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 / التقديم1

 ديم مادة العلوم اإلسالمية في المرحلة الثانوية : أ ـ تق
إن املرحلةةا اانوية ةةا نةةةحاة  ةرحلةةا حةومةةةا احرحةةا ةةةة   وةةةار حةةةةوا املةةهذل  ارةةة  ةرحلةةا املرار ةةةا  رةة   املرحلةةةا ااةة  نه ةةةةح 

ب ضةن ةةةا جبنةةةةا بةةةوح او إا اأوةةةرار  ا ااه ةةةر ب ب  ةةةا يةةة ف  ضةةةة غ ائحومةةةةة اا ةوبةةةا ااا را ةةةح ا ةويةةةا  انن ةةةغ  لاةةةو 
إث ةةوا ااةة اا ضلةةو ااةةةةلة ةوا ااةةة  ويةةت ةن روةةا  اااه ةةةرة ولةةت اا ةةةةة ائمةةر ا اادحه ووةةةةا  مةةةاف   ويةةت  ةةةةةا مةةةلة ا    

إا رةاة وذةةا نعةةةن يهو عاةو وعةةة املةة ةة    ا  ا هةةةوا املذروةاضواةةا   اةةو  ه لةغ نذةةوةا حعة ةةو اول ةةو ةذةةي  حةةو د  ة ة  
 ا ةا ةو  هل و  ة  نةحةاوا. ن  د املهذل  اان ا ب ة د

ب اأةراك ونةةد املهذل ةةا  اةةو الذلاةة  د  هذل ةةةن ضةةوملل ة  و ةةب  ضةةا  ةل ةظةةو منةةةا  ةةو نةةحاة  رةة   املرحلةةا ةةة  ااهذلةةة  
  ه لذةن إا وومل ائوعور اااهعر د ا   نةن و  املنا ااذلةو ااا داا امل ةحا. 

ا اانوية ةةا امةهعوضا مله ل ةوا رةة   املرحلةا انةومةا ةةة   وةةار حةةوا املةةهذل   اهلة ا حةوفا ةةوةا ااذلةةة  اأمةاةةا ب املرحلة
واةة  د نل ةة  يه ةةةهي  ضةةا نهةةةة اةةي اا ربةةا اةبةةك مةةلة ةوا ولةةت امةةن   ةةوا و لةة  اوةةوو   ةهةةحن    ةةو ن  ةة  ضةةةد  إا 

 يووئ ادوهدا  ب  ا ي ف  ةذه دا ب ذان اأ نوع اانعا اا ةنا. 
 وم اإلسالمية في السنة األولى ثانوي : ب ـ تقديم مادة العل

ا د حوفا ةضوةا ااذلة  اأماةةا ب ااةنا  ائاا ثةوية  ةاةعلةا ب االةودا ااة  اوهةوة ولةاةو املةهذل  ب ةرحلةا ااهذلةة  
ئ اق اااةةلةك   إد اان ةة  االةر    اااةةاا اان ة ةا ا اا وود   ار   االودا ر : ااذ ةدا  ااا  ةي  ااا ةر ن ااعةرو  اانةد   ا

 يي حبع  ااه ةر ب اأةراك اا   ابةا إاةةي املةهذل  ب املرحلةا اانوية ةا  وضةلنو  ن يةدرج يةواا حد ةد   وةو اا عةر ااان ووةا  ا بةة  
 اا  ي   وبا ارة ب ةرحلا ة  اان ة  ةهةحغ حت ا و لي ض در  وف ة  ر    االواا. 

ظةةةةا  ةةة  إمةةاةةا  اااةة  ةةة  يةة ملو  ن نعةةةن املةحةةي اةةةلةك املةةهذل    وبةةا ارةةة ب  لاةةو نرنعةةح ولةةت ةنارةة   االةةودا  
   ااا    ضذي ب ةة ك املة ااةا اااهعلة . ااان ة ااذ ل ةرحلا ة  اانةرا ااذوو ةا اااه هة 

ااذةاوةة  ا ةويةةةا  ةةة  اأةراك  اب ثةةةرا ةةة   ةه دةةةةاب ةرحلةةا  يةةي ااهذ د ةةا  وةةةتن املةةهذل   وبةةا ا ا و ةة  اا ةةة  اأةويةةةا 
ضوا و ةةةا ةةةة  ااذ ةةةوةا  انةمةةةةك ة اةةاةةةو ب ذرنةةةي  ا ةةة ا يةحةةةي وةاو ةةةي ا مةةةهةحغ  ن يذ ةةةل اةةةي اا اةةة  وة ةةةو  هذلةةةل ضوأةةةةون ضةةةو  ا

 ااةحاا ااةلة ا  حبة  ي ا ضي إا ةرحلا ة  اأةون ااةاو  اائةاف ان ة   الذ وةا. 
نهعوذضةةي ائحومةةةة اااذةاوةة  ب رةة   املرحلةةا ةةة  و ةةر    هةةوج إا ةةة    وةةتن املةةهذل  ااةة   ااااذل ةةة ااا عر ةةاا ةةة  اب 

  رحذي إا حوةا ااه عا ااذل    ا  ني جب لا ة  املن ل وا اا عر ا اا  نهةة اي اا ا  ااةلة  اد ني. 
ت ضذةةةل ااضةةةةاضب   وةةتن املةةةهذل  ب رةةة   املرحلةةةا ةةة  و ةةةر  الةةةنة إا اديذةةةحا  اااه ةةرة ولةةةااائمةةةر  ةةةةاادحه وو اا ةةة اب 

 ادحه ووةا اائمر اة او  ةهةحغ ةذروا  ة ا ائمرا اااله ك اا    ذةش وةا و  اةو  ن    اجتورا و. 
  وتن املهذل  ااة    بة ة  ذة    نةر  ة ةا ائيةةوف اةه ل ةوا انةةوا ااعرةةا  امةهةحغ ننةوا  اااملواة ااد ه وة  اا ة اب 

 اهةحةاةا  مبو  ا   ةةهةا  اأةرا    ر ا ا ويغ ة  اانوحةا اا ة ةا اا
  وةةةتن املةةةهذل  ب رةةة ا اا ةةةةر ةةةة  حةونةةةي  نةةةحع إا اديذةةةحا  مةةةةاف ضن ةةةةي  ا ضوديه ةةةوف إا ااااهةابةةةلة ااأواةةةةة  ةةةة اب اا

