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 / التقديم1

 لة الثانوية : أ ـ تقديم مادة العلوم اإلسالمية في المرح
إن املرحلةةا اانوية ةةا نةةةحاة  ةرحلةةا حةومةةةا احرحةةا ةةةة   وةةةار حةةةةوا املةةهذل  ارةةة  ةرحلةةا املرار ةةةا  رةة   املرحلةةةا ااةة  نه ةةةةح 
جبنةةةةا بةةةوح او إا اأوةةةرار  ا ااه ةةةر ب ب  ةةةا يةةة ف  ضةةةة غ ائحومةةةةة اا ةوبةةةا ااابراقةةةح ا ةويةةةا  انن ةةةغ  لاةةةو ب ضةن ةةةا 

ا ااةةة  ويةةح ةن،روةةا  اااه ةةةري دلةةس اا ةةةةي ائمةةر ا ااأحه ودةةةةا  مةةةاف   ويةةح  ةةةةيا مةةةلة ا    إث ةةوا ااةة اا ضلةةو ااةةةةلة ةو
إا رياي وذةةا نعةةةن يهوقعاةو دعةةة املةة ةة    ا  ا هةةةوا املذروةاضواةةا   اةةو  ه لةغ نذةةوةا حعة ةةو ادل ةةو ةذةةي  حةةو أ  ة ي  

 ن  د املهذل  اان ا ب ة دا ةا ةو  هل و  ة  نةحةاوا. 
ب اأيراك دنةةد املهذل ةةا  اةةو الذلاةة  أ  هذل ةةةن ضةةوملل ة  و ةةب  ضةةا  ةل،ةظةةو منةةةااة  رةة   املرحلةةا ةةة  ااهذلةةة    ةةو نةةح 

  ه لذةن إا دومل ائوعور اااهعر د ا  ،نةن د  املنا ااذلةو ااا داا امل ةحا. 
رحلةا ااةومةا ةةة   وةةار حةةوا املةةهذل   اهلة ا حةوفا ةةويا ااذلةةة  اأمةاةةا ب املرحلةا اانوية ةةا امةهعوضا مله ل ةوا رةة   امل

واةة  أ نلبةة  يه ةةةهي  ضةةا نهةةةة اةةي اا ربةةا اةبةةك مةةلة ةوا دلةةس امةةن   ةةوا د لةة  ادةةوو   ةهةةحن    ةةو ن  ةة  ضةةةد  إا 
 يووئ اأدهدا  ب  ا ي ف  ةذه دا ب ذان اأ نوع اااعا اا ةنا. 

 :   ب ـ تقديم مادة العلوم اإلسالمية في السنة األولى ثانوي
ا د حوفا ةضوةا ااذلة  اأماةةا ب ااةنا  ائاا ثةوية  ةاةعلةا ب االةوأا ااة  ادهةوي دلةاةو املةهذل  ب ةرحلةا ااهذلةة  

ائ اق اااةةلةك   إأ ان ةة  االةر    اااةةاا اان ة ةا ا اا ودد   ار   االوأا ر : ااذ ةدا  ااا  ةي  ااا ةر ن ااعةرو  اااةد   ا
ةر ب اأيراك اا   ابةا إاةةي املةهذل  ب املرحلةا اانوية ةا  وضةلنو  ن يةدرج يةواا حد ةد   وةو اا عةر ااان ووةا  ا بةة   يي حبع  ااه 

 اا  ي   وبا ارة ب ةرحلا ة  اان ة  ةهةحغ حت ا د لي ض در  وف ة  ر    االواا. 
ن نعةةةن املةحةةي اةةةلةك املةةهذل    وبةةا ارةةة ب  لاةةو نرنعةةح دلةةس ةنيةةةةا  ةةة  إمةةاةةا  اااةة  ةةة  يةة  و  ارةة   االةةوأا  

   ااا    ضذي ب ةة ك املة ااةا اااهعلة . ااان ة ااذ ل ةرحلا ة  اانةرا ااذوو ةا اااه هة 
ةةة  اأيراك  اب ثةةةرا ةةة  ااذةاوةة  ا ةويةةةا   ةه دةةةةاب ةرحلةةا  يةةي ااهذ د ةةا  وةةةتن املةةهذل   وبةةا ا ا و ةة  اا ةةة  اأةويةةةا 

ضوابو ةةةا ةةةة  ااذ ةةةويا  انةمةةةةك ة اةةاةةةو ب ذرنةةةي  ا ةةة ا يةحةةةي دةاو ةةةي ا اا اةةة  وة ةةةو  هذلةةة  ضوأةةةةون ضةةةو   مةةةهةحغ  ن يذ ةةة  اةةةيا
 ااةحاا ااةلة ا  حبة  ي ا ضي إا ةرحلا ة  اأةون ااةاد  اائياف اا ة   الذ ويا. 

ملرحلةةا ةةة  د ةةر   ىلهةةوج إا ةةة    وةةتن املةةهذل  ااةة   نهعوذضةةي ائحومةةةة اااذةاوةة  ب رةة   اااااذل ةةة ااا عر ةةاا ةةة  اب 
  رحذي إا حويا ااه عا ااذل    اىل ني جب لا ة  املن ل وا اا عر ا اا  نهةة اي اا ا  ااةلة  اد ني. 

  وةةتن املةةةهذل  ب رةةة   املرحلةةةا ةةة  د ةةةر  الةةةنة إا اأيذةةةحا  اااه ةةري دلةةةس ضذةةة  ااضةةةةاضب ااائمةةةر  ةةةةااأحه ود اا ةةة اب 
 او  ةهةحغ ةذروا  ة ا ائمرا اااله ك اا    ذةش وةا و  اةو  ن ب  اجتورا و.  اأحه ودةا اائمر اة

  وتن املهذل  ااة    بة ة  ذة    نةر  ة ةا ائيةةوف اةه ل ةوا ااةةوا ااعرةةا  امةهةحغ ننةوا  اااملواة ااأ ه وي  اا ة اب 
    ر ا ا ويغ ة  اانوحةا اا ة ةا اااهةحةاةا  مبو  اق  ةةهةا  اأيرا 

  وةةةتن املةةةهذل  ب رةةة ا اا ةةةةر ةةةة  حةونةةةي  نةةةحع إا اأيذةةةحا  مةةةةاف ضن ةةةةي  ا ضوأيه ةةةوف إا ااااهةابةةةلة ااأداةةةةة  ةةةة اب اا
 ةذروا ةعويا اآل ر  ا ة   ن ب   ن  هذوةا ةذي.  إا ب حوحا ةوما   وةعةنمجودوا اارو ا

حةونةي  ه لةك إا  ن  لةة ك راحةي  اةو  ةةهةحغ وة  غ ةةةأنةةي اب اا ةة  اا نةةا اا  واةةا  وةتن املةهذل  ب رةة ا اا ةةر ةة  
 اا نةا  انن ةا اا اق ا  ويل ب ي ةي. 

ةةةأنةةي  نةةا ةةة  ااهبةةااا يهةعةةا    وةةتن املةةهذل  ب رةة   املرحلةةا ةةة  د ةةر  ن ةةر  دلةةس حةةةد  ااااا ةئةةة ااا ةة،ة اا ةةة اب 
 .  اان ة ااةر ك  او  هةحغ نةحةاو ب،ةو اضةئةو مبو  اق ي

ا ةو ننوا  اان ةص االةردةا ةة    ةوا  ر يةةا ا حوي ة  ي ة ةا  و ةد حةوف  ويةةو ال عةوأا ااة  مة   ضةو ةو  ارة ا حةو 
 هلو  اجتذا املهذل   هه  اا ر ن ااعرو اااةنا اان ة ا يربامو  نا اي ور   حةوني.  انعةن مند

ةرحلةا ةة  اانضةةج اا عةر  حبةة  ير ةس ضةي ةة  ةرحلةا نل ة   اوة و  هذل  ضدرامةا ااةةاا اان ة ةا  وةتن املةهذل   ةد ابةا إا
 يريا  إا حتلةا ةو اراف ائحداث  اضوئحرى ااةثوق  اان ة ا اا  نني  ي ان حةوا ائةا.   ااهورخيةا ائحداث
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 / المالمح الخاصة 2

 خرجه من المرحلة الثانوية :تـ ملمح المتعلم عند  أ
 المرحلة الثانوية أن : يتوقع من المتعلم عند تخرجه من 

 ىل ظ  درا ة  اا ر ن ااعرو اائحوي   اان ة ا االر  ا  ا  ا  ةذويةاو  ا ذ ا ضهةحةاووو.  .1
  ذ   إةويي ا  ي  اظة ا ااذ ويا دلس  مت احي.   .2
   ا  ي ني اا ا  ااةلة   ا ذرف  ة ي ةو نح ر ضي  ةهي ة  نراث دل  .  .3
 او  نةحةاوا اأما . ملة ةوني يا ا  مرني ايه ذي  ذد  .4
  درك اظة ا املو  ب اأما  ا ة   عهغ ا ة   ن  .  .5
  هةابا ةك غا  ضتالوضةا.  .6
  ذهين ضو  و  ضلو ةيورر  دلس بةف رد  اأما .  .7
 ةور  ااةلة ةوا اا  حتووظ دلس ب،ا د لي احة ي اي ةي اي ا و ة  رد  اأما .  .8
 االه ك.   ة  يي  اانيب ىلة  حتلةا ااةثوق  اان ة ا ا درك   .9

 ب ـ ملمح المتعلم عند تخرجه من السنة األولى ثانوي : 
 يتوقع من المتعلم عند تخرجه من السنة األولى ثانوي أن : 

 ىل ظ  درا ة  اا ر ن ااعرو اائحوي   اان ة ا االر  ا  ا  ا  ةذويةاو  ا ذ ا ضهةحةاووو.  .1
 ضي.   ذ   ةذروهي ضو  نذوا  ا ذحز بلهي .2
 ةةةة ي  ةةةةة  االةةةةذوقر ااهذ د ةةةةا ااةةةة  ك ةةةةي  ياف بةةةة،ة،و  ا ةةةةدرك  مةةةةراررو. ا هذةةةةرف دلةةةةس   ةةةةوق  االةةةةر ذا  .3

