
في سياق مهارات القرن الحادي والعشرين

 عهد جديد في ثانويات األناضول لألئمة والخطباء
ومدارس المتوسطة لألئمة والخطباء





مدخل
مناهج  عىل  الطالب  تدرب  مدارس  هي  والثانوية  املتوسطة  مبراحلها  والخطباء  األمئة  مدارس 
املدارس الثانوية وجميع أقسام الجامعات ، وأصبحت عالمة تجارية مبحتواها التعليمي وتفردها 
وتنوعها ، وأصبحت منوذًجا تعليميًا ملكا لبلدنا. يف ثانويات األناضول لألمئة والخطباء ، يتم تقديم 
نهج شامل يف التعليم والتدريب تحت سقف واحد ، ويتم توفري تعليم العلوم اإلسالمية األساسية 
والعلوم الكونية والعلوم االجتامعية ، ويتم تقديم "تنوع الربامج" يف سياق مهارات القرن الحادي 
والعرشين ، حيث ميكن للطالب تلقي التعليم وفًقا الهتامماتهم وقدراتهم وأهدافهم املهنية. 
واللغات   ، االجتامعية  والعلوم  الكونية  العلوم  االستفادة من  للطالب  ، ميكن  املدارس  يف هذه 
 ، التقليدية واملعارصة، والتحفيظ  البرصية  ، والفنون  ، والرياضة  ، واملوسيقى  الدولية  األجنبية 

ومشاريع وبرامج التكنولوجيا إىل جانب العلوم اإلسالمية األساسية.

    وثائق الرؤية املعدة ملدارس األمئة والخطباء يف فرتة الرؤية التعليمية الجديدة ، عملية مراقبة 
وتقييم قوية مثل نظام تتبع الجودة ، وأنشطة التدريب أثناء الخدمة املقدمة للتطوير املهني 
والشخيص للمعلمني واإلداريني ، وأنشطة التدريب الصيفية ، وبرامج التطوير املهني ، والتحضري 

ملؤسسة التعليم العايل ، إطار املؤهالت يف تركيا بشأن الكفاءات والتعليم املوجه

 نحو املهارات ، وجمعيات اتحاد األرسة و املدرسة القوية وندوات أولياء األمور ، بفضل األنشطة 
جميع  عىل  املنظمة  والثقافية  والفنية  املهنية  واملسابقات  واألكادميية  والثقافية  االجتامعية 
املستويات ، حققت مدارس األمئة والخطباء العديد من األعامل والنجاحات األصلية. يف الواقع 
 )LGS( و امتحان االنتقال إىل املدرسة الثانوية )YKS( إنجازات امتحان مؤسسات التعليم العايل
و مراقبة وتقييم املهارات األكادميية )ABİDE( و برنامج تقييم الطالب الدوليني )PISA( يف املجال 
األكادميي واملشاريع الوطنية والدولية ودراسات براءات االخرتاع يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
واللغة األجنبية والرياضة واملسابقات التي تم تحقيقها هي مؤرشات ملموسة للتعليم املؤهل يف 

مدارس األمئة والخطباء.

؛  باملادة واملعنى  يتعلق      تعمل مدارس األمئة والخطباء بفهم شامل للوجود واملعرفة فيام 
وتواصل نشاطها الرتبوي بهدف تربية األجيال التي تعرف ماضيها وتراثها الثقايف جيداً بتعليمه ، 
مدركني لروح الوقت الذي يعيشون فيه ، ويقرؤون عامل اليوم وجغرافية قلبنا )جغرافيا الوجود 
اإلسالمي( جيًدا ، ساعني ليكونوا املثل األعىل يف إفادتهم لوطنهم ولإلنسانية ، يف ضوء املعرفة 

والحكمة ، ويكونون مسؤولني يف تطوير وبناء حضارتنا .

    ثانويات األناضول لألمئة والخطباء ؛ مدارس يتم فيها تدريس العلوم الكونية والعلوم االجتامعية 
والعلوم اإلسالمية األساسية مًعا ، ويقومون بتدريب الطالب يف جميع أقسام الجامعات . يف سياق 
مهارات القرن الحادي والعرشين ، تم تصميم "تنوع الربامج" وفًقا الهتاممات وقدرات وأهداف 
الطالب املهنية ، جنبًا إىل جنب مع العلوم اإلسالمية األساسية والعلوم الكونية والعلوم االجتامعية 
واللغات األجنبية واملوسيقى والرياضة والفنون البرصية التقليدية واملعارصة والتحفيظ ومشاريع 

وبرامج التكنولوجيا يتم تنفيذها يف هذه املدارس .



عهد جديد يف ثانويات األناضول لألمئة والخطباء 
ومدارس املتوسطة لألمئة والخطباء

يف سياق مهارات القرن الحادي والعرشين
مستشار املنشورات

د. نظيف ِيلامز

املدير العام للتعليم الديني

تنسيق املنشورات

مصطفى ِيلديز

هيئة املنشورات

عبد الخالق باش

رئيس القسم لشؤون الطالب واألنشطة اإلجتامعية

د. أحمد إشليان

رئيس القسم للربامج واملواد التعليمية

إحسان أركول

رئيس القسم لسياسات التعليم

مصطفى ِيلديز

رئيس القسم للتعليم والتدريب الدويل

أوغوزحان أوزكان

رئيس القسم لتطوير بيئات التعليم وعمليات التعلم

أوغور تجري

رئيس القسم للبحث – التطوير واملشاريع

يوسف آكباش

رئيس القسم للمراقبة والتقييم

املحرر

مصطفى ِيلديز

التصميم الطباعي

عارف آوجي

  خاقن أوزترك
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  التربیة الدینیة وفقا لمرجعیة القرآن والسنة ھما أساس المصدرین الرئیسیین للدین اإلسالمي

الھدف من تزوید طالبنا بالمعلومات الصحیحة والعقیدة الصحیحة والتفكیر الصحیح والسلوك الصحیح

 النموذج المدرسي لبلدنا في المستوى الدولي ، والذي تطور بتصمیمھ األصلي في نظام التعلیم التركي 

ھدف األجیال التي لھا عقل مسؤول وقلب سلیم وذوق سلیم في تطویر وبناء حضارتنا

أولویة القیم الوطنیة والروحیة واألخالقیة واإلنسانیة والثقافیة إلى جانب األھداف األكادیمیة

 األفراد الذین ینتجون أفكاًرا جدیدة في ضوء المعرفة والحكمة التي لھا المثل األعلى في إفادة البشریة من خالل حمایة تراثھا
التاریخي والثقافي

 الشباب الذین یحللون موقف / وضع المسلمین في العالم ، وھو نظرة مستقبلیة ، بالنظر إلى الماضي / الحاضر للحضارة
اإلسالمیة وجغرافیة فؤادنا

تنوع البرامج حسب اھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

الثقافیة) والعلوم اإلسالمیة األساسیة (المواد الدراسیة  (المواد  للعلوم والعلوم االجتماعیة  الدراسیة  المواد   تعلیم وتدریب 
الدراسیة المھنیة لثانویات األئمة والخطباء) بأدوات تعلیمیة أصلیة في نفس البیئات التعلیمیة

الوعي بقراءة القرآن بالقراءة الصحیحة ومعرفة الموضوعات األساسیة ، وتعلم حیاة نبینا ، وصیاغة أخالقھ القرآني

 القدرة على تعلم وتفسیر مبادئ اإلیمان والعبادة واألخالق والحیاة االجتماعیة بشكل عام من خالل التعرف على مفاھیم ومصادر
العلوم اإلسالمیة األساسیة

 األفراد الذین سیكتسبون القدرة على تطبیق الخدمات الدینیة وتنویر المجتمع من خالل اكتساب المھارات األساسیة في فھم القرآن
والسنة وتفسیرھا في ضوء تقالید العلوم اإلسالمیة

 المواد الدراسیة المھنیة لثانویات األئمة والخطباء التي تحسن مھارات التفكیر لدى الطالب والجوانب األكادیمیة في التفكیر
التحلیلي والتفسیر واستخدام الذاكرة وتقدیم األدلة

نفس البرامج التعلیمیة وساعات الدورات األسبوعیة مثل الثانویات األناضول في الدورات األساسیة

 عملیة التعلیم والتربیة، التي یتم رصدھا وتقییمھا باستمرار من قبل الوزارة ومدیریة التربیة الوطنیة بالمحافظة والمنطقة ،
الخاص بثانویات األناضول لألئمة والخطباء (KTS) مع نظام تتبع الجودة
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ثانویات األناضول لألئمة والخطباء (عام 1) 

عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء ؛ ھذه ھي المدارس التي تعلم الطالب في جمیع أقسام
 الجامعات حیث یتم تدریس العلوم والعلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة األساسیة معًا. في
 ھذه المدارس ، في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین ، تم تصمیم "تنوع البرامج" وفقًا
اإلسالمیة العلوم  مع  جنب  إلى  جنبًا   ، المھنیة  وأھدافھم  وقدراتھم  الطالب   الھتمامات 
 األساسیة یتم تطبیق مشاریع وبرامج العلوم والعلوم االجتماعیة والدولیة واللغات األجنبیة

.والموسیقى والریاضة والفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة والتحفیظ

(1

2



عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء ؛ إن المدارس ھي التي تقوم بتعلیم الطالب في جمیع
 أقسام الجامعات حیث یتم تدریس العلوم والعلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة األساسیة معًا.
 في ھذه المدارس ، في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین ، تم تصمیم "تنوع البرامج"
العلوم اإلسالمیة المھنیة ، جنبًا إلى جنب مع   وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم 
 األساسیة  یتم تطبیق مشاریع وبرامج العلوم والعلوم االجتماعیة والدولیة واللغات األجنبیة

 .والموسیقى والریاضة والفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة والتحفیظ والتكنولوجیة
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ثانویات األناضول لألئمة والخطباء (عام 2)  (1
(ADEP)

(TEKNOFESTو TÜBİTAK)

 التحضیر لمشاریع التعلیم العالي والنجاح الجامعي المتزاید مع برنامج الدعم األكادیمي

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والخبراء بالتعاون مع الجامعات

 المشاركة الفعالة في المشاریع العلمیة المحلیة والوطنیة والدولیة ، وخاصة

فرصة إعداد أكثر تجھیًزا للھدف الوظیفي للطالب الموھوبین والباحثین والمبادرین المھتمین بالعلوم والتكنولوجیا

القدرة على العمل مع المشاریع و ورش العمل المشتركة ، وتولید األفكار ، وتقییم وتطبیق األفكار والنھوج المختلفة

األنشطة االجتماعیة والثقافیة الغنیة التي تحسن مھارات وقدرات الطالب

األنشطة المھنیة والفنیة والریاضیة التي تعزز االنتماء المدرسي للطالب وثقتھم بالنفس

الممارسات المثالیة التي تجلب العادات الجیدة مع المسؤولیة االجتماعیة واألنشطة التطوعیة

التدریب على الممارسات المھنیة ومھارات القیادة في العلوم اإلسالمیة األساسیة ودورات الخطابة 

 الفرصة الكتساب القدرة على إنتاج وتبادل المعلومات من خالل الندوات والمؤتمرات واللجان والمؤتمرات و ورش
العمل المشتركة بین المدارس

 طالبًا ؛ خدمة إرشادیة فعالة تساعدھم على حل المشكالت واتخاذ القرارات الصحیحة من خالل إدراك تطورھم الجسدي
والروحي والعقلي ، وتساھم في التخطیط الوظیفي جنبًا إلى جنب مع تطور شخصیاتھم

بیئات تعلیمیة غنیة ومصممة أصالً تساھم في الثقافة المدرسیة وتسھل التعلم

الثقافة المدرسیة والمناخ الذي یجلب السلوك الفاضل ویعزز الروابط االجتماعیة

نزل مدرسي مریح وودي وصحي وآمن حیث یتم تعزیز روابط الصداقة

 موظفو التعلیم الذین یعملون بجد والتضحیة بالنفس الذین یجددون ویحسنون أنفسھم باستمرار بشكل شخصي ومھني
، ویتعاونون مع الزمالء ، ویھتمون بطالبھم

مجاالت التطویر الشخصي والمھني للطالب والمعلمین وأنشطة التعلیم الصیفي باللغات األجنبیة

اتحاد الألسرة والمدرسة قوي یدعم أنشطة التعلیم ، واإلرشاد لألسرة وحلقات ألولیاء األمور 

تعاون قوي ومشاریع مشتركة مع المنظمات غیر الحكومیة ، وخاصة الخریجین

3



عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

تم والخطباء،  لألئمة  األناضول  ثانویات  في  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  سیاق   في 
 تصمیم مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة ،
والعلوم العلوم  وبرامج  مشاریع  تطبیق  یتم  األساسیة  اإلسالمیة  العلوم  مع  جنب  إلى   جنبًا 
التقلیدیة والمعاصرة البصریة   االجتماعیة واللغات األجنبیة والموسیقى والریاضة والفنون 