 ةذروا ةعويا اآل ر  ا ة   ن     ن  هذوةا ةذي.  إا ب حوحا ةوما   وةعةنمجوووا اارو ا
واةةا  وةتن املةهذل  ب رةة ا اا ةةر ةة  حةونةي  ه لةك إا  ن  لةة ك راحةي  اةو  ةةهةحغ  ة  غ ةةةدنةةي اب اا ةة  اا نةةا اا  

 اا نةا  انن ةا اا اق ا  ويل ب ي ةي. 
ةةةدنةةي  نةةا ةةة  ااه ةةااا يهةعةةا    وةةتن املةةهذل  ب رةة   املرحلةةا ةةة  و ةةر  ن ةةر  ولةةت حةةةد  ااااا ةئةةة ااا ةة ة اا ةةة اب 

 هةحغ نةحةاو ب ةو اضةئةو مبو  ا  ي. اان ة ااةر ك  او  
ا ةو ننوا  اان ةص االةروةا ةة    ةوا  ر يةةا ا حوة ة  ي ة ةا  و ةد حةوف  وةةةو ال عةودا ااة  مة ل ضةوملةو  ارة ا حةو 

 هلو  اجتذا املهذل   هه  اا ر ن ااعرو اااةنا اان ة ا يربامو  نا اي ور ل حةوني.  انعةن مند
ا اان ة ةا  وةتن املةهذل   ةد ابةا إا ةرحلةا ةة  اانضةةج اا عةر  حبةة  ير ةت ضةي ةة  ةرحلةا نل ة  اوة و  هذلل ضدرامةا ااةةا 

 يرةا  إا حتلةا ةو اراف ائحداث  اضوئحرى ااةثو ل اان ة ا اا  ننظ  ي ان حةوا ائةا.   ااهورخيةا ائحداث
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 / المالمح الخاصة 2

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

   ظ  درا ة  اا ر ن ااعرو اائحوة   اان ة ا االر  ا  ا  ا  ةذويةاو  ا ذ ا ضهةحةاو و.  .1
  ذ ل إةويي ا  ة  اظة ا ااذ وةا ولت  مت احي.   .2
     ا  ة ني اا ا  ااةلة   ا ذرف  ة ي ةو نح ر ضي  ةهي ة  نراث ول  . .3
 ملة ةوني ةا ا  مرني ايه ذي اول نةحةاوا اأما .  ذد  .4
  درك اظة ا املو  ب اأما  ا ة   عهغ ا ة   ن ل.  .5
  هةابا ةك غا  ضتالوضةا.  .6
  ذهين ضو  و  ضلو ةظورر  ولت بةف رد  اأما .  .7
 ةور  ااةلة ةوا اا  حتووظ ولت ب ا و لي احة ي اي ةي اي ا و ة  رد  اأما .  .8
 االه ك.   ة  حتلةا ااةثو ل اان ة ا ا درك  ة  يظ  اانيب  .9

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

   ظ  درا ة  اا ر ن ااعرو اائحوة   اان ة ا االر  ا  ا  ا  ةذويةاو  ا ذ ا ضهةحةاو و.  .1
 ذ ل ةذروهي ضو  نذوا  ا ذحز بلهي ضي.   .2
 ةةةة ة  ةةةةة  االةةةةذو ر ااهذ د ةةةةا ااةةةة  ك ةةةةي  ةاف بةةةة ة و  ا ةةةةدرك  مةةةةراررو. ا هذةةةةرف ولةةةةت   ةةةةو   االةةةةر ذا  .3

 اأماةةا اةةح ة وةررو.
   در  ة ا ااذ ا  ا ةظ ي نا ةلعاا انةوا اا  نةاحاي.  .4
 و ي انضور .   در ااذل وف ا ههلل ض  ا ةوا ااذل   ا ذهح ضويه  .5
  ةحي ملة ةوني ةا ا  مرني ايه ذي اول نذواة  ارد  اأما . ا هةابا ةك غا  ضتالوضةا. .6
  درك اظة ا املو  ادحه ووةا االةد رد  اأما  ب اأي وق اادمهااك. .7
   در ا  و  ضلو ةظورر   ا ذهين مبظار . .8
 .   ووظ ولت اا ةئا  اةور  ااةلة ةوا اا  ةا ااةلة ا .9

  درك  وةا ةراما ااةاا اان ة ا  ا ة   رافا احتلةا  حداثاو ااثو  او. .11
 

 / الكفاءة الختامية للسنة األولى ثانوي : 3

اا ةدرا ولةت نةظةةة  انرمةةس ةعهةة وني املذروةةةا اااةةلة ةا ب حةونةي ااةةةةةةا ةة   ةا  امةةهظاور اا ةدر ام ةة  ةةة  
د  اأمةا  ب ننظةة  ائمةرا اااله ةك اااه ةرووا بة   ةاأةويةةا اااذ لةةا  اااهذر اان ةص االةروةا  اثنةا اا ةة  ااهذ د ةا ا 

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

 احلج الساعي الوحدات  احملاور 

 02 (. 13 - 10الحجرات: سورة  ) كريم ال القرآن أخالقمن  .1

 02 (.99إلى  95األنعام: من سورة )دالئل القدرة  .2

 02 (. 152و  151األنعام: سورة الوصايا العشر ) .3

 02 (.77إلى  63الفرقان: منسورة صفات عباد الرحمن ) .4

أهمية الكسب الحالل   .5  01 )إن اهلل طيب ... (ْ 

 01 ل اهلل و عدله و قدرته تعالى) إن اهلل كتب الحسنات ( سعة فض .6

 01 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين  .7

 01  .... (  إني معلمك من كمال اإليمان ) يا غالم .8

 01 تعالى اهلل ووحدانية الكون يشهد بوجود  .9

 01 أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع  .10

 01  تعالى ؤمن مع اهللأدب الم .11

 02 في اإلسالمالعبادة  .12

 01 ا في بناء األسرة مالمودة والسكينة ودوره .13

 01 من آليات التكافل المالي  .14

 01 مصادر التلقي ) القرآن والسنة(  .15

 01 وشروط التكليف التكليفي الحكم  .16

 01 العلم وأخالقياته .17

 01 لصحية للمسلم السلوكات ا .18

 01 اإلسالم دين الجمال  .19

 01 اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر .20

 01 خصائص الشريعة اإلسالمية .21

 01 إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية  .22

 01 اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي .23

 01 ..( هميتهوأ مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة .24

 01 في المدينة المنورة.مجتمع ال النبيتحليل الوثيقة التي نظم  بها  .25

 30 اجملموع
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 تقسيم وحدات المحاور إلى مجاالت / 5
 اجملال الوحدات احملاور