 اأماةةا اةةح ة ويررو.
   در  ة ا ااذ ا  ا ةظ ي اا ةلعاا ااةوا اا  نةاحاي.  .4
   در ااذل وف ا ههل  ض  ا ةوا ااذل   ا ذهح ضويه وقي ااضور .  .5
 مرني ايه ذي او  نذواة  ارد  اأما . ا هةابا ةك غا  ضتالوضةا. ةحي ملة ةوني يا ا   .6
  درك اظة ا املو  اأحه ودةا االةد رد  اأما  ب اأي وق ااأمهااك. .7
   در ا  و  ضلو ةيورر   ا ذهين مبيار . .8
 ىلووظ دلس اا ةئا  اةور  ااةلة ةوا اا ،ةا ااةلة ا.  .9

   اىلة   رافا احتلةا  حداثاو ااثوق او. درك  وةا يراما ااةاا اان ة ا .11
 

 / الكفاءة الختامية للسنة األولى ثانوي : 3

اا ةدرا دلةس نةظةةة  انرمةةس ةعهةة وني املذروةةةا اااةةلة ةا ب حةونةي ااةةةةةةا ةة   ةا  امةةهياور اا ةدر ام ةة  ةةة  
اأمةا  ب ننيةة  ائمةرا اااله ةك اااه ةرووا د  بة   ةاان ةص االةردةا  اثنةا اا ةة  ااهذ د ةا ااأةويةةا اااذ لةةا  اااهذر 

 اا   ااهةابل . ن  ة  املواةا اااةلة ةوا اا ،ةا  انذ ة  اا اق ا  ويل ا 
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 سنة األولى ثانوي مية للي/ المصفوفة المفاه4

 الوحدات  احملاور 

 من هدي القرآن

 (. 13 - 10الحجرات: سورة  ) الكريم  القرآن أخالقمن 
 (.99إلى  95األنعام: من سورة ) دالئل القدرة

 (. 152و  151األنعام: سورة الوصايا العشر )
 (.77إلى  63الفرقان: منسورة صفات عباد الرحمن )

 من هدي السنة النبوية

 

أهمية الكسب الحالل    )إن اهلل طيب ... (ْ 
 سعة فضل اهلل و عدله و قدرته تعالى) إن اهلل كتب الحسنات ( 

 التكبر  ) ال يدخل الجنة..( النهي عن
 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين 

 ) مثل الجليس الصالح ( الصحبة الصالحة والصحبة السيئة.
  .... (  إني معلمك من كمال اإليمان ) يا غالم

 العقيدة

 تعالى اهلل ووحدانية الكون يشهد بوجود 
 مجتمع أثر اإليمان في حياة الفرد وال

  تعالى أدب المؤمن مع اهلل

 الفقه

 في اإلسالمالعبادة 
 المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة 

 من آليات التكافل المالي 
 رعاية الطفولة في اإلسالم 

 اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك. 

 أصول الفقه
 مصادر التلقي ) القرآن والسنة( 

 روط التكليف وشالتكليفي الحكم 

 األخالق والسلوك

 العلم وأخالقياته
 الصحة نعمة إلهية

 أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة 
 السلوكات الصحية للمسلم 

 دين الجمال اإلسالم
 العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع 

 اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر
 والمجتمع  االستعفاف وأثره على حياة الفرد

 الفكر والثقافة

 اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل 
 قيمة العمل في اإلسالم 

 اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي
 خصائص الشريعة اإلسالمية 

 إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية 
 التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي

 السرية النبوية

 ..( وأهميته النبوية )علم السيرة مقدمة في السيرة
 في المدينة المنورة.مجتمع ال النبيتحليل الوثيقة التي نظم  بها 

  في بيته  الرسول
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 تقسيم وحدات المحاور إلى مجاالت
 اجملال الوحدات احملاور

 (. 13 - 11الحجرات: سورة  ) الكريم  القرآن أخالقمن  قرآنال

 من هدي القرآن الكريم
 (.99إلى  95األنعام: من سورة )دالئل القدرة  القرآن
 (. 152و  151األنعام: سورة الوصايا العشر ) القرآن
 (.77إلى  63الفرقان: منسورة صفات عباد الرحمن ) القرآن

أهمية الكسب حديثال  )إن اهلل طيب ... ( الحالل  ْ 

 من هدي السنة النبوية

 

 ) إن اهلل كتب الحسنات ( قدرته تعالى سعة فضل اهلل و عدله و الحديث
 ال يدخل الجنة..( النهي عن التكبر  ) الحديث
 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين  الحديث
 ) مثل الجليس الصالح ( الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. الحديث
  .... (  علمكأإني  من كمال اإليمان ) يا غالم الحديث

 تعالى اهلل ووحدانية الكون يشهد بوجود  عقيدةلا

 لقيم اإليمانية والتعبديةا

 أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع  عقيدةال
  تعالى أدب المؤمن مع اهلل عقيدةال
 في اإلسالمالعبادة  فقهال

 الحكم الشرعي وشروط التكليف  أصول الفقه
 اء األسرة المودة والسكينة ودورها في بن فقهال

 ةواألسري ةاالجتماعيالقيم 

 العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع  األخالق والسلوك
 اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر األخالق والسلوك

 رعاية اإلسالم  فقه
 في بيته الرسول  السيرة 

 اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل  فكر وثقافة

 ةوالعقلي ةالفكريالقيم 

 العلم وأخالقياته  األخالق والسلوك
 مصادر التلقي ) القرآن والسنة(  أصول الفقه

 خصائص الشريعة اإلسالمية  ثقافةالفكر و الْ  
 إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية  ثقافةالفكر و ال
 قيمة العمل في اإلسالم  ثقافةالفكر و ال

 م يدعو إلى ترشيد االستهالك. اإلسال فقهال ةوالمالي ةاالقتصاديالقيم 
 من آليات التكافل المالي  فقهال

 التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب شرعي ثقافةالفكر و ال
 ةوالتواصلي ةاإلعالميالقيم 

 اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي ثقافةالفكر و ال
 القيم الفنية والجمالية الجمال في اإلسالم األخالق والسلوك

 الصحة نعمة إلهية خالق والسلوكاأل
 ةوالبيئي ةالصحيالقيم 

 أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة  األخالق والسلوك
 ات الصحية للمسلم السلوك األخالق والسلوك
 االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع  األخالق والسلوك

 مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة ..( السيرة
   في المدينة المنورة.مجتمع ال تحليل الوثيقة التي نظم بها   السيرة في السيرة النبوية اتدراس
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 / مضامين منهاج السنة األولى ثانوي 5

 المجال : من هدي القرآن الكريم. 

 ذ ا ضهةحةاووو. اا درا دلس امهياور اآل وا امل ررا امهياورا ب،ة،و  اااة ةف دلس ةذويةاو  ااا الكفاءة المرحلية :
المحتوى المعرفي 

 للوحدة
 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة

 القرآن.أخالق من 
إا  11اآل وا ة  

ة  مةرا  13
 ااعراا.

اا ةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةس امةةةةةةةةهياور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهياورا 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،ة،و  اجتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ 
ائ ةةةةةةةةةاق ااةةةةةةةةةةةئا ااةةةةةةةةة  

 ح را ةناو اآل وا.

مةةه وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا ضوأ
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  دلةس حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا رويوةا  هذةرف املةهذل  

 دلس ةداةأا اآل وا اةذويةاو. 
حبةةةار ةر ةةح  هةبةةا املةةهذل  إا ائ ةةاق 

 اا  ي ح دلةاو اآل وا. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.
 ي ا ةذىن اآل وا. 

ئ ةةةةةةةةةا ااأبةةةةةةةةاا ضةةةةةةةةا املةةةةةةةةةل ا. احهنةةةةةةةةوا ا
ااةةةةهر ا ااال ةةةح اااهنةةةوضح ضوئا ةةةوا ااايةةة  ااةةةةةئ 

 اااهعةة ااابة ا. 
 ااهذورف ضا االذةا. 
  مو  ااه وبا ااه ةى. 

 دالئل القدرة
ائيذو : ة  مةرا ) 

 (.99إا  95

اا ةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةس امةةةةةةةةهياور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهياورا 
بةةةةة،ة،و  اةذروةةةةةا يدةةةةةةا 

إا  اا ةةةةةةةةةةةةةةةر ن املةةةةةةةةةةةةةةةةل ا
 إد و  ااذ ا.

ضوأمةةه وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا 
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  دلةس حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا رويوةا  هذةرف املةهذل  

 دلس ةداةأا اآل وا اةذويةاو.
ةة   ةةا  ي ةةول حتلةلةة   هةبةةا املةةهذل  

 إا إريوياا اآل وا. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.

 ذىن اآل وا.ي ا ة
 ا   وا  ااعةن. 

 ااعةن ةةهر اإليةون. 
 اا ر ن ىل  دلس إد و  ااذ ا. 
 إد و  ااذ ا  ةبا إا اأةون. 

صفات عباد 
 الرحمن.

 63اآل وا ة  ) 
.  ة  مةرا 77إا 

 (اا ر ون

اا ةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةس امةةةةةةةةهياور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهياورا 
بةةةةةةةةةةةةةةةةة،ة،و  اااه،لةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ض  وا د وي اارمح .

افا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا ضوأمةةه وع إا  ةةر 
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  دلةس حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا رويوةا  هذةرف املةهذل  

 دلس ةداةأا اآل وا اةذويةاو.
ضن ةةةةةةةةةةول حتلةلةةةةةةةةةة   هةبةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةهذل  إا 
 ب وا د وي اارمح  ب اا ر ن ااعرو. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.
 ي ا ةذىن اآل وا.

اةةداا  دلةةس ااذ ةةويا. اأمةةهذوذا ضةةو  ااهةابةةك. ا
ةةةةةة  اانةةةةةور. اأدهةةةةةدا  ب اأي ةةةةةوق. ااهةحةةةةةةد. 
احهنةةةةوا ااع ةةةةوقر. ااهةضةةةةا. اا.وةةةةك دةةةة  االبةةةةة. 

 نذية    وا ا . االعةف إا ا  نذوا. 
 ححاف د وي اارمح .