والتحفیظ

 تنوع البرامج حسب اھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

 نفس المناھج الدراسیة وساعات المواد الدراسیة األسبوعیة مع ثانویات العلوم والعلوم االجتماعیة في المواد
الدراسیة األساسیة

فرصة اختیار أحد برامج العلوم أو العلوم االجتماعیة وتغییرھا إذا لزم األمر

حیاة تعلم  خالل  من  الماضي  من  بإلھام  مستقبلھم  صمموا  الذین  العلماء  من  بأنفسھم  الواثقون   المرشحون 
 المصنوعات والتحف واآلثار للعلماء و المفكرین الذین برزوا في الصدارة في تاریخنا من العلم والحضارة

 الشباب الذین یطورون مھاراتھم اإلبداعیة من خالل ورش العمل في مجاالت الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء
وعلم األحیاء والتاریخ والفلسفة واألدب والتكنولوجیا الرقمیة والتشفیر اآللي وما إلى ذلك

 القدرة على تعلم وتفسیر مبادئ دیننا من ناھیة اإلیمان والعبادة واألخالق والحیاة االجتماعیة بشكل عام من
خالل التعرف على مفاھیم ومصادر العلوم اإلسالمیة األساسیة

 اإلعداد لمشاریع التعلیم العالي والنجاح الجامعي المتزاید مع برنامج الدعم األكادیمي

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والخبراء بالتعاون مع الجامعات

 المشاركة الفعالة في المشاریع العلمیة المحلیة والوطنیة والدولیة ، وخاصة 

بالعلوم المھتمین  المھنیة للطالب الموھوبین والباحثین ورجال األعمال   فرصة إعداد أكثر تجھیًزا لألھداف 
والتكنولوجیا

العمل مع المشاریع و ورش العمل المشتركة ، وتولید األفكار واألفكار والنھوج المختلفة

 فرصة اكتساب القدرة على إنتاج وتبادل المعلومات من خالل الندوات والمؤتمرات واللجان والمؤتمرات وورش
العمل المشتركة بین المدارس

 طالبًا ؛ خدمة إرشادیة فعالة تساعدھم على حل المشكالت واتخاذ القرارات الصحیحة من خالل إدراك تطورھم
الجسدي والروحي والعقلي ، وتساھم في التخطیط الوظیفي جنبًا إلى جنب مع تطور شخصیاتھم
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 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء التي
تطبق برنامج العلوم والعلوم االجتماعیة
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عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

تم والخطباء،  لألئمة  األناضول  ثانویات  في  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  سیاق   في 
 تصمیم مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة ،
والعلوم العلوم  وبرامج  مشاریع  تطبیق  یتم  األساسیة  اإلسالمیة  العلوم  مع  جنب  إلى   جنبًا 
 االجتماعیة واللغات األجنبیة والموسیقى والریاضة والفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة و

التحفیظ
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 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء التي تطبق
برنامج لغة أجنبیة (الصف التحضیري

 أفضل فرصة لتعلم إحدى لغات اإلنجلیزیة واأللمانیة واإلسبانیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة والفارسیة والیابانیة مع اللغة
العربیة

الطالب الذین یكبرون للتنافس مع أقرانھم في المستوى الدولي بمھارات اللغة األجنبیة في عالم سریع التغیر والعولمة

 الشباب الذین یحققون تطورات اجتماعیة واقتصادیة في سیاق عالمي ویمكنھم التواصل مع الدول اإلسالمیة والمجتمعات اإلسالمیة
والعالم

فرصة التعرف على الثقافات واألفكار الجدیدة ، وخاصة جغرافیا قلوبنا ، مع تعلیم لغوي عالي الجودة

نھج تعلیم اللغة األجنبیة " بدون لغة وسیطة " الذي یوفر أربع مھارات لغویة أساسیة: االستماع والقراءة والتحدث والكتابة

األفراد الواثقون من أنفسھم الذین یقومون بالتخطیط الوظیفي من خالل حل مشكلة اللغة األجنبیة في سن مبكرة مع تطبیق الصف التحضیري

 البیئات التعلیمیة المصممة أصالً التي تسھل تعلم اللغة األجنبیة ، وغرف األنشطة التي یتم التحدث بھا اللغة فقط ، ومختبرات اللغة
ومكتبات اللغات األجنبیة

أندیة الطالب والمجالت والمقابالت والمسارح والمقابالت واللجان الطالبیة بلغة أجنبیة في األنشطة داخل المدرسة

 امتحانات تركیا العامة باللغات األجنبیة ، حیث یتم قیاس أربع مھارات لغویة أساسیة في بیئة تفاعلیة ھي االمتحانات الكتابیة والشفویة
والمقاالت

الزیارات المتبادلة واألنشطة اللغویة مع المدارس الشقیقة من الدول التي تستخدم فیھا اللغة األجنبیة التي یتم تدریسھا كلغة أم

 مناظرة في لغة 10 ، ممارسات األمم المتحدة  نموذجیة الدولیة والوطنیة         ، وقمة التعاون اإلسالمي نموذجي                 ،
 مؤتمرات القمة العالمیة للقادة والمندوبین بلغات

مؤتمرات وجھاً لوجھ أو عن بعد باللغات األجنبیة ، وندوات طالبیة ، ولوحات ، ومسابقات إعالمیة وأنشطة و في رأسھا اللغة العربیة

 المعسكرات الصیفیة للغات األجنبیة في المدارس ذات الظروف البدنیة المناسبة ولدیھا بیت الطلبة خالل العطالت الصیفیة وجھا لوجھ
أو عبر اإلنترنت عن طریق التعلیم عن بعد

المعلمون والمربون األجانب الذین تبادلوا بین الزمالء في تدریس اللغات األجنبیة

 المدراء ومنسقو اللغات األجنبیة الذین یلعبون دوراً في ضمان التنسیق بین المدارس وتحقیق المشاریع المشتركة وضمان التعاون
في التنفیذ

نفس المناھج الدراسیة وساعات الدراسة األسبوعیة بثانویات العلوم والعلوم االجتماعیة في المواد الدراسیة األساسیة

 اإلعداد لمشاریع التعلیم العالي والنجاح الجامعي المتزاید مع برنامج الدعم األكادیمي

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والخبراء بالتعاون مع الجامعات
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عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

تم والخطباء،  لألئمة  األناضول  ثانویات  في  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  سیاق   في 
 تصمیم مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة ،
والعلوم العلوم  وبرامج  مشاریع  تطبیق  یتم  األساسیة  اإلسالمیة  العلوم  مع  جنب  إلى   جنبًا 
والحدیثة التقلیدیة  البصریة  والفنون  والریاضة  والموسیقى  األجنبیة  واللغات   االجتماعیة 

والتحفیظ

 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء التي تطبق
عددا من البرامج الفنیة

البرامج التي تجعل فنوننا القدیمة ال غنى عنھا لثقافتنا وحضارتنا

 تطویر الذات وتحقیقھا في الفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة مثل الخط العربي ، واآلبرو ، والتذھیب ، والخط
والرسم

الحرفیون الشباب الذین یتم إحضارھم إلى التعلیم العالي والمجتمعات الفنیة عن طریق تنمیة مواھبھم ومھاراتھم الفنیة

األساتذة الفنیون الحاذقون الذین یوجھون في ورش العمل الفنیة والبیئات التعلیمیة األصلیة

مھارات التعرف على اآلالت الموسیقیة واستخدامھا مثل ناي ، القانون ، العود ، الطنبور ، الدف ، الكمان ، البغلمة

قراءة القرآن بشكل جمیل وأداء أشكال موسیقى المسجد

التعبیر عن كلمات األغاني واأللحان التقلیدیة مع التدریب الصوتي وتعلیم الموسیقى

فرصة لتعزیز ما تعلموه وتعلیم أصدقائھم بمشروعات دعم تعلیم األقران

نفس المناھج الدراسیة وساعات الدروس األسبوعیة لثانویات األناضول في المواد الدراسیة األساسیة

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والحرفیین بالتعاون مع الجامعات

 المشاركة والمساھمة في عالم الفن من خالل الحفالت الموسیقیة والمعارض المحلیة والدولیة التي تقام في مجال الثقافة
والفنون

العمل مع المشاریع المشتركة والفعالیات الفنیة و ورش العمل ، وتولید األفكار واألفكار والنھوج المختلفة

الممارسات النموذجیة التي تجلب العادات الجیدة مع المسؤولیة االجتماعیة واألنشطة التطوعیة

(4

 األجیال التي لھا عقل مسؤول وقلب سلیم وذوق سلیم في تطویر وبناء
حضارتنا

في والروحیة  الوطنیة  قیمنا  اعتنقوا  الذین  الجمیلون  األخالقیون   األفراد 
مجال الثقافة والفنون وھم قدوة للمجتمع

 فرصة للطالب الموھوبین المھتمین بمختلف المجاالت الفنیة لالستعداد
لألھداف المھنیة
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عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

تم والخطباء،  لألئمة  األناضول  ثانویات  في  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  سیاق   في 
 تصمیم مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة ،
والعلوم العلوم  وبرامج  مشاریع  تطبیق  یتم  األساسیة  اإلسالمیة  العلوم  مع  جنب  إلى   جنبًا 
 االجتماعیة واللغات األجنبیة والموسیقى والریاضة والفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة و

التحفیظ
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 ثانویات األناضول الدولیة لألئمة والخطباء
تجربة تركیا في التعلیم الدیني  المتمثل في مدارس األئمة والخطباء تعد نموذجا فریدا ومتمیزا تقدمھ للعالم لیحتذى بھ

 رؤیة الدولة التي وضعت  أساساً صلباً لمجاالت التعاون المستقبلي ، بما في رأسھا التعلیم والثقافة ، وخاصة بین الدول اإلسالمیة 
وتركیا

ھدف األجیال التي لھا عقل مسؤول وقلب سلیم وذوق سلیم في تطویر وبناء حضارتنا

مشاریع فریدة ومثالیة التي أجرت التعاون بین المدیریة العامة للتعلیم الدیني ورئاسة الشؤون الدینیة والمؤسسة الدینیة التركیة
 

مشروع حضاري تتعایش فیھ الثقافات واللغات واألعراق واأللوان المختلفة مع األخوة اإلسالمیة

 دعم تدریب المصادر البشریة المؤھلة في مجاالت التربیة الدینیة والخدمات الدینیة والمھن المختلفة الالزمة في الدول اإلسالمیة
والمجتمعات اإلسالمیة

البیئة الطبیعیة التي یتعلم فیھا الطالب األجانب اللغة التركیة في أقصر وقت وبأكثر الطرق فعالیة

 نفس البرامج التعلیمیة وساعات المواد الدراسیة األسبوعیة مثل ثانویات العلوم والعلوم االجتماعیة في المواد الدراسیة األساسیة
للطالب في بالدنا

فرصة لتلقي التعلیم من خالل كسب مكاسب في مستوى دولیة وبیئة اجتماعیة ثقافیة غنیة مع طالب من سبع قارات

 مع نظام تتبع الجودة          الخاص بثانویات األناضول لألئمة والخطباء ، تتم مراقبة عملیة التعلیم وتقییمھا بشكل مستمر من
قبل الوزارة ومدریات التعلیم الوطنیة في المحافظات والمراكز

 إدارة نظام المعلومات على أساس البیانات مع نظام معلومات ثانویة األناضول الدولیة لألئمة والخطباء          الخاصة
بثانویات األناضول الدولیة لألئمة والخطباء ضمن نطاق

 
 

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والخبراء بالتعاون مع الجامعات

 المشاركة الفعالة في المشاریع العلمیة المحلیة والوطنیة والدولیة ، وخاصة اللغات األجنبیة
  

القدرة على العمل مع المشاریع وورش العمل المشتركة ، وتولید األفكار ، وتقییم وتطبیق األفكار والنھج المختلفة

 الشباب الذین یتقدمون خطوة بخطوة نحو أھدافھم الوظیفیة خططوھا ، والتي تدرك عصر المعلومات والتطورات التكنولوجیة
ومستقبل البلد

نزل مدرسي مریح وودي وصحي وآمن حیث یتم تعزیز روابط الصداقة

مجاالت التطویر الشخصي والمھني للطالب والمعلمین وأنشطة التعلیم الصیفي باللغات األجنبیة
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عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

 في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین ، صممت ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
 مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة ، إلى جانب
والدولیة االجتماعیة  والعلوم  العلوم  وبرامج  مشروع  تنفیذ  یتم  األساسیة  اإلسالمیة   العلوم 
والتحفیظ والمعاصرة  التقلیدیة  البصریة  والفنون  والریاضة  والموسیقى  األجنبیة   واللغات 