 (. 13 - 11الحجرات: سورة  ) الكريم  القرآن أخالقمن  .1 قرآنال

 من هدي القرآن الكريم
 (.99إلى  95األنعام: من سورة )دالئل القدرة  .2 آنالقر 

 (. 152و  151األنعام: سورة الوصايا العشر ) .3 القرآن
 (.77إلى  63الفرقان: منسورة صفات عباد الرحمن ) .4 القرآن

أهمية الكسب .5 حديثال  )إن اهلل طيب ... ( الحالل  ْ 
 من هدي السنة النبوية

 

 )إن اهلل كتب الحسنات ( ته تعالىسعة فضل اهلل و عدله و قدر  .6 الحديث
 ) مثل المؤمنين ..(  وحدة الشعور بين المؤمنين  .7 الحديث
  .... (  علمكأإني  من كمال اإليمان ) يا غالم .8 الحديث

 أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع  .9 عقيدةال

 لقيم اإليمانية والتعبديةا
  تعالى أدب المؤمن مع اهلل .11 عقيدةال
 في اإلسالمالعبادة  .11 فقهال

 وشروط التكليف  تكليفيالحكم ال .12 أصول الفقه
 ةواألسري ةاالجتماعيالقيم  اآلفات والمفاسد االجتماعية  خطر .13 األخالق والسلوك

 العلم وأخالقياته  .14 األخالق والسلوك

 ةوالعقلي ةالفكريالقيم 
 مصادر التلقي ) القرآن والسنة(  .15 أصول الفقه

 خصائص الشريعة اإلسالمية  .16 ةثقافالفكر و الْ  
 إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية  .17 ثقافةالفكر و ال

 اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك. .18 فقه
 من آليات التكافل المالي  .19 فقهال ةوالمالي ةاالقتصاديالقيم 

 ةوالتواصلي ةاإلعالميالقيم  اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي .21 ثقافةالفكر و ال

 السلوكات الصحية للمسلم .21 األخالق والسلوك
 االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع .22 األخالق والسلوك ةوالبيئي ةالصحيالقيم 

 القيم الفنية والجمالية  اإلسالم دين الجمال  .23 األخالق والسلوك

 مقدمة في السيرة النبوية )علم السيرة ..( .24 السيرة
   في المدينة المنورة.مجتمع ال تحليل الوثيقة التي نظم بها   .25 لسيرةا في السيرة النبوية اتاسرد
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 / مضامين منهاج السنة األولى ثانوي 6

 المجال : من هدي القرآن الكريم. 

 اا درا ولت امهظاور اآل وا امل ررا امهظاورا ب ة و  اااة ةف ولت ةذويةاو  اااذ ا ضهةحةاو و.  الكفاءة المرحلية :
المعرفي المحتوى 

 للوحدة
 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة

 القرآن.أخالق من 
إا  11اآل وا ة  

ة  مةرا  13
 انعراا.

اا ةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةت امةةةةةةةةهظاور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهظاورا 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة و  اجتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ 
ائ ةةةةةةةةةاق ااةةةةةةةةةةةئا ااةةةةةةةةة  

 ح را ةناو اآل وا.

 ا ااةةةهااا ضودمةةه وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ 
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  ولةت حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا روةوةا  هذةرف املةهذل  

 ولت ةداةدا اآل وا اةذويةاو. 
حبةةةار ةر ةةح  هةبةةا املةةهذل  إا ائ ةةاق 

 اا  ي ت ولةاو اآل وا. 

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

ا. احهنةةةةةةةةوا ائ ةةةةةةةةةا ااأبةةةةةةةةاا ضةةةةةةةةا املةةةةةةةةةل 
ااةةةةهر ا ااال ةةةح اااهنةةةوضح ضوئا ةةةوا اااظةةة  ااةةةةةئ 

 اااهعةة ااا ة ا. 
 ااهذورف ضا االذةا. 

  مو  ااه وبا ااه ةى. 

 دالئل القدرة
ائيذو : ة  مةرا ) 

 (.99إا  95

اا ةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةت امةةةةةةةةهظاور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهظاورا 
بةةةةة ة و  اةذروةةةةةا ةوةةةةةةا 
اا ةةةةةةةةةةةةةةةر ن املةةةةةةةةةةةةةةةةل ا إا 

 إو و  ااذ ا.

وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا ضودمةةه 
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  ولةت حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا روةوةا  هذةرف املةهذل  

 ولت ةداةدا اآل وا اةذويةاو.
ةة   ةةا  ي ةةول حتلةلةة   هةبةةا املةةهذل  

 إا إريوةاا اآل وا. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.

 ي ا ةذىن اآل وا.
 ةن. ا   وال ااع

 ااعةن ةةهر اإليةون. 
 اا ر ن    ولت إو و  ااذ ا. 
 إو و  ااذ ا  ةبا إا اأةون. 

صفات عباد 
 الرحمن.

 63اآل وا ة  ) 
.  ة  مةرا 77إا 

 (اا ر ون

اا ةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةت امةةةةةةةةهظاور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهظاورا 
بةةةةةةةةةةةةةةةةة ة و  اااه لةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ض  وا و وة اارمح .

ضودمةةه وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا 
املةةعا  هةدرا املةهذل  ولةت حةة   ةة 

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا روةوةا  هذةرف املةهذل  

 ولت ةداةدا اآل وا اةذويةاو.
ضن ةةةةةةةةةةول حتلةلةةةةةةةةةة   هةبةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةهذل  إا 

 ب وا و وة اارمح  ب اا ر ن ااعرو. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.

 ي ا ةذىن اآل وا.
وذا ضةةو  ااهةابةةك. ااةةداا  ولةةت ااذ ةةوةا. ادمةةهذ

ةةةةةة  اانةةةةةور. ادوهةةةةةدا  ب اأي ةةةةةوق. ااهةحةةةةةةد. 
احهنةةةةوا ااع ةةةةو ر. ااهةضةةةةا. اا.وةةةةك وةةةة  اال ةةةةة. 