 الوصايا العشر.
 152- 151اآل هون 

 ة  مةرا ائيذو 

اا ةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةس امةةةةةةةةهياور 
را اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهياو

ب،ة،و  ان  ة  ااةبو و 
 ا  حوفا بو اآل وا.

ضوأمةةه وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا 
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  دلةس حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا رويوةا  هذةرف املةهذل  

 دلس ةداةأا اآل وا اةذويةاو.
ضن ةةةةةةةةةةول حتلةلةةةةةةةةةة   هةبةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةهذل  إا 

 ةض ةن ااةبو و ااذلر. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.
 ي ا ةذىن اآل وا.

احهنةةةةةةةةوا االةةةةةةةةرك. اأحةةةةةةةةةون إا ااةااةةةةةةةةد  . 
ردو ةةةةةةا ائضنةةةةةةوف. احهنةةةةةةوا اا ةةةةةةةاحش اايةةةةةةوررا 
ااا وونةةةةا. احهنةةةةوا  هةةةةا ااةةةةن ة. ح ةةةةظ ةةةةةو  
ااةهة . ااذد  ب اا ة  اااعةا ااملةحان. ااةوةوف 
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 ضواذاد. 

 المجال : من هدي السنة النبوية. 
 اا درا دلس امهياور ائحوي   اان ة ا االر  ا امل ررا امهياورا ب،ة،و  اااة ةف دلس ةذويةاو  اااذ ا  هةحةاووو.  الكفاءة المرحلية :

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة
 أهمية الكسب الحالل

: اَل َرَسنوَل اللهننهي قَناَل: قَنن َعنن  َأبيني َهَري ننَرَة 
 َأيُّهَننا النهنناَس إينه اللهننَه َطي ننْب اَل َيق َبننَل إياله َطي ب نننا

َسننلييَن  نييَن بيَمننا َأَمننَر بيننهي ال َمر  مي َوا ينه اللهننَه َأَمننَر ال َمننؤ 
َملَنوا  نن  الطهي َبناتي َواع  َفَقاَل َيا َأيَُّها الرَُّسَل َكلَنوا مي

ا إين ننني بيَمنننا  َملَنننوَن َعلينننيْم َوقَننناَل َينننا َأيُّهَنننا َصننناليح  َتع 
نننن  َطي َبننناتي َمنننا َرَ ق َنننناَكم  ثَنننمه  يَن آَمَننننوا َكلَنننوا مي الهنننني
َبنننَر َيَمننندُّ  نننَعَث َأغ  نننَفَر َأش  ينننَل السه َنَكنننَر الرهَجنننَل َيطي
َيَدي هي إيَلى السهَماءي َيا َرب  َيا َرب  َوَمط َعَمَه َحنَراْم 

ننننَرَبَه َحننننَراْم وَ  َا بيننننال َحَرامي َوَمش  َمل َبَسننننَه َحننننَراْم َوَغننننني
َتَجاَب ليَنليكَ   . رواه مسلم.َفَأنهى َيس 

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
اسنتظهارا صنحيحاو وتحنرا الطيننب 

 من الر ق.

 بحوار مفتوح يتم التعرف على معنى الحديث. 
يتننرك للتالمينننن الحرينننة فننني تحديننند األلفننناظ الصنننعبة 

 التي ال يفهمونها. 
وار مركنننن  يتوصننننل المننننتعلم إلننننى مجمننننل فوائنننند بحنننن

الحنننديثو كمنننا يتوصنننل إلنننى إدراك التنننرابط الوثينننق 
بنننين طينننب المطعنننم والملنننبس واسنننتجابة اهلل تعنننالى 

 للدعاء.

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

 التعريف بالصحابي راوا الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.

 إن اهلل طيب. 
 عمال إال الطيبة. ال يقبل اهلل تعالى من األ

تطيينننننب المطعنننننم والملنننننبس شنننننرط قبنننننول 
 الدعاء.

  سعة فضل اهلل و عدله و قدرته تعالى
ويا  َعنن  النهبيني   َعنن  اب نني َعبهناس   فييَمنا َيننر 

قَنناَل إينه اللهننَه َكتَننَب َعننن  َرب ننهي َعنن ه َوَجننله قَنناَل: 
نننني َئاتي ثَننننمه َبننننيهَن َنلينننن َك َفَمننننن  َهننننمه ال َحَسننننَناتي َوالسه

ن ننَدَه َحَسننَنة   َمل هَننا َكَتَبهَننا اللهننَه لَننَه عي بيَحَسننَنة  َفلَننم  َيع 
َلهَننا َكَتَبهَننا اللهننَه لَننَه  لَننة  فَنن ين  َهننَو َهننمه بيهَننا َفَعمي َكامي
نننع ف   اَئنننةي ضي نننَر َحَسنننَنات  إيلَنننى َسنننب عي مي ن نننَدَه َعش  عي

َعاف  َكثييَرة  َوَمن  َهمه بيَسني   َمل هَنا إيَلى َأض  َئة  َفلَنم  َيع 
لَننة  فَنن ين  َهننَو َهننمه  ن ننَدَه َحَسننَنة  َكامي َكَتَبهَننا اللهننَه لَننَه عي

ننَدة   َلهَننا َكَتَبهَننا اللهننَه لَننَه َسنني َئة  َواحي . رواه بيهَننا َفَعمي
  البخارا.

اا ةةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةةس امةةةةةةةةةةةهياور 
ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهياورا 
بةةةةةةةةة،ة،و  اةذروةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةذا 
وضةةةةةةةةةا ا  نذةةةةةةةةةوا ارمحهةةةةةةةةةي 

 ضذ وي .

ةار ة هةةةةةا  ةةةةه  ااهذةةةةرف دلةةةةس ةذةةةةىن حبةةةة
 ااد  . 

 ةة.ك الهاةةةة  اار ةةا ب حتد ةةد ائا ةةو  
 اا ذ ا اا  أ   ا ة و. 

ة   ا  ةنو لا رويوا  هةبةا املةهذل  
إا اابو ا ة  ااد   االر    ا ذرف 

 ةدى مذا وضا ا  نذوا.

 ي  ااد  . 
 يرا ائا و  اا ذ ا.

ااهذر ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ضوا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة،و  راا  
   . ااد

 االرا اأمجويل ال،د  .
 ا  نذوا اامك اا ضا. 
 أ  يل  ا  نذوا د وي .

 النهي عن التكبر
َخَل قَنناَل:  َعننن  َعب نندي اللهننهي َعننن  النهبينني   اَل َينند 

نن  كيب نر   ث قَناَل َنرهة  مي . ال َجنهَة َمن  َكاَن فيي َقل بينهي مي
 رواه مسلم.

 

يثين القنننننندرة علننننننى اسننننننتظهار الحنننننند
وتجنننننب خلننننق اسننننتظهارا صننننحيحاو 
 الكبر بكل مظاهره.

 بحوار مفتوح يتم التعرف على معنى الحديث. 
يتننرك للتالمينننن الحرينننة فننني تحديننند األلفننناظ الصنننعبة 

 التي ال يفهمونها. 
بحنوار مركنن  يتوصننل المننتعلم إلننى مثنن   الحننديثو 

 . ويقف على مظاهر الكبر في المجتمع

 نص الحديث. 
 صعبة.شرح األلفاظ ال

 التعريف بالصحابي راوا الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.

 .  مظاهر الكبر
 ج اء المتكبرين. 

 وحدة الشعور بين المؤمنين
نننير   َمننناني ب نننني َبشي قَننناَل: قَننناَل َرَسنننوَل  َعنننن  النُّع 

هيم   :اللههي  م  َوَتَراَحمي نييَن فيي َتَواد هي مي َمَثَل ال َمؤ 
ننْو َوَتَعنناَطفيهيم  مَ  ن ننَه َعض  ننَتَكى مي ثَننَل ال َجَسنندي إيَنا اش 

ننننى ننننَهري َوال َحمه . تَنننَداَعى لَننننَه َسننننائيَر ال َجَسنننندي بيالسه
 رواه مسلم.

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
اسننننتظهارا صننننحيحاو وتجسننننيد مبنننندأ 

 التكافل مع الثير.

 بحوار مفتوح يتم التعرف على معنى الحديث. 
األلفننناظ الصنننعبة  يتننرك للتالمينننن الحرينننة فننني تحديننند

 التي ال يفهمونها.
بمناقشننننة مركنننن ة يتوصننننل المننننتعلم إلننننى الثايننننة مننننن 
الحديثو ويعنرف منا ينبثني أن تكنون العالقنة علينه 

 بين المؤمنينو وثمار نلك. 

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

 التعريف بالصحابي راوا الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.
 . التواد والتراحم والتعاطف

المؤمنننننننننننون يح نننننننننننون لحنننننننننن ن بعضننننننننننهم 
 ويفرحون لفرحهم. 

 الصحبة الصالحة والصحبة السيئة
: َقاَل: َقاَل َرَسنوَل اللهنهي  عن َأبيي َموَسى 

 اليحي  . رواه البخارا.َمَثَل ال َجلييسي الصه

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
اسنننننتظهارا صنننننحيحاو ومعرفنننننة أثنننننر 

 الصحبة في حياة اإلنسان.

 ر مفتوح يتم التعرف على معنى الحديث. بحوا
يتننرك للتالمينننن الحرينننة فننني تحديننند األلفننناظ الصنننعبة 

 التي ال يفهمونها. 
بمناقشنننننة مركننننن ة يتوصننننننل المنننننتعلم إلنننننى إرشننننننادات 

 الحديثو ويدرك خطورة الصحبة. 

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

 التعريف بالصحابي راوا الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.

 الصاحب الصالح وفضله. 
 الصاحب السيئ وخطره. 

