من آداب طلب العلم يف ضوء من آيات القرآن 
واألحاديث الشريفة.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الرابعة واخلامسة 
سنتوقف عند موضوعات الهدوء والسكين�ة، واالقتصاد 

والتدبري، ومشاركة اآلخرين بما أنعمه هللا علين�ا، باإلضافة 
إىل الرتكّز على أهمية الكسب احلالل. 

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس السادسة سيجري 
التنويه الحرتام البيئ�ة واألشخاص يف وسائل النقل 

اخلاصة أوالعاّمة، وسيتم اإلشارة أيًضا إىل أن انتهاك 
قواعد املرور يعد أيًضا انتهاًكا حلق العباد على العباد.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس التاسعة 
سنتوقف عند موضوعات مثل رعاية خصوصية االخرين، 

وحُرماتهم عند استعمال اإلنرتنت والتواصل االجتماعي 
وعدم انتهاك حقوقهم، وإهدار الوقت فيما ال يفيد.

مفاهيم ومصطلحات
اآلداب،السالم،العلم،التودد والتلطف، االعتدال، صلة 

الرحم، احلشمة والتسرت، الرزق، احلالل، احلرام، االقتصاد 
وعدم االسراف

يف نهاية هذه الوحدة؛
● يشرح الطلبة النقاط 
الضرورّي مراعاتها عند 

السالم على اآلخرين وإلقاء 
التحية

●يشرح الطلبة النقاط الالزم 
االنتب�اه إليها عند الكالم 

وتب�ادل احلديث
●يمز الطلبة املعايري 

األخالقية الالزمة عند التعّلم 
والتعليم

●إظهار االهتمام 
حنواالنضباط يف الطعام 

والشراب
●إظهار االهتمام يف مسألة 
الكساء وامللبس حنو مراعاة 

االنضباط وجتنب اخليالء
●يشرح الطلبة باآليات 

واألحاديث الشريفة آداب 
الزيارة والضيافة

●يستوعب الطلبة معايري 
احلالل واحلرام يف البيع 

والشراء والتسوق
●يستعمل الطلبة وسائل 

التواصل واالتصال يف محلها 
وبالشكل الصحيح

●آداب السالم
●آداب الكالم

●آداب طلب العلم
●آداب الطعام

●آداب ارتداء املالبس
●آداب السفر

●آداب الزيارة 
والضيافة

●آداب البيع والشراء
●آداب اإلعالم 

واملعلوماتي�ة

5. آداب 
املعاشرة
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●سيتم شرح موضوعات الوحدة من بدايتها باألمثلة 
احلية اليت عيشت يف التاريخ اإلساليم من خالل اآليات 

الكريمة واألحاديث الشريفة.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل سيتم شرح 

املوضوع على ضوء من سنة نبّين�ا احلبيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثالثة سيذكر 

بإجياز بعض من آداب طلب العلم يف ضوء من آيات القرآن 
واألحاديث الشريفة.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الرابعة واخلامسة 
سنتوقف عند موضوعات الهدوء والسكين�ة، واالقتصاد 

والتدبري، ومشاركة اآلخرين بما أنعمه هللا علين�ا، باإلضافة 
إىل الرتكّز على أهمية الكسب احلالل. 

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس السادسة سيجري 
التنويه الحرتام البيئ�ة واألشخاص يف وسائل النقل 

اخلاصة أوالعاّمة، وسيتم اإلشارة أيًضا إىل أن انتهاك 
قواعد املرور يعد أيًضا انتهاًكا حلق العباد على العباد.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس التاسعة 
سنتوقف عند موضوعات مثل رعاية خصوصية االخرين، 

وحُرماتهم عند استعمال اإلنرتنت والتواصل االجتماعي 
وعدم انتهاك حقوقهم، وإهدار الوقت فيما ال يفيد.

مفاهيم ومصطلحات
اآلداب،السالم،العلم،التودد والتلطف، االعتدال، صلة 

الرحم، احلشمة والتسرت، الرزق، احلالل، احلرام، االقتصاد 
وعدم االسراف

يف نهاية هذه الوحدة؛
● يشرح الطلبة النقاط 
الضرورّي مراعاتها عند 

السالم على اآلخرين وإلقاء 
التحية

●يشرح الطلبة النقاط الالزم 
االنتب�اه إليها عند الكالم 

وتب�ادل احلديث
●يمز الطلبة املعايري 

األخالقية الالزمة عند التعّلم 
والتعليم

●إظهار االهتمام 
حنواالنضباط يف الطعام 

والشراب
●إظهار االهتمام يف مسألة 
الكساء وامللبس حنو مراعاة 

االنضباط وجتنب اخليالء
●يشرح الطلبة باآليات 

واألحاديث الشريفة آداب 
الزيارة والضيافة

●يستوعب الطلبة معايري 
احلالل واحلرام يف البيع 

والشراء والتسوق
●يستعمل الطلبة وسائل 

التواصل واالتصال يف محلها 
وبالشكل الصحيح

●آداب السالم
●آداب الكالم

●آداب طلب العلم
●آداب الطعام

●آداب ارتداء املالبس
●آداب السفر

●آداب الزيارة 
والضيافة

●آداب البيع والشراء
●آداب اإلعالم 

واملعلوماتي�ة

5. آداب 
املعاشرة
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الربنامج التعلييّم لدروس علم السرية العطرة

11. تطبيق الربنامج التعلييّم لدروس علم السرية العطرة

11.1. الفلسفة األساسّية واألهداف العاّمة للربنامج التعلييّم لدروس علم السرية العطرة

علــم الســرة هــو فــرع مــن العلــوم الرشعيــة يتنــاول يف موضوعــه حيــاة نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم وشــخصيته 
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أربعــة وحــدات، كــام أن الرنامــج التعليمــّي لــدروس علــم احلديــث يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي 

رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه األساســّية للطلبــة؛

ــرب  ــة ملكــة ويث ــة واالقتصادي ــة والســامت االجتامعي ــرة العربي ــن اجلغــرايف لشــبه اجلزي ●تســتهدف التعريــف بالتكوي
ــة املنــورة( قبــل ظهــور اإلســالم. )املدين

ــه  ــل تكليف ــخصية قب ــه الش ــه وصفات ــالمه علي ــوات اهلل وس ــم صل ــا الكري ــاة نبّين ــص حي ــتهدف رشح خصائ ●تس
ــالة. بالرس

●تستهدف متييز احتياجنا للنبي حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص يف فهمنا لصحيح الدين.

●تستهدف التعريف بحياة النبي للسياق التارخيي لألحداث التي وقعت يف فرتيت مكة واملدينة.
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●تستهدف التعريف بالنهج الشامل املتكامل حلياة النبي حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص.

11.2. اخلصوصّيات الواجب مراعاتها عند تطبيق الربنامج التعلييّم

يتــّم االشــتغال يف درس الســرة يف إطــار مــن املعلومــات النابعــة مــن القــرآن الكريــم املتعّلقــة بشــخص النبــّي حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص 
ونبوتــه، يف ضــوء مــن أســاليب العلــوم التارخيّيــة مشــرين إىل مراجعهــا األساســّية.

ونستهدف أوال نعرف أبنائنا الطلبة تعريفا وافيا عن نبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص ونبن هلم موقعه من حياتنا.

ــة  ــل هيئ ــى دلي ــي ع ــم، مبن ــه األت ــى الوج ــا ع ــا وتلفظه ــة وكتابته ــل الكلم ــة أص ــة صياغ ــع يف منهجي ــاس املتب األس
اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز 

.)İSAM( ــة ــة الرتكّي ــة الدينّي ــع للمؤسس ــالمية التاب ــات اإلس الدراس

ــس  ــرة، وأن تعك ــرة العط ــدات درس الس ــداد وح ــاء إع ــوع أثن ــة باملوض ــة املتعّلق ــوص األدبي ــاق النص ــب أن تس جي
التعابــر املســتخدمة صــدق حبنــا للنبــي صــّى اهلل عليــه وســّلم، وإخالصنــا يف التعلــق بــه، ويف هــذا الســياق ينبغــي إفــراد 

حيــز ملختلــف اســتخدامات اإلفــادات املعــرة عــن حبنــا لنبينــا وتبجيلــه.

ــارزة تناســب موضــوع الــدرس، للقــراءة املوجــزة، يف شــأن  ــة كل وحــدة مقاطــع ب ــة يف هناي ويتوجــب إعطــاء الطلب
ــة. ــة العلي ــه األخالقي ــوي الرشيــف وأوصاف النمــوذج النب

ويتم حتضر كتاب الدرس /أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف  كتاب درس السرية النبوية العطرة

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 10 دروس السرية للصف العاشر 10

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.

11.3. وحدات الربنامج التعلييّم لدروس السرية النبوية العطرة وعدد مكتسباتها ومّدتها

النسية املئوية لساعات الدرس ساعات 
الدرس عدد املكتسبات وحدات الكتاب

11,11 8 5 حال شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم .1

16,66 12 6 حياة النيب قبل البعثة .2

36,11 26 13 الفرتة املكية من رسالة النيب .3

36,11 26 8 الفرتة املدني�ة من رسالة النيب .4

100 72 32 اإلجمايل
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    .4     .3    .2  .1

الفرتة املدني�ة من رسالة النيب الفرتة املكية من رسالة النيب  حياة النيب محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة

حال شبه جزيرة 
العرب قبل 

اإلسالم

1. تكون املجتمع اإلساليم يف املدين�ة 
املنورة

1.1. إنشاء مسجد النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
1.2. أصحاب الُصّفة

1.3. املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار
1.4. معاهدة املدين�ة

1.5. مشروعية األذان: الدعوة إىل 
الصالة

1.6. إقامة أسواق املدين�ة
1.7. تغيري القبلة

2. السرايا والغزوات
2.1. منح اإلذن باحلرب

2.2. السرايا األوىل
2.3. غزوة بدر

2.4. غزوة أُحد
2.5. الرجيع وبرئ معونة

2.6. غزوة اخلندق
2.7. صلح احُلديبي�ة

2.8. فتح مكة
2.9. غزوة ُحنني

3. النفاق واملنافقني
4. التواصل والعالقات مع أهل األديان 

األخرى
4.1. اليهود

4.2 املسيحيني
5. رسائل الدعوة إىل اإلسالم

6. التفاوض مع الوفود
7. حجة الوداع وخطبة الوداع

8. وفاة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

1. احلالة الدينّي�ة للعالم قبل الرسالة 
املحمدية

2. نبّين�ا محّمد ملسو هيلع هللا ىلص والبعثة املباركة
2.1. الويح األول

2.2. الدعوة السرية والدعوة اجلهرية
2.3. أول من أسلموا

3. ردود األفعال يف مكة جتاه الدعوة 
اإلسالمية

لوا  3.1. اخلصائص العاّمة ملن تقبـّ
الدعوة اإلسالمية يف مكة

3.2.أسباب تصدي املشركني لدعوة 
اإلسالم

3.3. العهد املكي والقسوة والصلف
4. الهجرة إىل احلبشة

5. دخول سيدنا حمزة وسيدنا ُعمر يف 
اإلسالم

6. سنوات احلصار واملقاطعة
7. رحلة الطائف

8. رحلة اإلسراء واملعراج
9. البحث عن وطن جديد

9.1 اللقاءات األوىل مع أهل يرثب
9.2. َبْيعيت العقبة األوىل والثاني�ة

10. الهجرة إىل يرثب
10.1. هجرة املسلمني

10.2. هجرة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
10.3. القدوم إىل ِقباء

● لقب النيب صّلى 
هللا عليه وسّلم 

وعائلته
●ميالد النيب محّمد 

ملسو هيلع هللا ىلص وطفولته
●فرتة الشباب يف 

حياة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
●النضج األخاليق 

للنيب صّلى هللا عليه 
وسّلم قبل النبوة

●أيام التفكر يف غار 
حراء 

1. أهمية التعّلم 
عن حياة النيب 

محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
2. املفاهيم 

واملراجع 
األساسّية يف علم 

السرية النبوية 
العطرة 

3. نظرة عامة 
على شبه جزيرة 

العرب قبل ظهور 
اإلسالم

3.1. احلياة 
الدينّي�ة

3.2. احلياة 
السياسّية

3.3. احلياة 
االجتماعية

3.4. احلياة 
الثقافية

4. منطقة 
احلجاز قبل ظهور 

اإلسالم
4.1. مكة

4.2. الطائف
4.3. يرثب
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم حتديد 
مصادر السرية العطرة استن�ادا على القرآن الكريم 

واألحاديث الصحيحة و مراجع صدر اإلسالم، إضافة 
لذلك سُيشرح للطلبة كيفّية الوصول إىل هذه املصادر 

الرئيسّية ويتم تعريفهم باألصول الواجبة لالنتفاع بهذه 
املصادر.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم احلديث 
عن احلياة االجتماعية الثقافية يف منطقة احلجاز، ولكن 

بدون اخلوض يف التفاصيل، فقط أثن�اء اشتغال الطلبة 
على فائدة الدرس اخلامسة ستغطى بعض التفاصيل 

الضرورّية. 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثالثة والرابعة 

سيتم شرح مفهوم اجلاهلية والعقلية السائدة فيها 
بأمثلة من اآليات واألحاديث الشريفة، وسيتم التأكيد 

أيضا على أن العقل اجلاهل والذهني�ة اجلاهلية ال يقتصر 
على فرتة معين�ة بل قد يعود ويتمثل يف كل العصور.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس اخلامسة 
سنحكي عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما 

السالم، ومعركتهما يف سبي�ل التوحيد، وبن�ائهما الكعبة 
من جديد، وعن حادثات هامة كقصة أصحاب الفيل، 

وسنأيت بالذكر عن التكوين االجتماعي واملجموعات 
الدينّي�ة يف يرثب .

مفاهيم ومصطلحات •
علم السرية، التوحيد، الدين احلنيف، الشرك، اجلاهلية، 
بدوي، حضري، دار الندوة، احلرم، املعلقات السبع، حرب 

الِفجار

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يستطيع الطلبة استيعاب 

أهمية التعّلم عن حياة نبّين�ا يف 
املفهموم اإلساليم.

●يمز الطلبة أهمية التعرف 
على املراجع واملفاهيم األساسّية 

لعلم سرية النيب.
●يتعرف الطلبة على البني�ة 

اجلغرافية والسياسية 
واالجتماعية الثقافية والبني�ة 

االقتصادّية والسمات الدينّي�ة 
للجزيرة العربي�ة قبل ظهور 

اإلسالم.
●يشرح الطلبة مفهوم اجلاهلية 

والسمات العاّمة للعقلية 
اجلاهلة

●يتعرف الطلبة احلياة 
التاريخّية والدينّي�ة واالجتماعية 
والثقافية يف منطقة احلجاز قبل 

ظهور اإلسالم.

1. أهمية التعلّم عن 
حياة النبي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

2. املفاهيم 
واملراجع األساسّية 

يف علم السرية 
النبوية العطرة 

3. نظرة عامة على 
شبه جزيرة العرب 
قبل ظهور اإلسالم

3.1. احلياة 
الدينّي�ة

3.2. احلياة 
السياسّية

3.3. احلياة 
االجتماعية

3.4. احلياة 
الثقافية

4. منطقة احلجاز 
قبل ظهور اإلسالم

4.1. مكة
4.2. الطائف

4.3. يرثب

1. حال 
شبه جزيرة 
العرب قبل 

اإلسالم
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سنمنح الطلبة 
معلومات عن اشرتاكه صّلى هللا عليه وسّلم يف حلف 

الفضول مع قبيلته كنانة، وعن توليه العمل بالتجارة، 
وعن أمنا السيدة خدجية ريض هللا عنها، وزواجه 

منها وأوالده الكرام، غري أنها لن تسهب يف التفاصيل 
حول زواجهما وطبيعة سّنها وما إليه، وسنتوقف عند 
أهمية مفهوم الصدق والوفاء وحسن الرفقة اليت هي 
األساسيات يف شأن زواج نبّين�ا صّلى هللا عليه وسّلم.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم 
ختصيص حز ملوضوعات ترسخ لدى الطلبة فهم 

النضوج األخاليق للنيب صّلى هللا عليه وسّلم مثل حتكيمه 
يف شأن الكعبة واحلجر األسود، وتسميت�ه بالصادق 

األمني، وجتنب�ه ممارسات اجلاهلية وعاداتها.
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 

عن تدّبر النيب و تفكره يف خلق هللا يف غار حراء، ونفوره 
صّلى هللا عليه وسّلم من االنتكاسات األخالقية اليت 
يعيشها املجتمع من حوله، مع تضمني حز عن معاين 

التعبد كمثال للعبادة.
مفاهيم ومصطلحات

النبوة، الرسالة، الدين احلنيف، التفكر، ِحلف الفضول، 
األمانة، األمني، التبليغ، عصمة النيب املعصوم، الصدق

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يتعرف الطلبة على 

لقب النيب والوسط 
العائلي له

●يشرح الطلبة فرتة 
طفولة النيب

●يوضح الطلبة 
السمات العاّمة لفرتة 
الشباب يف حياة نبّين�ا

●يعتمد الطلبة 
النموذج املثايل 

للعالقات بني أفراد 
العائلة عند النيب صّلى 

هللا عليه وسّلم.
●تن�اول املثال 

النبوي للتصرفات 
والسلوكيات القويمة 

قبل النبوة.
●سننوه لفرتة تفكر 

النيب يف غار ِحراء.