 نذظة    وا ا . االعةف إا ا  نذوا. 
 ححاف و وة اارمح .

 الوصايا العشر.
 152- 151اآل هون 

 ة  مةرا ائيذو 

اا ةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةت امةةةةةةةةهظاور 
اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهظاورا 
ب ة و  ان  ةل ااةبو و 

 ا  حوفا بو اآل وا.

ضودمةةه وع إا  ةةرافا ائمةةهوذ  ا ااةةةهااا 
ةة  املةةعا  هةدرا املةهذل  ولةت حةة  

 ااهااا. 
ة   ا  ةنو لا روةوةا  هذةرف املةهذل  

 ولت ةداةدا اآل وا اةذويةاو.
ضن ةةةةةةةةةةول حتلةلةةةةةةةةةة   هةبةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةهذل  إا 

 ةض ةن ااةبو و ااذلر. 

 ي  اآل وا. 
 يرا ائا و  اا ذ ا.

 ةذىن اآل وا.ي ا 
احهنةةةةةةةةوا االةةةةةةةةرك. اأحةةةةةةةةةون إا ااةااةةةةةةةةد  . 
روو ةةةةةةا ائضنةةةةةةوف. احهنةةةةةةوا اا ةةةةةةةاحش ااظةةةةةةوررا 
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. 
    اان ة ا االر  ا امل ررا امهظاورا ب ة و  اااة ةف ولت ةذويةاو  اااذ ا  هةحةاو و. اا درا ولت امهظاور ائحوة الكفاءة المرحلية :

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

: قَناَل: قَنناَل َرَسنوَل الل ننهي  َعنن  َأبيني َهَري ننَرَة 
 إين  الل ننَه َطي ننْب اَل َيق َبننَل إيال  َطي ب نننا َِ َأيُّهَننا الن ننا

َسننلييَن  نييَن بيَمننا َأَمننَر بيننهي ال َمر  مي َوا ين  الل ننَه َأَمننَر ال َمننؤ 
َملَنوا  نن  الط ي َبناتي َواع  َفَقاَل َيا َأيَُّها الرَُّسَل َكلَنوا مي

َملَنننوَن َعلينننيْم َوقَنننا ا إين ننني بيَمنننا َتع  َل َينننا َأيُّهَنننا َصننناليح 
نننن  َطي َبننناتي َمنننا َرَ ق َنننناَكم  ثَنننم   يَن آَمَننننوا َكلَنننوا مي ال نننني
َبنننَر َيَمننندُّ  نننَعَث َأغ  نننَفَر َأش  ينننَل الس  َنَكنننَر الر َجنننَل َيطي
َيَدي هي إيَلى الس َماءي َيا َرب  َيا َرب  َوَمط َعَمَه َحنَراْم 

ننننَرَبَه َحننننَراْم َوَمل َبَسننننَه َحننننَراْم َوَغننننني  َي بيننننال َحَرامي َوَمش 
َتَجاَب ليَنليكَ   . رواه مسلم.َفَأن ى َيس 

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
اسنتظهارا صنحيحاو وتحنري الطيننب 

 من الر ق.

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

 التي ال يفهمونها. 
ى مجمننننل فوائنننند بحننننوار مركنننن  يتوصننننل المننننتعلم إلنننن

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

 للدعاء.

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

 التعريف بالصحابي راوي الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.

 إن اهلل طيب. 
 ال يقبل اهلل تعالى من األعمال إال الطيبة. 

المطعنننننم والملنننننبِ شنننننرط قبنننننول تطيينننننب 
 الدعاء.

  سعة فضل اهلل و عدله و قدرته تعالى
  ِ ويي  َعنن  الن بيني   َعنن  اب نني َعب نا فييَمنا َيننر 

قَنناَل إين  الل ننَه َكتَننَب َعننن  َرب ننهي َعنن   َوَجننل  قَنناَل: 
نننني َئاتي ثَننننم  َبنننني َن َنليننننَك َفَمننننن  َهننننم   ال َحَسننننَناتي َوالس 

ن ننَدَه َحَسننَنة  بيَحَسنننَ  َمل هَننا َكَتَبهَننا الل ننَه لَننَه عي ة  َفلَننم  َيع 
َلهَننا َكَتَبهَننا الل ننَه لَننَه  لَننة  فَنن ين  َهننَو َهننم  بيهَننا َفَعمي َكامي
نننع ف   اَئنننةي ضي نننَر َحَسنننَنات  إيلَنننى َسنننب عي مي ن نننَدَه َعش  عي
َمل هَنا  َعاف  َكثييَرة  َوَمن  َهم  بيَسني َئة  َفلَنم  َيع  إيَلى َأض 
لَننة  فَنن ين  َهننَو َهننم   ن ننَدَه َحَسننَنة  َكامي َكَتَبهَننا الل ننَه لَننَه عي

ننَدة   َلهَننا َكَتَبهَننا الل ننَه لَننَه َسنني َئة  َواحي . رواه بيهَننا َفَعمي
  البخاري.

اا ةةةةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةةةةت امةةةةةةةةةةةهظاور 
انةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهظاورا 
بةةةةةةةةة ة و  اةذروةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةذا 
وضةةةةةةةةةا ا  نذةةةةةةةةةوا ارمحهةةةةةةةةةي 

 ضذ وة .

ةذةةةةىن  حبةةةةةار ة هةةةةةا  ةةةةه  ااهذةةةةرف ولةةةةت
 اند  . 

 ةة.ك الهاةةةة  انر ةةا ب حتد ةةد ائا ةةو  
 اا ذ ا اا  د   ا ةملو. 

ة   ا  ةنو لا روةوا  هةبةا املةهذل  
إا اا و ا ة  اند   االر    ا ذرف 

 ةدى مذا وضا ا  نذوا.

 ي  اند  . 
 يرا ائا و  اا ذ ا.

ااهذر ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ضوا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  راا  
 اند  . 

  .االرا اأمجويل ال د 
 ا  نذوا اامك اا ضا. 
 د  ظل  ا  نذوا و وة .

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

هيم   :الل هي  م  َوَتَراَحمي نييَن فيي َتَواد هي مي َمَثَل ال َمؤ 
ن ننَه عَ  ننَتَكى مي ننْو َوَتَعنناَطفيهيم  َمثَننَل ال َجَسنندي إيَنا اش  ض 

ننننى ننننَهري َوال َحم  . تَنننَداَعى لَننننَه َسننننائيَر ال َجَسنننندي بيالس 
 رواه مسلم.