 من كمال اإليمان
َعننن  اب ننني َعبهنناس  قَنناَل َكن ننَت َخل ننَف َرَسننولي اللهننهي 

 :م ا َفَقاَل َيا َغاَلَم إين ني َأَعل َمنَك َكليَمنات  : َيو 
َه َتَجاَهنننَك  نند  فَننظ  اللهننَه َتجي َفظ ننَك اح  فَننظ  اللهننَه َيح  اح 

ن  إيَنا َسنننَأل َت فَ  ننننَتعي ننننَتَعن َت َفاس  ننننَأل  اللهنننَه َوا يَنا اس  اس 
َتَمَعنننت  َعلَننننى َأن   ننننَة لَنننو  اج  َمه لَنننم  َأنه األ  بياللهنننهي َواع 
ء  قَنند  َكَتَبننَه  ء  لَننم  َين َفَعننوَك إياله بيَشنني  َين َفَعننوَك بيَشنني 
ء   وَك بيَشني  َتَمَعوا َعَلى َأن  َيَضنرُّ اللهَه َلَك َوَلو  اج 

ء  قَنننند  َكَتَبننننَه اللهننننَه َعَلي ننننَك لَننننم  َيَضننننرُّ  وَك إياله بيَشنننني 
ننننننننننَحفَ  َق نننننننننناَلَم َوَجفهننننننننننت  الصُّ . رواه َرفيَعننننننننننت  األ 

 الترمنا.

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
استظهارا صحيحاو واستشعار معية 

 اهللو واللجوء إليه عند الحاجة.

 بحوار مفتوح يتم التعرف على معنى الحديث. 
ينننة فننني تحديننند األلفننناظ الصنننعبة يتننرك للتالمينننن الحر 
 التي ال يفهمونها. 

بنقاش تحليلي يتوصل المتعلمين إلى فهم مضمون 
الحنننديثو ويننندركون سنننر العالقنننة بنننين العبننند وربنننهو 

 وما ينبثي أن تكون عليه. 

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

 التعريف بالصحابي راوا الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.

 يحفظه في نفسه. يحفظ اهلل من 
 اهلل هو مالن المؤمنين. 

 الخير كله بيد اهلل. 
 ال يضر الخلق إال بما كتبه اهلل.
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 القيم اإليمانية والتعبديةالمجال : 

 اا درا دلس نذح ح اا لا ضو  نذوا ة   ا  ذ ر ةيورر  درا ا  ب ااعةن  ااورما ااذ ويا د   نودا.  الكفاءة المرحلية :
 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة ى المعرفي للوحدةالمحتو 

الكون يشهد بوجود 
 .تعالى  هللوحدانية و 

 

اا ةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةس نةظةةةةةةةةةةة  
ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدأقا ااعةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
اامةةةةهدأ   دلةةةةس احةةةةةي 

 ا  نذوا. 

دل ةةةةةةةا  ا وةةةةةةا  حبةةةةةةةار رةةةةةةويف اض ةنلةةةةةةا
 نذةةةةوا  هةبةةةا املةةةةهذل  إا  ن احةةةةي ا 

 ن ااذلةةةةةةة   ةبةةةةةةةا إا ا  ح ة ةةةةةةةا ثوضهةةةةةةةا.
دلةةةةس ض ةةةةان    ةةةةو   ةةةة اأةةةةةون ضةةةةو .  

إا  ن  ا هةبةةةةةةةةةةةا حعةةةةةةةةةةة  املل،ةةةةةةةةةةةد  .
اا ةةةةةر ن ااعةةةةةرو  ةةةةةد اده ةةةةةد دلةةةةةس ياةةةةةةا 

 اأن ون أث وا احةي ا  نذوا. 

 احةي ا . 
 احدايةا ا  

 ااذل  ور   إا اأةون. 
   ةا  ااذل وف ب احةي ا .

احةةةةةةةةةي ا  اااةةةةةةةةري  يةةةةةةةة اوا ةنعةةةةةةةةر 
 دلةاو.

 ياةا اأن ون دلس احةي ا .
 ااهنةة  ب ااعةن ياةا احدايةا ا  نذوا 

أثر اإليمان في حياة 
 الفرد والمجتمع.

 

  ثةةةةةةوراا ةةةةةةدرا دلةةةةةةس ثنةةةةةةا 
 اأةون ب ااةوا. 

ضوأمةةةه وع  ا ض ةةةرافا اآل ةةةوا اائحوي ةةة  
اان ة ةةا املهذل ةةا ضوأةةةون  هةبةةا املةةهذل  إا 

ب حةوا  ا ثر   اةحا و  روا حمهةى اأةونةذ
 .اا ري اااله ك

 اأةون. 
  ثر اأةون ب حةوا اا ري. 
  ثر اأةون ب حةوا االه ك. 

 أدب المؤمن مع اهلل.
 

اا ةةدرا دلةةس ن ة ةةا اا ةةلا 
ضةةةةةةو  نذةةةةةةوا ةةةةةةة   ةةةةةةا  

ةيةةةةةةورر ةذةنةةةةةةا ب ةذروةةةةةةا 
 ااه يا. 

حبةةار اي ةةول رةويف  هةبةةا املةةهذل  إا 
يا ةةةةةةك ا  ااابو ةةةةةا هةةةةة ذروةةةةةا بةةةةةرارا ااة

  اةيورر . ةني. 

 ااه يا ةك ا . 
 وضوقا ااه يا ةك ا . 

 ةك ا .  ن يا اارمة  
 ةيورر ااه يا ةك ا . 

 ااهع ا د  اا ة .

 .في اإلسالم العبادة
 

ةذروةةةةةةةةةةةا املذةةةةةةةةةةةىن ااةامةةةةةةةةةةةك 
الذ ةةةةةويا  ااابو ةةةةةا ةناةةةةةو   
ااا ةةةةةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةةةةةس ثةةةةةةةةةةةةةةةةح 
و يةةةةةةةةةذوقررو ااعةةةةةةةةةربى اةةةةةةةةةة
 نن ةى دلةي ة   مرار.

حبةةةةار رةةةويف  هةبةةةا املةةةهذل  إا ةذروةةةا 
ةا ا اأيةون ائاا ب ااةحةي ر   ن 

. ااابو ةةةةةةةةةةا ةناةةةةةةةةةةةو .وأوةةةةةةةةةةويا  ااذ ةةةةةةةةةةويا.
  ايذوقررو ااعربى ااابو ا ة  نلر ذاو. 

 ااذ ويا. 
 اابو ا ة  ااذ ويا. 
 االذوقر ااعربى. 
 اا اا. ااح وا. 
 اا ة . اا . 

يفي وشروط الحكم التكل
 التكليف.
 

اا ةةةةةدرا دلةةةةةس ثةةةةةةةح  يةةةةةةاع 
ااعةةةة  االةةةةرد   اةذروةةةةا 
اابو ةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةة  ااهعلةةةةةةةةةةةة  

 ايراوي.

ا ةنلةةةةةةةةةا و اةةةةةةةةةةا ااا ذةةةةةةةةةةا  حبةةةةةةةةةةار ةر ةةةةةةةةةح
 هةبةةةةةةةا املةةةةةةةهذل  إا  اي ةةةةةةةةص يةةةةةةةردةا

ةذروةةةةةا ةذةةةةةىن ااعةةةةة  االةةةةةرد  اااعةةةةة  
ا يةادةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي. ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراوي  ااهعلة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .

  ااهعلة . ادةاربي.ااابو ا ة 

 ااع  االرد . 
 ااع  ااهعلة  . 

 ااهعلة . 
 اابو ا ة  ااهعلة .
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 ةواألسري ةاالجتماعي المجال : القيم
 اا درا دلس ثنا اا ة  اأماةةا املةحاا الةلةك يا ا امةب ائمر  ااأحه ود .   الكفاءة المرحلية :

 مية المستهدفة للبناءالعناصر المفاهي النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة

المودة والسكينة 
ودورها في بناء 

 األسرة.
 

ةذروةةةةةةا  دمةةةةةةةا ائمةةةةةةرا 
ب اأمةةةةةةةةا  اائمةةةةةةةةة 
ااةة  ن ةةة  دلةاةةو ة وريةةا 
ملةةةةةةةةةةةو  ويةةةةةةةةةةةح دلةةةةةةةةةةةةي ب 
ا ورلةةةةةةةةةةةا اااضةةةةةةةةةةةوراا 

 اا دةا املههل ا.

 ةةة   ةةا  مةةري ضذةة  اان ةةةص ااهورخيةةةا
املهذل ةةةا ضوئمةةةرا  هةبةةةا املةةةهذل   ااالةةةردةا
ا حواةةةةةا ائمةةةةةرا ب ا ورلةةةةةةا اب إا ةذروةةةةة

 ضذ  ااضوراا اا دةا. 
 ب اأمةةةا  ا  وق ةةةاو اااذا ةةةا وةاةةةةو.ا 
 .وقاويار ة  د املةيا اااةعةنا ب ضنا 

 ااذا ا ائمر ا ب ا ورلةا. 
 ااذا ا ائمر ا ب ااضوراا اا دةا. 

 ااذا ا ائمر ا ب اأما . 
 ضنوف ائمرا ااموويا دلةاو,

 يا اااةعةنا. املة 

العمل التطوعي وأثره 
 في خدمة المجتمع.

 

اا درا دلس امل ويرا إا 
ااذ ا ااه ةد  اا   

 خيد  االه ك.

ضوأمةةه وع  ا ض ةةرافا اآل ةةوا ا حبةةةار ةر ةةح 
اائحوي ةة  اان ة ةةا ااةة  نةةن  دلةةس وضةةا 
ضذةةة  ااةاح ةةةوا ااع وقةةةةا  هةبةةةا املةةةهذل  

 إيراكا  إا ةذروةةةا ةذةةةىن ااذ ةةةا ااه ةةةةد .
 وضا اثةاا ااذ ا ااه ةد . 

 ااذ ا ااه ةد . 
 ااةاحغ ااع وق . 

 يوأا ااذ ا ااه ةد  ب االه ك.
 وضا ااذ ا 

يار ااذ ةةةا ااه ةةةةد  ب  دةةةةا اا ةةةري 
 اااله ك. ااه ةد . 

اآلفات خطر 
والمفاسد 
 االجتماعية.
 

اا درا دلس جتنغ 
اآلووا اامل ومد 

اأحه ودةا ة   ا  
ة  ةذروا    وررو ا 
 حوربو اأما .

ضوأمةةةه وع  ا ض ةةةرافا اآل ةةةوا اائحوي ةةة  
اان ة ةةا ااةة  نةةن  حمورضةةا اآلوةةوا اامل ومةةد 
اأحه ودةةةةةةةةةةةا  هةبةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةهذل  إا إيراك 
حةةةةةةرص اأمةةةةةةا  دلةةةةةةس بةةةةةةاا اواةةةةةةورا 

اآلوةةةوا اامل ومةةةد ا ةةةة  حةةةورا االه ةةةك. 
 ذان.  ة  ااابو ا.اأحه ودةا

 ييرا اأما  إا االه ك. 
اامل ومةةةةةةةةةةةةةةةةد اأحه ودةةةةةةةةةةةةةةةةةا اآلوةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
 ا   وررو.