● لقب النيب صّلى 
هللا عليه وسّلم 

وعائلته
●ميالد النيب محّمد 

ملسو هيلع هللا ىلص وطفولته
●فرتة الشباب يف 

حياة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص
●النضج األخاليق 

للنيب صّلى هللا عليه 
وسّلم فبل النبوة

●أيام التفكر يف غار 
ِحراء

2. حياة النيب 
محّمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

البعثة
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أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل سيتم منح 
املعلومات املوجزة حول احلوزات اليت ترتكز فيها األديان 

املتعددة دون أن ندخلكم يف التفاصيل.
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثالثة 

سيخصص حز إليضاح عبء وتكليف إلقاء مسؤولية 
الويح على كاهل النيب العظيم، واملبادئ األوىل لدعوته 

املباركة، إضافة لذلك سنتوقف عند الويح األول 
والعملية اليت تلت ذلك، وسيخصص يف هذا القسم حز 

للحديث عن دار األرقم بن أيب األرقم.
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس اخلامسة سيتم 

ختصيص احلز حلديث سيدنا جعفر بن أيب طالب ريض 
هللا عنه أمام النجايش ملك احلبشة.

سرنكز يف أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس السابعة 
على احلصار واملقاطعة اليت نفذها مشركو قريش على 

بنو هاشم بغرض فرض عزلة على النيب، وسنأيت على ذكر 
عام احلزن.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم تن�اول 
املوضوع يف ضوء من اآليات الكريمة واألحاديث 

الشريفة، غري أنه سيشدد الرتكّز على حادثة اإلسراء 
واملعراج وضبط التكليف بالصلوات اخلمس.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 
ملفهوم الَبْيعة والوالء املطلق لدى صحابة الرسول.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة عشرة 
سننوه ألول صالة جمعة أقيمت واآليات املتعّلقة بذلك.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة عشرة 
والثالثة عشرة سيتم شرح قصة الهجرة النبوية املباركة 

يف ضوء من اآليات الكريمة وصحيح األحاديث.
مفاهيم ومصطلحات

الويح، الدعوة التبليغ الرسالة أهل الفرتة بني الرساالت، 
العشرة املبشرون باجلنة، الصحايب، اإلسراء، املعراج، 

الَبْيعة، الهجرة

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يشرح الطلبة احلالة الدينّي�ة للعالم 
قبل بعثة النيب صّلى هللا عليه وسّلم.

●يمزون أهمية البعثة املباركة 
للتاريخ اإلنساين

●يشرح الطلبة عن عملية الدعوة 
لإلسالم والوسيلة اليت اتبعها نبّين�ا 

يف ذلك
سيعدد الطلبة ردود الفعل جتاه دعوة 

نبّين�ا مع أسبابها جنب�ا إىل جنب
●سيشرح الطلبة أسباب الهجرة إىل 

احلبشة ونت�اجئها
●سيشرح الطلبة دخول سيدنا 

حمزة وسيدنا عمر بن اخلطاب يف 
اإلسالم، وكيف ساهم ذلك يف تقوية 

املسلمني.
●سيشرح الطلبة عن الضغوط اليت 

مارسها مشركو قريش على املسلمني
●سيقوم الطلبة بالتعليق على سبب 

ونت�اجئ رحلة النيب صّلى هللا عليه 
وسّلم إىل الطائف

●سيتم التنويه حلادثة اإلسراء 
واملعراج وأهميتها لدى النيب 

واملسلمني
●يستوعب الطلبة أهمية َبْيعيت 

العقبة األوىل والثاني�ة يف انتشار 
اإلسالم يف يرثب

●يستوعب الطلبة أسباب وأهمية 
الهجرة إىل يرثب

●يشرح الطلبة األعمال اليت قام بها 
النيب عند ِقباء

●يسوق الطلبة النت�اجئ االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية 

للهجرة

1. احلالة الدينّي�ة للعالم 
قبل الرسالة املحمدية

2. نبّين�ا محّمد ملسو هيلع هللا ىلص والبعثة 
املباركة

2.1. الويح األول
2.2. الدعوة السرية 

والدعوة اجلهرية
2.3. أول من أسلموا

3. ردود األفعال يف مكة جتاه 
الدعوة اإلسالمية

3.1. اخلصائص العاّمة ملن 
تقبلوا الدعوة اإلسالمية 

يف مكة
3.2.أسباب تصدي 

املشركني لدعوة اإلسالم
3.3. العهد املكي والقسوة 

والصلف
4. الهجرة إىل احلبشة
5. دخول سيدنا حمزة 

وسيدنا عمر يف اإلسالم
6. سنوات احلصار 

واملقاطعة
7. رحلة الطائف

8. رحلة اإلسراء واملعراج
9. البحث عن وطن جديد

9.1 اللقاءات األوىل مع أهل 
يرثب

9.2. َبْيعيت العقبة األوىل 
والثاني�ة

10. الهجرة إىل يرثب
10.1. هجرة املسلمني

10.2. هجرة النيب محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص

10.3. القدوم إىل قباء

 .3
الفرتة 
املكية 

من 
رسالة 

النيب
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هللا عنه أمام النجايش ملك احلبشة.
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على احلصار واملقاطعة اليت نفذها مشركو قريش على 

بنو هاشم بغرض فرض عزلة على النيب، وسنأيت على ذكر 
عام احلزن.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم تن�اول 
املوضوع يف ضوء من اآليات الكريمة واألحاديث 
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أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم التنويه 
ملفهوم الَبْيعة والوالء املطلق لدى صحابة الرسول.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة عشرة 
سننوه ألول صالة جمعة أقيمت واآليات املتعّلقة بذلك.

أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة عشرة 
والثالثة عشرة سيتم شرح قصة الهجرة النبوية املباركة 

يف ضوء من اآليات الكريمة وصحيح األحاديث.
مفاهيم ومصطلحات

الويح، الدعوة التبليغ الرسالة أهل الفرتة بني الرساالت، 
العشرة املبشرون باجلنة، الصحايب، اإلسراء، املعراج، 

الَبْيعة، الهجرة

يف نهاية هذه الوحدة؛
●يشرح الطلبة احلالة الدينّي�ة للعالم 
قبل بعثة النيب صّلى هللا عليه وسّلم.

●يمزون أهمية البعثة املباركة 
للتاريخ اإلنساين

●يشرح الطلبة عن عملية الدعوة 
لإلسالم والوسيلة اليت اتبعها نبّين�ا 

يف ذلك
سيعدد الطلبة ردود الفعل جتاه دعوة 

نبّين�ا مع أسبابها جنب�ا إىل جنب
●سيشرح الطلبة أسباب الهجرة إىل 

احلبشة ونت�اجئها
●سيشرح الطلبة دخول سيدنا 

حمزة وسيدنا عمر بن اخلطاب يف 
اإلسالم، وكيف ساهم ذلك يف تقوية 

املسلمني.
●سيشرح الطلبة عن الضغوط اليت 

مارسها مشركو قريش على املسلمني
●سيقوم الطلبة بالتعليق على سبب 

ونت�اجئ رحلة النيب صّلى هللا عليه 
وسّلم إىل الطائف

●سيتم التنويه حلادثة اإلسراء 
واملعراج وأهميتها لدى النيب 

واملسلمني
●يستوعب الطلبة أهمية َبْيعيت 

العقبة األوىل والثاني�ة يف انتشار 
اإلسالم يف يرثب

●يستوعب الطلبة أسباب وأهمية 
الهجرة إىل يرثب

●يشرح الطلبة األعمال اليت قام بها 
النيب عند ِقباء

●يسوق الطلبة النت�اجئ االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية 

للهجرة

1. احلالة الدينّي�ة للعالم 
قبل الرسالة املحمدية

2. نبّين�ا محّمد ملسو هيلع هللا ىلص والبعثة 
املباركة

2.1. الويح األول
2.2. الدعوة السرية 

والدعوة اجلهرية
2.3. أول من أسلموا

3. ردود األفعال يف مكة جتاه 
الدعوة اإلسالمية

3.1. اخلصائص العاّمة ملن 
تقبلوا الدعوة اإلسالمية 

يف مكة
3.2.أسباب تصدي 

املشركني لدعوة اإلسالم
3.3. العهد املكي والقسوة 

والصلف
4. الهجرة إىل احلبشة
5. دخول سيدنا حمزة 

وسيدنا عمر يف اإلسالم
6. سنوات احلصار 

واملقاطعة
7. رحلة الطائف

8. رحلة اإلسراء واملعراج
9. البحث عن وطن جديد

9.1 اللقاءات األوىل مع أهل 
يرثب

9.2. َبْيعيت العقبة األوىل 
والثاني�ة

10. الهجرة إىل يرثب
10.1. هجرة املسلمني

10.2. هجرة النيب محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص

10.3. القدوم إىل قباء

 .3
الفرتة 
املكية 

من 
رسالة 

النيب
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اإليضاحات املكتسبات املوضوعات الوحدة

●يف عموم الوحدة سيتم التنويه يف ترتيب زمين إىل إقامة 
التكليف بفرض العبادات كالصيام والزكاة واحلج، و 

نزول النهي والتحريم بشأن شرب اخلمر وأكل الربا وما 
شابهها من املحرمات، و ذكر مواضيع متعلقة بالعبادات 

واملعامالت كاحلشمة واألمر باحلجاب.
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سرنكز على نظام 

الدولة الذي أقامه النيب يف املدين�ة املنورة، واملواصفات 
القيادية والتوجيهية التعليمّية له صّلى هللا عليه وسّلم، 

والدور املجتمعي للمسجد النبوي، وأهمية عمل أول تعداد 
سكان ألهل املدين�ة ومعاهدة املدين�ة كعقد مجتمعي، 

وأهميت�ه يف احلياة االجتماعية، وإقامة النيب لسوق املدين�ة 
والرتكّز على استقاللية املسلمني االقتصادّية.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم ذكر 
مفاهيم سرايا النيب صّلى هللا عليه وسّلم وغزواته وسيتم 
التنويه يف أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة 

والثالثة والرابعة، إىل أهمية اجلهاد.
●سيتم شرح هذا املوضوع باآليات الكريمة من سورة 

البقرة وآل عمران والتوبة واملنافقون أثن�اء اشتغال الطلبة 
على فائدة الدرس.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيتم شرح 
أحوال القبائل اليهودية الثالثة املوجودة يف املدين�ة املنورة، 

بين قينقاع، وبين النضري، وبين قريظة، وحرب خيرب، 
إضافة إىل ذلك سيذكر يف إجياز يف هذا املجال العالقات 

مع النصارى مع التنويه يف عجالة إىل وفد نصارى جنران، 
وموقعة مؤتة، ورحلة تبوك.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس السابعة سيتم 
إفراد حز يف ضوء اآليات الكريمة إىل حب النيب وأهله 

الكرام صلوات هللا وسالمه عليهم أهل البيت.
مفاهيم ومصطلحات

األنصار، املهاجرون، الروضة املطهرة، غزوات النيب، سرايا 
النيب، الشورى، املؤاخاة، النفاق، أهل الكتاب، َسنة الوفود

بنهاية هذه الوحدة ؛
●يشرح الطلبة 

عملية تكّون املجتمع 
اإلساليم باملدين�ة 

املنورة
●سيتم ذكر األسباب 

والنت�اجئ خبصوص 
سرايا الرسول وغزواته
 ●سيعلق الطلبة على 

طريقة تصدي النيب 
للمنافقني 

 ●استيعاب املبادئ اليت 
تقوم عليها عالقات 

النيب مع األديان األخرى
●سنشرح موقع ومكانة 

اخلطابات لألقاليم 
اليت بعثها النيب يدعو 

لإلسالم ويبلغ رسالته.
●سيشرح الطلبة 

أهمية حجة الوداع 
ويفسرون الرسائل 

الكوني�ة اليت وردت يف 
خطبة الوداع

●سيشرح الطلبة 
الـتأثريات اليت خلفتها 

وفاة النيب صّلى هللا 
عليه وسّلم على 

املسلمني.
●سريغب الطلبة يف 

تطبيق سمات األخالق 
النبوية يف حياتهم.

1. تكون املجتمع اإلساليم يف 
املدين�ة املنورة

1.1. إنشاء مسجد النيب 
محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

1.2. أصحاب الصّفة
1.3. املؤاخاة بني املهاجرين 

واألنصار
1.4. معاهدة املدين�ة

1.5. مشروعية األذان: 
الدعوة إىل الصالة

1.6. إقامة أسواق املدين�ة
1.7. تغيري القبلة

2.سرايا الرسول وغزواته
2.1. منح اإلذن باحلرب

2.2. السرايا األوىل
2.3. غزوة بدر

2.4. غزوة أحد
2.5. الرجيع وبرئ معونة

2.6. غزوة اخلندق
2.7. صلح احلديبي�ة

2.8. فتح مكة
2.9. غزوة ُحنني

3. النفاق واملنافقني
4. التواصل والعالقات مع 

أهل األديان األخرى
4.1. اليهود

4.2 املسيحيني
5. رسائل الدعوة إىل اإلسالم

6. التفاوض مع الوفود
7. حجة الوداع وخطبة 

الوداع
8. وفاة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

 .4
الفرتة 

املدني�ة 
من 

رسالة 
النيب
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 الربنامج التعلييّم للصّفـني الدراسيني احلادي عشر )11(
والثاين عشر )12( لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة

12. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة 

12.1. الفلسفة األساسّية واألهداف العاّمة لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة

ــوم  ــال العل ــّية يف جم ــات األساس ــواد التخصص ــض م ــن بع ــاء م ــة واخلطب ــات األئم ــّدروس لثانوي ــت ال ــد صيغ لق
اإلســالمية، وقــد أنتِجــت هــذه املــواد التخصصيــة بغــرض اســتيعاب مدلــوالت القــرآن الكريــم واألحاديــث الرشيفــة 
ــداد  ــى امت ــم ع ــة للعل ــة كلغ ــة العربّي ــتخدم الّلغ ــالمية تس ــارف اإلس ــوم واملع ــت العل ــد ظل ــاة، وق ــع احلي ــا لواق ونقله
التاريــخ، فــإن أقــدم املراجــع وأكثرهــا قيمــة واعتبــارا يف علــوم كالتفســر واحلديــث والفقــه والعقيــدة والســرة هــي التــي 
ــة، ولــدروس  ــة موقعــا هامــا يف تدريــس العلــوم واملعــارف الدينّي خطهــا القلــم العــريّب، لــذا فقــد احتلــت الّلغــة العربّي

ــاء. ــات األئمــة واخلطب ــة باملناهــج لثانوي ــات املعني ــزة يف تدريــس األدبي ــة متمي ــة أيضــا أمهي الّلغــة العربّي

وســوف نكســب طلبتنــا الدارســن يف الصّفـــن التاســع والعــارش)9،10( بثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء مــا 
ــة  ــة، وتبعــا لذلــك سيكتســب الطلب يناســب مســتوياهتم مــن مهــارات اللغــة األربعــة األساســّية يف دروس الّلغــة العربّي
اعتبــارا مــن الصــف التاســع)9( ومــا يليــه بعضــا مــن األدبيــات العربيــة املتعّلقــة بالعلــوم اإلســالمية يف دروس كمنهــج 
املعــارف اإلســالمية األساســّية، ومنهــج الفقــه، وعلــم احلديــث، والســرة العطــرة، والتفســر. وانطالقــا مــن هــذا، ســيتم 
تصميــم الرنامــج التعليمــّي لتعليــم الّلغــة العربّيــة االحرتافّيــة ليدعــم املواضيــع واملكتســبات واملفاهيــم واملهــارات التــي 

تضعهــا ثانويــات األئمــة واخلطبــاء يف دروســها.

ــع واملكتســبات يف منهــج دروس الّلغــة  ــا املواضي ــدى إعدادن ــار ل ــكل التفكــر التتابعــي« بعــن االعتب ــم اختــاذ »هي ت
العربّيــة تــم بنــاء املوضوعــات يف الرنامــج التعليمــّي بمراعــاة لبعــض الــّدروس والــّدورات التــي تــدرس ضمــن ســائر 
املناهــج االحرتافّيــة لثانويــات األئمــة واخلطبــاء، وقــد خصــص حيــز لألنشــطة املوجهــة ملضامــن املوضوعــات، واملفاهيــم 

واملهــارات.

إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس منهــج دروس الّلغــة العربّيــة الــذي يــدرس يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء 
يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه 

األساســّية للطلبــة؛

)1( تستهدف االستفادة من النصوص واألدبيات العربية الكالسيكية / املعارصة املنتمية للعلوم اإلسالمية،

)2( تستهدف تعزيز املكتسبات املمنوحة يف سائر مناهج  لثانويات األئمة واخلطباء،

)3( تطوير مهارات االستامع مع الفهم، التحدث بطالقة، القراءة مع الفهم، الكتابة الصحيحة،
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 الربنامج التعلييّم للصّفـني الدراسيني احلادي عشر )11(
والثاين عشر )12( لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة

12. تطبيقات الربنامج التعلييّم لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة 

12.1. الفلسفة األساسّية واألهداف العاّمة لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة

ــوم  ــال العل ــّية يف جم ــات األساس ــواد التخصص ــض م ــن بع ــاء م ــة واخلطب ــات األئم ــّدروس لثانوي ــت ال ــد صيغ لق
اإلســالمية، وقــد أنتِجــت هــذه املــواد التخصصيــة بغــرض اســتيعاب مدلــوالت القــرآن الكريــم واألحاديــث الرشيفــة 
ــداد  ــى امت ــم ع ــة للعل ــة كلغ ــة العربّي ــتخدم الّلغ ــالمية تس ــارف اإلس ــوم واملع ــت العل ــد ظل ــاة، وق ــع احلي ــا لواق ونقله
التاريــخ، فــإن أقــدم املراجــع وأكثرهــا قيمــة واعتبــارا يف علــوم كالتفســر واحلديــث والفقــه والعقيــدة والســرة هــي التــي 
ــة، ولــدروس  ــة موقعــا هامــا يف تدريــس العلــوم واملعــارف الدينّي خطهــا القلــم العــريّب، لــذا فقــد احتلــت الّلغــة العربّي

ــاء. ــات األئمــة واخلطب ــة باملناهــج لثانوي ــات املعني ــزة يف تدريــس األدبي ــة متمي ــة أيضــا أمهي الّلغــة العربّي

وســوف نكســب طلبتنــا الدارســن يف الصّفـــن التاســع والعــارش)9،10( بثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء مــا 
ــة  ــة، وتبعــا لذلــك سيكتســب الطلب يناســب مســتوياهتم مــن مهــارات اللغــة األربعــة األساســّية يف دروس الّلغــة العربّي
اعتبــارا مــن الصــف التاســع)9( ومــا يليــه بعضــا مــن األدبيــات العربيــة املتعّلقــة بالعلــوم اإلســالمية يف دروس كمنهــج 
املعــارف اإلســالمية األساســّية، ومنهــج الفقــه، وعلــم احلديــث، والســرة العطــرة، والتفســر. وانطالقــا مــن هــذا، ســيتم 
تصميــم الرنامــج التعليمــّي لتعليــم الّلغــة العربّيــة االحرتافّيــة ليدعــم املواضيــع واملكتســبات واملفاهيــم واملهــارات التــي 

تضعهــا ثانويــات األئمــة واخلطبــاء يف دروســها.

ــع واملكتســبات يف منهــج دروس الّلغــة  ــا املواضي ــدى إعدادن ــار ل ــكل التفكــر التتابعــي« بعــن االعتب ــم اختــاذ »هي ت
العربّيــة تــم بنــاء املوضوعــات يف الرنامــج التعليمــّي بمراعــاة لبعــض الــّدروس والــّدورات التــي تــدرس ضمــن ســائر 
املناهــج االحرتافّيــة لثانويــات األئمــة واخلطبــاء، وقــد خصــص حيــز لألنشــطة املوجهــة ملضامــن املوضوعــات، واملفاهيــم 

واملهــارات.

إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس منهــج دروس الّلغــة العربّيــة الــذي يــدرس يف ثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء 
يســر متامشــيا مــع قانــون التعليــم األســايس الرتكــّي رقــم 1739 واألهــداف العاّمــة للتعليــم الوطنــّي الرتكــّي وأولوياتــه 

األساســّية للطلبــة؛

)1( تستهدف االستفادة من النصوص واألدبيات العربية الكالسيكية / املعارصة املنتمية للعلوم اإلسالمية،

)2( تستهدف تعزيز املكتسبات املمنوحة يف سائر مناهج  لثانويات األئمة واخلطباء،

)3( تطوير مهارات االستامع مع الفهم، التحدث بطالقة، القراءة مع الفهم، الكتابة الصحيحة،
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)٤( تستهدف تعليم بعض القواعد املعرفية للغة،

)٥( تستهدف متابعة الطلبة للمصادر البرية والسمعية واملكتوبة املالئمة ملستوياهتم،

)٦( تستهدف استدامة االهتامم والرغبة املنرفة إىل تعلم الّلغة العربّية.

12.2. الرؤية املنهجية للربنامج التعلييّم

الرؤيــة املنهجيــة للرنامــج التعليمــّي للصّفـــن الدراســين )احلــادي عــرش والثــاين عــرش 11-12( لــدروس تعليــم 
ــة  الّلغــة العربّي

ــة مهــارات وقــدرات مثــل » املهــارات األربعــة األساســّية لعلــم اللغــة، و« القــدرة عــى التعــرف واالســتخدام  تنمي
ــراد  ــئة أف ــة إىل تنش ــا«، باإلضاف ــى تأويله ــدرة ع ــة والق ــوص الدينّي ــم النص ــّية« و« فه ــن األساس ــع الدي ــلس ملراج الس

ــالمية. ــوم اإلس ــة للعل ــيكية املنتمي ــارصة/ الكالس ــة املع ــوص العربي ــات والنص ــن األدبي ــتفادة م ــتطيعون االس يس

12.3. اإليضاحــات واملبــادئ املوجهــة لتحريــر كتــاب الــدرس ) الوســيلة التعليمّيــة( / لتطبيقات 
الربنامــج التعليــيّم لــدروس تعليــم الّلغــة العربّي�ة

)1( متــت صياغــة النصــوص / احلــوارات الــواردة يف املواضيــع مــن املصــادر الكالســيكية / املعــارصة املنتميــة للعلــوم 
اإلســالمية ) مثــل علــم التفســر، علــم احلديــث، علــم الســرة، علــم الــكالم(، مــع االلتــزام بمراعــاة اعتبــارات املســتوى 

املعــريف للطلبــة. 

)2( يتــم إعــداد الرنامــج التعليمــّي عــى أســاس املهــارات، فعندمــا يتــم تنــاول املوضــوع واملكتســبات يتــم ختصيــص 
احليــز لألنشــطة املوجهــة لكســب هــذه املهــارات.

ــى  ــاء ع ــى اإلبق ــن ع ــنا مكره ــة، ولس ــم اللغ ــة لعل ــارات األربع ــن أركان امله ــبات متناول ــف املكتس ــم تصني )3( يت
ــا قــد نعمــد إىل تغيــر الرتتيــب املتنــاول  ترتيــب تــوايل املكتســبات املتَضّمــن حتــت رأس العنــوان املشــتغل عليــه، أي أنن
يف مضمــون موضــوع املكتســبات أثنــاء معاجلتنــا لــرؤوس املواضيــع، وســيخصص احليــز الــذي يمّكــن الطلبــة مــن نيــل 

املهــارات لصياغــة واســتعامل املــواد املعرفيــة التــي متكنهــم بدورهــم مــن التعّلــم بمفردهــم.

)٤( أثنــاء وضعنــا التشــكيل اإلعــرايب باجلمل/النصــوص/ احلــوارات ســيتم إغفــال وضــع حركــة التشــكيل للحروف 
التــي تســبق حــروف املــد واحلــروف التــي تســبق التــاء املربوطــة وأســامء اإلشــارة املتكــررة والضامئــر الشــخصية إضافــة 
لذلــك ســتكون األحــرف بــال تشــكيل ألدوات االســتفهام وحــروف اجلــر واحلــروف الواقعــة يف هنايــات الكلــامت مــامل 

تكــن ملزمــة.

ــة وفقــا خلــط عثــامن احلافــظ رمحــه اهلل وهــي مضبوطــة بالشــكل وموضــح  )٥( اآليــات الــواردة يف املواضيــع مكتوب
عليهــا احلــركات والعالمــات اإلعرابيــة، إضافــة لذلــك فــإن األحاديــث الرشيفــة كلها حتمــل الضبــط بالشــكل واحلركات 

فــوق األحــرف.
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)٦( قــد خيصــص حيــز يف هنايــات املواضيــع ملــا يتناســب مــع مضامينهــا مــن اآليــات، األحاديــث، الشــعر، أواحلكــم 
واألمثــال. 

)7( يتم إعطاء الطلبة القواعد املعرفية البسيطة للغة وسنُفهمها هلم داعمن إياها باألنشطة.

ــع  ــث وبدي ــات واألحادي ــن اآلي ــة م ــريف أمثل ــتواهم املع ــا ملس ــة وفق ــاء الطلب ــامم إلعط ــة واالهت ــتوىل الرعاي )٨( س
ــة. ــة للغ ــات املعرفي ــى املوضوع ــتغاهلم ع ــاء اش ــكالم، أثن ال

)9( تــم إعــداد الرنامــج التعليمــّي بحيــث يتنــاول أساســية » منهــج التفكــر التتابعــي« املبنــي عــى تكــرار املعــارف 
للطلبــة ثــم منحهــم يف كل مرحلــة معــارف جديــدة بالزيــادة، هلــذا ســتكون هــذه الوضعيــة نصــب أعيننــا، عنــد االشــتغال 

عــى املوضوعــات املتعّلقــة بمكتســبات الــدرس.

)10( عندمــا يتــم إعطــاء الطلبــة مكتســبات الــدرس ســتكون الصــدارة ملنهــج جعــل الطالــب مركــز االهتــامم، حيــث 
يتبــع التسلســل املنطقــي يف االنتقــال مــن الصعــب إىل الســهل، ومــن البســيط إىل املعقــد، ومــن الوصــف التشــخييص إىل 

الوصــف املجــرد يف أنشــطة التعليــم والتعّلــم يف هــذا املضــامر.

)11( عنــد تنــاول املضامــن املتعّلقــة باملوضوعــات، تؤخــذ يف االعتبــار بنيــة حتليليــة )منطقهــا الطــرح واالســتدالل(، 
مــن الكلــامت إىل القوالــب التعبريــة، ومــن القوالــب إىل اجلمــل التامــة، ومــن اجلمــل إىل احلــوارات / أوالنصــوص أو 
كالمهــا، تتقــدم تدرجييــًا يف مســار متواصــل )نحــو منطــق الرهنــة واالســتنباط( لتعــود فتســر يف االجتــاه املعاكــس فيــام 

بعــد.

ــة  ــامت مرتبط ــاين الكل ــن مع ــة لتخم ــطة املوجه ــز لألنش ــيخصص حي ــات، س ــى املوضوع ــتغال ع ــد االش )12( عن
ــة. ــات اإلعرابي ــكل والعالم ــط الش ــركات ضب بح

ــة » ليــس هواهلــدف بحــد ذاتــه، بــل إحــدى الوســائل  )13( مــا حيتويــه الرنامــج مــن »املضمــون والصياغــة اللغوّي
لتحقيــق املكتســبات املســتهدفة للرنامــج، هلــذا الســبب نــويل االهتــامم البالــغ بكــون عمليــة التعليــم والتعّلــم ليســت كــام 

توحــي بكوهنــا » تدريــس معرفــة لغويــة« فحســب.

)1٤( ويتم حتضر كتاب الدرس /أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتاب دروس الّلغة العربّي�ة

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 12 دروس الّلغة العربّي�ة للصف احلادي عشر 11

19.5 cm X 27.5 cm 12 دروس الّلغة العربّي�ة للصف احلادي عشر 11

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.
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)٦( قــد خيصــص حيــز يف هنايــات املواضيــع ملــا يتناســب مــع مضامينهــا مــن اآليــات، األحاديــث، الشــعر، أواحلكــم 
واألمثــال. 

)7( يتم إعطاء الطلبة القواعد املعرفية البسيطة للغة وسنُفهمها هلم داعمن إياها باألنشطة.

ــع  ــث وبدي ــات واألحادي ــن اآلي ــة م ــريف أمثل ــتواهم املع ــا ملس ــة وفق ــاء الطلب ــامم إلعط ــة واالهت ــتوىل الرعاي )٨( س
ــة. ــة للغ ــات املعرفي ــى املوضوع ــتغاهلم ع ــاء اش ــكالم، أثن ال

)9( تــم إعــداد الرنامــج التعليمــّي بحيــث يتنــاول أساســية » منهــج التفكــر التتابعــي« املبنــي عــى تكــرار املعــارف 
للطلبــة ثــم منحهــم يف كل مرحلــة معــارف جديــدة بالزيــادة، هلــذا ســتكون هــذه الوضعيــة نصــب أعيننــا، عنــد االشــتغال 

عــى املوضوعــات املتعّلقــة بمكتســبات الــدرس.

)10( عندمــا يتــم إعطــاء الطلبــة مكتســبات الــدرس ســتكون الصــدارة ملنهــج جعــل الطالــب مركــز االهتــامم، حيــث 
يتبــع التسلســل املنطقــي يف االنتقــال مــن الصعــب إىل الســهل، ومــن البســيط إىل املعقــد، ومــن الوصــف التشــخييص إىل 

الوصــف املجــرد يف أنشــطة التعليــم والتعّلــم يف هــذا املضــامر.

)11( عنــد تنــاول املضامــن املتعّلقــة باملوضوعــات، تؤخــذ يف االعتبــار بنيــة حتليليــة )منطقهــا الطــرح واالســتدالل(، 
مــن الكلــامت إىل القوالــب التعبريــة، ومــن القوالــب إىل اجلمــل التامــة، ومــن اجلمــل إىل احلــوارات / أوالنصــوص أو 
كالمهــا، تتقــدم تدرجييــًا يف مســار متواصــل )نحــو منطــق الرهنــة واالســتنباط( لتعــود فتســر يف االجتــاه املعاكــس فيــام 

بعــد.

ــة  ــامت مرتبط ــاين الكل ــن مع ــة لتخم ــطة املوجه ــز لألنش ــيخصص حي ــات، س ــى املوضوع ــتغال ع ــد االش )12( عن
ــة. ــات اإلعرابي ــكل والعالم ــط الش ــركات ضب بح

ــة » ليــس هواهلــدف بحــد ذاتــه، بــل إحــدى الوســائل  )13( مــا حيتويــه الرنامــج مــن »املضمــون والصياغــة اللغوّي
لتحقيــق املكتســبات املســتهدفة للرنامــج، هلــذا الســبب نــويل االهتــامم البالــغ بكــون عمليــة التعليــم والتعّلــم ليســت كــام 

توحــي بكوهنــا » تدريــس معرفــة لغويــة« فحســب.

)1٤( ويتم حتضر كتاب الدرس /أو مواد املذاكرة التعليمّية حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتاب دروس الّلغة العربّي�ة

األبعاد احلد األعلى لعدد الوحدات 
يف الكتاب عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 12 دروس الّلغة العربّي�ة للصف احلادي عشر 11

19.5 cm X 27.5 cm 12 دروس الّلغة العربّي�ة للصف احلادي عشر 11

عدد الوحدات يف الكتاب حمدد يف األعى. لكن الكتب التحضرية / الكتب املساعدة يمكن أن تأيت بعدد وحدات أقل.
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12.4. صياغة الربنامج التعلييّم لدروس تعليم الّلغة العربّي�ة

متــت صياغــة الرنامــج التعليمــّي لــدروس تعليــم الّلغــة العربّيــة  بشــكل يتكــون مــن؛ »املوضوعــات« و »املكتســبات« 
و »اإليضاحــات« و »املضمــون والصيغــة اللغوّيــة«.

12.4.1. موضوعات الربنامج

يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس الّلغــة العربّيــة  تــم ختصيــص احليــز ملــا جمموعــه 12 موضوًعــا، تقــع يف ٦ مواضيــع يف 
كل مســتوى مــن املســتوين للصفــن الدراســين.

متــت صياغــة املواضيــع مــن خــالل األخــذ بعــن االعتبــار أهــداف الرنامــج التعليمــّي والتطــور املعــريف والعاطفــي 
واحلركــي النفــي لــدى الطلبــة وكذلــك مضمــون دروس املنهــج وعالقتهــا بــدروس املناهــج األخــرى.

12.4.2. مكتسبات الربنامج

ــول  ــع الوص ــة، املتوق ــاملة املتكامل ــم الش ــلوك والقي ــع والس ــارة، والطب ــة وامله ــة الوافي ــل هواملعرف ــب احلاص املكتس
إليهــا يف هنايــة عمليــة التعليــم، حيــث يرتبــط تطــور الطالــب يف ســياق التعليــم والتعّلــم بنيــل هــذه املكتســبات، ويراعــى 
انطالقــا مــن هــذا، أهــداف الرنامــج التعليمــّي أثنــاء صياغــة املكتســبات، واملعرفــة املســتهدفة مــن مكتســبات الرنامــج، 

واملهــارات والطبــاع.

12.4.3. اإليضاحات

ــز  ــا تركي ــي يلزمه ــا، الت ــود أو كالمه ــات /أوالقي ــة باملوضوع ــدرس ذات العالق ــن ال ــام م ــي األقس ــات ه اإليضاح
ــم  ــار هبــذه اإليضاحــات، فيت ــق املكتســبات عــى االعتب ــط حتقي ــدرايّس، حيــث يرتب خــاص بشــأن مكتســبات املنهــج ال
إعطــاء اإليضــاح املوجــه ألحــد املكتســبات، مميــزا بالرقــم املحــدد لــكل مكتســب، بجانــب ذلــك تشــر عالمــة التعجــب 
»!« املبينــة عــى بعــض املقاطــع يف اجلــداول، والكتابــة املائلــة إىل مراعــاة االنتبــاه الالزمــة نحــو بعــض عناويــن املوضوعات 

يف العمــوم.