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
اسننننتظهارا صننننحيحاو وتجسننننيد مبنننندأ 

 التكافل مع الغير.

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

 التي ال يفهمونها.
شننننة مركنننن ة يتوصننننل المننننتعلم إلننننى الغايننننة مننننن بمناق

الحديثو ويعنرف منا ينبغني أن تكنون العالقنة علينه 
 بين المؤمنينو وثمار نلك. 

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

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

المؤمنننننننننننون يح نننننننننننون لحنننننننننن ن بعضننننننننننهم 
 فرحهم. ويفرحون ل

 من كمال اإليمان
ِ  قَنناَل َكن ننَت َخل ننَف َرَسننولي الل ننهي  َعننن  اب ننني َعب ننا

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

ننننَتَعن تَ  ننننَأل  الل نننَه َوا يَنا اس  ن   إيَنا َسنننَأل َت َفاس  ننننَتعي َفاس 
َتَمَعنننت  َعلَننننى َأن   ننننَة لَنننو  اج  َم  لَنننم  َأن  األ  بيالل نننهي َواع 
ء  قَنند  َكَتَبننَه  ء  لَننم  َين َفَعننوَك إيال  بيَشنني  َين َفَعننوَك بيَشنني 
ء   وَك بيَشني  َتَمَعوا َعَلى َأن  َيَضنرُّ الل َه َلَك َوَلو  اج 

ء  قَنننند  َكَتَبننننَه  وَك إيال  بيَشنننني  الل ننننَه َعَلي ننننَك لَننننم  َيَضننننرُّ
ننننننننننَحفَ  َق نننننننننناَلَم َوَجف ننننننننننت  الصُّ . رواه َرفيَعننننننننننت  األ 

 الترمني.

القننننننندرة علنننننننى اسنننننننتظهار الحنننننننديث 
استظهارا صحيحاو واستشعار معية 

 اهللو واللجوء إليه عند الحاجة.

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

 يفهمونها. التي ال 
بنقاش تحليلي يتوصل المتعلمين إلى فهم مضمون 
الحنننديثو ويننندركون سنننر العالقنننة بنننين العبننند وربنننهو 

 وما ينبغي أن تكون عليه. 

 نص الحديث. 
 شرح األلفاظ الصعبة.

 التعريف بالصحابي راوي الحديث. 
 الشرح اإلجمالي للحديث.

 يحفظ اهلل من يحفظه في نفسه. 
 ين. اهلل هو مالن المؤمن
 الخير كله بيد اهلل. 

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

 اا درا ولت نذح ح اا لا ضو  نذوا ة   ا  ذ ر ةظورر  درا ا  ب ااعةن  ااورما ااذ وةا و   نووا.  الكفاءة المرحلية :
 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة

الكون يشهد بوجود 
 تعالى  هللوحدانية و 

 

اا ةةةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةةةت نةظةةةةةةةةةةة  
ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد ا ااعةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
اامةةةةهدد   ولةةةةت احةةةةةة 

 ا  نذوا. 

ول ةةةةةةةا  ا وةةةةةةا  حبةةةةةةةار رةةةةةةوةف اض ةنلةةةةةةا
 هةبةةةا املةةةةهذل  إا  ن احةةةةة ا  نذةةةةوا 

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

إا  ن  ا هةبةةةةةةةةةةةا حعةةةةةةةةةةة  املل ةةةةةةةةةةةد  .
اا ةةةةةر ن ااعةةةةةرو  ةةةةةد اوه ةةةةةد ولةةةةةت ةاةةةةةةا 

 اأن ون أث وا احةة ا  نذوا. 

 احةة ا . 
 احدايةا ا  

 ااذل  ور ل إا اأةون. 
   ةا  ااذل وف ب احةة ا .

يةةةةةةةة اوا ةنعةةةةةةةةر  احةةةةةةةةةة ا  اااةةةةةةةةرة 
 ولةاو.

 ولت احةة ا . ةاةا اأن ون
 ااهنةةل ب ااعةن ةاةا احدايةا ا  نذوا 

يمان في حياة أثر اإل
 الفرد والمجتمع

 

  ثةةةةةةوراا ةةةةةةدرا ولةةةةةةت ثنةةةةةةا 
 اأةون ب انةوا. 

ضودمةةةه وع  ا ض ةةةرافا اآل ةةةوا اائحوة ةةة  
اان ة ةةا املهذل ةةا ضوأةةةون  هةبةةا املةةهذل  إا 

ةوا ب ح ا ثر   اةحا و  ةذروا حمهةى اأةون
 .اا رة اااله ك

 اأةون. 
  ثر اأةون ب حةوا اا رة. 

  ثر اأةون ب حةوا االه ك. 

 أدب المؤمن مع اهلل
 

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

ةظةةةةةةورر ةذةنةةةةةةا ب ةذروةةةةةةا 
 ااه ةا. 

حبةةار اي ةةول رةوةف  هةبةةا املةةهذل  إا 
ةا ةةةةةةك ا  ااا و ةةةةةا هةةةةة ةذروةةةةةا بةةةةةرارا اا

  اةظورر .  ةني.

 ااه ةا ةك ا . 
 وضو ا ااه ةا ةك ا . 

 ةك ا .  ن ةا اارمة  
 ةظورر ااه ةا ةك ا . 

 ااهع ا و  اا ة .

 في اإلسالم العبادة
 

ةذروةةةةةةةةةةةا املذةةةةةةةةةةةىن ااةامةةةةةةةةةةةك 
الذ ةةةةةوةا  ااا و ةةةةةا ةناةةةةةو   
ااا ةةةةةةةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةةةةةةةت ثةةةةةةةةةةةةةةةةح 
يةةةةةةةةةذو ررو ااعةةةةةةةةةربى اةةةةةةةةةةو 

 نن ةى ولةي ة   مرار.

املةةةهذل  إا ةذروةةةا  حبةةةةار رةةةوةف  هةبةةةا
ةا ا اأيةون ائاا ب ااةحةة ر   ن 

. ااا و ةةةةةةةةةةا ةناةةةةةةةةةةةو .ود ةةةةةةةةةةويا  ااذ ةةةةةةةةةةوةا.
  ايذو ررو ااعربى ااا و ا ة  نلر ذاو. 