التكنولوجیا

 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء التي
یدرس فیھا الطالب الحافظون للقرآن

 ھدف الحفاظ الكاملین الذین یحفظون ألفاظ القرآن الكریم ویعملون بأحكامھ ویكملون بحكمتھ وھم مسؤولون عن إعادة بناء
وبناء حضارتنا

 الشباب الذي یحلل موقف / وضع المسلمین في العالم ، وھو نظرة مستقبلیة ، بالنظر إلى الماضي / الحاضر للحضارة اإلسالمیة
وجغرافیة قلوبنا

 في المواد الدراسیة األساسیة ، نفس البرامج التعلیمیة وساعات الدروس األسبوعیة مثل ثانویات األناضول / ثانویات العلوم
والعلوم االجتماعیة

 المشاریع األصلیة وعینة التي نفذت بالتعاون مع المدیریة العامة لتعلیم الدیني في وزارة التربیة الوطنیة ورئاسة الشؤون الدینیة
والمؤسسة الدینیة في تركیا

 
المدارس التي یقیم فیھا الطالب الحافظون للقرآن طبقًا لالختبار المركزي(امتحان دخول المدرسة الثانویة) أو اختبار الكفاءة

فرصة بدیلة للخریجین من الحافظین للقرآن من برنامج / مشروع التحفیظ مع التعلیم الرسمي

المدارس ، حیث أتیحت لمذاكرات حافظ القرآن الفرصة لتعزیز وحمایة تحفیظھم من خالل دراستھم في الثانویة

 برامج مھنیة إضافیة ودروس تقویة بالتعاون مع الكلیات في مشاریع خاصة مصممة لحفاظ القرآن التي تفضل مجال الالالھیات
والخدمات الدینیة

فرصة لقراءة القرآن بشكل جمیل وتحسین مھارات المقام

برامج تقویة لفھم القرآن في محور وحدة المعاني واأللفاظ والتعلیم العربي

 تعلیم موسیقي المسجد ، مقابلة القرآن ، التراویح بختم القرآن، اإلمامة ، الخطابة ، المؤذن ، الخطیب وما أشبھ ذلك من
  التدریبات ، الشباب الناجحون والرائدون في الممارسات المھنیة بالتعاون مع أقرانھم

 
 مدراء ومدرسي دورات القرآن ومنسقي التحفیظ الذین یلعبون دوًرا في ضمان التنسیق بین المدارس والممارسة

 حافظ ، الذي صمم مستقبلھ بإلھام من ماضیھ من خالل تعلم حیاة وأعمال وآثار حفاظ القرآن والمفكرین المشھورین بدراساتھم
في العلوم اإلسالمیة األساسیة والتخصصات المختلفة

  
 مع نظام تتبع الجودة         الخاص بثانویات األناضول لألئمة والخطباء ، تتم مراقبة وتقییم عملیة التعلیم والتربیة باستمرار من

قبل الوزارة ومدیریة التربیة الوطنیة في المحافظة والمنطقة

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والحفاظ والخبراء بالتعاون مع الجامعات

مجاالت التطویر الشخصي والمھني للطالب والمعلمین وأنشطة التعلیم الصیفي باللغات األجنبیة
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عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

تم والخطباء،  لألئمة  األناضول  ثانویات  في  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  سیاق   في 
 تصمیم مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة ،
والعلوم العلوم  وبرامج  مشاریع  تطبیق  یتم  األساسیة  اإلسالمیة  العلوم  مع  جنب  إلى   جنبًا 
 االجتماعیة واللغات األجنبیة والموسیقى والریاضة والفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة و

التحفیظ

 ثانویات األناضول لألئمة والخطباء التي
تطبق البرنامج الریاضیة

أولویة القیم الوطنیة والروحیة واألخالقیة واإلنسانیة والثقافیة ذات األھداف األكادیمیة والریاضیة

 فرصة للطالب ذوي المھارات الریاضیة لتدریب أنفسھم في الفرع الریاضي الذي یھتمون بھ عن طریق االلتحاق ببرنامج
الثانویة األناضول لألئمة والخطباء

 التدریبات الریاضیة والمنشآت الریاضیة التي تسمح للطالب الذین یتم اكتشاف مھاراتھم وقدراتھم الریاضیة بتحسین
أنفسھم

 الریاضیون الشباب في الثانویة األناضول لألئمة والخطباء الذین یتدربون في الریاضات الفردیة أو الجماعیة ویسیرون
نحو أھدافھم المھنیة

 
التعلیم األكادیمي المتزامن مع  الریاضي  البرنامج  البدنیة والریاضة مع  التربیة   الطالب المستعدون للجامعات وكلیات 

والمھني

فرصة لتعلم ریاضاتنا التقلیدیة والوطنیة مثل المصارعة والرمایة من معلمین خبراء

فرص التدریب في الریاضات الشعبیة مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الید وألعاب القوى والسباحة

 ھو مھتم بالكاراتیھ ، التایكوندو ، الكونغفو ، الجودو ، الووشو الخ. الطالب الذین یدربون أنفسھم في ریاضات الشرق
األقصى

 نزل مدرسي صحي وآمن ، وأماكن تدریب مع بیئات حمیمة تسمح أیًضا باألنشطة الریاضیة في الفروع المختلفة في
عطلة نھایة األسبوع

المدیرون والمدربون والخبراء الریاضیون الذین یلعبون دوراً في ضمان التنسیق وتنسیق التنفیذ بین المدارس

 المرشحین الریاضیین الوطنیین الواثقین من أنفسھم الذین تقدموا إلى مستقبلھم من خالل تعلم حیاة وإنجازات الریاضیین
الذین یبرزون في تاریخنا في مجال الریاضة

 
نفس المناھج الدراسیة وساعات الدراسة األسبوعیة مثل الثانویات األناضول في المواد الدراسیة األساسیة

 الدروس المھنیة لثانویة األئمة والخطباء التي تحسن الجوانب األكادیمیة للطالب من خالل التفكیر التحلیلي والتفسیر
واستخدام الذاكرة وتقدیم األدلة

  
 األنشطة الریاضیة والمجالس االستشاریة المدرسیة التي أجریت بالتعاون مع مدیریات والشباب والریاضة في المحافظات

والمراكز، والنوادي الریاضیة والتربیة البدنیة وكلیات الریاضة

المشاركة الفعالة في المسابقات واألحداث واأللعاب األولمبیة الریاضیة التي تقام على المستوى المحلي والوطني والدولي

المعسكرات واألنشطة الصیفیة المشتركة بین المدارس التي تنفذ البرامج الریاضیة
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عھد جدید في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

 في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین في ثانویات األناضول لألئمة والخطباء، تم
 تصمیم مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا الھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة
 ، جنبًا إلى جنب مع العلوم اإلسالمیة األساسیة یتم تطبیق مشاریع وبرامج العلوم والعلوم
 االجتماعیة واللغات األجنبیة والموسیقى والریاضة والفنون البصریة التقلیدیة والمعاصرة

و التحفیظ

 ثانویة األناضول لألئمة والخطباء للتكنولوجیا
التي تطبق برنامج اإلعداد للغة األجنبیة والعلوم

تنوع البرامج حسب اھتمامات الطالب وقدراتھم وأھدافھم المھنیة في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

 فرصة إلعداد الطالب المھتمین بالعلوم والتكنولوجیا والمجال األكادیمي ، القادرین والباحثین والناشطین المستعدین بشكل أفضل ألھدافھم
المھنیة

نفس المناھج وساعات الدراسة األسبوعیة لثانویات العلوم في المواد الدراسیة األساسیة

 المشاریع لتحضیر التعلیم العالي والنجاح الجامعي المتزاید مع برنامج الدعم األكادیمي
 

 المرشحون العلمیون البارزون في تاریخنا من العلم والحضارة والمرشحین العلماء الواثقین من أنفسھم الذین یصممون مستقبلھم من
خالل تعلم حیاتھم وأعمالھم وتأثیراتھم وإلھامھم من الماضي

 األفراد الذین حصلوا على تدریب جید في مجال التكنولوجیا واألكادیمیة ، ولدیھم المعرفة والمھارات والخبرة التي یمكن أن تسھم في
 نقل التكنولوجیا الوطنیة لبلدنا في العصر الرقمي ، وملتزمین بقیمھم الوطنیة والروحیة

 الطالب ذوي مھارات االبتكار مع تعلیم              حیث یتم التعلم القائم على المشاریع ، مما یلغي التمییز بین تخصصات العلوم
والتكنولوجیا والھندسة والفن والریاضیات

فرصة طالبنا في فرق التكنولوجیا لدینا لتحقیق مشاریعھم الخاصة مع فرصة "مختبر المستقبل الدراسي" المصممة بتطویر التكنولوجیا

 الشباب الذین یطورون مھاراتھم اإلبداعیة من خالل ورش العمل في مجاالت الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء وعلم األحیاء والتاریخ
والتكنولوجیا الرقمیة والتشفیر اآللي وما إلى ذلك

 في عالم سریع التغیر والعولمة ، یمكن للشباب الذین یمكنھم التنافس مع مھاراتھم في اللغة األجنبیة وأقرانھم دولیًا ، وإنتاج التكنولوجیا
 بمھاراتھم الرقمیة ، ومعرفة المفاھیم اإلنجلیزیة الفنیة والتكنولوجیة التي تعلموھا ، وقراءة األدبیات في ھذا المجال واتباع التكنولوجیا

المنتجة

 الشباب الذین یمكنھم التعبیر عن أنفسھم بثالث لغات ، وتطویر مشاریعھم والتواصل مع العالم من خالل تعلم اللغة الصینیة بشكل
اختیاري مع اللغة اإلنجلیزیة والعربیة

 
 من أجل تحدید أھداف جدیدة لطالبنا ، نھدف إلى تحقیق مشاریع مشتركة مع المشاریع و ورش العمل من خالل تلقي دعم الخبراء من

المؤسسات العاملة في مجاالت مثل االتصاالت والدفاع الجوي وأنظمة الطاقة المتجددة وتكنولوجیا الفضاء في بلدنا

 منظمة على المستوى الوطني والدولي ، وال سیما                                          المشاركة النشطة في مسابقات المشروع واأللعاب 
 األولمبیة بجانب فئات العلوم و في الفئات التي تنتج التكنولوجیا لصالح البشریة مثل تصمیم التكنولوجیا والبرمجیات والمركبات الجویة

 بدون طیار
  

المجالس االستشاریة المدرسیة مع األكادیمیین والخبراء بالتعاون مع المؤسسات والجامعات العاملة في مجال التكنولوجیا

المشاركة الفعالة في المسابقات واألحداث واأللعاب األولمبیة الریاضیة التي تقام على المستوى المحلي والوطني والدولي

النموذج المدرسي الذي یطور طالبھ باستمرار في مجال التكنولوجیا مع شبكاتھ والمنظمات الدولیة ویحصل على دعم الخبراء
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 العصر الجدید في مدارس المتوسطة لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

فریدة من مؤسسیة  ثقافة  ذات  مدارس  والخطباء ھي  لألئمة  المتوسطة   مدارس 
 نوعھا ، حیث یتم تدریس المواد الدراسیة التي تحتوي على المعرفة اإلسالمیة
تنفیذ یتم   ، المدارس  ھذه  في  المتوسطة.  المدرسة  دورات  جانب  إلى   األساسیة 
للتعلیم تعد طالبنا  التي   ، والتحفیظ  األجنبیة  اللغة  وبرامج   ، األصلیة   المشاریع 
 العالي بما یتماشى مع اھتماماتھم وقدراتھم ، في بیئات تعلیمیة تدعم القیم الوطنیة

والروحیة واألخالقیة واإلنسانیة والثقافیة ، وكذلك تعلیمھم األكادیمي

مدارس المتوسطة لألئمة والخطباء
التربیة الدینیة بمرجعیة القرآن والسنة على أساس المصدرین الرئیسیین للدین اإلسالمي

الھدف من تزوید طالبنا بالمعلومات الصحیحة واإلیمان الصحیح والتفكیر الصحیح والسلوك الصحیح

 الھدف المتمثل في تربیة األفراد المخلصین لقیمھم الوطنیة والروحیة ، والعمل الدؤوب ، والحساسیة ألسرتھم ، ومجتمعھم وبیئتھم ، والمحبة
  لوطنھم ، وإدراكھم لجغرافیا القلب ، و ذو أخالق حسن

نفس مناھج المدارس المتوسطة وساعات الدرس األسبوعیة في المقررات األساسیة
 

القرآن ، حیاة نبینا ، دروس المعلومات الدینیة األساسیة والمعلومات اإلسالمیة األساسیة. اإلیمان والعبادة والسیرة والتربیة األخالقیة