12.4.4 املضمون والصيغ اللغوّية

املضمــون والصيــغ اللغوّيــة، هواجلــزء مــن الــدرس الــذي يتــم فيــه تقديــم حمتويــاِت وهيــاكل اللغــة التــي تســتهدف 
مكتســبات املنهــج الــدرايّس للرنامــج، واألمثلــة املتعّلقــة هبــا، ونســتهدف منــح الطلبــة الكلــامت واملفاهيــم ضمــن نســيج 
النصــوص واحلــوارات اجلاريــة يف هــذا القســم، غــر أن املفاهيــم /أوالكلــامت أو كالمهــا، التــي مل نمنحهم/أوالتــي لــن 

نمنحهــم إياهــا ضمــن النصــوص واحلــوارات، ســيحصلون عليهــا مــن خــالل األنشــطة. 

ــراد رشحهــا وتعريفهــم باملســتوى املفاهيمــي االصطالحــي، يف القســم  ــم امل ســيتم منحهــم أيضــا الكلــامت واملفاهي
ــة. ــبات املتعّلق ــات« تفرساملكتس ــون »إيضاح املعن
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ــاح  ــار املت ــة يف اإلط ــغ اللغوّي ــون والصي ــة املضم ــع أمثل ــن تنوي ــدرس، يمك ــات ال ــى موضوع ــتغال ع ــاء االش وأثن
ــدرس  ــوع ال ــبة ملوض ــتخدامها مناس ــيتم اس ــي س ــدة الت ــة اجلدي ــون األمثل ــب أن تك ــك، فيج ــع ذل ــبات، وم للمكتس
ومكتســباته وموائمــة ملســتويات الطلبــة وقدرهتــم املعرفيــة، حيــث يمكــن منحهــم األمثلــة املعادلــة واملرادفــة، واملامثلــة 
يف َســوق معناهــا مــع / أو بــدون كوهنــا مــن نفــس جــذر املشــتق اللفظــي، بإعطائهــم للتعابــر املالوفــة هلــم التــي تتكــرر 
ــك  ــال ذل ــة، مث ــاكل اللغ ــات وهي ــن حمتوي ــة ضم ــب نحوي ــة، أو قوال ــات دارج ــامت وإضاف ــث، أو تت ــات، أوأحادي يف آي
ــه  ــم من ــِزل« فنمنحه ــارع » ُينْ ــة املض ــَزل« / وصيغ ــه » أْن ــايض من ــل امل ــة الفع ــذي صيغ ــزال« ال ــر »إْن ــم تعب ــد نعطيه ق
اشــتقاقا الســم الفاعــل » ُمنْــِزل« واســم املفعــول » ُمنْــَزل« واســتخدامات أخــرى كاجلمــع واملفــرد، فــإن الصيــغ اللغوّيــة 
املســتهدف إعطاؤهــا يف الرنامــج التعليمّي،هــي تلــك الصيــغ املنصــوح هبــا ألجــل حتقيــق املكتســبات، وينبغــي مراعــاة 

ــة يف حــاالت مــن التواصــل الفعــيل. ــغ اللغوّي منــح الطــاّلب هــذه الصي

ــ�ة ومّدتهــا لــدى ثانويــات  10.3. عناويــن موضوعــات الربنامــج التعليــيّم يف دروس الّلغــة العربّي
األناضــول لألئمــة واخلطبــاء

تــم إعــداد الرنامــج التعليمــّي مــن حيــث عــدد الســاعات ليحتــوي 21٦ ســاعة درس، بواقــع 3 ســاعات باألســبوع، 
عى 3٦ أسبوعا للصفوف الدراسّية احلادي عرش والثاين عرش )11،12( 

الصف احلادي عشر 11

النسية املئوية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات عنوان املوضوع رقم 
املوضوع

16,66 18 13 دين اإلسالم 1

16,66 18 14 القرآن الكريم 2

16,66 18 11 احلديث الشريف 3

16,66 18 10
حياة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

الهجرة
4

16,66 18 11 العبادات 5

16,66 18 12 األخالق اإلسالمية 6

100 108 71 املجموع
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ــاح  ــار املت ــة يف اإلط ــغ اللغوّي ــون والصي ــة املضم ــع أمثل ــن تنوي ــدرس، يمك ــات ال ــى موضوع ــتغال ع ــاء االش وأثن
ــدرس  ــوع ال ــبة ملوض ــتخدامها مناس ــيتم اس ــي س ــدة الت ــة اجلدي ــون األمثل ــب أن تك ــك، فيج ــع ذل ــبات، وم للمكتس
ومكتســباته وموائمــة ملســتويات الطلبــة وقدرهتــم املعرفيــة، حيــث يمكــن منحهــم األمثلــة املعادلــة واملرادفــة، واملامثلــة 
يف َســوق معناهــا مــع / أو بــدون كوهنــا مــن نفــس جــذر املشــتق اللفظــي، بإعطائهــم للتعابــر املالوفــة هلــم التــي تتكــرر 
ــك  ــال ذل ــة، مث ــاكل اللغ ــات وهي ــن حمتوي ــة ضم ــب نحوي ــة، أو قوال ــات دارج ــامت وإضاف ــث، أو تت ــات، أوأحادي يف آي
ــه  ــم من ــِزل« فنمنحه ــارع » ُينْ ــة املض ــَزل« / وصيغ ــه » أْن ــايض من ــل امل ــة الفع ــذي صيغ ــزال« ال ــر »إْن ــم تعب ــد نعطيه ق
اشــتقاقا الســم الفاعــل » ُمنْــِزل« واســم املفعــول » ُمنْــَزل« واســتخدامات أخــرى كاجلمــع واملفــرد، فــإن الصيــغ اللغوّيــة 
املســتهدف إعطاؤهــا يف الرنامــج التعليمّي،هــي تلــك الصيــغ املنصــوح هبــا ألجــل حتقيــق املكتســبات، وينبغــي مراعــاة 

ــة يف حــاالت مــن التواصــل الفعــيل. ــغ اللغوّي منــح الطــاّلب هــذه الصي

ــ�ة ومّدتهــا لــدى ثانويــات  10.3. عناويــن موضوعــات الربنامــج التعليــيّم يف دروس الّلغــة العربّي
األناضــول لألئمــة واخلطبــاء

تــم إعــداد الرنامــج التعليمــّي مــن حيــث عــدد الســاعات ليحتــوي 21٦ ســاعة درس، بواقــع 3 ســاعات باألســبوع، 
عى 3٦ أسبوعا للصفوف الدراسّية احلادي عرش والثاين عرش )11،12( 

الصف احلادي عشر 11

النسية املئوية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات عنوان املوضوع رقم 
املوضوع

16,66 18 13 دين اإلسالم 1

16,66 18 14 القرآن الكريم 2

16,66 18 11 احلديث الشريف 3

16,66 18 10
حياة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

الهجرة
4

16,66 18 11 العبادات 5

16,66 18 12 األخالق اإلسالمية 6

100 108 71 املجموع
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الصف الثاين عشر 12

النسية املئوية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات عنوان املوضوع رقم 
املوضوع

16,66 18 13 التوحيد والشرك 1

16,66 18 14 القصص القرآين 2

16,66 18 11 حياة النيب محّمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهجرة 3

16,66 18 10 أحكام الدين 4

16,66 18 11 احلياة االجتماعية يف اإلسالم 5

16,66 18 12 احلضارة اإلسالمية 6

100 108 71  املجموع
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12.6. عناويــن الــدرس واملكتســبات واإليضاحــات لــدروس الصــف احلــادي عشــر للغــة العربيــ�ة 
لثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء

املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 1. عنوان 

املوضوع

 التوحيد 
اإليمان 

اإلسالم 
العقيدة 

التصديق 
اإلقرار 
اإلكراه 

الهداية 
الضاللة 

املؤمن 
املنافق 

املشرك 
الكفر
أنواع 

الفعل: 
الفعل 

المايض، 
الفعل 

املضارع / 
الفعل األمر

االستماع مع الفهم 
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة سنخصص 

حزا ملفاهيم اإليمان، اإلسالم، العقيدة، التوحيد، 
التصديق، اإلقرار، اإلكراه، الهداية، الضاللة.

املحادثة
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل والثاني�ة؛ 

يطلب من الطاّلب التحدث جبمٍل من أنفِسهم عن 
أساسيات اإليمان يف اإلسالم وأركان اإليمان.

القراءة
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيخصص حز 

لألنشطة مثل تمرين�ات - السؤال واجلواب، 
- تمرين “ملء الفراغات”،

- تمرين “حتديد الصواب واخلطأ” 
- تمرين “النقد والتعليل”.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس حيدد الطلبة 
باملفاهيم واالصطالحات؛ التوحيد، اإليمان، اإلسالم، 

العقيدة، التصديق، اإلقرار، اإلكراه، الهداية، الضاللة، 
سيتم ختصيص حز لألنشطة والتمرين�ات مثل؛

- تمرين” ضع خط حتت املطلوب” 
- تمرين “أوجد املعىن املرادف”

- تمرين “النقد التعليل”
- تمرين “ملء الفراغات”

- تمرين”حتديد الصواب واخلطأ”
 فيما يتعلق باملفاهيم اواردة يف النص.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيخصص حز 
لألنشطة مثل ضع خط حتتأ أوجد املعىن، النقد التعليل، 

وملء الفراغات، وحتديد الصواب واخلطأ فيما يتعلق 
بمفاهيم واصطالحات املؤمن املنافق الكافر املشرك.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ينظم الطاّلب 
األنشطة مثل حتديد الصواب واخلطأ، وملء الفراغات، 

النقد التعليل، فيما يتعلق بشأن استخدامات الفعل 
المايض، الفعل املضارع الفعل األمر.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يسرد الطلبة أركان اإليمان وشروطه 
انطالقا مما استمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على املفاهيم املتعّلقة 

باإليمان الوارد ذكرها فيما استمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات.

●يتعرف الطلبة على األنواع املختلفة 
لألفعال يف الّلغة العربّي�ة الواردة فيما 

استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.
املحادثة

●يرتب الطاّلب أركان اإليمان انطالقا 
مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●ينطق الطلبة جبمل بسيطة أساسيات 

اإليمان يف الدين اإلساليم انطالقا مما 
قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يستخدم الطلبة مختلف أنواع األفعال 

أثن�اء التواصل الكاليم.
القراءة

●يشرح الطاّلب أساسيات وأركان اإليمان 
يف الدين اإلساليم إنطالقا مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يمز الطلبة املفاهيم املتعّلقة باإليمان 

الواردة فيما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يصنف الطاّلب الناس حبسب إيمانهم 
وفقا لدين اإلسالم انطالقا مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على أنواع األفعال الواردة 

مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
 األول
دين 

اإلسالم
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12.6. عناويــن الــدرس واملكتســبات واإليضاحــات لــدروس الصــف احلــادي عشــر للغــة العربيــ�ة 
لثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء

املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 1. عنوان 

املوضوع

 التوحيد 
اإليمان 

اإلسالم 
العقيدة 

التصديق 
اإلقرار 
اإلكراه 

الهداية 
الضاللة 

املؤمن 
املنافق 

املشرك 
الكفر
أنواع 

الفعل: 
الفعل 

المايض، 
الفعل 

املضارع / 
الفعل األمر

االستماع مع الفهم 
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة سنخصص 

حزا ملفاهيم اإليمان، اإلسالم، العقيدة، التوحيد، 
التصديق، اإلقرار، اإلكراه، الهداية، الضاللة.

املحادثة
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل والثاني�ة؛ 

يطلب من الطاّلب التحدث جبمٍل من أنفِسهم عن 
أساسيات اإليمان يف اإلسالم وأركان اإليمان.

القراءة
●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيخصص حز 

لألنشطة مثل تمرين�ات - السؤال واجلواب، 
- تمرين “ملء الفراغات”،

- تمرين “حتديد الصواب واخلطأ” 
- تمرين “النقد والتعليل”.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس حيدد الطلبة 
باملفاهيم واالصطالحات؛ التوحيد، اإليمان، اإلسالم، 

العقيدة، التصديق، اإلقرار، اإلكراه، الهداية، الضاللة، 
سيتم ختصيص حز لألنشطة والتمرين�ات مثل؛

- تمرين” ضع خط حتت املطلوب” 
- تمرين “أوجد املعىن املرادف”

- تمرين “النقد التعليل”
- تمرين “ملء الفراغات”

- تمرين”حتديد الصواب واخلطأ”
 فيما يتعلق باملفاهيم اواردة يف النص.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيخصص حز 
لألنشطة مثل ضع خط حتتأ أوجد املعىن، النقد التعليل، 

وملء الفراغات، وحتديد الصواب واخلطأ فيما يتعلق 
بمفاهيم واصطالحات املؤمن املنافق الكافر املشرك.

●عند اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ينظم الطاّلب 
األنشطة مثل حتديد الصواب واخلطأ، وملء الفراغات، 

النقد التعليل، فيما يتعلق بشأن استخدامات الفعل 
المايض، الفعل املضارع الفعل األمر.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يسرد الطلبة أركان اإليمان وشروطه 
انطالقا مما استمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على املفاهيم املتعّلقة 

باإليمان الوارد ذكرها فيما استمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات.

●يتعرف الطلبة على األنواع املختلفة 
لألفعال يف الّلغة العربّي�ة الواردة فيما 

استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.
املحادثة

●يرتب الطاّلب أركان اإليمان انطالقا 
مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●ينطق الطلبة جبمل بسيطة أساسيات 

اإليمان يف الدين اإلساليم انطالقا مما 
قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يستخدم الطلبة مختلف أنواع األفعال 

أثن�اء التواصل الكاليم.
القراءة

●يشرح الطاّلب أساسيات وأركان اإليمان 
يف الدين اإلساليم إنطالقا مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يمز الطلبة املفاهيم املتعّلقة باإليمان 

الواردة فيما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يصنف الطاّلب الناس حبسب إيمانهم 
وفقا لدين اإلسالم انطالقا مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على أنواع األفعال الواردة 

مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
 األول
دين 

اإلسالم
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الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس يطلب من 

الطاّلب تنفيذ الكتابة مستخدمني قوالب الفعل المايض 
واملضارع واألمر، يف مفاهيم واصطالحات اإليمان 

والتصديق واإلقرار والهداية والضاللة يف األماكن املرتوكة 
فارغة يف اجلمل والنصوص واحلوارات.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيحدد الطلبة 
بكتابة جمل بسيطة لنصوص مناسبة حبسب مستوى 

الطلبة .
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس خيصص حز 

لألنشطة مثل تمرين »الرتتيب وإعادة الكتابة«، »الكتابة 
احلرة«، »ملء الفراغات« مستخدمني األنواع املختلفة 

للفعل.
!تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا 

املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف 
للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /أواملعاصرة 

لعلم العقيدة.
!سيعطى فقط يف موضوع أنواع الفعل تصريفات الفعل 
المايض واملضارع واألمر، ولن ندخل يف باب أحوال الفعل 

أوإعراب األفعال
!يتم صياغة األنشطة الطاّلبي�ة املوجهة الستخدامات 

التعبري يف الوقت األسايس للمحادثة والكتابة للطلبة.

الكتابة
●يكتب الطاّلب بطريقة صحيحة املفاهيم 

املتعّلقة بأساسيات اإليمان يف الدين 
اإلساليم، انطالقا مما قرؤوه واستمعوا 

إليه من النصوص واحلوارات..
●يكتب الطاّلب نصا قصريا متعلقا 

بأساسيات اإليمان يف الدين اإلساليم 
انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات..
●يستعمل الطاّلب األنواع املختلفة للفعل 
يف اجلملة املكتوبة والنصوص واحلوارات.



اجلمهورية الرتكية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

98

املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 2.عنوان 

املوضوع

يف عهد....
التنزيل اإلنزال 

املدنّي�ة املكّية 
السورة اآلية 

الويح
سبب الزنول

املقابلة العرض 
التأويل التفسري 

التدريج
احلافظ 

التكثرييف القرآن 
جمع القرآن 
االستنساخ

اإلضافة الّصفة

االستماع مع الفهم 
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس الثاني�ة خيصص مكان 
لألحاديث املتعّلقة بأهمية فهم 

القرآن الكريم.
املحادثة

 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 
الدرس األوىل خيصص حز لآليات 

اخلمسة االوىل 1-5 من سورة العلق
القراءة

 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على 
فائدة الدرس األوىل خيصص حز 
لألنشطة املوجهة إلجياد املفاهيم 

املتعّلقة باملرجعية التاريخّية للقرآن 
الكريم واملستخدمة يف النصوص 

واحلوارات واملضمون والصيغة 
اللغوّية املعطاةو يف هذا القسم.

●سيحدد الطلبة بالتعريف هذه 
املفاهيم؛ الزنول، التدرج، الويح، 

كتابة الويح، العرض، املقابلة، 
اجلمع، جمع التكسري، واالستنساخ، 

جمع القرآن، والتكثري يف القرآن.
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس الرابعة؛ سننوه ألحوال املفرد 
واملثىن واجلمع يف الصفة املضافة، 

لكن سيعطى الطلبة يف موضوع 
االسم املضاف فقط املضاف املفرد 

وحاالت جمع التكسري.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يعطون األمثلة باآليات الكريمة عن غاية إنزال القرآن 
انطالقا مما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

●يمز الطاّلب أهمية معاين القرآن الكريم انطالقا مما 
استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

●يمز الطاّلب الصفة املضافة واالسم املضاف الواردة 
فيما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

املحادثة
●يضع الطاّلب جمال قصرية متعلقة باملرجعية التاريخّية 

للقرآن انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 
واحلوارات.