حمورضةةةةةةةا اأمةةةةةةةا  ا وةةةةةةةوا اامل ومةةةةةةةةد 
 اأحه ودةا. 

رعاية الطفولة في 
 اإلسالم

اا ةةةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةةةس ثةةةةةةةةةةةةةةح 
ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةق اا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب 

 اأما .

ضه،لةةةةةةةةةةا اان ةةةةةةةةةةص اا ر يةةةةةةةةةةا اااد نةةةةةةةةةةا 
ااا  اةةةا  هةبةةا املةةهذل  إا ةذروةةا ح ةةةق 

يةوأا نرضةةا اا  ةا ا اا  ا ب اأمةا . 
 . اب اأم

 اا  ةاا. 
 ح ةق اا  ا. 

 يوأا نرضةا اا  ا. 
 ااذ ا. ا ة . اان ة.

 في بيته. الرسول 
 

اا ةدرا دلةس ثةةةح ضذة  
 مةةة وا امةةةه رار اا ةةةةح 
اامةةةةه رار . ةةةةة   ةةةةا  
 اأ هداف بد  اانةيب 

 ب ضةهي. 

ب ضةهةةةةةي  ضةةةةةوأواع دلةةةةةس حةةةةةةوا اانةةةةةيب 
 هةبةةا املةةهذل  إا ةذروةةا  ةةة   ةةون اانةةيب  

 .دةاةا امه رار ائمرا ا   ذوةا  زااحي
 اامه راررو.  

 ب ضةهي.  رد  اانيب 
  م وا امه رار اا ةح اامه رار .
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 ةوالعقلي ةالفكري : القيم لمجالا
ـــة : اا ةةةدرا دلةةةس ثةةةةةح   ةةةوق  االةةةر ذا اأمةةةاةةا ةةةة   ةةةا  ةذروةةةا ةعويةةةا ااذلةةة  اااذ ةةةا ب  الكفـــاءة المرحلي

 اأما . 
 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة عرفي للوحدةالمحتوى الم

اإلسالم يدعو إلى 
 إعمال العقل.
 

اا ةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةس ااه عةةةةةةةةةةةا 
ااةةةةلة  ةةةة   ةةةا  ةذروةةةا 
 ةعويا ااذ ا ب اا ر ن. 

ا ةةةةرافا   ةةةة  ااةةةةةوض ا ا ةةةةة   ةةةةا   ةنلةةةةا اا ذةةةةةا 
 هةبا  ااذل ةا اائيروا اان ةص اا ر يةا ذاا اا لا

إيراك  ن ا املةةةةةةهذل  إا ةذروةةةةةةا ديةةةةةة  يذ ةةةةةةا ااذ ةةةةةةا. 
مةة غ بةةاهل  رةة  دةةد  إد ةةو  د ةةةهل  ااده ةةوير  

 ن اأمةةا   ةحةةي إا إد ةةو  ا دلةةس ااه لةةةد ائد ةةس. 
 ااذ ا. 

 يذ ا ااذ ا. 
ان ةةةوع ائمةةةاف ةةةة  غةةةا إد ةةةو  

 ااذ ا م غ ااضا . 
 احةا إد و  ااذ ا. 
 مثور إد و  ااذ ا.

ص الشريعة خصائ
 اإلسالمية.
 

اا ةةةةةةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةةةةةةس ثةةةةةةةةةةةةةةةةةح 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق  االةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ذا 
اأمةةاةةا  اةذروةةا اابو ةةا 

 ة  ااهلر ك.

ةة   ةا  ائةنلةا ااةا ذةةا ااان ةةص ا حبةار رةويف 
 هةبةةةا املةةةهذل  إا ةذروةةةا  اائةنلةةةا اا  اةةةةا االةةةردةا

حتد ةةد ضذةة  ا اابو ةةا ةة  ااهلةةر ك. ا ة اةة  االةةر ذا. 
   وق  االر ذا اأماةةا.

 الر ذا. ا
 اابو ا ة  ااهلر ك

   وق  االر ذا. 
 اارضويةا. ااةم ةا. 

 ااذوملةا. ااةةر اروك اارج.

مصادر التلقي: 
 القرآن والسنة.

 

اا ةةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةةس نذر ةةةةةةةةةةة  
امل ةةةةةةةةةةةةةدر   ائمومةةةةةةةةةةةةةةا 
الهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ك ب ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   

  اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة 
  ةعويها و ب اأما .

وير حبةار رويف اضنوف  هةبا املهذل  إا حتد د ة ة
 ااهل   ب اأما  اوو اا ر ن اااةنا اان ة ا. 

مةةةةةري ااة ةةةةةوقك ااهورخيةةةةةةا ا ةةةةةة   ةةةةةا  ي ةةةةةول حتلةلةةةةة  
ائةنلا ة  ااد   ا هغ اا  ي  هةبةا املةهذل  إا ا 

ةذروةا يةحا  انةدا   ا ضةةون   ةوق  اا ةر ن ااعةرو. 
ةذروةةةةةا   ةةةةةةو  ااةةةةةةنا اةنحاهاةةةةةو ةةةةةة  ا اا ةةةةةر ن ااعرو.
  اا ر ن ااعرو.

 اا ر ن. 
اخل ةةةةةةةةةةةةوق  اااعةةةةةةةةةةةةةا ااانةةةةةةةةةةةةحا  

 اااهدا   ااملع  ااملدين.
 ااةنا. 

 ااعةا اائ ةو  ااملنحاا.
مجلا ائحعو  اا  حوف بو اا ر ن 

 اااةنا. 
مجلةا ائحعةةو  ااةة   ض لاةةو اا ةةر ن 

 اااةنا.

 العلم وأخالقياته.
 

اا ةةةدرا دلةةةس اأحهاةةةوي ب 
حت ةةةةا ااذلةةة  ةةةة   ةةةا  
ةذروةةةةةةةةةةةةا ةعويةةةةةةةةةةةةا ااذلةةةةةةةةةةةة  

 ب اأما .اااذل وف 

ةةة   ةةةا  حتلةةةةا اان ةةةص االةةةردةا  هةبةةةا املةةةهذل  إا 
 إيراك  ن ولغ ااذل  ااحغ دلةي احةضو يردةو. 

ة   ا  ي ول حتلةل  ادرض  ةنلا اا ذةةا  هةبةا 
 املهذل  إا حتد د   ا ةوا ااذل .

 احةا ولغ ااذل . 
 ةنحاا ااذل وف. 

   ا ةوا ااذل . 

إسهام المسلمين في 
 العالمية. الحضارة

 

اأوةةاع دلةةس إمةةاوةوا 
املةةةةةةةةةةةةةةل ا ب ااضةةةةةةةةةةةةةورا 
ااذوملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ااأدهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاز 
ضوأيه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةوف إا ائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 اأماةةا. 

دةةةةرض نةةةةراح  اذل ةةةةوف ا ةةةةة   ةةةةا  ائةنلةةةةا ااذل ةةةةةا 
 املةل ا  هةبا املهذل  إا حتد د  يةاع ااذلة . 

 إماوةوا املةل ا ب ااضورا ااذوملةا. دلس ا    

   ةو  ااذلة . 
إمةةةةةةةةةةاوةوا املةةةةةةةةةةةل ا ب يةةةةةةةةةةو 

 ااذلة . 
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 ةوالمالي ةاالقتصاديالمجال : القيم  

اا ةدرا دلةةس جتةةةةد رةةد  اأمةةا  ب نريةةد اأمةةهااك  اااة ةةةف دلةةس ااةظة ةةا اأحه ودةةةا  الكفــاءة المرحليــة :
 ال و  ب اأما . 

 ر المفاهيمية المستهدفة للبناءالعناص النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة

قيمة العمل في 
 اإلسالم.
 

ن ةةةةةةد ر ااذ ةةةةةةا ةةةةةةة  حةةةةةةة   
 ةيةةةةةةةةةةةةةي د ةةةةةةةةةةةةةويا ابةةةةةةةةةةةةةرارا 
حضةةةةةةور ا  اةذروةةةةةةا ة ومةةةةةةد 
اا  واةةةةةةةةةةا  ا ةةةةةةةةةةة  حوربةةةةةةةةةةو 

 اأما .

ضذةرض بةةر  ا  يةروا دل ةةا  هةبةا ا حبةار رويف 
 احوأني. املهذل  إا ةذروا ح ة ا ااذ ا.

ااةةة  نةةةن  دلةةةس  ضه،لةةةا اآل ةةةوا اائحوي ةةة  اان ة ةةةا
اا  واةةةةةةةا  هةبةةةةةةةا املةةةةةةةهذل  إا  ن اأمةةةةةةةا  ىلوربةةةةةةةو. 

 . منوذج ااذ ا. ا ذرف ضذ 

 ااذ ا ب اأما . 
ااذ ةةةةةةةةةةةةا اا عةةةةةةةةةةةةر  اااذ ةةةةةةةةةةةةا 

 اا دين.
 اا  واا. 

 حمورضا اأما  ال  واا.
 ااذوةا ب اا ر ن اااةنا. 

اإلسالم يدعو إلى 
 ترشيد االستهالك

 

اا ةةةةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةةةةس احهنةةةةةةةةةةةةةوا 
ا ااريةةةدا ب ااةةةلة ةوا غةة

اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهااك  اااهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحا  
 اأدهدا .

ضه،لةا اان ةص االردةا املهذل ا ض.يةد اأمهااك 
 هةبا املهذل  إا إيراك  ن اأما   ددة إا نريةد 

 اأمهااك.
ضذةةةةةرض  ةنلةةةةةا ةةةةةة  ااةا ةةةةةك  هةبةةةةةا املةةةةةهذل  إا بةةةةةةر 

 نريةد اأمهااك.
ضذةةةةةرض بةةةةةةر ا وةةةةةا  خل ةةةةةر دةةةةةد  نريةةةةةةد اأمةةةةةهااك 

 با املهذل  إا ةذروا اابو ا ة  نريةد اأمهااك. هة 

 اأدهدا . 
 نريةد اأمهااك. 