الطالب یستعدون للتعلیم العالي مع مشاریع الدعم األكادیمي والمدارس في التضامن

 تدریس المواد الدراسیة اللغة التركیة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة بادوات المواد الدراسیة األصلیة في البیئات التعلیمیة المنظمة
ومناسب للمحتوى

 دروس المعرفة اإلسالمیة األساسیة التي تعد األساس للمعرفة والثقافة الدینیة لدى الطالب وتدعم فھمھم وتفسیرھم ومھارات استخدام الذاكرة والتطور
الروحي

القدرة على اكتساب المھارات اللغویة األساسیة في تدریس اللغة اإلنجلیزیة والعربیة وتعلم اللغة المزدوجة على مستوى المدرسة المتوسطة

 المشاركة الفعالة في المشاریع المحلیة والوطنیة والدولیة في مجاالت التشفیر اآللي والعلوم والریاضیات والعلوم االجتماعیة وتصمیم التكنولوجیا
وتعلیم القیم ، وخاصة في

           
ھواة العلوم والركاب الذین یبحثون ، یتعلمون ، یطرحون ، یصممون ، ینتجون بدراسات المشروع العلمي

 
 تدریس "التحفیظ مع التعلیم الرسمي" في المدارس ذات التسھیالت والظروف المناسبة، بناًء على التعاون بین دورة القرآن والمدرسة ، وعدم االبتعاد

عن البیئة التعلیمیة والدروس المدرسیة

تعلیم اللغة على أساس التعلیم الموجھ للفعالیة والنھج التواصلي في مشاریع اللغات األجنبیة
  

 مع نظام تتبع الجودة           الخاص بمدارس المتوسطة لألئمة والخطباء ، تتم مراقبة وتقییم عملیة التعلیم والتربیة باستمرار من قبل الوزارة
ومدیریات التربیة الوطنیة في المحافظات والمراكز

القدرة على العمل مع المشاریع و ورش العمل المشتركة ، وتولید األفكار ، وتقییم وتطبیق األفكار والنھج المختلفة

األنشطة االجتماعیة والثقافیة الغنیة التي تحسن مھارات الطالب وقدراتھم

األنشطة الدینیة واألخالقیة والفنیة والریاضیة التي تعزز عضویة الطالب وثقتھم بأنفسھم

الممارسات المثالیة التي تجلب العادات الجیدة مع المسؤولیة االجتماعیة واألنشطة التطوعیة

 طالبًا ؛ خدمة إرشادیة فعالة تساعدھم على حل المشكالت واتخاذ القرارات الصحیحة من خالل إدراك تطورھم الجسدي والروحي والعقلي ،
وتساھم في التخطیط الوظیفي جنبًا إلى جنب مع تطور شخصیاتھم

بیئات تعلیمیة غنیة ومصممة أصالً تساھم في الثقافة المدرسیة وتسھل التعلم
 

الثقافة المدرسیة والمناخ الذي یعطي سلوكاً فاضالً ویعزز الروابط االجتماعیة

 أعضاء ھیئة التدریس الذین یعملون بجد والتضحیة بالنفس الذین یجددون ویحسنون أنفسھم باستمرار بشكل شخصي ومھني ، ویتعاونون مع الزمالء
، ویھتمون بطالبھم

اتحاد األسرة والمدرسة قوي یدعم التعلیم واألنشطة اإلرشادیة لألسرة وحلقات أولیاء األمور

تعاون قوي ومشاریع مشتركة مع المنظمات غیر الحكومیة وخاصة الخریجین
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TEKNOFEST و TÜBİTAK

العصر الجدید في مدارس المتوسطة لألئمة والخطباء
في سیاق مھارات القرن الحادي والعشرین

یتم ، حیث  بھا  ثقافة مؤسسیة خاصة  لھا  مدارس  والخطباء ھي  لألئمة  المتوسطة   مدارس 
المدارس جانب  إلى  األساسیة  اإلسالمیة  المعرفة  على  تحتوي  التي  الدورات   تدریس 
 المتوسطة. في ھذه المدارس ، یتم تنفیذ المشاریع األصلیة ، وبرامج اللغة األجنبیة والتحفیظ
 ، التي تعد طالبنا للتعلیم العالي بما یتماشى مع اھتماماتھم وقدراتھم ، في بیئات تعلیمیة تدعم

القیم الوطنیة والروحیة واألخالقیة واإلنسانیة والثقافیة ، وكذلك تعلیمھم األكادیمي

 مدارس المتوسطة لألئمة والخطباء التي تطبق
مشروع التحفیظ بالتعلیم النظامي

(9

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

نفس المناھج الدراسیة وساعات الدروس األسبوعیة للمدارس المتوسطة في المقررات األساسیة

مشروع أصلي ونموذجي تم تنفیذه بالتعاون مع المدیریة العامة للتعلیم الدیني بوزارة التربیة الوطنیة ورئاسة الشؤون الدینیة

تعلیم التحفیظ في التعلیم الرسمي دون فقدان سنوات ودون ترك التعلم األكادیمي من خالل تلبیة توقعات اآلباء

بالتعاون مع المدرسة و دورة القرآن ، عملیة تحفیظ سھلة ، تعلیم تحفیظ قوي ودائم من خالل االستفادة من مزایا سن مبكرة
 

عملیة تحفیظ أكثر فعالیة وكفاءة وموجھة نحو النتائج مع اختیار الطالب الذین لدیھم اھتمام وقدرة على التحفیظ

 عملیة التحضیر للصف الخامس وبدء التحفیظ، فرصة إیقاف التعلیم بالصف السادس، استكمال التحفیظ بالدعم األكادیمي واالستمرار
حتى الصف السابع دون فقدان سنوات

االستفادة من معنى القرآن ومكاسب تعلیم التحفیظ في تعزیز المعرفة الدینیة واستیعاب القیم األخالقیة

تدریب التحفیظ في محور وحدة الكلمة والمعنى والحفاظ الذین ھم على علم بالموضوعات الرئیسیة للقرآن

 األفراد الذین یكتسبون ویطورون ویعززون المھارات الحیاتیة األساسیة مثل انضباط العمل وإدارة الوقت في سن مبكرة مع تعلیم
التحفیظ

البیئات المنزلیة / األسریة حیث یتم الشعور بالجو السلمي للقرآن من خالل تقدیم دعم الوالدین في عملیة التحفیظ
           

األنشطة اإلرشادیة وندوات ولي األمر للعائالت مع المواد التعلیمیة األصلیة المستخدمة في عملیة تعلیم التحفیظ
 

المدراء ومدرسي دورات القرآن ومنسقي التحفیظ الذین یشاركون في ضمان التنسیق بین المدارس والممارسة

القرآن وحیاة نبینا والمعرفة الدینیة األساسیة والمعرفة اإلسالمیة األساسیة ؛ اإلیمان والعبادة والسیرة والتربیة األخالقیة
  

الطالب یستعدون للتعلیم العالي بمشروعات الدعم األكادیمي والمدارس التضامنیة

 المشاركة الفعالة في المشاریع المحلیة والوطنیة والدولیة في مجاالت التشفیر اآللي والعلوم والریاضیات والعلوم االجتماعیة
  وتصمیم التكنولوجیا وتعلیم القیم ، وخاصة في

ھواة علوم الحافظ والمسافرین الذین یبحثون ، یتعلمون ، یطرحون ، یصممون ، ینتجون بدراسات المشروع العلمي

القدرة على العمل مع المشاریع و ورش العمل المشتركة ، وإنتاج األفكار ، وتقییم وتطبیق األفكار والنھوج المختلفة

 عملیة التعلیم ، التي یتم رصدھا وتقییمھا باستمرار من قبل الوزارة ومدیریات التربیة الوطنیة في المحافطات والمناطق ، مع نظام
تتبع الجودة          ، وخاصة مشروع التحفیظ

خدمة إرشادیة فعالة تدعم التطور الروحي للطالب وتساھم في التخطیط الوظیفي عن طریق نقل عملیة التحفیظ إلى المركز

أنشطة التعلیم الصیفي بالتعاون مع دورات القرآن للوقایة من الكسر القلبي و العقلي من خالل ضمان االستمراریة في تعلیم التحفیظ
 

 تعاون قوي ومشاریع مشتركة مع المنظمات غیر الحكومیة فیھا خریجي ثانویة األئمة والخطباء و الحفاظ

12
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مدارس األمئة والخطباء

الخصائص األساسية للمدراس الدينية

١- مدارس رسمية مفتتحة من قبل الدولة.  يتم إدارة كافة أعامل وشؤون املدارس من قبل وزارة الرتبية الوطنية . تعترب 

األمئة  مدارس  الدراسة يف  تعترب  الوزارة.   أقسام  إحدى  من  كونها  املدارس  الديني مسؤولة عن  للتعليم  العامة  املديرية 

والخطباء. مجانية كام هي الحال يف غريها من املدارس . يتم تأمني كافة النفقات املادية للمدارس من ميزانية الدولة.  يتم 

تعيني املدراء، واملدرسني، واملوظفني، وعامل التنظيف يف هذه املدارس من قبل الوزارة وتدفع رواتبهم من قبل الدولة. 

 ٢- تتم الرتبية والتدريس يف املدارس تحت إرشاف وحامية الدولة . يتم إعداد الربامج التدريسية (املقررات)  والكتب 

الدراسية التي يتم تدريسها يف مدارس األمئة والخطباء من قبل املديرية العامة للتعليم الديني التابعة لوزارة الرتبية الوطنية.  

يتم اعتبار النهج العلمي والتعددية أساسا يف الربامج التعليمية املعدة واملطبقة يف العلوم اإلسالمية والرتبية الدينية.  يتم 

التعاون مع الجامعات وكليات اإللهيات يف إعداد الكتب والربامج التدريسية للمقررات. يف الكتب الدراسية والرتبية املتبعة 

يف مدارس األمئة والخطباء ال يتم اتباع مفهوم يركز عىل التفرقة والفروق املذهبية، بل يتم اتباع نهج تكاميل وملّ الشمل 

يستند عىل املصادر اإلسالمية األساسية ويتمحور حول القرآن الكريم والسنة النبوية.  يف دروس مثل العقائد والكالم، والفقه 

واملعلومات الدينية األساسية و يتم تدريس وجهات نظر املذاهب وتفسرياتهم فيام يخص العبادة وتطبيقاتهم. يُهدف يف 

الرتبية الدينية التي متنح يف املدارس قبول التفسريات الفقهية واألفكار املختلفة املوجودة ضمن الدين اإلسالمي عىل أنه 

ثراء وأن يدرس الطلبة هذه املعلومات بالشكل الصحيح.  وكنتيجة لهذا اليشء يُهدف إىل إكساب الطلبة عقيدة صحيحة، 

ومعلومات صحيحة، وأفكارا صحيحة وسلوكا صحيحا ضمن إطار القرآن والسنة (تطبيقات النبي محمد (ص)).  بحيث يتم 

تعليم مواطني الدولة دينا صحيحا خاليا من البدع والخرافات دون غض النظر عن عقيدتهم الدينية ووجهة نظرهم وذلك 

تحت إرشاف وحامية الدولة. 

الوسط األكادميي ومنظامت املجتمع املدين.  يف منوذج مدارس األمئة والخطباء والرتبية  املدارس مفتوحة ملساهامت   -٣

الدينية يف تركيا تكون الدراسة الدينية تحت إرشاف وحامية الدولة ويف نفس الوقت تكون مفتوحة ملساهامت الجامعات 

ومنظامت املجتمع املدين.  حيث يتم الحصول عىل دعم منظامت املجتمع املدين، والجمعيات الخريية والجامعات سواء يف 

إعداد الربامج الدراسية أويف تدريس وإسكان الطلبة . ويعترب هذا التعاون هو أحد األسباب املهمة يف االعرتاف واالهتامم 

بهذه املدارس من قبل شعبنا. 