● يتكلم الطاّلب عن أهمية فهم معاين القرآن وغاية 
نزول القرآن الكريم انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يستخدم الطلبة الصفة املضافة واالسم املضاف أثن�اء 

التواصل الكاليم.
القراءة مع الفهم

●يتعرف الطاّلب على املفاهيم املتعّلقة باملرجعية 
التاريخّية إنطالقا مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يشرح الطاّلب العملية املتعّلقة باملرجعية التاريخّية 
انطالقا مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يستخرج الطاّلب النت�اجئ حول أهمية فهم معاين القرآن 
والغاية من نزوله انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على أنواع األفعال الواردة مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
● يفرق الطاّلب بني الصفة املضافة واالسم املضاف 

الواردة فيما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع 
الثاين

القرآن 
الكريم
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 2.عنوان 

املوضوع

يف عهد....
التنزيل اإلنزال 

املدنّي�ة املكّية 
السورة اآلية 

الويح
سبب الزنول

املقابلة العرض 
التأويل التفسري 

التدريج
احلافظ 

التكثرييف القرآن 
جمع القرآن 
االستنساخ

اإلضافة الّصفة

االستماع مع الفهم 
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس الثاني�ة خيصص مكان 
لألحاديث املتعّلقة بأهمية فهم 

القرآن الكريم.
املحادثة

 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 
الدرس األوىل خيصص حز لآليات 

اخلمسة االوىل 1-5 من سورة العلق
القراءة

 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على 
فائدة الدرس األوىل خيصص حز 
لألنشطة املوجهة إلجياد املفاهيم 

املتعّلقة باملرجعية التاريخّية للقرآن 
الكريم واملستخدمة يف النصوص 

واحلوارات واملضمون والصيغة 
اللغوّية املعطاةو يف هذا القسم.

●سيحدد الطلبة بالتعريف هذه 
املفاهيم؛ الزنول، التدرج، الويح، 

كتابة الويح، العرض، املقابلة، 
اجلمع، جمع التكسري، واالستنساخ، 

جمع القرآن، والتكثري يف القرآن.
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس الرابعة؛ سننوه ألحوال املفرد 
واملثىن واجلمع يف الصفة املضافة، 

لكن سيعطى الطلبة يف موضوع 
االسم املضاف فقط املضاف املفرد 

وحاالت جمع التكسري.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يعطون األمثلة باآليات الكريمة عن غاية إنزال القرآن 
انطالقا مما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

●يمز الطاّلب أهمية معاين القرآن الكريم انطالقا مما 
استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

●يمز الطاّلب الصفة املضافة واالسم املضاف الواردة 
فيما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

املحادثة
●يضع الطاّلب جمال قصرية متعلقة باملرجعية التاريخّية 

للقرآن انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 
واحلوارات.

● يتكلم الطاّلب عن أهمية فهم معاين القرآن وغاية 
نزول القرآن الكريم انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يستخدم الطلبة الصفة املضافة واالسم املضاف أثن�اء 

التواصل الكاليم.
القراءة مع الفهم

●يتعرف الطاّلب على املفاهيم املتعّلقة باملرجعية 
التاريخّية إنطالقا مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يشرح الطاّلب العملية املتعّلقة باملرجعية التاريخّية 
انطالقا مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يستخرج الطاّلب النت�اجئ حول أهمية فهم معاين القرآن 
والغاية من نزوله انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على أنواع األفعال الواردة مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
● يفرق الطاّلب بني الصفة املضافة واالسم املضاف 

الواردة فيما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع 
الثاين

القرآن 
الكريم
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الكتابة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

والثاني�ة والثالثة؛ سيحدد الطلبة كتابة خمس جمل 
بسيطة من اجلمل والنصوص املعطاة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الرابعة؛ 
سيخصص حز ألنشطة وتمارين عن االسم والصفة 

املضافة ) تمرين النقد والتعليل( وتمرين ) إمأل 
الفراغات( إضافة لذلك سينوه إىل حاالت اجلمع 

واملثىن واملفرد يف الصفة املضافة، لكن مع االسم 
املضاف فقط املضاف املفرد وجمع التكسري هو ما 

سيعطى لطلبة.
يتم إعداد احلوارات والنصوص حتت هذا العنوان 

) خصوصا املوضوع األول( من مراجع التفسري/ 
أصول التفسري الكالسيكية/املعاصرة آخذين يف 

االعتب�ار املستوى املعريف للطلبة.
سيطلب من الطلبة التخمني انطالقا من معاين 

الكلمات اليت يعرفونها من احلوارات والنصوص 
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس.

سينوه حلاالت املفرد واملثىن واجلمع للصفة املضافة 
يف هذا العنوان، وسيعطى حاالت املضاف املفرد 

وجمع التكسري فقط بالنسبة لالسم املضاف.

الكتابة
●يكتب الطاّلب نصا قصريا انطالقا من 

احلوارات والنصوص باملرجعية التاريخّية للقرآن 
الكريم اليت قرؤوها أو استمعوا إليها.

●يكتب الطاّلب أسباب نزول القرآن انطالقا 
من احلوارات والنصوص اليت قرأوها أو استمعوا 

إليها.
●يكتب الطاّلب جمال قصرية بشأن أهمية فهم 

القرآن انطالقا من احلوارات والنصوص اليت 
قرأوها أو استمعوا إليها.

●خيصص حز للصفة املضافة واالسم املضاف يف 
اجلمل املكتوبة والنصوص واحلوارات.

سرية

اجلملة االسمية
اجلمع املثىن املفرد 

اخلرب املبت�دأ
النكرة املعرفة املرفوع

الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل سيتم صياغة 

األنشطة والتمارين املوجهة ملهارة الكتابة، خبمس جمل 
بسيطة من قوالب اجلمل كتمرين » أكتب ما تسمع«

تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا املوضوع 
األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف للطالب 

مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /أواملعاصرة لعلم احلديث 
و علم أصول احلديث

لن خنوض أثن�اء شرحنا للجملة االسمية يف تفصيالت أنواع 
اخلرب، والتقديم اخلرب عن املبت�دأ.

الكتابة
●يكتب الطاّلب نصا قصريا 

متعلقا يأصول علم احلديث 
الشريف انطالقا مما قرؤوه 

واستمعوا إليه من النصوص 
واحلوارات..

●خيصص حز للجملة 
اإلسمية يف العبارات 

واجلمل اليت يكتبها الطلبة 
والنصوص واحلوارات.
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 4.عنوان 

املوضوع

اجلاهلية 
الشرك 

احلنيف 
التوحيد 

التبليغ 
الدعوة 

الرسالة 
النبوة 

السرية
دار الندوة 
دار األرقم 

 احلرم 
الشريف 

أسوة حسنة 
 بيعة العقبة 

الهجرة
األمني 

الصحايّب
اجلملة 

الفعلية 
 املفعول 

الفاعل 
الفعل

االستماع مع الفهم 
 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيحدد الطلبة 

تعريفهم لزنول األمر بالدعوة إىل اإلسالم، وبدايات الدعوة 
يف فرتتيها السرية واجلهرية، والردود اإلجيابي�ة والسلبي�ة 

احلاصلة جتاه الدعوة، الهجرة إىل احلبشة، عام احلزن، رحلة 
الطائف، بيعيت العقبة والهجرة املشرفة إىل املدين�ة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ سيخصص حز 
للمفاهيم املتعّلقة بعملية الدعوة، كمصطلحات الدين 

احلنيف، التوحيد، اجلاهلية، الشرك، دار الندوة، دار األرقم، 
التبليغ، الدعوة.

املحادثة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيخصص حز 

لنشاط وتمرين » تن�اقش مع زميلك«
وتمرين » حتدث عن ...«

القراءة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ؛سيحدد الطلبة 

املفاهيم عن نزول األمر بالدعوة، وبدايات الدعوة يف فرتتيها 
السرية واجلهرية، والردود اإلجيابي�ة والسلبي�ة احلاصلة 

جتاه الدعوة، الهجرة إىل احلبشة، عام احلزن، رحلة الطائف، 
بيعيت العقبة والهجرة املشرفة إىل املدين�ة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ سيخصص حز 
لألنشطة والتمارين 

- تمرين” ضع خطا حتت”
- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “

- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات “

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ “
فيما يتعلق بالعملية الدعوية من اصطالحات؛ الدين 

احلنيف، لتوحيد، اجلاهلية، الشرك، دار الندوة، دار األرقم، 
التبليغ، الدعوة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس، سيخصص حز 
لألنشطة والتمارين املتعّلقة بسمات الفعل، والفاعل، 

واملفعول.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة 
بنشاط ؛

االستماع مع الفهم 
●يتعرف الطلبة على املفاهيم 

واالصطالحات املتعّلقة بعملية 
الدعوة الواردة يف ما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يقوم الطلبة بتعريف اجلمل 

الفعلية املوجودة فيما استمعوا إليه 
من النصوص واحلوارات.

املحادثة
●يشرح الطلبة يف جمل وعبارات 

العملية الدعوية إىل ديانة التوحيد 
اليت خاضها سيدنا رسول هللا محّمد 

ملسو هيلع هللا ىلص انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه 
من النصوص واحلوارات.

●يستعمل الطلبة اجلمل الفعلية 
أثن�اء التواصل الكاليم.

القراءة مع الفهم
●يشرح الطاّلب مراحل عملية 

الدعوة إىل التوحيد اليت خاضها نبّين�ا 
محّمد ملسو هيلع هللا ىلص يف الوارد مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يمز الطلبة الفرق بني املفاهيم 

واالصطالحات املتعّلقة بالعملية 
الدعوية املوجودة فيما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على اجلملة 

الفعلية ومسندها ) فاعلها( يف 
الوارد منها فيما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.

املوضوع
الرابع
سرية
النيب 

محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

الهجرة
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 4.عنوان 

املوضوع

اجلاهلية 
الشرك 

احلنيف 
التوحيد 

التبليغ 
الدعوة 

الرسالة 
النبوة 

السرية
دار الندوة 
دار األرقم 

 احلرم 
الشريف 

أسوة حسنة 
 بيعة العقبة 

الهجرة
األمني 

الصحايّب
اجلملة 

الفعلية 
 املفعول 

الفاعل 
الفعل

االستماع مع الفهم 
 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيحدد الطلبة 

تعريفهم لزنول األمر بالدعوة إىل اإلسالم، وبدايات الدعوة 
يف فرتتيها السرية واجلهرية، والردود اإلجيابي�ة والسلبي�ة 

احلاصلة جتاه الدعوة، الهجرة إىل احلبشة، عام احلزن، رحلة 
الطائف، بيعيت العقبة والهجرة املشرفة إىل املدين�ة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ سيخصص حز 
للمفاهيم املتعّلقة بعملية الدعوة، كمصطلحات الدين 

احلنيف، التوحيد، اجلاهلية، الشرك، دار الندوة، دار األرقم، 
التبليغ، الدعوة.

املحادثة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس سيخصص حز 

لنشاط وتمرين » تن�اقش مع زميلك«
وتمرين » حتدث عن ...«

القراءة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ؛سيحدد الطلبة 

املفاهيم عن نزول األمر بالدعوة، وبدايات الدعوة يف فرتتيها 
السرية واجلهرية، والردود اإلجيابي�ة والسلبي�ة احلاصلة 

جتاه الدعوة، الهجرة إىل احلبشة، عام احلزن، رحلة الطائف، 
بيعيت العقبة والهجرة املشرفة إىل املدين�ة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ سيخصص حز 
لألنشطة والتمارين 

- تمرين” ضع خطا حتت”
- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “

- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات “

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ “
فيما يتعلق بالعملية الدعوية من اصطالحات؛ الدين 

احلنيف، لتوحيد، اجلاهلية، الشرك، دار الندوة، دار األرقم، 
التبليغ، الدعوة.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس، سيخصص حز 
لألنشطة والتمارين املتعّلقة بسمات الفعل، والفاعل، 

واملفعول.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة 
بنشاط ؛

االستماع مع الفهم 
●يتعرف الطلبة على املفاهيم 

واالصطالحات املتعّلقة بعملية 
الدعوة الواردة يف ما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يقوم الطلبة بتعريف اجلمل 

الفعلية املوجودة فيما استمعوا إليه 
من النصوص واحلوارات.

املحادثة
●يشرح الطلبة يف جمل وعبارات 

العملية الدعوية إىل ديانة التوحيد 
اليت خاضها سيدنا رسول هللا محّمد 

ملسو هيلع هللا ىلص انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه 
من النصوص واحلوارات.

●يستعمل الطلبة اجلمل الفعلية 
أثن�اء التواصل الكاليم.

القراءة مع الفهم
●يشرح الطاّلب مراحل عملية 

الدعوة إىل التوحيد اليت خاضها نبّين�ا 
محّمد ملسو هيلع هللا ىلص يف الوارد مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يمز الطلبة الفرق بني املفاهيم 

واالصطالحات املتعّلقة بالعملية 
الدعوية املوجودة فيما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يتعرف الطلبة على اجلملة 

الفعلية ومسندها ) فاعلها( يف 
الوارد منها فيما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.

املوضوع
الرابع
سرية
النيب 

محّمد 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

الهجرة
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الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛ سيتم صياغة 

األنشطة والتمارين املوجهة ملهارة الكتابة، خبمس جمل 
بسيطة من قوالب اجلمل كتمرين » أكتب ما تسمع«

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاين سيتم ختصيص 
حز لألنشطة والتمارين املتعّلقة باجلملة الفعلية وفاعلها) 

املسند إليه( وخصائصها.
وسيستخدم الطلبة التعابري يف الزمن األصلي يف النصوص 

واحلوارات مما قرؤوا /أواستمعوا إليه.
تم إعداد النصوص /أواحلوارات حتت هذا العنوان )خصوصا 

املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف 
للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /أواملعاصرة لعلم 

احلديث و علم السرة النبوية العطرة.
ختصص األنشطة والتمارين املتعّلقة باجلملة الفعلية حتت 

هذا العنوان.

الكتابة
●يكتب الطاّلب نصا قصريا 

متعلقا بعملية الدعوة إىل 
التوحيد اليت خاضها نبّين�ا 

محّمد ملسو هيلع هللا ىلص انطالقا مما قرؤوه 
واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات..
●ستستخدم اجلملة الفعلية 

يف العبارات واجلمل اليت يكتبها 
الطلبة والنصوص واحلوارات.
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 5.عنوان 

املوضوع

املكلف 
التكليف الفقه

الواجب 
الفرض 

العبادات 
أهلية

املندوب 
احلالل احلرام 

السنة
املباح املفسد 

املستحب 
املفسد

الفتوى 
االجتهاد

الصوم الصالة
الزكاة احلّج

االستماع مع الفهم 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

الثاني�ة سيسرتعى االنتب�اه إىل مفهوم »أفعال 
املكلفني« 

املحادثة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس سيتم ختصيص احلز للمفاهيم 
واملصطالحات األساسّية املتعّلقة »بأفعال 

املكلفني« 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

سيخصص حز لنشاط وتمرين » تن�اقش مع 
زميلك«

وتمرين » حتدث عن ...«
يف األنشطة املتعّلقة بمفاهيم مثل الفقه، 

والفقيه، االجتهاد، الفتوى، املفيت.
القراءة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
األوىل والثاني�ة ؛ سيخصص حز لألنشطة 

املتعّلقة باملفاهيم الواردة؛
- تمرين” ضع خطا حتت”

- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “
- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات “

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ”
يف سياق جزء » املضمون والصياغة اللغوّية«.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
الثالثة، سيخصص حز لألنشطة والتمارين 
املتعّلقة ياألفعال الناسخة » كان وأخواتها«

- إجياد اسمها وخربها،
- التعريف باحلالة اإلعرابي�ة لها،
- استخدامها باملزج مع الضمائر.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يمز الطلبة املفاهيم واالصطالحات املتعّلقة 
بالعبادات الواردة يف ما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يسرد الطلبة قائمة “أفعال املكلفني« انطالقا 

مما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.
●يتمز الطلبة األفعال الناسخة » كان 

وأخواتها« الواردة يف ما استمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات .

املحادثة
●يعدد الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالعبادات 
انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات..
●يتحدث الطلبة جبمل بسيطة حول العبادات 

انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات..

●يستعمل الطلبة األفعال الناسخة » كان 
وأخواتها« أثن�اء التواصل الكاليم.