 ثةةةةر نريةةةةةد اأمةةةةهااك دلةةةةس 
 حةوا اا ري اااله ك.

من آليات التكافل 
 المالي في اإلسالم

 

اا درا دلةس اورمةا ااهعووةا 
ةةةةةةةة   ةةةةةةةا  ةذروةةةةةةةا ااةةةةةةةدار 
اأحه ةةةةةةةةةةةةةةةةود  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةو  ب 

 اأما .

اااد نةةةا ااا  اةةا  هةبةةا ضه،لةةا اان ةةةص اا ر يةةا 
 املهذل  إا ضذ   اةوا ااهعووا املويل. 

ضذرض بةر  ا  يروا اثوق ةا حةة  ةذويةوا امةراةا 
ااا  ةراف ااملهلةري   اائ هةو   هةبةا املةهذل  إا اابو ةةا 

 ة  ااهعووا املويل ب اأما . 

 ااهعووا املويل. 
ااح ةةةةةةةةةوا. اا ةةةةةةةةةد ا. ااة ةةةةةةةةة . 

  ا. ااذور ا. اا رض. اهلد
 وضا اثةاا ااهعووا املويل.

 ثةةر ااهعووةةا املةةويل دلةةس حةةةوا 
 اا ري اااله ك.
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 ةوالتواصلي ةاإلعالميالمجال : القيم 

 اا درا دلس اأن و  اأالو  ةك اآل ر  اااهذو ش ةذي ضةا . الكفاءة المرحلية :
 النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة

المفاهيمية  العناصر
 المستهدفة للبناء

التعارف والتواصل ضرورة 
 بشرية ومطلب شرعي.

 

اا ةةدرا دلةةس ااهةابةةا اأالةةو  
ةةةةةةةك اآل ةةةةةةر  اجتةةةةةةةةد يدةةةةةةةا 
اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  إا ااهذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورف  
 ااحهنوا  ا  م وا ااهنوور.

ضوأمةةةةةةةه وع إا اآل ةةةةةةةوا اائحوي ةةةةةةة  ااةةةةةةة  
نن  دلس ااهذورف اااهةابا  هةبا املهذل  

    ددة إاةا و.إا  ن اأما
مبنو لةةةةةةةا رويوةةةةةةةا  هةبةةةةةةةا املةةةةةةةهذل  إا إيراك 

  مة ا  ا ةوا ااهذورف اااهةابا.

 ااهذورف. 
 ااهةابا. 

مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور ااهذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورف 
 اااهةابا.

حمورضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
مل ةةةةةةةةةداا ااهذةةةةةةةةورف 

 اااهةابا. 

اإلسالم يدعو إلى التعايش 
 السلمي
 

اا ةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةس حت ةةةةةةةةة  ة ةةةةةةةةد  
ااهذةةةةةةةةةةةةةةةو ش ااةةةةةةةةةةةةةةةةل   ةةةةةةةةةةةةةةةةك 

 ةةةةةا  ةذروةةةةةا  اآل ةةةةر    ةةةةةة 
ضذةةةةةةةة   حعةةةةةةةةو  اأمةةةةةةةةا  ب 

 ااةل . 

ضوأمةةةةةةةه وع إا اآل ةةةةةةةوا اائحوي ةةةةةةة  ااةةةةةةة  
نةن  دلةةس ااهذةةو ش ااةةةل    هةبةةا املةةهذل  

 إا  ن اأما   ددة إاةي.
ضذةةةةةةةرض  ةنلةةةةةةةا اا ذةةةةةةةةا  هةبةةةةةةةا املةةةةةةةهذل  إا 

 ةذروا  مة ااهذو ش ااةل   ايوأني.
ضذةةةةةةرض  يةةةةةةروا اثوق ةةةةةةةا ال،ةةةةةةراا ااذوملةةةةةةةا 

 ااهذو ش ااةل  . ذل  إا برارا  هةبا امله

 ااهذو ش ااةل  . 
حمورضةةةا اأمةةةا  اعةةةا 
ةةةةةةةةةو خيةةةةةةةةا ضواهذةةةةةةةةو ش 

 ااةل  .
مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور ااهذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ش 

 ااةل  .
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 القيم الفنية والجمالية:  مجالال

 اا درا دلس نن ةا اا اق ا  ويل  اجتةةد ا  و  ب يو ةيورر ااةوا.  الكفاءة المرحلية :

 ةالمحتوى المعرفي للوحد
الكفاءة 

 المستهدفة
 النشاطات المقترحة

العناصر المفاهيمية 
 المستهدفة للبناء

 اإلسالم دين الجمال.
 

اا ةةةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةةةس 
اأدهنوف مبيورر 
ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ب 
يةةةو االةةةوأا  
اإيراك  ن 
اأمةةةةةةةا  ي ةةةةةةة  

 ا  و . 

 مبنو لا رويوا  هةبا املهذل  إا ةذروا ةذىن ا  و . 
  ةا املةهذل  إا ةذروةا يةوأا ر ا مسذةةا ض ةضذرض بةر  ا  يروا 

 ا  و . 
ضةةةوا رافا  ا ضوأمةةةه وع إا اآل ةةةوا اا ر يةةةةا ااةةة  نةةةن  دلةةةس ا  ةةةو  

  هةبا املهذل  إا ااة ةف دلس نن ةي اا ر ن ااعرو إا ا  و .
ضةري ائحوي   اان ة ا اا  نن  دلس ا  و  ضلو ةيورر   هةبا 

  جتةةد ااةلةك ا  ويل. املهذل  إا إيراك ةنا  اان ةا ب

 ح ة ا ا  و . 
ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ب 
اا  ةذةةةةا اااةةةةةةان 

 ااأيةون. 
 رةةةةةةةد  اانةةةةةةةيب 

ب اأدهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوف 
 ضو  و . 
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 ةوالبيئي ةالصحي : القيم المجال 

اا ةةةدرا دلةةةس اورمةةةا ااةةةةلة ةوا اا ةةة،ةا  ةةةة   ةةةا  ةذروةةةا ااهذةةةواة  اأمةةةاةةا ااةةة  نذةةةىن  الكفـــاءة المرحليـــة :
 اا ،ا ااا ةئا.  ضوا و  دلس

المحتوى المعرفي 
 للوحدة

الكفاءة 
 المستهدفة

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة

 الصحة نعمة إلهية.
 

ن ةةةةةد ر يذ ةةةةةا اا ةةةةة،ا  
اإيراك  ن اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

  ةحغ اأدهنوف بو.

ضذةةةرض بةةةةر  ا  يةةةروا اثوق ةةةةا  هةبةةةا املةةةهذل  
 إا  وةا اا ،ا ا يةاداو. 

أمةةةةه وع إا اآل ةةةةوا اائحوي ةةةة  ااةةةة  نةةةةن  ضو
دلةةةةس اأره ةةةةو  ضوا ةةةة،ا  هةبةةةةا املةةةةهذل  إا  ن 

  امليورر. ضلواأما   ددة إا اأدهنوف بو. 

 اا ،ا. 
 ب،ا ااذ ا. 
 ب،ا ا ة . 
 ب،ا اان ة. 

اأره ةةةةةةةةةةةو  ضوا ةةةةةةةةةةة،ا ااحةةةةةةةةةةةغ 
 يرد . 

أهمية التعاون في 
 الحفاظ على البيئة.

 

إيراك  ن اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
إا ااهذةةةةوان ةةةةة    ةةةةددة

 حةةةةةةةةةةا اا ةةةةةةةةةةو  دلةةةةةةةةةةس 
اا ةئةةةةةا  اااة ةةةةةةف دلةةةةةس 
  ثور ذان ب ااةوا.

ضذةةةةرض بةةةةةر ا وةةةةا  اثوق ةةةةةا ئ  ةةةةور ااهلةةةةةث 
   ا املهذل  إا برارا اا و  دلس اا ةئا. 

حبةار ةر ح  هةبا املةهذل  إا بةرارا ااهذةوان ب 
 اا و  دلس اا ةئا.

ضذةةةةةةرض بةةةةةةةر ا وةةةةةةا  ا ةئةةةةةةا يية ةةةةةةا  ا ةربةةةةةة  
نلةث اا ةئا  هةبا املهذل  إا اابو ا ةة   ضة غ

 اا و  دلس اا ةئا. 

 اا و  دلس اا ةئا. 
يار ااهذةةةةةةوان ب اا ةةةةةةو  دلةةةةةةس 

 اا ةئا ابرارني. 
 اةةةوا ااهذةةوان ب اا ةةو  دلةةس 

 اا ةئا. 
 ثةةةةةر اا ةةةةةو  دلةةةةةس اا ةئةةةةةا دلةةةةةس 

 حةوا اا ري اااله ك.

السلوكيات الصحية 
 للمسلم.
 

ةذروةةةةةةةةةةةةةةةةا ااهةحةاةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
ةةا ب ح ةةةةةةةةةةظ اأمةةةةةةةةةةا

بةةةةةةة،ا ااذ ةةةةةةةا ااا ةةةةةةةدن 
 ااان ة.

ضةةةةوا رافا  ا ضوأمةةةةه وع إا اآل ةةةةوا اائحوي ةةةة  
اان ة ةةةةةةةا ااةةةةةةة  نةةةةةةةن  دلةةةةةةةس ضذةةةةةةة  ااةةةةةةةةلة ةوا 
اا ةةة،ةا  هةبةةةا املةةةهذل  إا  ن اأمةةةا   ةةةةددة 

 اا ةو  ضواةلة ةوا اا ،ةا.
ضذةةرض بةةةر ملربةةس اةةةدةنا..  هةبةةا املةةهذل  

  إا برارا اا ةو  ضواةلة ةوا اا ،ةا.

 ااةلة ةوا اا ،ةا. 
اأمةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةةةةا ااةةةةةةةةةةةةةلة ةوا 

 اا ،ةا. 
 ثةةةةر ااةةةةةلة ةوا اا ةةةة،ةا دلةةةةس 

 حةوا املةل .

االستعفاف وأثره على 
حياة الفرد 
 والمجتمع.
 

اا ةةةةةةةدرا دلةةةةةةةس ااه،لةةةةةةة  
 لة  ااذ ةا  اةذروةا  ثةر 

 ذان ب ااةوا.