 ااذ وةا. 
 اا و ا ة  ااذ وةا. 
 االذو ر ااعربى. 
 اا اا. ااح وا. 
 اا ة . ان . 

الحكم التكليفي وشروط 
 التكليف

 

اع اا ةةةةةدرا ولةةةةةت ثةةةةةةةح  يةةةةةة 
انعةةةة  االةةةةرو   اةذروةةةةا 
اا و ةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةة  ااهعلةةةةةةةةةةةة  

 ايراوي.

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

ةذروةةةةةا ةذةةةةةىن انعةةةةة  االةةةةةرو  اانعةةةةة  
ا يةاوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي. ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراوي  ااهعلة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .

  ااهعلة . اوةاربي.ااا و ا ة 

 انع  االرو . 
 انع  ااهعلة  . 

 ااهعلة . 
  .اا و ا ة  ااهعلة
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 ةواألسري ةاالجتماعي المجال : القيم
 اا درا ولت ثنا اا ة  اأماةةا املةحاا الةلةك ةا ا امةب ائمر  اادحه وو .   الكفاءة المرحلية :

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة

اآلفات والمفاسد خطر 
 جتماعية.اال

 

اا درا ولت جتنغ اآلووا 
اامل ومد ادحه ووةا ة   ا  
ةذروا    وررو ا ة  حوربو 

 اأما .

ضودمةةةه وع  ا ض ةةةرافا اآل ةةةوا اائحوة ةةة  
اان ة ةةا ااةة  نةةن  حمورضةةا اآلوةةوا اامل ومةةد 
ادحه ووةةةةةةةةةةةا  هةبةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةهذل  إا إةراك 
حةةةةةةرص اأمةةةةةةا  ولةةةةةةت بةةةةةةاا اواةةةةةةورا 

اآلوةةةوا اامل ومةةةد ا ةةةة  حةةةورا االه ةةةك. 
 ذان.  ة  ااا و ا.ادحه ووةا

 يظرا اأما  إا االه ك. 
 اآلووا اامل ومد ادحه ووةا ا   وررو.

 حمورضا اأما  اآلووا اامل ومد ادحه ووةا. 

 

 ةوالعقلي ةالفكري : القيم لمجالا
 روا ةعويا ااذل  اااذ ا ب اأما . اا درا ولت ثةةح   و   االر ذا اأماةةا ة   ا  ةذ الكفاءة المرحلية :

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة المحتوى المعرفي للوحدة

خصائص الشريعة 
 اإلسالمية.

 

اا ةةةةةةدرا ولةةةةةةت ثةةةةةةةةح   ةةةةةةو   
االةةةةةةةةةر ذا اأمةةةةةةةةةاةةا  اةذروةةةةةةةةةا 

 اا و ا ة  ااهلر ك.

ةا ذةةا ااان ةةص ةة   ةا  ائةنلةا ااا حبةار رةوةف 
 هةبةةةا املةةةهذل  إا ةذروةةةا  اائةنلةةةا اا  اةةةةا االةةةروةا

حتد ةةد ضذةةل ا اا و ةةا ةة  ااهلةةر ك. ا ة اةة  االةةر ذا. 
   و   االر ذا اأماةةا.

 االر ذا. 
 اا و ا ة  ااهلر ك

   و   االر ذا. 
 اارضويةا. ااةم ةا. 

 ااذوملةا. ااةةر اروك انرج.

لقي مصادر الت
 القرآن والسنة

 

اا ةةةةدرا ولةةةةت نذر ةةةة  امل ةةةةدر   
ائمومةةةةةةا الهلةةةةةةر ك ب ااةةةةةةد   

  اضةةةون ةعويها ةةو ب اأمةةاة 
  اأما .

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

مةةةةةرة ااة ةةةةةو ك ااهورخيةةةةةةا ا ةةةةةة   ةةةةةا  ي ةةةةةول حتلةلةةةةة  
ي  هةبةا املةهذل  إا ائةنلا ة  اند   ا هغ اا  ا 

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

 اا ر ن. 
اخل ةةةو   اانعةةةةا ااانةةةحا  اااهةةةدا   

 ااملع  ااملدين.
 ااةنا. 

 انعةا اائ ةو  ااملنحاا.
مجلةةةةا ائحعةةةةو  ااةةةة  حةةةةوف بةةةةو اا ةةةةر ن 

 ا. اااةن
مجلةةةةةا ائحعةةةةةو  ااةةةةةة   ض لاةةةةةو اا ةةةةةةر ن 

 اااةنا.

 العلم وأخالقياته.
 

اا ةةةةةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةةةةةت ادحهاةةةةةةةةةةةةةوة ب 
حت ةةةا ااذلةة  ةةة   ةةا  ةذروةةا 
ةعويةةةةةةةةةةةةةا ااذلةةةةةةةةةةةةة  اااذل ةةةةةةةةةةةةةوف ب 

 اأما .

ةةة   ةةةا  حتلةةةةا اان ةةةص االةةةروةا  هةبةةةا املةةةهذل  إا 
 إةراك  ن ولغ ااذل  ااحغ ولةي احةضو يروةو. 

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

 احةا ولغ ااذل . 
 ةنحاا ااذل وف. 

   ا ةوا ااذل . 

إسهام المسلمين 
في الحضارة 

 العالمية.

ادوةةاع ولةةت إمةةاوةوا املةةةل ا 
ب انضةةةةةةةةةةةورا ااذوملةةةةةةةةةةةةا  اادوهةةةةةةةةةةةحاز 

 ضوديه وف إا ائةا اأماةةا. 

وةةةةرض نةةةةراح  اذل ةةةةوف ا ذل ةةةةةا ةةةةة   ةةةةا  ائةنلةةةةا اا
 املةل ا  هةبا املهذل  إا حتد د  يةاع ااذلة . 

 إماوةوا املةل ا ب انضورا ااذوملةا. ولت ا    

   ةو  ااذلة . 
 إماوةوا املةل ا ب يو ااذلة . 
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 ةوالمالي ةاالقتصاديالمجال : القيم  

 نريةد ادمهااك  اااة ةف ولت ااةظة ا ادحه ووةا ال و  ب اأما . اا درا ولت جتةةد رد  اأما  ب  الكفاءة المرحلية :
المحتوى المعرفي 

 للوحدة
 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة

اإلسالم يدعو 
ترشيد إلى 

 االستهالك
 

اا ةةةةةةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةةةةةةت احهنةةةةةةةةةةةةةوا 
ااةةةلة ةوا غةةا ااريةةةدا ب 

ا  ادمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهااك  اااهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح 
 ادوهدا .