القراءة مع الفهم
●يعرف الطلبة املفاهيم واالصطالحات املتعّلقة 

بالعبادة املوجودة فيما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يشرح الطاّلب العبادات وأحكامها يف الوارد 
مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يشرح الطلبة االستخدامات املتعّلقة باألفعال 
الناسخة )كان وأخواتها( يف الوارد منها فيما 

قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
اخلامس
العبادات
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 5.عنوان 

املوضوع

املكلف 
التكليف الفقه

الواجب 
الفرض 

العبادات 
أهلية

املندوب 
احلالل احلرام 

السنة
املباح املفسد 

املستحب 
املفسد

الفتوى 
االجتهاد

الصوم الصالة
الزكاة احلّج

االستماع مع الفهم 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

الثاني�ة سيسرتعى االنتب�اه إىل مفهوم »أفعال 
املكلفني« 

املحادثة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة 

الدرس سيتم ختصيص احلز للمفاهيم 
واملصطالحات األساسّية املتعّلقة »بأفعال 

املكلفني« 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

سيخصص حز لنشاط وتمرين » تن�اقش مع 
زميلك«

وتمرين » حتدث عن ...«
يف األنشطة املتعّلقة بمفاهيم مثل الفقه، 

والفقيه، االجتهاد، الفتوى، املفيت.
القراءة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
األوىل والثاني�ة ؛ سيخصص حز لألنشطة 

املتعّلقة باملفاهيم الواردة؛
- تمرين” ضع خطا حتت”

- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “
- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات “

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ”
يف سياق جزء » املضمون والصياغة اللغوّية«.

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
الثالثة، سيخصص حز لألنشطة والتمارين 
املتعّلقة ياألفعال الناسخة » كان وأخواتها«

- إجياد اسمها وخربها،
- التعريف باحلالة اإلعرابي�ة لها،
- استخدامها باملزج مع الضمائر.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يمز الطلبة املفاهيم واالصطالحات املتعّلقة 
بالعبادات الواردة يف ما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يسرد الطلبة قائمة “أفعال املكلفني« انطالقا 

مما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.
●يتمز الطلبة األفعال الناسخة » كان 

وأخواتها« الواردة يف ما استمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات .

املحادثة
●يعدد الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالعبادات 
انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات..
●يتحدث الطلبة جبمل بسيطة حول العبادات 

انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات..

●يستعمل الطلبة األفعال الناسخة » كان 
وأخواتها« أثن�اء التواصل الكاليم.

القراءة مع الفهم
●يعرف الطلبة املفاهيم واالصطالحات املتعّلقة 

بالعبادة املوجودة فيما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يشرح الطاّلب العبادات وأحكامها يف الوارد 
مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يشرح الطلبة االستخدامات املتعّلقة باألفعال 
الناسخة )كان وأخواتها( يف الوارد منها فيما 

قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
اخلامس
العبادات

ثانويات األناضول لألئمة واخلطباء: دروس العلوم اإلسالمية / دليل املعلم 

103

كان وأخواتها
كان صار أصبح 

أضىح أمىس 
 ظّل مادام 

مازال
بات ليس

الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس، سيحدد الطلبة 

بالكتابة مستخدمني جمل و عبارات بسيطة.
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة، سيقدم 

الطلبة كتاباتهم متعلقة باملوضوع اعتمادا على الكلمات 
املفتاحية، و مع استخدامات لألفعال الناسخة » كان 

وأخواتها«.
!تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا 

املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف 
للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /أواملعاصرة 

لعلوم الفقه اإلساليم.
!لن خنوض يف أثن�اء شرحنا لألفعال الناسخة » كان 

وأخواتها« يف تفصيالت أنواع خربها، واليف أحوال تقّدم 
خربها على اسمها.

الكتابة
●يقوم الطلبة بصياغة نص 
متعلق بالعبادات وأحكامها 

انطالقا مما قرؤوه واستمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات..

●يستخدم الطلبة األفعال 
الناسخة »كان وأخواتها« يف 

العبارات واجلمل اليت يكتبها 
الطلبة والنصوص واحلوارات.

إّن وأخواتها
إّن
أّن

كأّن
لكّن

ليت لعّل

الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس، سيحدد الطلبة 

بالكتابة مستخدمني خمس جمل بسيطة عن النصوص 
واحلوارات.

● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس، سيقدم الطلبة 
كتاباتهم متعلقة باملوضوع اعتمادا على الكلمات املفتاحية/
أوالتعابري املرفقة، ومع استخدامات للحروف الناسخة » إن 

وأخواتها«.
تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا 

املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف 
للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /أواملعاصرة 

لعلوم األخالق اإلسالمية.
!لن خنوض يف أثن�اء شرحنا لألفعال الناسخة » كان 

وأخواتها« يف تفصيالت أنواع خربها، واليف أحوال تقّدم 
خربها على اسمها.

لن خنصص حزا ملوضوع » ال النافية للجنس« 

الكتابة
●يقوم الطلبة بسرد قائمة 
مكتوبة باملبادئ األخالقية 

الواردة فيما قرؤوه واستمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات..

●يكتب الطلبة نصا قصريا 
متعلقا باألخالق اإلسالمية 

انطالقا مما قرؤوه واستمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات..

●خيصص احلز للحروف 
الناسخة »إن وأخواتها« يف 

العبارات واجلمل اليت يكتبها 
الطلبة والنصوص واحلوارات.
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12.7. عناويــن الــدرس واملكتســبات واإليضاحــات لــدروس الصــف الثــاين عشــر للغــة العربيــ�ة 
لثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء

املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 1.عنوان 

املوضوع

االعتقاد 
العقيدة 

العقائد
احلواس 
السليمة 

العقل 
السليم اخلرب 
الصادق علم 

الكالم علم 
التوحيد

“ال إله إال 
هللا وْحدُه ال 

َشريك له” “ 
وما أِمُروا إال 
لَيْعُبدوا هللا 

ُمخِلِصني له 
الّدين “

 “إن الّدين 
ِعنَد هللا 

اإلسالم”
وحداني�ة هللا

الشرك 
الطاغوت 

القدر البعث 
املعاد املبدأ 

اآلخرة النبوة 
التوحيد 
األلوهية

االستماع مع الفهم 
 أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

خيصص حز للمراجع املعرفية لعلم العقيدة ملفاهيم؛ 
العقائد، االعتقاد، العقيدة، علم الكالم، علم 

التوحيد 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ؛ خيصص 

حز للمفاهيم؛ األلوهية، التوحيد، النبوة، املبدأ، 
املعاد، الشرك، الطاغوت.

املحادثة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس خيصص 

حز للمراجع املعرفية لعلم العقيدة ملفاهيم؛ العقائد، 
االعتقاد، العقيدة، علم الكالم، علم التوحيد 

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة 
سيخصص احلز لألنشطة والتمارين،

كتمرين » حتدث عن ....«
وتمرين » تن�اقش مع زميلك...«

بما ين�اسب املستوى املعريف للطلبة، متعلقة 
باملواضيع األساسّية لعلم العقيدة.

القراءة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

والثاني�ة ؛ سيخصص حز لألنشطة املتعّلقة 
باملفاهيم بالكلمة الواردة واملفاهيم واجلمل 

والعبارات يف جزء »املضمون والصياغة اللغوّية«؛ 
ومتعلقا بهذه املفاهيم ينفذ الطلبة التمرين 

واألنشطة مثل؛
- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “

- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات”

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ “

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يسرد الطلبة قائمة باملفاهيم املتعّلقة 
بعلم العقيدة الواردة يف ما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يمز الطلبة املفاهيم املتعّلقة باالعتقاد 
الواردة فيما استمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يعرف الطلبة »األقسام السبعة« 

الواردة يف ما استمعوا إليه من النصوص 
واحلوارات.

املحادثة
●يتلفظ الطلبة املفاهيم املتعّلقة بعلم 

العقيدة انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات.

●يقوم الطاّلب بصياغة جمل قصرية 
فيما يتعلق باملواضيع األساسّية للعقيدة 

انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات.

●يستخدم الطلبة اجلمل الواردة يف 
»األقسام السبعة« أثن�اء التواصل الكاليم 

للطلبة.
القراءة مع الفهم

●حيدد الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالعقيدة يف 
الوارد مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يصنف الطلبة الناس من حيث املنظور 
اإليماين انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.
●يعرف الطلبة »األقسام السبعة« يف 

الوارد منها فيما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

املوضوع 
األول

التوحيد 
والشرك
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12.7. عناويــن الــدرس واملكتســبات واإليضاحــات لــدروس الصــف الثــاين عشــر للغــة العربيــ�ة 
لثانويــات األناضــول لألئمــة واخلطبــاء

املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 1.عنوان 

املوضوع

االعتقاد 
العقيدة 

العقائد
احلواس 
السليمة 

العقل 
السليم اخلرب 
الصادق علم 

الكالم علم 
التوحيد

“ال إله إال 
هللا وْحدُه ال 

َشريك له” “ 
وما أِمُروا إال 
لَيْعُبدوا هللا 

ُمخِلِصني له 
الّدين “

 “إن الّدين 
ِعنَد هللا 

اإلسالم”
وحداني�ة هللا

الشرك 
الطاغوت 

القدر البعث 
املعاد املبدأ 

اآلخرة النبوة 
التوحيد 
األلوهية

االستماع مع الفهم 
 أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

خيصص حز للمراجع املعرفية لعلم العقيدة ملفاهيم؛ 
العقائد، االعتقاد، العقيدة، علم الكالم، علم 

التوحيد 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ؛ خيصص 

حز للمفاهيم؛ األلوهية، التوحيد، النبوة، املبدأ، 
املعاد، الشرك، الطاغوت.

املحادثة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس خيصص 

حز للمراجع املعرفية لعلم العقيدة ملفاهيم؛ العقائد، 
االعتقاد، العقيدة، علم الكالم، علم التوحيد 

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة 
سيخصص احلز لألنشطة والتمارين،

كتمرين » حتدث عن ....«
وتمرين » تن�اقش مع زميلك...«

بما ين�اسب املستوى املعريف للطلبة، متعلقة 
باملواضيع األساسّية لعلم العقيدة.

القراءة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

والثاني�ة ؛ سيخصص حز لألنشطة املتعّلقة 
باملفاهيم بالكلمة الواردة واملفاهيم واجلمل 

والعبارات يف جزء »املضمون والصياغة اللغوّية«؛ 
ومتعلقا بهذه املفاهيم ينفذ الطلبة التمرين 

واألنشطة مثل؛
- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “

- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات”

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ “

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يسرد الطلبة قائمة باملفاهيم املتعّلقة 
بعلم العقيدة الواردة يف ما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يمز الطلبة املفاهيم املتعّلقة باالعتقاد 
الواردة فيما استمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يعرف الطلبة »األقسام السبعة« 

الواردة يف ما استمعوا إليه من النصوص 
واحلوارات.

املحادثة
●يتلفظ الطلبة املفاهيم املتعّلقة بعلم 

العقيدة انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات.

●يقوم الطاّلب بصياغة جمل قصرية 
فيما يتعلق باملواضيع األساسّية للعقيدة 

انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات.

●يستخدم الطلبة اجلمل الواردة يف 
»األقسام السبعة« أثن�اء التواصل الكاليم 

للطلبة.
القراءة مع الفهم

●حيدد الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالعقيدة يف 
الوارد مما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

●يصنف الطلبة الناس من حيث املنظور 
اإليماين انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.
●يعرف الطلبة »األقسام السبعة« يف 

الوارد منها فيما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

املوضوع 
األول

التوحيد 
والشرك
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األقسام 
السبعة

مضعف 
مهموز 

سالم 
معتل

 صحيح
 لفيف 
 ناقص
 أجوف

 مثال

الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة، 
سيحدد الطلبة بالكتابة مستخدمني خمس جمل 

بسيطة عن النصوص واحلوارات.
تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا 

املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى 
املعريف للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /

أواملعاصرة لعلوم العقيدة يف اإلسالم.
يقوم الطلبة بالتعريف بشكل موجز« األقسام 

السبعة« حتت هذا العنوان، ويتم إعطاؤهم أمثلة 
بأحوال المايض واملضارع، دون أن يتم اخلوض يف 

تفاصيل متعلقة باشتقاق األفعال.

الكتابة
●يكتب الطلبة على الشكل الصحيح 

املفاهيم املتعّلقة بالعقيدة انطالقا مما 
قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات..
●يكتب الطلبة نصا قصريا متعلقا بعلم 

العقيدة انطالقا مما قرؤوه واستمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات..

●يستخدم الطلبة األفعال املوجودة 
يف األقسام السبعة يف العبارات 

واجلمل اليت يكتبها الطلبة والنصوص 
واحلوارات.
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 2.عنوان 

املوضوع

النبوة 
الرسالة

الرسل
األنبي�اء 

رسول هللا 
أولوالعزم 
من الرسل

 قصص 
القرآن 

القصص
قصص 
النبيني 
أحسن 

القصص
الشرك 

التوحيد 
» يعبدون 
األصنام« 

الدعوة 
التبليغ

األفعال 
املزيدة 

األفعال 
املجردة

االستماع مع الفهم 
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

والثاني�ة؛ حيدد الطلبة الرسل الكرام من أويل العزم. 
املحادثة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 
والثاني�ة؛ سيقوم الطاّلب بإعداد حتديد أويل العزم 

من الرسل ويف هذا السياق وبما ين�اسب مستواهم 
املعريف، ختصص األنشطة والتمارين مثل تمرين؛ 

» حتدث عن » وتمرين » تن�اقش مع زميلك«
القراءة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس ؛ 
سيخصص احلز لألنشطة والتمارين املتعّلقة 

بالرسل الوارد أسماؤهم بالقرآن الكريم مثل 
تمرين: 

- تمرين “ ملء الفراغات “
- تمرين “ النقد والتعليل”

- تمرين » ضع عنوانا مناسبا لما يلي«
- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ”

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس، يدعم 
الطلبة باألنشطة والتمارين املتعّلقة باوىل العزم 

من الرسل واملجتمعات املرسل إليها، بتمارين 
مثل؛

- تمرين “ ملء الفراغات”
- تمرين “ النقد والتعليل”

- تمرين » ضع عنوانا مناسبا لما يلي«
- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ”

- تمرين » إعطاء األمثلة من الرسائل«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ يتم 

تن�اول سمات قصص القرآن بمراعاة ما ين�اسب 
مستوى الطلبة ودون اخلوض يف التفاصيل.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يعطي الطلبة أمثلة عن األنبي�اء الكرام الوارد 
ذكرهم يف القرآن الكريم انطالقا مما استمعوا إليه 

من النصوص واحلوارات.
●يعطي الطلبة أمثلة عن دعوات التوحيد 

لألنبي�اء انطالقا مما استمعوا إليه من النصوص 
واحلوارات.

●يعرف الطلبة الفعل املجرد والفعل املزيد الواردة 
يف ما استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

املحادثة
●يعطي الطلبة أمثلة عن األنبي�اء الكرام الوارد 

ذكرهم يف القرآن الكريم انطالقا مما استمعوا إليه 
وقرأوه من النصوص واحلوارات .

●يعطي الطلبة أمثلة عن دعوات التوحيد لألنبي�اء 
انطالقا مما استمعوا إليه وقرأوه من النصوص 

واحلوارات.
●يستخدم الطلبة اجلمل الواردة باألفعال املجردة 

واملزيدة أثن�اء التواصل الكاليم للطلبة.
القراءة مع الفهم

● يسرد الطلبة أمثلة عن األنبي�اء الكرام الوارد 
ذكرهم يف القرآن الكريم انطالقا يف الوارد مما 

قرؤوه من النصوص واحلوارات.
●يعرف الطلبة السمات العاّمة لألنبي�اء الكرام 

واملجتمعات املبعوث إليها فيما قرؤوه من 
النصوص واحلوارات.

●يشرح الطاّلب السمات العاّمة لقصص 
القرآن الكريم انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.
●يعرف الطلبة الفعل املجرد والفعل املزيد الواردة 

فيما قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
الثاين

قصص 
القرآن
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املوضوع
الثاين

قصص 
القرآن
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الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل، سيحدد الطلبة 

بالكتابة عن أوىل العزم من الرسل مستخدمني خمس جمل بسيطة 
عن النصوص واحلوارات.

!تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا املوضوع األول( 
آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف للطالب مستن�دين إىل املراجع 

الكالسيكية /أواملعاصرة لعلوم التفسري/ مراجع أصول التفسري.
!يقوم الطلبة بالتعريفات العاّمة عن األفعال الثاليث املجرد والثاليث 

املزيد حتت هذا العنوان، ويسرتعى االنتب�اه للفوارق بني هذه األفعال 
بتحليل بعض األمثلة عن الكلمات ذات نفس االشتقاق، دون أن يتم 

اخلوض يف تفاصيل متعلقة باشتقاق األفعال وتصريفها.

الكتابة
●يكتب الطلبة نصا قصريا متعلقا 
بالرسل الواردين يف القرآن انطالقا 

مما قرؤوه واستمعوا إليه من 
النصوص واحلوارات.