ضةةةةةةوا رافا اضوأمةةةةةةه وع إا اآل ةةةةةةوا اائحوي ةةةةةة  
هذ وف  هةبةةةةةةا اان ة ةةةةةا ااةةةةة  نةةةةةةن  دلةةةةةس اأمةةةةة

املةةةةةةةةةةةةةةةةهذل  إا إيراك  ن اأمةةةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةةددة إا 
 اأمهذ وف.

ضذةةرض   ةة   ا  يةةروا اثوق ةةةا حةةة     ةةور 
دد  اأمهذ وف  هةبا املهذل  إا ةذروا اابو ا 

 ة  اأمهذ وف.

 اأمهذ وف. 
احهنةةةةةةةةةةةةةةوا ااعةةةةةةةةةةةةةةا  اا ةةةةةةةةةةةةةة  ف 

 اااع ا اياويا ااحار. 
 غ  اا  ر.
 احهنوا ااحيو.

ا اا ري  ثر اأمهذ وف دلس حةو
 اااله ك.
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 في السيرة النبوية اتدراسالمجال :   

 اي ا و ة  ةذروا  وةا اووقدا يراما ااةاا اان ة ا.  اا درا دلس حتلةا ضذ  ااةثوق  ااهورخيةا ب ماا اانيب  الكفاءة المرحلية :
المحتوى المعرفي 

 النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة للوحدة
يمية العناصر المفاه

 المستهدفة للبناء

علم السيرة 
 النبوية.
 

اا ةةةةةةةةدرا دلةةةةةةةةس يةةةةةةةةرا يرامةةةةةةةةا 
ااةةةةةةةاا اان ة ةةةةةةا  ةةةةةةة   ةةةةةةا  
 ةذروا ة ويررو ا  وق او.

 مبنو لا ةر حا  هةبا املهذل  إا ح ة ا ااةاا اان ة ا. 
ة  درض  ا   ةنلا ة  ااةاا اان ة ا  هةبا املهذل  إا 

  وةهاو ا  وق او.
ا اان ة ةةةا ةةةة  اا ةةةر ن اااةةةةنا ا هةةةغ ضذةةةرض حةةةةايث الةةةةا 

 املبوز   هةبا املهذل  إا ة وير ااةاا اان ة ا. 

 ااةاا اان ة ا. 
  وةا ااةاا. 

  ةةةةةةةةةةةةةوق  ااةةةةةةةةةةةةةةاا 
 اان ة ا اة ويررو.

ينظم  النبي 
في مجتمع ال

 .المنورة المدينة
 

ةذروةةةةةا  ن اأمةةةةةا  ي ةةةةة   ةةةةةني  
االه ةةةةةةةك  ا ةةةةةةةدرا دلةةةةةةةس اورمةةةةةةةا 

ةةةةا اثة ةةةا ااةةةةل  ةةةة   ةةةا  حتل
 املد نا املنةرا.

ضةةري ااة ةوقك ااة  مة  ح اهلعةرا  هةبةا املةهذل  إا ةذروةا 
 اايراف اا  اريا وةاو ااةثة ا. 

جتةةةح  ااةثة ةةةا إا و ةةةراا ةهنومةةة ا  احبةةةةار رةةةويف  هةبةةةا 
املهذل ةةةا إا واةةة  ةضةةة ةن ااةثة ةةةا  ا   ةةةةن دلةةةس ننيةةةة  

 اأما  ال عه ك.

 ي  ااةثة ا. 
ننيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 ال عه ك.
اأمةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةددة إا 

 ااهذو ش ااةل  .
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 / التوجيهات المنهجية الخاصة6

 إستراتيجية التعليم والتعلم  -أوال 
رةةة  نلةةةن ااه نةةةةوا ااةةة   ةةةةه،ع  وةاةةةو اا ةةةري يةةةذةر و ا  ةةةة  ضهةظة اةةةةو ب ااةةةهذل  ااا ةةةظ اااهةةة  ر اااه عةةةا احةةةةا 

 ا : امللعاا اةذو ا املذلةةوا  ا له ا ا ةايغ ااهواة
 ةنا ادهدا  املحاج اااهاة  ااذ ل  اااراحا ااأم. وف . . أنشطة ما قبل التعلم : 1    
ـــتعلم :2   ةنةةةا ااهعةةةرار  ا ااهةةةة ةك  ا ااهلهةةةة   ا رمةةة  اخلةةةراقب املذروةةةةا  ا ااهنية ةةةوا اهلرةةةةةا  ا  . أنشـــطة ال

 امل  ةووا اخلل ةا . 
يةه وق ةذةوين  ا يأأا حد ةدا  ا رضةب املةويا املهذل ةا اةو رةة ةنةا اأمةهةذوا  ا ا . أنشطة ما بعد الـتعلم :3  

ةوثةةا ب اا نةةوف املذةةرب ةنةةا رضةةب مب،ةةدياا د لةةةا جتاةةةح اةذو ةةا املذلةةةةوا )املةةةعاا ااومةةةا   ااةة ا را   ةةاا املةةدى  
 اا ا را وة لا املدى( .       

 
 تسيير الوضعيات التعلمية التعليمية :   -ثانيا 

ا   ةبك وةاو املهذل   ةو  ةلعلا  ا وعرا نه،دى ن عا  اةذلةةوني   وةه لغ ةني املة ة  االعةةف إا ر  ااواا ا
ائمةةةواةغ اا ةداغةحةةةةا نةظةةةة  ةذوروةةةي ااحدايةةةي ا درانةةةي ااذ لةةةةا ااملذروةةةةا    ةةةو  ه لةةةغ ةةةة  ائمةةةهوذ االعةةةةف إا نةظةةةة  

 :  ااهواةااااةموقا ااهذلة ةا ااع ةلا ضه، ة  ااع وفا او  اخل ةاا 
ا  ةةةانةةةةو أا ننةةةا ايه ورةةةي  : ارةةة  اخل ةةةةا ائاا ااةةة   عةةةةن وةاةةةو املةةةهذل   ةةةةو  ةةابةةةك  . وضـــعية االنطـــالق1  

 ار  غوا و ةو نرن ب ض يافاا املهذل ا املهذل ا مبعهة وو  اا  لةا )ن ةو ة دق ( . ااد ة  ب ةةبةع اادر   
املذةةورف ا د ةةدا ةةة   ةةا   انن ةةةح ةنو لةةان ةةدو ا رةة   املرحلةةا نةةه   ةةا  . وضــعيات مرحلــة بنــاء الــتعلم : 2 

 ن ين مجلا ة  اأم.انةعةوا ي  ر ةناو : 
  . المالحظة واستخدام الحواس -
 انه نا وة و  ل  : الفهم : استثارة -

 * وةئا املهذل  ضهلة  ي اإثورا ياوذةهي الهذل  . 
  ر د  ن   ةاي اان  ) اا ر ن ااعرو   ااد   االر  ..(. * ايه وق  ا د ا نن  اا حة  ةو  ةهادوي  ا ةو 

إثةورا  مةئلا حةة  املذةةوين اارقةةةةا ااة   هضةة ناو ااةن    ا املةبةةع )اا ةةر ن ااعةرو  ااةد   االةةر     *
 ااهذور   اامل ورة . . . ( . 

 * إيراك  ا وا  اا  راا اابوةضا  ا اان ةص غا امل اةةا . 
 اارضب ضا املذورف ا د دا ااملعهة وا اا  لةا.حة   ه   : الربط -
 ب ر   املرحلا ةع  ان وع اأم.انةعةا ااهواةا:  . استثمار المكتسبات:3  

  / د ا رااضب ذرنةا   ا ه  ة   ا  : 
 * امههدا  ااعل وا ا د دا ب اا  راا اغارو.       * ااهداد  اااه  ةا.  * ااه نة  ب ي ةدوا. 
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 : انه  ة   ا  : الستفادة من الصور واألصوات ب/ ا
    رضب املذلةةا ا د دا مب اة  ةةحةي ضوا ا را ضومههدا  ن ةر ض ر  اي ةذىن.  : اأم.انةعةا ااه ةر ا* 

 * اا ةر اادأاةا : ار  نذين د ا ننية  امل ورة  ب يعا ة  ةوا. 
 ضومههدا  رااضب مسذةا ض ر ا.   انذين ن  ر  ل ا حد دا : * امههدا   ل وا ة هوحةا

 ااه  ة  ذان دلس احدا نذلة ةا : )   ةاا اأجنوز (  ا حتضا  اا ا ااهذلة ةا  ه ك ائمهوذ اخل ةاا ااهواةا:  
 . ااه عا ب نةةا ااهذل وا :  1  

 و ةذا ااع وفا املةهادوا ا رداف ااهذل  .  -
 ننية  ااهذل وا ) ةذورف    يافاا ( .  -
 ااةموقا ااضرار ا . إدداي  -
 إدداي منوذج اله ةو .  -

. ابةذةا ةلةعلا : إالةوي ابةذةا ةلةةعلا ةه  ةا ةةك و ةذةا ااع ةوفا ااةة  ننةدرج  حتهاةو املذةورف ااملاةوراا االنةةدا 2 
 ئياف  املاو  امل لةضا . 

 اأ ضد  ن نةهعةغ ااةبذةا املنل ا  ةبذةا نذل  يا ا احدا اله وق  ااهواةا: 
 ا ةا ا أجنوزرو ة  ورف املهذل  .  . ا .ا    
 ا.  ن الند املهذل  املةاري ااضرار ا ئياف املا ا ار  :  

 ةةاري يه ةا ) وري ا ( ةذلةةوا   لةا .  -
 ةةاري اال ةدا ) ةذلةةوا اا ةج  ا اا ة  ( .  -
 ةةاري ائمهوذ ) اثوق   بةر  نةحةاوا  . . . ( .  -

 نعةن  واهويل : و ( :. معالجة وضعية مشكلة ) تسييرها 3  
  . اا ذةضا املذروةا ال ري.   
 ا. اا ذةضا املذروةا ال ع ةدا.   