ن اتحاد الشعب والدولة . أصبحت مدارس األمئة والخطباء مؤسسات حكومية تعمل عىل لحم وتوحيد   ٤- املدارس التي تؤمِّ

الشعب-الدولة.  حيث تم تشييد القسم األكرب من مباين هذه املدارس من قبل الشعب والتي افتتحت من قبل الدولة 

بجهود وطلب الشعب . واليوم يتم تشييد مباين املدارس الجديدة وترميم املدارس القدمية بإمكانيات الدولة، والتي أنشأت 

من قبل الشعب الذي شكل منظامت مدنية يف بداية التشييد. حيث قام مواطنو بالدنا الراغبون مبنح أطفالهم تربية دينية 

صحيحة ومعلومات يتطلبها العرص الحديث، وذلك بقيادة الدعم املادي لتشييد املدارس.  وتم تسليم املدارس التي أنشئت 

من قبل فاعيل الخري أو من قبل جمعيات خريية أسست خصيصا لهذا الغرض، إىل الدولة. وبهذا الشكل أظهر مواطنو البالد 

الذين يثقون بالرتبية الدينية التي تقدمه/ستقدمه الدولة، ثقتهم بدولتهم وطلبوا إعطاء أطفالهم الذين أمنوا الدولة عليهم، 

تربية دينية صحيحة يف املباين التي سلموها لها. 
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 ٥-  مدارس األمئة والخطباء هي جزء من نظام الرتبية العامة يف بالدنا . تواصل مدارس األمئة والخطباء التي متارس نشاطها 

كجزء من نظام الرتبية الرتكية، دميومتها مبا يتناسب وسياسات الرتبية املطبقة يف البالد.  وقد أدى كون املدارس جزءا من 

الحديثة.   الرتبوية  والتقنيات  الرتبية واملناهج واألساليب  العلمية يف  التطورات  استفادتها من  إىل  الوطني  الرتبوي  النظام 

باالضافة إىل تحقيق اإلمكانيات لتجهيز املدارس حسب متطلبات العرص وإدارتها مبا يتناسب مع التطورات يف مجال الرتبية.   

 ٦- يف مدارس األمئة والخطباء يتم تعليم دروس العلوم والثقافة مع العلوم اإلسالمية بأساليب حديثة. يتم اتخاذ الفلسفة 

األساسية ومنهج الرتبية املتبع يف نظام الرتبية العامة أساسا يف تدريس املقررات.  يتم االستفادة من املختربات يف العلوم (

الفيزياء، الكيمياء، األحياء)  ويف تعليم اللغة األجنبية، ويتم استعامل تكنولوجيا املعلومات واملعدات والوسائط الحديثة.  

حيث يتم افتتاح الصفوف الخاصة للّغة يف املدارس ذات اإلمكانيات املتوفرة وكام يتم أيضا إيفاد الطلبة إىل الخارج لتطوير 

مهارات اللغة.  يف هذه املدارس يتم تدريس العلوم اإلسالمية بأسلوب يجمع الطرق التقليدية مع العرصية,  ويتم التعليم 

بنهج يسد احتياجات العرص الذي نعيش فيه.   يساعد هذا النهج عىل تعرف الخريجني عىل العامل وعىل املجتمع الذي 

العرص وتدريس  يتطلبها  التي  واالجتامعيات  العلوم  مثالية.  وقد شهد وجود  إعدادهم كشخصيات  فيه وعىل  يعيشون 

مقررات اللغة األجنبية والفنون باإلضافة إىل تعليم العلوم اإلسالمية يف املدارس إقباال كبريا يف املجتمع. ويستهدف معظم 

أولياء األمور الذين يرسلون أوالدهم إىل هذه املدارس أن يلتحق أبناءهم بكليات اإللهيات يف حالة رغبتهم يف التخصص 

بالعلوم اإلسالمية بعدما يتلقوا تربية إسالمية صحيحة و بكليات أخرى يف حالة رغبتهم يف التخصص مبجاالت أخرى.   

 ٧- الكادر اإلداري والرتبوي يف املدارس هم خريجي الجامعات.  يف تركيا يتوجب األمر الحصول عىل درجة الليسانس عىل 

األقل ملامرسة مهنة التعليم.  وقد تم إعداد اإلداريني واملدرسني يف مدارس األمئة والخطباء التي تعترب جزءا من الرتبية العامة 

, بالخربات والثقافة املمنوحة يف الجامعات . بحيث يتم منح الطلبة تعليام تخصصيا من خال الكادر الرتبوي املتخصص الذي 

ميتلك مؤهالت مهنية وحاصل عىل شهادة التعليم الرتبوي. 

 ٨- متتلك مدارس األمئة والخطباء جوا مدرسيا وثقافة مدرسية خاصة بها . نجحت مدارس األمئة والخطباء يف بالدنا والتي 

متتلك تاريخا ميتد إىل مائة عام، بتكوين ثقافة مدرسية خاصة بها. وللمحتوى الرتبوي وأسلوبه املتبع يف هذه املدارس، تأثريا 

مهام يف تكوين هذه الثقافة . باألخص قد أدى إعطاء األولوية للبعد الديني واألخالقي يف الرتبية املمنوحة يف املدارس إىل 

تكوين جو مدريس خاص، وإىل تطور مشاعر األخوة بني الطلبة، وتأثري تربية األقران، وتجّذر ثقافة االحرتام واملحبة بني 

القيم  بإكساب  املتعلقة  والدراسات  الرياضية  والنشاطات  والثقافية،  االجتامعية  الفعاليات  أدت  كام  والطلبة.   املدرسني 

املعنوية إىل تكوين ثقافة مدرسية أصلية.  تتطورالعالقات االجتامعية، ومشاعر األخوة وثقافة املشاركة بني الطلبة بسبب 

وجود دور الطلبة واألماكن العامة املشرتكة يف الكثري من مدارس األمئة والخطباء . ويواصل هذا الجو والثقافة املدرسية التي 

تتكون وتتطور يف الوسط املدريس دميومتها حتى بعد التخرج. وتؤدي هذه الحالة إىل اجتامع الطلبة مع بعضهم البعض يف 

العديد من املناسبات، واهتاممهم مبدارسهم التي تخرجوا منها، واجتامعهم معا تحت سقف "جمعيات خريجي املدارس"  

التي يؤسسونها باسم املدرسة وحضورهم يف منظامت املجتمع املدين ومشاركتهم يف مشاريع املسؤوليات االجتامعية.  
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الجمھوریة التركیىةا  
  وزارة التربیة الوطنیة

الصف التحضیري اتألئمة والخطباء ذل األناضول ألئمة والخطباء وثانویةا الجدول الدراسي األسبوعي لثانویة  

 المواد
صفال  

 التحضیري
)*( 

الصف 
 التاسع

الصف 
 العاشر

الصف 
الحادي 

 عشر

الصف 
الثاني 
 عشر

التحضیريلغة التركیة وآدابھا للصف ال   3 - - - - 

لغة التركیة وآدابھاال   - 5 5 5 5 

 - 2 2 2 - التاریخ 

التركیة مبادء أتاتورك وتاریخ الثورة ةالجمھوری   - - - - 2 

 - - 2 2 - الجغرفیا 

 - - 6 6 3 الریاضیات 
 - - 2 2 - الفزیاء 
 - - 2 2 - الكمیاء 
 - - 2 2 - األحیاء 
 - 2 2 - - الفلسفة 

 2 2 2 5 20 اللغة األجنتیة 

/ الموسیقى البصریةالتربیة البدنیة والریاضیة / الفنون    2 2 1 1 1 

 - - - 1 - المعرفة الصحیة وثقافة المرور 

 - - 3 4 - اللغة العربیة 

)**(اللغة األجنتیة الثانیة    7 - - - - 

 10 12 29 33 35 مجموع المواد المشتركة

 3 4 4 5 4 القرآن الكریم 

 3 3 - - - اللغة العربیة المھنیة 

 - - - 1 - المعارف الدینیة األساسیة 

 - - 2 - - السیر 

 - - 2 - - الفقه 
 - 2 - - - التفسیر 
 2 - - - - تاریخ األدیان 
 - - 2 - - الحدیث 
 - 1 - - - العقیدة 

 2 - - - - الكالم 

 - 2 - - - الخطاب والتدریب المھني 

 2 - - - - الثقافة والحضارة اإلسالمیة 

 - - 1 - - التركیة العثمانیة 

 12 12 11 6 4 مجموع المواد المھنیة 

 18 16 - - - مجموع المواد االختیاریة

 - - - 1 1 اإلرشاد والتوجیھ

 40 40 40 40 40 مجموع الساعات

 

 المواد المشتركة
 المواد المھنیة
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الصف  اتألئمة والخطباء ذل األناضول لثانویة األئمة والخطباء وثانویة المواد االختیاریة
 )الفئة: أ) التحضیري

لصف الثاني عشرا الصف الحادي عشر الصف العاشر لموادا  
 (1) (1) -   (1) ثقافة األخالق والتصوف  

(2اللغة العربیة )المتین والمكالمة) )   - (1) (2) (1) (2) 

 (2) (1) (2) (1) - (1) القراءات الفقھیة  

 (2) (1) (2) (1) - (1) نصوص الحدیث  

 (1) (1) - (1) األخالق اإلسالمیة  

 (2) (1) (2) (1) - (1) تاریخ العلوم اإلسالمیة  

 (2) (1) (2) (1) - (1) الفلسفة اإلسالمیة  العلوم اإلسالمیة األساسیة

 (2) (1) (2) (1) - (1) التاریخ اإلسالمي  

 (2) (1) (2) (1) - (2) تقنیات قراءة القرآن  

 (2) (1) (2) (1) - (2) موضوعات القرآن األساسیة  

 (2) (1) (2) (1) - (1) التدریب المھني  

 (2) (1) (2) (1) - (1) القراءات التفسیریة  

 (2) (1) (2) (1) - (1) الموسیقى الدینیة  

(1األیبرو )   - (1) (2) (1) (2) 

 (2) (1) (2) (1) - (1)   الخط الحسني الفنون اإلسالمیة التركیة

 (2) (1) (2) (1) - (1التذھیب ) 

 (1) (1) - (1اإللقاء والخطابة ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1التركیة العثمانیة ) اللغة والتعبیر

 (5) (4) (3) (2) (5) (4) (3) (2) - (2اللغة التركیة وآدابھا ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1الفلك والفضاء )علم  

 (3) (2) (3) (2) (2) (3تاریخ وتطبیقات العلوم  الفنیة ) 

 (2) (2) (2) (3تاریخ وتطبیقات الریاضیات ) 

 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (2األحیاء االختیاریة ) 

 (4) (3) (4) (3) - (2الفیزیاء االختیاریة ) الفنیة الریاضیات والعلوم

 (4) (3) (4) (3) - (2الكیمیاء االختیاریة ) 

 (6) (5) (4) (3) (6) (5) (4) (3) - (2الریاضیات االختیاریة ) 

 (2) (2) - (2الریاضیات األساسیة االختیاریة ) 

 (2) (1) (2) (1) - (1نظریة المعرفة ) 

 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (1التاریخ التركي والعالمي المعاصر ) 

 (1) (1) - (1الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ) 

 (2) (2) - (1االقتصاد ) 
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 (1) (1) - (1ریادة األعمال ) 

 (2) (2) - (1األعمال ) 

 (2) (2) - (1المنطق ) 

 (2) (2) - (1علم النفس ) العلوم االجتماعیة

 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (2الجغرافیا االختیاریة ) 

 (4) (3) (2) (4) (3) (2) - (1االختیاري )التاریخ  

 (2) (2) (2) (1) (3دراسات العلوم االجتماعیة ) 

 (2) (2) - (2علم االجتماع ) 

 (2) (2) - (1الثقافة التركیة وتاریخ الحضارة ) 

 (2) (2) - (1العالقات الدولیة ) 

 (2) (2) - (1علم اإلدارة ) 

 (2) (2) - (2اللغة الفارسیة ) 

 (10) (8) (2) (10) (8) (2) (2) (3اللغة األجنبیة األولى االختیاریة ) 

 (6) (4) (2) (6) (4) (2) (2) (4اللغة األجنبیة الثانیة االختیاریة ) اللغات األجنبیة وآدابھا

 (2) (1) (2) (1) - (2آداب اللغة األجنبیة ) 

 (2) (1) (2) (1) - (2التربیة البدنیة والریاضة االختیاریة ) 

 (2) (1) (2) (1) - (2النشاط االجتماعي ) الریاضة والنشاط االجتماعي

 (2) (1) (2) (1) (1) (3دراما ) 

 (2) (1) (2) - (1تاریخ الفن ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3الفنون البصریة االختیاریة ) الفنون الجمیلة

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3الموسیقى االختیاري ) 

 (2) (1) (2) (1) - (2علم الحاسوب ) 

 (2) (1) (2) (1) - (1تحضیر المشروع ) المعلوماتیة
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ألئمة والخطباء ذات الصف ل ناضولاأللثانویة األئمة والخطباء وثانویة  المواد االختیاریة
 )الفئة: ب( التحضیري

فصال لموادا  
 التحضیري

 الصف
 التاسع 

الصف 
 العاشر

الصف 
 عشرالحادي 

 الصف
 الثاني عشر 

 (2) (2) - - - (2ألعاب القوى ) 

 (2) - - - - (1)  معلومات التدریب 

 (1) - - - - (1)  تعلیم المدربین 

 (2) - - - - الجمباز الفني 

 (2) - - - - (1)تاریخ الریاضة التربیة البدنیة و 

 (3) (2) (3) (2) (2) - - (3فردیة )الریاضات ال 

 - - - (2) (1) - (1ألعاب تعلیمیة ) 