●خيصص حز لألفعال املجردة 
واملزيدة يف العبارات واجلمل 

اليت يكتبها الطلبة والنصوص 
واحلوارات.
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 3.عنوان 

املوضوع

“ لقد 
جاءكم 

رسول من 
أنفسكم”

الهجرة 
السرية
املؤاخاة 
األنصار 

املهاجر
 أصحاب 

الصفة 
املسجد 

النبوي
 فتح مكة 

أهل الكتاب 
استشارة 

يوم الفرقان 
 القتال 
اجلهاد 

حجة الوداع 
سنة الوفود 

 الرسالة 
الغزوة 

السرية
الروضة 

املطهرة

االستماع مع الفهم 
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل حيدد 

الطلبة احلوادث البارزة مثل؛ بن�اء مسجد النيب، 
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، معاهدة املدين�ة، 

غزوات) بدر، أحد، اخلندق(. 
املحادثة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
األوىل؛خيصص حز لألنشطة والتمارين املناسبة 

ملستوى الطلبة مثل تمرين »حتدث عن« و تمرين 
»تن�اقش مع زميلك«

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس حيدد 
الطلبة احلوادث البارزة مثل؛ بن�اء مسجد النيب، 

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، معاهدة املدين�ة، 
غزوات ) بدر، أحد، اخلندق(

القراءة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل 

والثاني�ة؛ سيخّصص حزًا لألنشطة املتعّلقة 
باملفاهيم بالكلمة الواردة واملفاهيم واجلمل 

والعبارات يف جزء »املضمون والصياغة اللغوّية«؛ 
ومتعلقا بهذه املفاهيم ينفذ الطلبة التمرين 

واألنشطة مثل؛
- تمرين »ضع عنوانا مناسبا لما يلي«

- تمرين »صياغة نص«
- تمرين »تفسري العبارة«

- تمرين »ملء الفراغات «
- تمرين » النقد والتعليل«

فيما خيص اصطالحات مثل بن�اء مسجد النيب، 
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، معاهدة املدين�ة، 

أصحاب الصفة، غزوات) بدر، أحد، اخلندق، 
خيرب(، صلح احلديبي�ة، رسائل النيب لدغوة األقاليم 

لإلسالم، فتح مكة، وسنة الوفود، وحجة الوداع.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يرتب الطلبة أحداث العهد املدين من 
حياة نبّين�ا صّلى هللا عليه وسّلم انطالقا مما 

استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.
●يعرف الطلبة األفعال املزيدة الواردة يف ما 

استمعوا إليه من النصوص واحلوارات .
املحادثة

●يتلفظ الطلبة باجلمل البسيطة املتعّلقة 
حبياة نبّين�ا صّلى هللا عليه وسّلم يف املدين�ة 
املنورة انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا 

إليه من النصوص واحلوارات .
●يلخص الطاّلب حياة نبّين�ا صّلى هللا 

عليه وسّلم يف املدين�ة املنورة انطالقا مما 
قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات .
●يستخدم الطلبة اجلمل الواردة فيها أفعال 

مزيدة أثن�اء التواصل الكاليم للطلبة.
القراءة مع الفهم

● يلخص الطاّلب مجريات حياة نبّين�ا صّلى 
هللا عليه وسّلم يف املدين�ة املنورة مما قرؤوه 

من النصوص واحلوارات.
●يفسر الطلبة مكان ومكانة حياة نبّين�ا صّلى 

هللا عليه وسّلم يف املدين�ة املنورة بالنسبة 
للدعوة اإلسالمية انطالقا مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يعرف الطلبة سمات قوالب األفعال 

املزيدة يف الوارد منها انطالقا مما قرؤوه من 
النصوص واحلوارات.

املوضوع 
الثالث

حياة النيب 
محّمد 

ملسو هيلع هللا ىلص
بعد 

الهجرة
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والعبارات يف جزء »املضمون والصياغة اللغوّية«؛ 
ومتعلقا بهذه املفاهيم ينفذ الطلبة التمرين 

واألنشطة مثل؛
- تمرين »ضع عنوانا مناسبا لما يلي«

- تمرين »صياغة نص«
- تمرين »تفسري العبارة«

- تمرين »ملء الفراغات «
- تمرين » النقد والتعليل«

فيما خيص اصطالحات مثل بن�اء مسجد النيب، 
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، معاهدة املدين�ة، 

أصحاب الصفة، غزوات) بدر، أحد، اخلندق، 
خيرب(، صلح احلديبي�ة، رسائل النيب لدغوة األقاليم 

لإلسالم، فتح مكة، وسنة الوفود، وحجة الوداع.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يرتب الطلبة أحداث العهد املدين من 
حياة نبّين�ا صّلى هللا عليه وسّلم انطالقا مما 

استمعوا إليه من النصوص واحلوارات.
●يعرف الطلبة األفعال املزيدة الواردة يف ما 

استمعوا إليه من النصوص واحلوارات .
املحادثة

●يتلفظ الطلبة باجلمل البسيطة املتعّلقة 
حبياة نبّين�ا صّلى هللا عليه وسّلم يف املدين�ة 
املنورة انطالقا مما قرأ الطاّلب واستمعوا 

إليه من النصوص واحلوارات .
●يلخص الطاّلب حياة نبّين�ا صّلى هللا 

عليه وسّلم يف املدين�ة املنورة انطالقا مما 
قرأ الطاّلب واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات .
●يستخدم الطلبة اجلمل الواردة فيها أفعال 

مزيدة أثن�اء التواصل الكاليم للطلبة.
القراءة مع الفهم

● يلخص الطاّلب مجريات حياة نبّين�ا صّلى 
هللا عليه وسّلم يف املدين�ة املنورة مما قرؤوه 

من النصوص واحلوارات.
●يفسر الطلبة مكان ومكانة حياة نبّين�ا صّلى 

هللا عليه وسّلم يف املدين�ة املنورة بالنسبة 
للدعوة اإلسالمية انطالقا مما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يعرف الطلبة سمات قوالب األفعال 

املزيدة يف الوارد منها انطالقا مما قرؤوه من 
النصوص واحلوارات.

املوضوع 
الثالث

حياة النيب 
محّمد 

ملسو هيلع هللا ىلص
بعد 

الهجرة
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الفعل املزيد 
تفاعل

 مفاعلة 
 تفعيل
 إفعال

تفّعل
انفعال

 افتعال 
افعالل

 استفعال 

الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل، 

يتم صياغة التمارين واألنشطةبقوالب من 
اجلمل مثل تمرين » أكتب ما تسمع«

● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة، 
سيحدد الطلبة بالكتابة خمس جمل بسيطة عن 

النصوص واحلوارات.
!تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان 

)خصوصا املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة 
للمستوى املعريف للطالب مستن�دين إىل املراجع 

الكالسيكية /أواملعاصرة لعلوم السرية/ وتاريخ 
اإلسالم.

!سيحدد باملصادر وأبواب الفعل المايض والفعل 
املضارع حتت هذا العنوان ؛ األفعال املزيدة : 

إفعال، تفعيل، مفاعلة، افتعال، إفعالل، انفعال، 
تفعل، تفاعل، استفعال، ولن خوض يف شأن 

األفعال املعتلة.

الكتابة
●يسرد الطلبة كتابة مجريات احلياتي�ة 

باملدين�ة املنورة لنبين�ا صّلى هللا عليه 
وسّلم انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه 

من النصوص واحلوارات..
●يكتب الطلبة نصا قصريا متعلقا عن 

حياة املدين�ة املنورة لنبين�ا صّلى هللا عليه 
وسّلم انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه 

من النصوص واحلوارات..
●خيصص حز لصيغة اسم الفاعل 

واملفعول يف العبارات واجلمل اليت يكتبها 
الطلبة والنصوص واحلوارات.
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 4.عنوان 

املوضوع

“ األصل 
يف األشياء 

اإلباحة”
“ ال جناح 

....” “ ال إثم 
”.....

 العقوبات 
املحرمات 

املباح املكروه 
احلرام احلالل 

اخلبائث 
الطيب�ات

 “ حرمت 
عليكم ...” 
“ أحل لكم 

الطيب�ات....” 
كلوا واشربوا “
 “ احلالل بني 
واحلرام بني “

 “ اجتنبوا 
السبع 

املوبقات ... “
اسم املفعول 
اسم الفاعل 

االستماع مع الفهم 
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل حيدد الطلبة 

مفاهيم؛ الطيب�ات، اخلبيث�ات، احلالل، احلرام، املكروه، املباح.
املحادثة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛ خيصص 
حز لألنشطة والتمارين املناسبة ملستوى الطلبة مثل تمرين 

»أكتب محل األحرف«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة، سيقدم 

الطلبة عروضًا تقديمية حتت هذا العنوان عن احلالل واحلرام 
داعمني عروضهم التقديمية اليت أعدوها باآليات واألحاديث 

قدر اإلمكان.
القراءة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛ خيصص 
حز لألنشطة والتمارين عن املفاهيم؛ الطيب�ات، اخلبيث�ات، 

احلالل، احلرام، املكروه، املباح، وحدود هللا كتمرين�ات.
- تمرين »ملء الفراغات«
- تمرين »النقد والتعليل«

- تمرين » ضع عنوانا مناسبا لما يلي«
- تمرين » حدد اخلطأ من الصواب«

 - تمرين » صياغة نص«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل والثاني�ة؛ 

سيخصص حزًا لألنشطة املتعّلقة حول استخدامات واردة يف 
القرآن واحلديث بشأن محرمات الشراب والطعام، والشرك، 

وقول الزور، والزنا، واالسراف والتب�ذير، واالحتي�ال، واالفرتاء 
والبهتان، والربا وأكل مال اليت�اىم؛ ومتعلقا بهذه املفاهيم ينفذ 

الطلبة التمرين واألنشطة مثل؛
- تمرين »ملء الفراغات«
- تمرين »النقد والتعليل«

- تمرين »ضع عنوانا مناسبا لما يلي«
- تمرين »حدد اخلطأ من الصواب«

 - تمرين » صياغة نص«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛خيصص حز 

لألنشطة والتمارين عن اسم الفاعل واسم املفعول بتمرين�ات.
- تمرين »النقد والتعليل«

- تمرين »ملء الفراغات«“
- تمرين »حدد اخلطأ من الصواب«.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة 
بنشاط ؛

االستماع مع الفهم 
●يسرد الطلبة املفاهيم املتعّلقة 

باألحكام الدينّي�ة انطالقا مما استمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات.

●يعرف الطلبة أمثلة اسم الفاعل 
واسم املفعول الواردة يف ما استمعوا 

إليه من النصوص واحلوارات.
املحادثة

●يسرد الطلبة أشكال احلالل واحلرام 
الواردة فيما قرؤوا واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات .
●يتحدث الطلبة عن املحرمات 

واحلالل املباح انطالقا مما قرأ 
الطاّلب واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يعطى الطلبة األمثلة عن استخدام 

اسم الفاعل واسم املفعول أثن�اء 
التواصل الكاليم للطلبة.

القراءة مع الفهم
● يتمز الطاّلب املفاهيم املتعّلقة 

باحلالل واملحرمات مما قرؤوه من 
النصوص واحلوارات.

●يشرح الطلبة باألمثلة من اآليات 
الكريمو واألحاديث عن املحرمات 

انطالقا مما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يشرح الطلبة سمات قوالب صيغة 
اسم الفاعل واسم املفعول انطالقا مما 

قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
الرابع

األحكام 
الدينّي�ة
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 4.عنوان 

املوضوع

“ األصل 
يف األشياء 

اإلباحة”
“ ال جناح 

....” “ ال إثم 
”.....

 العقوبات 
املحرمات 

املباح املكروه 
احلرام احلالل 

اخلبائث 
الطيب�ات

 “ حرمت 
عليكم ...” 
“ أحل لكم 

الطيب�ات....” 
كلوا واشربوا “
 “ احلالل بني 
واحلرام بني “

 “ اجتنبوا 
السبع 

املوبقات ... “
اسم املفعول 
اسم الفاعل 

االستماع مع الفهم 
أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل حيدد الطلبة 

مفاهيم؛ الطيب�ات، اخلبيث�ات، احلالل، احلرام، املكروه، املباح.
املحادثة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛ خيصص 
حز لألنشطة والتمارين املناسبة ملستوى الطلبة مثل تمرين 

»أكتب محل األحرف«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة، سيقدم 

الطلبة عروضًا تقديمية حتت هذا العنوان عن احلالل واحلرام 
داعمني عروضهم التقديمية اليت أعدوها باآليات واألحاديث 

قدر اإلمكان.
القراءة

●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛ خيصص 
حز لألنشطة والتمارين عن املفاهيم؛ الطيب�ات، اخلبيث�ات، 

احلالل، احلرام، املكروه، املباح، وحدود هللا كتمرين�ات.
- تمرين »ملء الفراغات«
- تمرين »النقد والتعليل«

- تمرين » ضع عنوانا مناسبا لما يلي«
- تمرين » حدد اخلطأ من الصواب«

 - تمرين » صياغة نص«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل والثاني�ة؛ 

سيخصص حزًا لألنشطة املتعّلقة حول استخدامات واردة يف 
القرآن واحلديث بشأن محرمات الشراب والطعام، والشرك، 

وقول الزور، والزنا، واالسراف والتب�ذير، واالحتي�ال، واالفرتاء 
والبهتان، والربا وأكل مال اليت�اىم؛ ومتعلقا بهذه املفاهيم ينفذ 

الطلبة التمرين واألنشطة مثل؛
- تمرين »ملء الفراغات«
- تمرين »النقد والتعليل«

- تمرين »ضع عنوانا مناسبا لما يلي«
- تمرين »حدد اخلطأ من الصواب«

 - تمرين » صياغة نص«
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل؛خيصص حز 

لألنشطة والتمارين عن اسم الفاعل واسم املفعول بتمرين�ات.
- تمرين »النقد والتعليل«

- تمرين »ملء الفراغات«“
- تمرين »حدد اخلطأ من الصواب«.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة 
بنشاط ؛

االستماع مع الفهم 
●يسرد الطلبة املفاهيم املتعّلقة 

باألحكام الدينّي�ة انطالقا مما استمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات.

●يعرف الطلبة أمثلة اسم الفاعل 
واسم املفعول الواردة يف ما استمعوا 

إليه من النصوص واحلوارات.
املحادثة

●يسرد الطلبة أشكال احلالل واحلرام 
الواردة فيما قرؤوا واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات .
●يتحدث الطلبة عن املحرمات 

واحلالل املباح انطالقا مما قرأ 
الطاّلب واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات.
●يعطى الطلبة األمثلة عن استخدام 

اسم الفاعل واسم املفعول أثن�اء 
التواصل الكاليم للطلبة.

القراءة مع الفهم
● يتمز الطاّلب املفاهيم املتعّلقة 

باحلالل واملحرمات مما قرؤوه من 
النصوص واحلوارات.

●يشرح الطلبة باألمثلة من اآليات 
الكريمو واألحاديث عن املحرمات 

انطالقا مما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يشرح الطلبة سمات قوالب صيغة 
اسم الفاعل واسم املفعول انطالقا مما 

قرؤوه من النصوص واحلوارات.

املوضوع
الرابع

األحكام 
الدينّي�ة
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الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل، 

يتم صياغة التمارين واألنشطة بقوالب من اجلمل 
مثل تمرين إكمال الفراغ » من أجل ذلك حرم ....«

و»من أجل ذلك أبيح ....«
تّم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان 

)خصوصا املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة 
للمستوى املعريف للطالب مستن�دين إىل املراجع 

الكالسيكية /أواملعاصرة لعلوم الفقه اإلساليم/ 
وأصول الفقه.

خيصص احلز للتعريف باسم الفاعل واسم املفعول 
ويشرح باألمثلة أنواع األفعال املجردة واملزيدة 

منها.

الكتابة
●يكتب الطلبة على الشكل الصحيح 

املفاهيم املتعّلقة باحلالل واحلرام انطالقا 
مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات..
●يكتب الطلبة نصا قصريا متعلقا باحلالل 

واملحرمات يف اإلسالم انطالقا مما قرؤوه 
واستمعوا إليه من النصوص واحلوارات..

●خيصص حز لصيغة اسم الفاعل واملفعول 
يف العبارات واجلمل اليت يكتبها الطلبة 

والنصوص واحلوارات.
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 5.عنوان 

املوضوع

“ إن هللا يأمر 
بالعدل ....” 

“يا أيها الذين 
آمنوا كونوا 

قوامني بالقسط 
شهداء للناس 

 ”...
“ إن هللا يأمركم 

أن تؤدوا األمانات 
إىل أهلها وإذا 

حكمتم بني 
الناس أن حتكموا 

بالعدل ....”
“ اعدلوا هو 

أقرب للتقوى 
”...

“ العدل أساس 
امللك “

“ احلق يعلو 
واليعلى عليه”

“ ومن يؤت 
احلكمة فقد أويت 

خريا كثريا “
 املعروف األمانة 

االستقامة 
الشجاعة احلياء 

العّفة احلكمة 
القسط العدالة 

الفعل املبين 
للمجهول

 نائب الفاعل

االستماع مع الفهم 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ 

حيدد الطلبة مفاهيم؛ العدل، احلكمة، 
العّفة، الشجاعة، األمانة، االستقامة، 

املعروف. 
املحادثة

● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ 
حيدد الطلبة مفاهيم؛ العدل، احلكمة، 
العفة، الشجاعة، األمانة، االستقامة، 

املعروف. 
 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
األوىل؛خيصص حز لألنشطة والتمارين 

املناسبة ملستوى الطلبة مثل تمرين »حتدث 
عن« و تمرين » تن�اقش مع زميلك«

القراءة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

األوىل والثاني�ة؛ سيخصص حز لألنشطة 
املتعّلقة باملفاهيم بالكلمة الواردة واملفاهيم 

واجلمل والعبارات يف جزء »املضمون 
والصياغة اللغوّية«؛ ومتعلقا بهذه املفاهيم 

ينفذ الطلبة التمرين واألنشطة مثل؛
- تمرين “ ضع خطا حتت املطلوب “

- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “
- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات “

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ “
- تمرين “ ختمني املعىن “

- تمرين » ضع عنوانا مناسبا لما يلي »
إضافة لذلك يتم مراعاة استعمال اآليات 
واألحاديث حتت عنوان املوضوع بالعموم.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يسرد الطلبة قائمة باملفاهيم املعطاة حنواحلياة 
االجتماعية يف اإلسالم انطالقا مما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يعرض الطلبة األمثلة باآليات واألحاديث املنظمة 

للحياة االجتماعية يف اإلسالم انطالقا مما استمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات .

●يتعرف الطلبة على األمثلة عن الفعل املبين 
للمجهول ونائب الفاعل الواردة يف ما استمعوا إليه 

من النصوص واحلوارات.
املحادثة

●يعطى الطلبة األمثلة عن املفاهيم األساسّية 
املتعّلقة باحلياة االجتماعية انطالقا مما قرؤوا 

واستمعوا إليه من النصوص واحلوارات .
●يتحدث الطلبة يف جمل قصرية عن املبادئ املتعّلقة 

باحلياة االجتماعية يف اإلسالم انطالقا مما قرأه 
الطاّلب واستمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

●خيصص حز عن استخدام عن الفعل املبين 
للمجهول ونائب الفاعل أثن�اء التواصل الكاليم 

للطلبة.
القراءة مع الفهم

● يتمز الطاّلب املفاهيم املتعّلقة باحلياة 
االجتماعية يف اإلسالم الواردة فيما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يشرح الطلبة املبادئ املتعّلقة باحلياة االجتماعية 

يف اإلسالم انطالقا مما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يشرح الطلبة سمات الفعل املبين للمجهول 
ونائب الفاعل انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.

املوضوع
اخلامس

احلياة 
االجتماعية 
يف اإلسالم
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املضمون 
والصيغة 

اللغوّية
اإليضاحات املكتسبات 5.عنوان 

املوضوع

“ إن هللا يأمر 
بالعدل ....” 

“يا أيها الذين 
آمنوا كونوا 

قوامني بالقسط 
شهداء للناس 

 ”...
“ إن هللا يأمركم 

أن تؤدوا األمانات 
إىل أهلها وإذا 

حكمتم بني 
الناس أن حتكموا 

بالعدل ....”
“ اعدلوا هو 

أقرب للتقوى 
”...

“ العدل أساس 
امللك “

“ احلق يعلو 
واليعلى عليه”

“ ومن يؤت 
احلكمة فقد أويت 

خريا كثريا “
 املعروف األمانة 

االستقامة 
الشجاعة احلياء 

العّفة احلكمة 
القسط العدالة 

الفعل املبين 
للمجهول

 نائب الفاعل

االستماع مع الفهم 
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ 

حيدد الطلبة مفاهيم؛ العدل، احلكمة، 
العّفة، الشجاعة، األمانة، االستقامة، 

املعروف. 
املحادثة

● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس؛ 
حيدد الطلبة مفاهيم؛ العدل، احلكمة، 
العفة، الشجاعة، األمانة، االستقامة، 

املعروف. 
 ●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 
األوىل؛خيصص حز لألنشطة والتمارين 

املناسبة ملستوى الطلبة مثل تمرين »حتدث 
عن« و تمرين » تن�اقش مع زميلك«

القراءة
●أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس 

األوىل والثاني�ة؛ سيخصص حز لألنشطة 
املتعّلقة باملفاهيم بالكلمة الواردة واملفاهيم 

واجلمل والعبارات يف جزء »املضمون 
والصياغة اللغوّية«؛ ومتعلقا بهذه املفاهيم 

ينفذ الطلبة التمرين واألنشطة مثل؛
- تمرين “ ضع خطا حتت املطلوب “

- تمرين” إجياد املرادف أواملعىن “
- تمرين “ النقد والتعليل”
- تمرين “ ملء الفراغات “

- تمرين “ حدد الصواب واخلطأ “
- تمرين “ ختمني املعىن “

- تمرين » ضع عنوانا مناسبا لما يلي »
إضافة لذلك يتم مراعاة استعمال اآليات 
واألحاديث حتت عنوان املوضوع بالعموم.

يف نهاية هذا املوضوع يقوم الطلبة بنشاط ؛
االستماع مع الفهم 

●يسرد الطلبة قائمة باملفاهيم املعطاة حنواحلياة 
االجتماعية يف اإلسالم انطالقا مما استمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات.
●يعرض الطلبة األمثلة باآليات واألحاديث املنظمة 

للحياة االجتماعية يف اإلسالم انطالقا مما استمعوا 
إليه من النصوص واحلوارات .

●يتعرف الطلبة على األمثلة عن الفعل املبين 
للمجهول ونائب الفاعل الواردة يف ما استمعوا إليه 

من النصوص واحلوارات.
املحادثة

●يعطى الطلبة األمثلة عن املفاهيم األساسّية 
املتعّلقة باحلياة االجتماعية انطالقا مما قرؤوا 

واستمعوا إليه من النصوص واحلوارات .
●يتحدث الطلبة يف جمل قصرية عن املبادئ املتعّلقة 

باحلياة االجتماعية يف اإلسالم انطالقا مما قرأه 
الطاّلب واستمعوا إليه من النصوص واحلوارات.

●خيصص حز عن استخدام عن الفعل املبين 
للمجهول ونائب الفاعل أثن�اء التواصل الكاليم 

للطلبة.
القراءة مع الفهم

● يتمز الطاّلب املفاهيم املتعّلقة باحلياة 
االجتماعية يف اإلسالم الواردة فيما قرؤوه من 

النصوص واحلوارات.
●يشرح الطلبة املبادئ املتعّلقة باحلياة االجتماعية 

يف اإلسالم انطالقا مما قرؤوه من النصوص 
واحلوارات.

●يشرح الطلبة سمات الفعل املبين للمجهول 
ونائب الفاعل انطالقا مما قرؤوه من النصوص 

واحلوارات.

املوضوع
اخلامس

احلياة 
االجتماعية 
يف اإلسالم
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الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل، تراعى 

الدقة يف صياغة التمارين واألنشطة بقوالب من اجلمل 
البسيطة مثل تمرين » أكتب ما تسمع«

تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا 
املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى املعريف 

للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /أواملعاصرة 
لعلوم احلديث الشريف/ الفقه اإلساليم/ علم 

األخالق.
عند تن�اول األفعال املبني�ة للمجهول حتت هذا العنوان، 

سوف يتم ختصيص حز لألفعال املعتلة.

الكتابة
●يكتب الطلبة نصا قصريا املعطاة 

حنواحلياة االجتماعية يف اإلسالم انطالقا 
مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات..
●خيصص حز عن الفعل املبين للمجهول 

ونائب الفاعل يف العبارات واجلمل اليت 
يكتبها الطلبة والنصوص واحلوارات.

احلضارة

الكتابة
● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس األوىل، يتم 

صياغة التمارين واألنشطة بقوالب اجلمل مثل تمرين 
» أكتب ما تسمع«

● أثن�اء اشتغال الطلبة على فائدة الدرس الثاني�ة 
والثالثة، سيحدد الطلبة بالكتابة خمس جمل بسيطة 

عن النصوص واحلوارات .
تم إعداد نصوص /أوحوارات هذا العنوان )خصوصا 

املوضوع األول( آخذين املراعاة الواجبة للمستوى 
املعريف للطالب مستن�دين إىل املراجع الكالسيكية /
أواملعاصرة للتاريخ اإلساليم واحلضارة اإلسالمية 

والفنون اإلسالمية.
سيحدد الطلبة املرفوعات ؛ املبت�دأ واخلرب والفاعل 

ونائب الفاعل وخرب إن وأخواتها واسم كان وأخواتها.
واملنصوبات؛املفاعيل كاملفعول به واسم إن وأخواتها، 

وخرب كان وأخواتها. وحيدد املجرورات باملضاف إليه 
واالسم املجرور حبرف اجلر.

الكتابة
●يكتب الطلبة بالشكل الصحيح عن املدن 

واملفاهيم املهمة يف احلضارة اإلسالمية 
انطالقا مما قرؤوه واستمعوا إليه من 

النصوص واحلوارات..
●يكتب الطلبة نصا قصريا متعلقا عن 

سمات احلضارة اإلسالمية انطالقا 
مما قرؤوه واستمعوا إليه من النصوص 

واحلوارات..
●يستخدم الطلبة تراكيب لغوية مرفوعة 

ومنصوبة ومجرورة يف العبارات واجلمل 
اليت يكتبها الطلبة والنصوص واحلوارات.

التوضيحات  المكتسبات  المواضيع  الوحدة 1
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          جدول الدروس األســبوعي )للطالب األجانب(

              )تطبق عىل جميع مســتويات الصفوف اعتباًرا من الســنة الدراســية 2018-2019(
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الجمهورية الرتكية
 وزارة الرتبية الوطنية  

             ثانويــة األمئــة والخطبــاء لألناضول بني امللل
          جدول الدروس األســبوعي )للطالب األجانب(

              )تطبق عىل جميع مســتويات الصفوف اعتباًرا من الســنة الدراســية 2018-2019(

 قراءات الفقه(2) (1)(2) (1)

علوم اإلسالمية االساسية

   
   

   
   

   
   

   
ة  

ري
تيا

الخ
س ا

رو
لد

ا
 قراءات التفسري    (2) (1)

   نصوص الحديث(2) (1)(2) (1)

  األخالق اإلسالمية(1)(1)

  تاريخ العلوم االسالمية(2) (1)(2) (1)

      تقنيات قراءة القرآن(2) (1)(2) (1)

( النصوص واملكاملة) اللغة العربية(2) (1)(2) (1)

 املامرسة املهنية   (2) (1)

   تاريخ اإلسالم(2) (1)(2) (1)

  األخالق وثقافة التصّوف(1)(1)

   املوسيقى الدينية(2) (1)(2) (1)

الفنون اإلسالمية الرتكية   حسن الخط العريب(2) (1)(2) (1)

 فن األبرو(2) (1)(2) (1)

 فن التذهيب(2) (1)(2) (1)

  اللغة الرتكية وأدبها(5) (4) (3) (2)(5) (4) (3) (2)

اللغة والتعبري  اسلوب الكالم والخطابة(1)(1)

اللغة العثامنية الرتكية(2) (1)(2) (1)

  الرياضيات األساسية االختيارية (2)(2)

الرياضيات والعلوم العلمية

  الرياضيات االختيارية(5) (4) (3) (2)(5) (4) (3) (2)

 الفيزياء االختياري(4) (3)(4) (3)

  الكيمياء االختياري(4) (3)(4) (3)

 علم األحياء االختياري(4) (3) (2)(4) (3) (2)

 الفلك و علم الفضاء(2) (1)(2) (1)

 الرياضيات وتطبيقاتها   (2)(2)

  تاريخ علوم الطبيعة وتطبيقاتها(3) (2)(3) (2)

 التاريخ االختياري(4) (3) (2)(4) (3) (2)

العلوم اإلجتامعية

  تاريخ الرتيك والعاملي املعارص(4) (3) (2)(4) (3) (2)

  تاريخ الثقافة والحضارات الرتكية(2)(2)

 الجغرافيا االختيارية(4) (3) (2)(4) (3) (2)

  دراسات العلوم االجتامعية(2)(2)

 علم النفس(2)(2)

 علم اإلجتامع(2)(2)

 علم املنطق(2)(2)

 نظرية املعلومات(2) (1)(2) (1)

  الدميقراطية وحقوق اإلنسان(1)(1)

 التشغيل(2)(2)

 اإلقتصاد(2)(2)

  ريادة األعامل(1)(1)

 علم اإلدارة(2)(2)

   العالقات الدولية(2)(2)

 اللغة األجنبية االختيارية األوىل(10) (8) (2)(10) (8) (2)
اللغات األجنبية وأدبها  اللغة األجنبية االختيارية الثانية(6) (4) (2)(6) (4) (2)

 آداب اللغة االجنبية(2) (1)(2) (1)

الرياضة والنشاط االجتامعي الرتبية البدنية االختيارية والرياضة(2) (1)(2) (1)
 النشاط االجتامعي(2) (1)(2) (1)

 الفنون البرصية االختيارية(2) (1)(2) (1)

الفنون الجميلة   املوسيقى االختيارية(2) (1)(2) (1)

  تاريخ الفن(2) (1)(2) (1)

 الدراما(2) (1)(2) (1)

عامل اإلتصاالت علم الحاسوب(2) (1)(2) (1)
  إعداد املرشوع(2) (1)(2) (1)

دروس اختيارية لثانوية األمئة والخطباء لألناضول بني امللل

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2) **

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)



التركية جمهوريةال  
 وزارة التربية الوطنية

 

 ألناضولثانوية األئمة والخطباء ل
 س األسبوعيوجدول الدر

 مّي(العل نامجبرالتي تطبق المدارس ال)
 

الدروس األسبوعية لثانوية األئمة والخطباء بموجب القرار المرقم تم إعداد هذا الجدول وفًقا للمواد المخططة من جدول 
 .من قبل رئاسة التعليم والتربية. ومن المكن اجراء التغيرات في الدروس اإلختيارية  19.02.2018الصادر بتاريخ  56

 (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

 - 2 2 2 التاريـخ

تركيا وأََتاُتورك جمهورية  ثورة تاريخ   - - - 2 

 - - 2 2 الجغرافيا

 6 6 6 6 الرياضيات

 4 4 2 2 الفيزياء

 4 4 2 2 الكيمياء

 4 4 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 - - - 

 - - 2 4 (*) اللُّغة العربّية

 - -   2 - اإلختياري(( تاريخ الرياضيات وتطبيقاتها

 2 - - - اإلختياري() تاريخ علوم الطبيعة وتطبيقاتها

1+12 2+28 33 المجموع
8 

10+2
0 

 
نية

مه
 ال

س
رو

الد
 

 3 3 4 5 (*) القرآن الكريم

 2 2 - - (*) اللغة العربية المهنية

 - - - 1 المعلومات الدينية األساسية

 - - 2 - السيرة النبوية

 - - 2 - علم الفقه

 - 2 - - علم التفسير

 1 - - - (*) تاريخ األديان

الحديثعلم   - 2 - - 

 - 1 - - علم العقائد

 2 - - - علم الكالم

 - 2 - - فن الخطابة والممارسة المهنية

 2 - - - الثقافة اإلسالمية وحضارتها

 10 10 10 6 المجموع

ةس االختياريوالدر اتمجموع ساع  - 2 18 20 

اتاالرشاد والتوجيه  1 - - - 

 40 40 40 40 مجموع ساعات الدروس



 
 

 
 

ألناضولثانوية األئمة والخطباء ل  
س األسبوعيوجدول الدر  

 (المدارس اللتي تطبق برنامج العلوم االجتماعية) 
 

تم إعداد هذا الجدول وفًقا للمواد المخططة من جدول الدروس األسبوعية لثانوية األئمة والخطباء بموجب القرار المرقم 
 .التعليم والتربية. ومن المكن اجراء التغيرات في الدروس اإلختيارية من قبل رئاسة  19.02.2018الصادر بتاريخ  56

( 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

 - 2 2 2 التاريـخ

تركيا وأََتاُتورك جمهورية  ثورة تاريخ   - - - 2 

 4 4 2 2 الجغرافيا

 6 5 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 - - - 

 - - 2 4 (*) اللُّغة العربّية

            -            -  )اإلختياري( اللغة التركية وأدبها
2             
3 

-            
-            
2             
3 

2            
-            
2             
3 

3           
-            
2             
3 

 - 2  - -  )اإلختياري(  علم المنطق

 - 2 - - )اإلختياري(  علم النفس

 2 2 - - )اإلختياري(  علم اإلجتماع

 - - 2 - )اإلختياري(  دراسات العلوم االجتماعية

 4 - - - )اإلختياري( تاريخ التركي والعالمي المعاصر

 - 1 - - )اإلختياري( العثمانية التركيةاللغة 

 1 - - - )اإلختياري( تاريخ علم االسالم

 20+10 18+12 2+28 33 المجموع

 
نية

مه
 ال

س
رو

الد
 

 3 3 4 5 (*) القرآن الكريم

 2 2 - - (*) اللغة العربية المهنية

 - - - 1 المعلومات الدينية األساسية

 - - 2 - السيرة النبوية

الفقهعلم   - 2 - - 

 - 2 - - علم التفسير

 1 - - - (*) تاريخ األديان

 - - 2 - علم الحديث

 - 1 - - علم العقائد



 2 - - - علم الكالم

 - 2 - - فن الخطابة والممارسة المهنية

 2 - - - الثقافة اإلسالمية وحضارتها

 10 10 10 6 المجموع

ةس االختياريوالدر اتمجموع ساع  - 2 18 20 

اتاالرشاد والتوجيه  1 - - - 

 40 40 40 40 مجموع ساعات الدروس

 
 
 
 