ضه لةا اان ةص االروةا املهذل ا ض.يةد ادمهااك 
 هةبا املهذل  إا إةراك  ن اأما   دوة إا نريةد 

 ادمهااك.
ضذةةةةةرض  ةنلةةةةةا ةةةةةة  ااةا ةةةةةك  هةبةةةةةا املةةةةةهذل  إا بةةةةةةر 

 نريةد ادمهااك.
ضذةةةةةرض بةةةةةةر ا وةةةةةا  خل ةةةةةر وةةةةةد  نريةةةةةةد ادمةةةةةهااك 

 نريةد ادمهااك.  هةبا املهذل  إا ةذروا اا و ا ة 

 ادوهدا . 
 نريةد ادمهااك. 

 ثةةةةر نريةةةةةد ادمةةةةهااك ولةةةةت حةةةةةوا 
 اا رة اااله ك.

من آليات 
التكافل المالي 

 في اإلسالم
 

اا درا ولةت اورمةا ااهعووةا 
ةةةةةةةة   ةةةةةةةا  ةذروةةةةةةةا ااةةةةةةةدار 
ادحه ةةةةةةةةةةةةةةةةوو  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةو  ب 

 اأما .

ضه لةةا اان ةةةص اا ر يةةا ااند نةةةا ااا  اةةا  هةبةةا 
 ل  إا ضذل  اةوا ااهعووا املويل. املهذ

ضذرض بةر  ا  يروا اثو  ةا حةة  ةذويةوا امةراةا 
ااا  ةراف ااملهلةرة   اائ هةو   هةبةا املةهذل  إا اا و ةةا 

 ة  ااهعووا املويل ب اأما . 

 ااهعووا املويل. 
ااح ةةةةوا. اا ةةةةةد ا. ااة ةةةةة . ااذور ةةةةةا. 

 اا رض. اهلد ا. 
 وضا اثةاا ااهعووا املويل.

 ثةةر ااهعووةةا املةةويل ولةةت حةةةوا اا ةةرة 
 اااله ك.

 ةوالتواصلي ةاإلعالميالمجال : القيم 

 اا درا ولت ادن و  اأالو  ةك اآل ر  اااهذو ش ةذي ضةا . الكفاءة المرحلية :
المحتوى المعرفي 

 النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة للوحدة
العناصر المفاهيمية 

 المستهدفة للبناء

إلسالم يدعو ا
إلى التعايش 

 السلمي
 

اا ةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةت حت ةةةةةةةةةل ة ةةةةةةةةد  ااهذةةةةةةةةو ش 
ااةل   ةةك اآل ةر    ةة   ةا  ةذروةا 

 ضذل  حعو  اأما  ب ااةل . 

ضودمه وع إا اآل ةوا اائحوة ة  ااة  نةن  ولةت ااهذةو ش 
 ااةل    هةبا املهذل  إا  ن اأما   دوة إاةي.

ا ةذروةةةةا  مةةةةة ضذةةةةرض  ةنلةةةةا اا ذةةةةةا  هةبةةةةا املةةةةهذل  إ
 ااهذو ش ااةل   ايودني.

ضذةةرض  يةةروا اثو  ةةةا ال ةةراا ااذوملةةةا  هةبةةا املةةهذل  
 ااهذو ش ااةل  . إا برارا 

 ااهذو ش ااةل  . 
حمورضةةةا اأمةةةا  اعةةةا 
ةةةةةةةةةو خيةةةةةةةةا ضواهذةةةةةةةةو ش 

 ااةل  .
مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور ااهذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ش 

 ااةل  .

 القيم الفنية والجمالية:  مجالال

 ت نن ةا اا اق ا  ويل  اجتةةد ا  و  ب يو ةظورر انةوا. اا درا ول الكفاءة المرحلية :
المحتوى المعرفي 

العناصر المفاهيمية  النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة للوحدة
 المستهدفة للبناء

اإلسالم دين 
 الجمال.
 

القدرة علنى االعتنناء 
بمظاهر الجمال فني 
شنننننننننتى المجننننننننناالتو 
دراك أن اإلسنننننننننالم  وا 

  دين الجمال.

 هادفة يتوصل المتعلم إلى معرفة معنى الجمال. بمناقشة 
 إلى معرفة مجاالت الجمال لمتعلميصل اسمعية بصرية بعرض صور أو أشرطة 

بالقراءة أو باالستماع إلى اآلينات القرآنينة التني تننص علنى الجمنال يتوصنل 
 المتعلم إلى الوقوف على تنبيه القرآن الكريم إلى الجمال.

النبوينننة التننني تننننص علنننى الجمنننال بشنننتى مظننناهره يتوصنننل  بسنننرد األحادينننث
 المتعلم إلى إدراك منهج النبوة في تجسيد السلوك الجمالي. 

 حقيقة الجمال. 
الجمنننننننال فننننننني الطبيعنننننننة 

 والحيوان واإلنسان. 
فننننننننني  هنننننننندي النبنننننننني 

 االعتناء بالجمال. 
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 ةوالبيئي ةالصحي : القيم المجال 

 نذةةةىن رمةةةا ااةةةةلة ةوا اا ةةة ةا  ةةةة   ةةةا  ةذروةةةا ااهذةةةواة  اأمةةةاةةا ااةةة اا ةةةدرا ولةةةت او الكفـــاءة المرحليـــة :
 . ضون و  ولت اا  ا 

المحتوى المعرفي 
 للوحدة

الكفاءة 
 المستهدفة

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة

السلوكيات الصحية 
 للمسلم.

 

ةذروةةةةةةةةةةةةةةةةا ااهةحةاةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
اأمةةةةةةةةةةاةةا ب ح ةةةةةةةةةةظ 

ن بةةةةةةة ا ااذ ةةةةةةةا ااا ةةةةةةةد
 ااان ة.

ضةةةةوا رافا  ا ضودمةةةةه وع إا اآل ةةةةوا اائحوة ةةةة  
اان ة ةةةةةةةا ااةةةةةةة  نةةةةةةةن  ولةةةةةةةت ضذةةةةةةةل ااةةةةةةةةلة ةوا 
اا ةةة ةا  هةبةةةا املةةةهذل  إا  ن اأمةةةا   ةةةةدوة 

 اا ةو  ضواةلة ةوا اا  ةا.
ضذةةرض بةةةر ملربةةت اةةةدةنا..  هةبةةا املةةهذل  

 إا برارا اا ةو  ضواةلة ةوا اا  ةا. 