 (2) (2) (2) (1) - - (3الجد( )ریاضات ) الریاضات التقلیدیة 

مواد برنامج / مشروع 
 - (2) (1) (2) - - (2عامة )الریاضیة اللعاب األ الریاضة

 (2) (1) (2) (1) - - - (1علم التشریح والفیزیولوجیا الریاضیة ) 

 (2) - - - - (1وعلم االجتماع ) علم النفس الریاضي 

 (3) (2) (3) (2) (2) (1) - - (3ریاضیة )التطبیقات ال 

 (2) (1) (2) (1) - - - (1الریاضة والتغذیة ) 

 (2) (1) (2) (1) - - - (1صحة الریاضیین ) 

 (2) - - - - (1إدارة وتنظیم الریاضة ) 

 (3) (2) (3) (2) (2) (2) (1) - (4الریاضات الجماعیة ) 

 - - - (2) (1) - (1التربیة الریاضیة األساسیة ) 

 (2) (2) (2) (1) - - (2نظریة وممارسة الموسیقى الغربیة ) 

 - (1) (1) - - (1التدریب الصوتي الفردي ) 

 (2) - - - - (1الموسیقى بدعم المعلوماتیة ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) - (3التدریب على األدوات الموسقیة ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) - (3دینیة )الموسیقى ال 
(3) (1) (2) (3) 

مواد برنامج / مشروع 
 (2) (1) - - - - (1الثقافة الموسیقیة ) الموسیقى

 - - - (1) - (1بیانو ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) - (3نظریة وممارسة الموسیقى الشعبیة التركیة ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) - - (3واإلجراءات التركیة ) الموسیقى والنظریة 

 (2) (1) (2) (1) - - - (1تاریخ الموسیقى التركیة ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) - (3نظریة وممارسة موسیقى الفن التركي ) 
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 (3) (2) (3) (2) (3) (2) (2) - (4نمط )ال 

 (2) (2) (2) (1) - - (1جرافیك رقمي ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) - (4األیبرو ) 
(3) (1) (2) (3) 

 - (2) - - - (1جمالي )ال 

 (2) (2) (2) (1) - - (1) التصویر 

 (2) (1) (2) (1) - - (3مصغر للفنون التركیة التقلیدیة ) 
(3) (1) (2) (3) 

 - (3) (2) - - - (1التصمیم الجرافیكي ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) - (4الخط الحسني ) 
(3) (1) (2) (3) 

 - (2) (1) (2) (1) (2) - (2الخط الحسني وأنواع الخط ) 
 (3) (2) (3) (2) (3) (2) - - (2فنیة ثنائیة األبعاد )العمل الورشة  

مواد برنامج / مشروع الفنون 
 (2) (2) (2) - - (3)الفن التجریدي  التقلیدیة والمعاصرة البصریة

 (2) (1) - - - - (1فن الخط ) 

 (2) (1) - - - - (1تعلیم المتاحف ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) - - (1علم الحفریات ) 

 - - - (2) - (1التربیة الفنیة األساسیة ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) - (4التذھیب ) 
(3) (1) (2) (3) 

 (2) (1) (2) (1) - - - (1تاریخ الفن اإلسالمي التركي ) 

 (3) (2) (3) (2) (3) (2) - - (2فنیة ثالثیة األبعاد )العمل الورشة  

 (1) (1) - - - (1األخالق والتصوف )ثقافة  

ة كیكالسی)الصرف والنحو والمتون الة العربیة اللغ 
(4) - (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) - (4دینیة )الموسیقى ال 

 (2) (2) - - - (1) القراءات الفقهیة 

 (2) (2) - - - (1نصوص الحدیث ) 

القرآن  حفظمواد برنامج / مشروع 
 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) - (4الخط الحسني ) المركز على كلیات اإللھیة

 (1) (1) - - - (1األخالق اإلسالمیة ) 
 (2) (1) (2) (1) - - - (1تاریخ العلوم اإلسالمیة ) 
 (2) (1) (2) (1) - - - (1اإلسالمیة ) الفلسفة 

 (2) (1) (2) (1) - - - (1التاریخ اإلسالمي ) 

 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) - (4موضوعات القرآن األساسیة ) 

 - (2) (1) (2) (1) (2) (1) - (3تقنیات قراءة القرآن ) 

 (2) (1) (2) (1) - - - (2) يالمهن التدریب 

 (2) (1) (2) (1) - - - (1) التفسیریةالقراءات  



20

 - - - - (2) تطبیقات التصمیم الحاسوبیة )***) 

 - - (2) (2) (2) ( )***(2الروبوتات والترمیز ) 

 - - - (2) - انترنت األشیاء )***) 

 - - - (2) (1) - تطبیقات الموبایل )***) 

 - - (2) (2) - ( )***(1تطویر التطبیقات المستند إلى الویب ) 

 - (2) (2) - - ( )***(2أساسیات األمن السیبراني ) 

  (2) (1) - - - تكنولوجیا النانو وعلوم المواد 

 (2) (2) - - - ( )***(1المصدر المفتوح )مع نظام تشغیل  

مواد برنامج / مشروع العلوم 
 (2) (2) - - - ( )***(1) النتمشروع  والتكنولوجیاالفنیة 

 (2) (2) - - - ( )***(1الكتلة )سلسلة  
 (2) (2) - - - ( )***(1برمجة األلعاب ) 

 (2) (2) - - - ( )***(1إدارة المحتوى المستندة إلى الویب ) 

 (2) (2) - - - (1التصمیم الرقمي ) 

 (3) (2) (3) (2) - - - ( )***(2الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ) 

 (3) (2) (3) (2) - - - تقنیات الطیران والفضاء 

 - (2) - - - التواصل اإلجتماعي )***) 

 (3) (2) - - - - تقنیات الطاقة 

 (3) (2) - - - - تحضیر المشروع 
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ألئمة ل األناضول األئمة والخطباء وثانویة التوضیحات المتعلقة بالجدول الدراسي األسبوعي لثانویة

 الصف التحضیري ذاتوالخطباء 

 الدراسیةجداول الاالختیاریة" في  وادالمهنیة" و "الم لموادالمشتركة" و "ا الموادأقسام " ناولتت (1)

 والمواد المشتركة ھي المواد اإلجباریة للطالب في جمیع مؤسسات التعلیم الثانوي. األسبوعیة.

 معدل النجاح في نهایة العام. اممادتان ال یمكن اعتبارھ مامادتا "اللغة التركیة وآدابها" و"القرآن" ھ (2)

واحدة فقط من مواد "التربیة البدنیة" و"الفنون ألئمة والخطباء ل األناضول یختار طالب ثانویة (3)

في مادة الفنون البصریة یمكن تطبیق الخط الحسني، واألیبرو، و البصریة" و"الموسیقى".

 سیقى الدینیة. ویمكن للطالب تبدیلوالتذھیب؛ أما مادة الموسیقى فیمكن فیها تطبیق برامج المو

  إحدى ھذه المواد التي یختارونها في الصف األدنى مع المواد من الصفوف العلیا.

 25القرآن، یمكن تقسیم الفئات التي یزید عددھا عن  مادةمن أجل تحقیق المكاسب المستهدفة من  (4)

إلى مجموعتین. ویتم الحرص على تكوین مجموعات بأعداد متساویة من الطالب. وسیكون معلم 

مختلف مسؤوالً عن كل مجموعة خالل العام الدراسي، ویقوم المعلمون المسؤولون عن المجموعات 

 صة لهم.بإجراء التعلیم والتدریب مع المجموعة المخص

یتم تحدید المواد االختیاریة بشكل مشترك من قبل الطالب أو الولي أو المدرس بما یتماشى مع  (5)

 اھتمامات الطالب ورغباتهم ونجاحهم في مواد وبرامج التعلیم العالي التي یستهدفونها.

 لصفوفلوسین وفقًا یتم إعطاء عدد ساعات المادة األسبوعیة من المواد االختیاریة في الجدول بین ق ( 6)

 .صفبین قوسین في كل  الصفومع الخیارات. ویمكن للطالب اختیار واحدة فقط من ساعات 

ذات  الموادالمنصوص علیها في مناھج  المادةأقل أو أكثر من ساعات  وادفي حالة كانت ساعات الم ( 7)

المعلمین، مع مراعاة أھداف  مجلسالصلة، یتم تنفیذ المناھج الحالیة من خالل التخطیط من قبل 

 وإنجازات وشروحات المناھج الحالیة لهذه المواد.

 ألئمة والخطباء ؛ل األناضولفي ثانویة   (8)

برنامج "، و"برنامج اإلمام والخطیب" تنفذالتي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة طالب  )أ(

یمكن  "األجنبیةالتحضیر للغة  مشروعبرنامج / ""، والعلوم الفنیة والتكنولوجیامشروع / 

 ."لفئة )أ(ـ "ااختیارھم المواد اإلختیاریة فقط من الجدول الدراسي ل

"برنامج / مشروع حفظ القرآن المركز  تنفذالتي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة طالب  )ب( 

العلوم  على كلیات اإللهیة"، و"برنامج / مشروع الفن والریاضة"، و"برنامج / مشروع ا

ین )أ( لفئتـ"ا" یمكن اختیارھم المواد اإلختیاریة من الجدول الدراسي لالفنیة والتكنولوجیا

 ."و)ب(

 ةیالفنعلوم البرنامج / مشروع " تنفذالتي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة  طالب (9) 

 ؛واالجتماعیة"
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 في الصف الحادي عشر، تساعا "3"یدرسون مادة القرآن الكریم  )أ( 

 ساعاتین في الصف العاشر،" 2"یدرسون مادة اللغة العربیة   )ب( 

 ساعاتین في الصفین العاشر "2" یدرسون مادة اللغة العربیة المھنیة )ج( 

 والحادي عشر، 

 ،ساعة في الصف التاسع "1" تاریخ األدیانیدرسون مادة اللغة  )د(  

 ال یدرسون مادة التركیة العثمانیة إجباریّا. ( ـ)ه 

الفنیة برنامج / مشروع العلوم "تنفذ التي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة في  (10)

الفزیاء، والكمیاء، واألحیاء یمكن تدریس المناهج ، وات یالریاضواالجتماعیة"، لمواد 

 والكتب المدرسیة المعدة للمدارس الثانویة الفنیة.

ة "برنامج / مشروع الفنون البصریتنفذ التي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة طالب في  (11)

 ؛التقلیدیة والمعاصرة أو الموسیقى"

" ساعات في 3، و"التاسع" ساعات في الصف 4یدرسون مادة القرآن الكریم "  )أ(

 الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر،

والعاشر " ساعاتین في الصفوف التاسع 2یدرسون مادة اللغة األجنبیة األولى " )ب(

 والحادي عشر والثاني عشر،

" ساعات في الصف 5" ساعات في الصف التاسع، و"5یدرسون مادة الریاضیات " )ج(

 العاشر،

" ساعاتین في 2"" ساعات في الصف التاسع، 3"یدرسون مادة اللغة العربیة  )د( 

 الصف العاشر، 

الثاني " ساعاتین في الصفین الحادي عشر 2یدرسون مادة اللغة العربیة المھنیة " )هـ(

 عشر،

 " ساعة في الصف الثاني عشر،1یدرسون تاریخ األدیان " )و( 

 ال یدرسون مادة التركیة العثمانیة إجباریّا. )ز( 

 هذه المدرسة؛طالب لو

" ساعات 4التاسع، و"" ساعات في الصف 6المواد االختیاریة "یارهم ختا یمكن )ح(

 ،"لفئة )ب(ا"لـفي الصف العاشر من الجدول الدراسي 

" 20" ساعات في الصف الحادي عشر، و"18اختیارهم المواد االختیاریة " یمكن )ط(

أو "الفئة  / ساعة في الصف الثاني عشر من الجدول الدراسي لـ "الفئة )أ(" و

 .")ب(
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دریب ، في مادة "الت"برنامج / مشروع الموسیقى"تنفذ التي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة في  (12)

، وكمان، وعود، تار، وقصبة، و ة )ساز(بَْغَلمَ  تلك األدوات:یتم اختیار  على األدوات الموسقیة"
  وقانون.