 .ج . ري اا ذا ا  ود 
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 استعمال الوسائل التعليمية  -ثالثا 
 نماذج الستعمال الوسائل التعليمية :اقتراح 

 المجال الوحدات الوسائل التعليمية

 يدةةةةةةا ةهه ةةةةة  ب دلةةةةة  ةةةةةة  دلةةةةةة  ااعةةةةةةن اةذةةةةةرض -
 ااهنةة  ااذعةغ ب  ل  ا . 

 درض ير ب دل   ذا اا لا مبةبةع ااةحدا.    -

ااعةةةةةةن  لةةةةةاد ضةحةةةةةةي 
 ا . 

مجـــــال القـــــيم اإليمانيـــــة  -1
 والتعبدية. 

درض خمهل  ااةموقا ة   وا  ا  راص ةضةبةوا ذاا  -
 اا لا مبةبةع ااةحدا. 

إمةةةةةةةةةاوةوا املةةةةةةةةةةل ا 
 ب ااضورا ااذوملةا

المجــــــــــــــــال الفكــــــــــــــــري  -2
 عقليوال

دةةرض  يةةروا ة ةةةرا حةةة  ائد ةةو  ااه ةدةةةا ااةة   ةةو  بةةو 
  وراي االه ك  ثنوف ااعةارث..اخل.

ااذ ةةا ااه ةةةةد  ا ثةةةر   
 ب  دةا االه ك. 

المجــــــــــال االجتمــــــــــاعي  -3
 واألسري

 يدةا خمه    ا  ة ا ااهةازن ااب اق . 
 درض  يروا دل ةا ذاا اا لا ضوملةبةع. 

رةةةةةةةةةةةةةد  اأمةةةةةةةةةةةةةةا  ب 
 مهااكنريةد اأ

المجـــــــــال االقتصـــــــــادي  -4
 والمالي. 

دةةةةةرض  يةةةةةروا حةةةةةة  ااةةةةةرا ااذوملةةةةةةا ا ةةةةةةون  ة ةةةةةا ااهذةةةةةو ش 
 ااةل  . 

ااهذةةةةةةةةو ش ااةةةةةةةةةل   ب 
 اأما .

المجـــــــــــــال اإلعالمـــــــــــــي  -5
 والتواصلي.

دةةرض  يةةروا دل ةةةا حةةة  اا  ةذةةا اااةةةةان  ملذو نةةا ا  ةةو  
 وةا و. 

مجـــــــــال القـــــــــيم الفنيـــــــــة  -6 ا  و  ب اأما 
 لجمالية. وا

 درض  يروا دلة ا حة  ائةراض ا نةةا. 
 يدةا و ةغ  لرا ائةراض ا نةةا اةة  ووو. 

 

اأمةةهذ وف ا ثةةر  دلةةس 
 حةوا اا ري اااله ك. 

المجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحي  -7
 والبيئي. 

 
 منهجية تقييم التعلم -رابعا 

 نموذج للتقويم باستعمال مراحله/ 1
 اامل ومد اأحه ودةا.    حمورضا اآلووا الوحدة التعليمية :
 اا درا دلس جتنغ اآلووا اامل ومد اأحه ودةا ة   ا  ةذروا    وررو ا ة  حوربو اأما . الكفاءة القاعدية :

  ة   ائمهوذ املهذل ا د  ااذوياا ااةةئا املنهلرا ب االه ك  اة   دلس ةذوروا  ااةوض ا ب املةبةع. تقويم مبدئي:
وةةةوي ذاا اا ةةا  ااذنةة   ااةةةر ا  ااذ ةة ةا  ذةةد  ن  ةةه  يرامةةا ةةبةةةع ااةحةةدا   ةةة هل  دةة  ح ة هاةةو )ض تقــويم بنــائي:

 (  اضذ  بةررو ب االه ك. اد   ثوررو ااةةئا دلس اا ري اااله ك.  اايل 
ااةةةةر ا   ةةةة   ائمةةةهوذ املهذل ةةةا دةةة  ح ة ةةةا اآلوةةةوا اامل ومةةةد اأحه ودةةةةا )وةةةةوي ذاا اا ةةةا  ااذنةةة   تقـــويم ختـــامي: 
 ااذ  ةا  اايل (.

  لغ ائمهوذ ة  املهذل ا  ن  ذّدياا اآلثور ااةةئا ا ووا اامل ومد اأحه ودةا دلةس اا ةري اااله ةك.  ا  ةةرياا حةةايث 
 ة  اا ذا  املذةش جتةد ر   اآلثور ااةةئا. اة  مث    ران يارر  اجتورورو. 
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 نموذج للتقويم باستعمال وسائله/ 2
ههةةة  املاحيةةةا امةةةةلا اله ةةةةو وة ةةةو  هذلةةة  ضةةةوا ظ: مباحيةةةا حةةةة  إ ةةةراج ااةةةراف ةةةة  خمورحاةةةو نالمالحظـــة : 

اا ةة،ة،ا  امةةري اآل ةةوا ةةة  غةةا إمةة ور    ةةو نههةة  امةةةلا اله ةةةو وة ةةو  هذلةة  ضةة ذ  ااةةةلة ةوا  واهةةةوةة ةذاةة  ب 
 حو  اأ هاف...اخل. 

اأيه ةةو  ةةة  ااه، ةةةا ااذل ةة  إا ائياف ااةةةلة    ا   ةةد الةةد ضذةة  املهذل ةةا بةةذةضا ب اا ةةظ  ا بالمقابلــة : 
   ااه ودا ااةحداين  او  ه لغ ة وضلها  ملذروا ائم وا ة  اراف ذان  اة  مث ن ةةاو اةذو هاو.

 املذلةةوا اخلوبا ضوملهذل :  انل ا ةو  ل  :بطاقة المتابعة: 
 .............املةاي: .....................................نور س .........اأم  ااال غ: ........

 ..................املةهةى اأحه ود  األمرا: .......................املةهةى اان وب األمرا: .........
 ددي اأ ةا اةرن هي ضةنا : ..........................
 رامةا ااواةا : .....................ااةنا ااد      املةهةى اادرام  ااةوض  : حةد ة ةهةمب ة بذة . 

 
المكا التقويم المالحظة

 ن
المجا المستوى

 ل
 التاريخ النشاط

 ب ن د    ا ب ن  ر...اخل
بذة   ا ةهةمب 

 ةذرب ح ظ اا ة   ا حةد
ح ظ حد   
 ..إن ا  وةغ 

 

       

 ااأ ه وراا نعةن إةو ةةبةدةا  ا ة و . االختبارات : 
 : ةع  ا .اج ةو  ل  :   الموضوعية أ/ االختبارات

 اب يو  اا ظ  لع  إا ةأل اا راغوا   ا إدويا اا.نةغ ااأ هةور ة  ةهذدي...اخل. 
اب االو  اأحه ود  اائمر   لع  إا امل وضلا ضا  ل ا ةهضةوي   ةة  حةة  امومة  ااملةةواث ااآلثةور.  ا االعةةف إا 

 اا ةاا ااخل  ...اخل. 
 الو  اا ،  ااا ةئ   لع  إا امل وضلا ضا ملة ا  حدوو ب،  ااآل ر دعةي ة  حة  املةواث ااآلثور. ب ا

 : ةع  ا .اا ةو  ل  :  ب/ المقال
ال  و  يار   ا ا ةو  ةدى اأمةهةذوا اااه ودةا ااةحةداين ال ةهذل  ةةك اا ةة  اأةويةةا اااهةابةلةا ااا نةةا اا  واةةا  ا ة ا 

دلس ااه،لةا ااا. ةغ ااأمهن ور ةة  اان ةةص االةردةا  ا ة ا امةههراج ااعة  ااهلةر ذةا ةة  اراف ااذ ةوياا  ةدى  درني
 ااملذوةاا  ا  ا حتلةا اثوق  ة  ااةاا اان ة ا. 

 



 22 

 النشاطات الالصفية -خامسا 
اةبةةةذةوا ااملةا ةةة  املنومةةة ا. رةةة  يلةةةوووا   ةةةة  بةةةو املةةةهذل   ةةةورج اا ةةةة  ةةةة   ةةةا  اورمةةةا اا ةةةة  اخمهلةةة  املعهةةةة وا ب ا 

 ااامه ويا   نر ة  ائيل ا اااب ةا أضد  ن كضك ال هوضذا اااه ةو مبو ىل   اابو وا اائرداف اا.ضة ا املرحةا.   

 النشاطات الالصفية المقترحة في مادة العلوم اإلسالمية:وإليك 
 الوحدة النشاط الالصفي

السلوكيات الصحية  ا ،ةا ب ااةوا. يدةا و ةغ اة ا  وةا ااةلة ةوا ا
 للمسلم.

إسهامات المسلمين في  اا ةو  ضح ورا إا اانةاي  ااذل ةا اا  وه  ضتماوةوا دل وف املةل ا ب يو ااذلة . 
 الحضارة العالمية

  ةةةة  املهذل ةةةةن ضذ ةةةا ن ةةةةد د  ةةةواهربع ضواةةةد ..اخل. ا ةةةدايةن  ةةةة  امةةةه  ا اانةةةو  ن ةةةةدا  
 ر ا. 

التطوعي وأثره  العمل
 في خدمة المجتمع

 لةةةورك املهذل ةةةةن ب  ةةةرافا   ةةةا  ا ةلةةةوردا ولةةة  حةةةة  حةةةةوا مةةةةديو  ةمةةة  دلةةةةي ااةةةةا   
 ااا   نربيي امل مةا. 

   واغ املهذل ةن مب واذا   ا  ةم  دلةي ااةا . 

االستعفاف وأثره على 
 حياة الفرد والمجتمع.

ه ودةةةا   ا  يةةروا دل ةةةا ن ةةا اآلثةةور ااةةةل ةا دلةةس  لةةورك املهذل ةةةن ب ةلةةوردا  وةةا  اح -
 اا ري اااله ك ا ووا اأحه ودةا  ااا  نربياو امل مةا. 

 لةةةةةةورك املهذل ةةةةةةةن ب إ وةةةةةةةا ةذةةةةةةرض: ضوااوهةةةةةةوا ااا ةةةةةةةر ضةةةةةةا اآلثةةةةةةور ااةةةةةةةةئا ا وةةةةةةوا  -
 اأحه ودةا.

 حةار ةك ةهه   ب دل  اان ة  ا دل  اأحه وع.    -

اسد من اآلفات والمف
 االجتماعية.
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