 ؛برنامج / مشروع الریاضة""تنفذ التي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة الطالب في  (13)

" ساعات في الصفوف 3سع، و"ا" ساعات في الصف الت4یدرسون مادة القرآن الكریم " )أ(

 العاشر والحادي عشر والثاني عشر،

والحادي  " ساعاتین في الصفوف التاسع والعاشر2یدرسون مادة اللغة األجنبیة األولى " )ب(

 عشر والثاني عشر،

 " ساعات في الصف العاشر،5و" " ساعات في الصف التاسع،5یدرسون مادة الریاضیات " )ج(

" ساعاتین في الصف 2" ساعات في الصف التاسع، "3یدرسون مادة اللغة العربیة " )د( 

 العاشر، 

 عشر،الثاني  " ساعاتین في الصفین الحادي عشر2یدرسون مادة اللغة العربیة المھنیة " )هـ(

 ،" ساعة في الصف الثاني عشر1یدرسون مادة تاریخ األدیان " )و( 

 ال یدرسون مادة التركیة العثمانیة إجباریّا. )ز( 

 هذه المدرسة؛طالب لو

" ساعات في الصف 4" ساعات في الصف التاسع، و"6یمكن اختیارهم المواد االختیاریة " )ح(

 ،"لفئة )ب(لـ"االعاشر من الجدول الدراسي 

" ساعة 20" ساعات في الصف الحادي عشر، و"18یمكن اختیارهم المواد االختیاریة " )ط(

 .""الفئة )ب( و / أوفي الصف الثاني عشر من الجدول الدراسي لـ "الفئة )أ(" 

برنامج / مشروع الریاضة"، یتم اختیار فرعین "تنفذ التي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة في  (14)

وال یسمح بدمج الفئات في مادة التطبیقات  ابتداًء من الصف العاشر. وف،صف مستویات جمیعفي 

یتم تشكیل فریق مدرسي واحد على األقل من الفروع )فردیة أو جماعیة( وفي هذه المادة الریاضیة. 

یتم تحدیدها اعتمادًا على المدرسة والفرص البیئیة. ویتم تشجیع جمیع الطالب على المشاركة في 

 ماعي. ویتم تخطیط العمل الجماعي من قبل مجلس المعلمین في المدرسة.العمل الج

 الریاضات الجماعیة، تم إنشاؤها في مجاالت كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وكرة )أ( 

 الید.  

 ،حلقوالسباحة، والمصارعة، والتز ،رفع األثقالیتم اختیار الریاضات الفردیة من   )ب(
سباق السالح، سباق الموجه، ومبارزة والریشة الطائرة، ووالتنس، وتنس الطاولة، 

 والتایكواندو. ،والمالكمة ،والكاراتیه ،والجودوالنِبَالة، و ،الدراجات

التي تنفذ "برنامج / مشروع حفظ القرآن المركز على ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة طالب  ( 15)

 كلیات اإللھیة"؛
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الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر  وفي  ین" ساعات2یدرسون مادة القرآن الكریم "  )أ(

 والثاني عشر،

 " ساعات في الصف العاشر،5یدرسون مادة الریاضیات " )ب(

" ساعاتین في 2" ساعات في الصف التاسع، و"4یدرسون مادة اللغة األجنبیة األولى " )ج(

 عشر،الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني 

" ساعة في في 1مواد التربیة البدنیة / الفنون البصریة / الموسیقى " إحدىیدرسون   )د( 

 الصفوف التاسع  والعاشر والحادي عشر والثاني عشر،

 ال یدرسون مادة التركیة العثمانیة إجباریّا. )هـ(

 هذه المدرسة؛طالب لو

" ساعات في الصف 4الصف التاسع، و"" ساعات في 5یمكن اختیارهم المواد االختیاریة " )و( 

 ،"لفئة )ب(ـ"االعاشر من الجدول الدراسي ل

" ساعة 19" ساعات في الصف الحادي عشر، و"18یمكن اختیارهم المواد االختیاریة " )ز( 

 .""الفئة )ب( و / أوفي الصف الثاني عشر من الجدول الدراسي لـ "الفئة )أ(" 

 التي تنفذ "برنامج / مشروع العلوم الفنیة والتكنولوجیا"؛ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة طالب  ( 16)

" ساعات في الصف 4، و"الصف التحضیري " ساعات في4یدرسون مادة القرآن الكریم " )أ( 

" ساعتین في الصفین الحادي عشر والثاني 2" ساعات في الصف العاشر، "3التاسع، و"

 عشر،

 ،الصف التحضیري" ساعات في 4بیة الثانیة "یدرسون مادة اللغة األجن )ب( 

 العاشر،و التاسع ینفي الصف" ساعاتین 2"یدرسون مادة اللغة العربیة  )ج(

 " ساعاتین في الصفین الحادي عشر والثاني عشر،2یدرسون مادة اللغة العربیة المھنیة " )د(

" ساعة في الصفوف 1الموسیقى "یدرسون أحد مواد التربیة البدنیة / الفنون البصریة /  )هـ( 

 التاسع  والعاشر والحادي عشر والثاني عشر،

 " ساعة في الصف الثاني عشر،1یدرسون مادة تاریخ األدیان "  )و(

 ال یدرسون مادة التركیة العثمانیة إجباریّا. )ز( 

 طالب هذه المدرسة؛لو

" 4، و"التحضیريالصف " ساعات في 4یمكن اختیارهم المواد االختیاریة " )ح(

" ساعات في الصف العاشر من الجدول الدراسي 3ساعات في الصف التاسع، و"

 ،"لفئة )ب(ـ "ال

" 21في الصف الحادي عشر، و" ة" ساع19یمكن اختیارهم المواد االختیاریة " )ط(

أو "الفئة  / من الجدول الدراسي لـ "الفئة )أ(" و ساعة في الصف الثاني عشر

 )ب(".
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في عمود "الصف التحضیري" بالجدول تشیر إلى ساعات الصف  المواد)*(   (17)

 الصف تمارس ترنامجالتي ألئمة والخطباء ل األناضولثانویة التحضیري ل
 .تحضیريال

انویة ثفي  العربیة"اللغة "على أنه  "اللغة األجنبیة الثانیة" مادةیتم تدریس  )**(  (18)

 في الصف "العربیة"بلغة أجنبیة غیرالتي تدرس ألئمة والخطباء ل األناضول

 .التحضیري

لتي األئمة والخطباء ل األناضولثانویة الصف التحضیري لفي  "اللغة األجنبیة"  (19)

ي ف "اللغة األجنبیة األولى"یتم تدریسھا على أنھا  ،التحضیري" صف"ال تمارس

 الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.

تمارس برنامج الصف التحضیري  التيألئمة والخطباء ل األناضولثانویة طالب  (20)

 "اإلنجلیزیة"؛بغیر اللغتین "العربیة" و

"اللغة األجنبیة الثانیة"، في الصفوف التاسع والعاشر  مادةفي نطاق   )أ(

" 2اللغة اإلنجلیزیة على أنھا " مادة یدرسونوالحادي عشر والثاني عشر، 

 اختیاریة.یة / جبارإبشكل  ینساعات
" ساعات 3" و" ساعات في الصف التاسع، 4"یدرسون مادة القرآن الكریم  )ب(

 الحادي عشر والثاني عشر،والعاشر  وففي الصف
 " ساعتین2" " ساعات في الصفین التاسع،3"یدرسون مادة اللغة العربیة  )ج(

 العاشر،في الصف 

في الصفین الحادي عشر " ساعاتین 2یدرسون مادة اللغة العربیة المھنیة " )د(

  والثاني عشر،

 ." ساعة في الصف الثاني عشر1یدرسون مادة تاریخ األدیان " )هـ( 

 ال یدرسون مادة التركیة العثمانیة إجباریّا. )و(

 قنياألناضول المھني والتثانویة  في برنامج التعلیم اإلطاري"في تلك المواد، تُنفّذ    )***(( 21)

 ""مجال تكنولوجیا المعلومات"() التقني و األناضولي األناضول المھن برنامج -

ورقم  19.08.2020بتاریخ  والتربیةالذي تم تطبیقه بموجب قرارمجلس التعلیم 

 حتى اكتمال عمل تطویر البرنامج. ،21

األسبوعي، یتم تطبیق  راسيجدول الدالاالختیاریة المدرجة في  الموادمن بین  (22)

بدون منھج حتى االنتھاء من  الموادعلى  نمعلمیالتي یعدها مجلس البرامج ال

  دراسات تطویر البرنامج.
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 ةيكرتلا ةيروهمجلا

 ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

 

 
 ءابطخلاو ةمئألل ةطسوتملا ةسردملل يعوبسألا يساردلا لودجلا

 

 فوفصلا داوملا
 8 فصلا 7 فصلا 6 فصلا 5 فصلا

وملا
 دا

إلا
رابج

 ةي

 5 5 6 6 ةيكرتلا ةغللا

 5 5 5 5 تايض+رلا

 4 4 4 4 ةينفلا مولعلا

 - 3 3 3 ةيعامتجإلا فراعملا

 2 - - - ةروثلا خيرAو كروتAأ ئدابم

 4 4 3 3 ةيبنجألا ةغللا

 2 2 2 2 ةيقالخألا ةفرعملاو ةينيدلا ةفاقثلا

 1 1 1 1 ةيرصبلا نونفلا

 1 1 1 1 ىقسوملا

 1 1 1 2 ةيض+رلاو ةيندبلا ةيبرتلا

 2 2 - - ميمصتلاو تاينقتلا

 - - 2 2 تايجمربلاو تامولعملا ايجولونكت

 1 - - -  يفيظولا دادعإلاو داشرإلا

 2 2 2 2 ميركلا نآرقلا

 2 2 2 2 ةيبرعلا ةغللا

 2 2 2 2 ةيوبنلا ةريسلا

 - 1 1 - ةيساسألا ةينيدلا فراعملا

 34 35 35 35 ةيرابجإلا داوملا تاعاس عومجم
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وملا
 دا

إلا
ايتخ

 ةير

 (2) / (1) 1 1 1 )4( ميركلا نآرقلا ميقلاو قالخألا ،نيدلا

 
 ريبعتلاو ةغللا

 (2) / (1) - 1 1 )1( ةءارقلا تاراهم

 (2) / (1) 1 1 1 )4( ةباتكلا تاراهمو ةباتكلا

 (2) / (1) 1 1 1 )4( تاجهللاو ةيحلا تاغللا

 (2) / (1) 1 - - )1(يميدقتلا ضرعلاو لاصتالا تاراهم

 )ءارزولا سلجم رارقب ةدمتعملا تاغللا( ةيبنجألا ةغللا ةيبنجألا ةغللا

)4( 
1 1 1 (1) / (2) 

 

 ةينفلا مولعلا

 تايض+رلاو

 (2) / (1) 1 1 1 )4( مولعلا تاقيبطت

 (2) / (1) 1 1 1 )4( تايض+رلا تاقيبطت

 (2) / (1) 1 - - )1( ةيئيبلا ةيبرتلا

 (2) / (1) 1 - -  )2( تايجمربلاو تامولعملا ايجولونكت

 

 

 

 ةض+رلاو نفلا

 نونفلا ، ةيديلقتلا نونفلا ، مسرلا( ةيرصبلا نونفلا

 )2( ).خلإ ، ةيليكشتلا
1 1 1 (1) / (2) 

 (2) / (1) 1 1 1 )4( ىقيسوملا

 اًقفو تادحولا ءاشنإ متيس( ةيندبلا ةطشنألاو ةض+رلا

 )ةحاتملا تاحاسلل
1 1 1 (1) / (2) 

 (2) / (1) - 1 1 )2( اماردلا

 (2) / (1) 1 1 1 )2( ءاكذلا باعلأ

 (1) 1 1 1 )1( جنرطشلا

 

 

 ةيعامتجإلا مولعلا

 (2) / (1) 1 1 1 )4( ةيبعشلا ةفاقثلا

 (2) / (1) 1 1 1 )1( انتنيدم

 (2) / (1) - - - )1( كرتشملا يكرتلا خيراتلا

 (2) / (1) 1 - - )1( ةيمالعإلا ةفاقثلا

 (2) / (1) 1 1 - )1( ةلادعلاو نوناقلا

 (2) / (1) 1 - - )2( ريكفتلا ميلعت

 2 1 1 1 ةيرايتخإلا داوملا تاعاس عومجم

 36 36 36 36 داوملا تاعاس عومجم
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  ءابطخلاو ةمئألل ةطسوتملا ةسردملل ةيعوبسألا سوردلا لودج ذيفنت لوح تاريسفت
 

 يف تاعاسلا ددعو ، ةداملا مسا راوجب "نيسوق نيب" ةيرايتخالا داوملا ذخأ اهيف نكمي يتلا تارملا ددع.1

 ، ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةفاضإل\ ةيرايتخا ةيبنجأ ةغل ةدامك  اهرايتخا مت اذإ ، لاثملا ليبس ىلع .حضوم لودجلا

 فصلا يف ؛عباسلاو سداسلاو سماخلا فوفصلا يف ةدحاو ةرم ةداملا هذه ميدقت متي ،ةيمازلإ ةدام يهو

 .نيتعاس وأ سرد لكش ىلع ذخؤي نأ نكمي ،نماثلا

 نيملعملا سل} زوجي ؛ جهنملا يف ةددحملا ررقملا تاعاس نم لقأ ةراتخملا داوملا تاعاس تناك لاح يف .2

 .جهنملا يف داوملا ددع صيلقت عرفلا يف

 لكيه يف ةيرايتخالا داوملا جهانم ءاشنإ مت .دحاو فص ىوتسم نم رثكأ يف ةيرايتخالا داوملا ذخأ نكمي .3

 لصف يأ يف ةدحاو ةرم ، دحاو لصف نم رثكأ يف اهرايتخا نكمي يتلا داوملا رايتخا بالطلل نكمي .يرايعم

 اًدامتعا .فصلا تàوتسم عيمج يف وأ ، دحاو فص ىوتسم نم رثكأ يف ، راتخملا ررقملا سيردت هيف متي

 ةيفص تàوتسم يف بالطلل ةكرتشم ةيرايتخا داوم ةعومجم ليكشت نكمي ، اهطورشو ةسردملا قفارم ىلع

 .اهوراتخا يتلا ةداملا ثيح نم ىوتسملا سفن يف مه نيذلا بالطللو ةفلتخم

 نأ عباسلا فصلا يف ةرم لوأل ةيرايتخالا ةيبنجألا ةغللا ةدام ذخë يذلا بلاطلل نكمي ، لاثملا ليبس ىلع

ëىوتسم يف مه نيذلاو نماثلاو سداسلاو سماخلا فوفصلا يف نوسردي نيذلا بالطلا عم ةداملا هذه ذخ 

 داوملا مادختسا نكمملا نم ، يلاتل\و .ةدملا هذه يف نيئدتبملا ىوتسم ىلع اولازي ال اوناك اذإ ، نيئدتبملا

 .بالطلا تاليضفت ةيبلتو ةينالقع رثكأ لكشب

 

 

 

 

 .ةبسانملا فورظلاو تاليهستلا تاذ سرادملا يف ةيرابجإلاو ةيرايتخالا داوملا تاعاس ىلإ ةفاضإل\ .4

 ، مولعلاو ، تايضàرلاو ، ةيكرتلا ةغللا اوذخë نأ طرشب ، عوبسألا يف ةيسارد تاعاس 7 ىلإ لصي ام )أ(

 ةيبرعلا ةغللاو ، ميركلا نآرقلاو ، ةيبنجألا ةغللاو ، ةيقالخألا ةفرعملاو ةينيدلا ةفاقثلاو ، ةيعامتجالا تاساردلاو

  .سماخلا فصلا يف )ةيسارد ةعاس 29( ةيوبنلا ةريسلاو

 ةفرعملاو ةينيدلا ةفاقثلاو ةيعامتجالا تاساردلاو ةينفلا مولعلاو تايضàرلاو ةيكرتلا ةغللا داوم ذخأ طرشب )ب(

 )ةعاس 30( ةيساسألا ةينيدلا فراعملاو ةيوبنلا ةريسلاو ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نآرقلاو ةيبنجألا ةغللاو ةيقالخألا

 .عوبسألا يف سورد 6 ىتح ميركلا نآرقلا وأ ةيبنجألا ةغللا سورد ءاطعإ نكميو عباسلاو سداسلا نيفصلا يف

ءانب ةداملل ةيعرفلا نيملعملا ةنجل هتدعأ يذلا جهنملا قيبطت نكمي ، قيبطتلا اذه مدقت يتلا سرادملا يف
ً
 ىلع 

 ىوتسم ةاعارم عم ، ةيبرتلاو ميلعتلا سلجم لبق نم هذيفنتو هلوبق مت يذلا نآرقلاو ةيبنجألا ةغللا ررقم جهنم

 .بالطلا نم دادعتسالا

 بالطلل مدقملا سماخلا فصلا يف تاعاس 7 ىلإ لصت ةدمل ةيفاضإ ةيكرت سورد ءاطعإ نكمي )ج( 

 ، عباسلاو سداسلا نيفصلا يف تاعاس 6 ىتحو ، )أ( دنبلا يف ةددحملا داوملا اوذخë نأ طرشب ، بناجألا

 .)ب( دنبلا يف ةددحملا داوملا اوذخأ اونوكي نأ طرشب

 سلجم هدعأ يذلا جهنملا قيبطت نكمي ، بالطلا دادعتسا ىوتسم رابتعالا يف ذخألا عم ، ةداملا هذه يف

ءانب ةداملل نييعرفلا نيملعملا
ً
 .ةيبرتلاو ميلعتلا سلجم لبق نم هذيفنتو هلوبق مت يذلا ةيكرتلا ةغللا جهنم ىلع 

 ، ةئيبلاو ةسردملا فورظ ةاعارم عم ، ةسردملا ةرادإ نم رارقب ةيميلعتلا ةطشنألا عاونأ عيمج ذيفنت نكمي .5

 لاثملا ليبس ىلع( .سرادملا يف ةيسارد تاعاس )9( عست ىتح ، بالطلل ةيدرفلا تاجايتحالاو صئاصخلاو

 )كلذ ىلإ امو ، ةيبنجألا ةغللاو ، ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ثادحألاو ، ةيضàرلا ةطشنألاو ، ةينفلا ثادحألا ،

 بالطلا ددع نوكي نأ ىلع صرحلا عم نيتعومجم ىلإ 25 نع اهددع ديزي يتلا لوصفلا ميسقت نكمي .6  

àواستم تاعوم}ا يف
ً

 لوؤسملا وه ةعومجم لك نم سردم . ةدوصقملا هفادهأ ىلإ نآرقلا سرد لصي ىتح 

 .ماعلا ةياÆ ىتح ةعوم}ا سفن عم جم≠ربلا ليغشت لالخ نم سيردتل\ موقيو
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  ءابطخلاو ةمئألل ةطسوتملا ةسردملل ةيعوبسألا سوردلا لودج ذيفنت لوح تاريسفت
 

 يف تاعاسلا ددعو ، ةداملا مسا راوجب "نيسوق نيب" ةيرايتخالا داوملا ذخأ اهيف نكمي يتلا تارملا ددع.1

 ، ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةفاضإل\ ةيرايتخا ةيبنجأ ةغل ةدامك  اهرايتخا مت اذإ ، لاثملا ليبس ىلع .حضوم لودجلا

 فصلا يف ؛عباسلاو سداسلاو سماخلا فوفصلا يف ةدحاو ةرم ةداملا هذه ميدقت متي ،ةيمازلإ ةدام يهو

 .نيتعاس وأ سرد لكش ىلع ذخؤي نأ نكمي ،نماثلا

 نيملعملا سل} زوجي ؛ جهنملا يف ةددحملا ررقملا تاعاس نم لقأ ةراتخملا داوملا تاعاس تناك لاح يف .2

 .جهنملا يف داوملا ددع صيلقت عرفلا يف

 لكيه يف ةيرايتخالا داوملا جهانم ءاشنإ مت .دحاو فص ىوتسم نم رثكأ يف ةيرايتخالا داوملا ذخأ نكمي .3

 لصف يأ يف ةدحاو ةرم ، دحاو لصف نم رثكأ يف اهرايتخا نكمي يتلا داوملا رايتخا بالطلل نكمي .يرايعم

 اًدامتعا .فصلا تàوتسم عيمج يف وأ ، دحاو فص ىوتسم نم رثكأ يف ، راتخملا ررقملا سيردت هيف متي

 ةيفص تàوتسم يف بالطلل ةكرتشم ةيرايتخا داوم ةعومجم ليكشت نكمي ، اهطورشو ةسردملا قفارم ىلع

 .اهوراتخا يتلا ةداملا ثيح نم ىوتسملا سفن يف مه نيذلا بالطللو ةفلتخم

 نأ عباسلا فصلا يف ةرم لوأل ةيرايتخالا ةيبنجألا ةغللا ةدام ذخë يذلا بلاطلل نكمي ، لاثملا ليبس ىلع

ëىوتسم يف مه نيذلاو نماثلاو سداسلاو سماخلا فوفصلا يف نوسردي نيذلا بالطلا عم ةداملا هذه ذخ 

 داوملا مادختسا نكمملا نم ، يلاتل\و .ةدملا هذه يف نيئدتبملا ىوتسم ىلع اولازي ال اوناك اذإ ، نيئدتبملا

 .بالطلا تاليضفت ةيبلتو ةينالقع رثكأ لكشب

 

 

 

 

 .ةبسانملا فورظلاو تاليهستلا تاذ سرادملا يف ةيرابجإلاو ةيرايتخالا داوملا تاعاس ىلإ ةفاضإل\ .4

 ، مولعلاو ، تايضàرلاو ، ةيكرتلا ةغللا اوذخë نأ طرشب ، عوبسألا يف ةيسارد تاعاس 7 ىلإ لصي ام )أ(

 ةيبرعلا ةغللاو ، ميركلا نآرقلاو ، ةيبنجألا ةغللاو ، ةيقالخألا ةفرعملاو ةينيدلا ةفاقثلاو ، ةيعامتجالا تاساردلاو

  .سماخلا فصلا يف )ةيسارد ةعاس 29( ةيوبنلا ةريسلاو

 ةفرعملاو ةينيدلا ةفاقثلاو ةيعامتجالا تاساردلاو ةينفلا مولعلاو تايضàرلاو ةيكرتلا ةغللا داوم ذخأ طرشب )ب(

 )ةعاس 30( ةيساسألا ةينيدلا فراعملاو ةيوبنلا ةريسلاو ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نآرقلاو ةيبنجألا ةغللاو ةيقالخألا

 .عوبسألا يف سورد 6 ىتح ميركلا نآرقلا وأ ةيبنجألا ةغللا سورد ءاطعإ نكميو عباسلاو سداسلا نيفصلا يف

ءانب ةداملل ةيعرفلا نيملعملا ةنجل هتدعأ يذلا جهنملا قيبطت نكمي ، قيبطتلا اذه مدقت يتلا سرادملا يف
ً
 ىلع 

 ىوتسم ةاعارم عم ، ةيبرتلاو ميلعتلا سلجم لبق نم هذيفنتو هلوبق مت يذلا نآرقلاو ةيبنجألا ةغللا ررقم جهنم

 .بالطلا نم دادعتسالا

 بالطلل مدقملا سماخلا فصلا يف تاعاس 7 ىلإ لصت ةدمل ةيفاضإ ةيكرت سورد ءاطعإ نكمي )ج( 

 ، عباسلاو سداسلا نيفصلا يف تاعاس 6 ىتحو ، )أ( دنبلا يف ةددحملا داوملا اوذخë نأ طرشب ، بناجألا

 .)ب( دنبلا يف ةددحملا داوملا اوذخأ اونوكي نأ طرشب

 سلجم هدعأ يذلا جهنملا قيبطت نكمي ، بالطلا دادعتسا ىوتسم رابتعالا يف ذخألا عم ، ةداملا هذه يف

ءانب ةداملل نييعرفلا نيملعملا
ً
 .ةيبرتلاو ميلعتلا سلجم لبق نم هذيفنتو هلوبق مت يذلا ةيكرتلا ةغللا جهنم ىلع 

 ، ةئيبلاو ةسردملا فورظ ةاعارم عم ، ةسردملا ةرادإ نم رارقب ةيميلعتلا ةطشنألا عاونأ عيمج ذيفنت نكمي .5

 لاثملا ليبس ىلع( .سرادملا يف ةيسارد تاعاس )9( عست ىتح ، بالطلل ةيدرفلا تاجايتحالاو صئاصخلاو

 )كلذ ىلإ امو ، ةيبنجألا ةغللاو ، ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ثادحألاو ، ةيضàرلا ةطشنألاو ، ةينفلا ثادحألا ،

 بالطلا ددع نوكي نأ ىلع صرحلا عم نيتعومجم ىلإ 25 نع اهددع ديزي يتلا لوصفلا ميسقت نكمي .6  

àواستم تاعوم}ا يف
ً

 لوؤسملا وه ةعومجم لك نم سردم . ةدوصقملا هفادهأ ىلإ نآرقلا سرد لصي ىتح 

 .ماعلا ةياÆ ىتح ةعوم}ا سفن عم جم≠ربلا ليغشت لالخ نم سيردتل\ موقيو



DÖGM Materyal

Hafızlık Yetiştirme ve Pekiştirme

dogm.eba.gov.tr

hafiz.meb.gov.tr

Çok Dilli Din Eğitimi Portalı

Yabancı Dil Portalı

religiouseducation.meb.gov.tr

dogmyabancidil.meb.gov.tr

dinogretimi.meb.gov.tr

dogm.meb.gov.tr
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Din Öğretimi Portalı

İyi Örnekler 

Araştırma-Geliştirme ve Projeler 

dinogretimiokullar.meb.gov.tr

dogmprojeler.meb.gov.tr

DKAB Öğretmenleri
dkab.meb.gov.tr
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