 ااةلة ةوا اا  ةا. 
    ةةةةةةةةةةةةا ااةةةةةةةةةةةةةلة ةوا اأمةةةةةةةةةةةةا

 اا  ةا. 
 ثةةةةر ااةةةةةلة ةوا اا ةةةة ةا ولةةةةت 

 حةوا املةل .

االستعفاف وأثره على 
 حياة الفرد والمجتمع.

 

اا ةةةةةةةدرا ولةةةةةةةت ااه لةةةةةةة  
 لةل ااذ ةا  اةذروةا  ثةر 

 ذان ب انةوا.

ضةةةةةةوا رافا اضودمةةةةةةه وع إا اآل ةةةةةةوا اائحوة ةةةةةة  
اان ة ةةةةةا ااةةةةة  نةةةةةةن  ولةةةةةت ادمةةةةةهذ وف  هةبةةةةةةا 

اك  ن اأمةةةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةةدوة إا املةةةةةةةةةةةةةةةةهذل  إا إةر 
 ادمهذ وف.

ضذةةرض   ةة   ا  يةةروا اثو  ةةةا حةةة     ةةور 
ود  ادمهذ وف  هةبا املهذل  إا ةذروا اا و ا 

 ة  ادمهذ وف.

 ادمهذ وف. 
احهنةةةةةةةةةةةةةةوا ااعةةةةةةةةةةةةةةا  اا ةةةةةةةةةةةةةة  ف 

 اااع ا اياوةا ااحار. 
 غل اا  ر.

 احهنوا ااحيو.
 ثر ادمهذ وف ولت حةوا اا رة 

 اااله ك.

 في السيرة النبوية اتدراس: المجال   
 اي ا و ة  ةذروا  وةا اوو دا ةراما ااةاا اان ة ا.  اا درا ولت حتلةا ضذل ااةثو ل ااهورخيةا ب ماا اانيب  الكفاءة المرحلية :

المحتوى المعرفي 
العناصر المفاهيمية  النشاطات المقترحة الكفاءة المستهدفة للوحدة

 المستهدفة للبناء

سيرة علم ال
 النبوية.
 

اا ةةةةةةةةدرا ولةةةةةةةةت يةةةةةةةةرا ةرامةةةةةةةةا 
ااةةةةةةةاا اان ة ةةةةةةا  ةةةةةةة   ةةةةةةا  

 ةذروا ة وةررو ا  و  او.

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

  وةهاو ا  و  او.
هةةةغ ضذةةةرض حةةةةاةث الةةةةاا اان ة ةةةا ةةةة  اا ةةةر ن اااةةةةنا ا 

 امل وز   هةبا املهذل  إا ة وةر ااةاا اان ة ا. 

 ااةاا اان ة ا. 
  وةا ااةاا. 

  ةةةةةةةةةةةةةو   ااةةةةةةةةةةةةةةاا 
 اان ة ا اة وةررو.

ينظم  النبي 
في مجتمع ال

 .المنورة المدينة
 

ةذروةةةةةا  ن اأمةةةةةا  ة ةةةةة   ةةةةةنظ  
االه ةةةةةةةك  ا ةةةةةةةدرا ولةةةةةةةت اورمةةةةةةةا 
ااةةةةل  ةةةة   ةةةا  حتلةةةةا اثة ةةةا 

 املد نا املنةرا.

ة ااة ةو ك ااة  مة  ت اهلعةرا  هةبةا املةهذل  إا ةذروةا ضةةر 
 ااظراف اا  ارةا وةاو ااةثة ا. 

جتةةةح  ااةثة ةةةا إا و ةةةراا ةهنومةةة ا  احبةةةةار رةةةوةف  هةبةةةا 
املهذل ةةةا إا واةةة  ةضةةة ةن ااةثة ةةةا  ا   ةةةةن ولةةةت ننظةةةة  

 اأما  ال عه ك.

 ي  ااةثة ا. 
ننظةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اأمةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 ال عه ك.
اأمةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةدوة إا 

 ذو ش ااةل  .ااه
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 / التوجيهات المنهجية الخاصة 7

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

 امللعاا اةذو ا املذلةةوا  ا له ا ا ةايغ ااهواةا : 
 ةنا اوهدا  املحاج اااهاة  ااذ ل  اااراحا اادم. وف . لم : . أنشطة ما قبل التع1    
ـــتعلم :2   ةنةةةا ااهعةةةرار  ا ااهةةةة ةك  ا ااهلهةةةة   ا رمةةة  اخلةةةرا ب املذروةةةةا  ا ااهنظة ةةةوا اهلرةةةةةا  ا  . أنشـــطة ال

 امل  ةووا اخلل ةا . 
 ا رضةب املةوةا املهذل ةا اةو رةة ةنةا ادمةهةذوا  ا ايةه وق ةذةوين  ا ةددا حد ةدا  . أنشطة ما بعد الـتعلم :3  

ةوثةةا ب اا نةةوف املذةةرب ةنةةا رضةةب مب ةةدةاا و لةةةا جتاةةةح اةذو ةةا املذلةةةةوا )املةةةعاا انومةةةا   ااةة ا را   ةةاا املةةدى  
 اا ا را وة لا املدى( .       

 تسيير الوضعيات التعلمية التعليمية :   -ثانيا 
علا  ا وعرا نه دى ن عا  اةذلةةوني   وةه لغ ةني املة ة  االعةةف إا ر  انواا اا   ةبك وةاو املهذل   ةو  ةل

ائمةةةواةغ اا ةداغةحةةةةا نةظةةةة  ةذوروةةةي ااحدايةةةي ا درانةةةي ااذ لةةةةا ااملذروةةةةا    ةةةو  ه لةةةغ ةةةة  ائمةةةهوذ االعةةةةف إا نةظةةةة  
 :  اااةمو ا ااهذلة ةا ااع ةلا ضه  ةل ااع وفا اول اخل ةاا ااهواةا

ا  ةةةانةةةةو دا ننةةةا ايه ورةةةي  : ارةةة  اخل ةةةةا ائاا ااةةة   عةةةةن وةاةةةو املةةةهذل   ةةةةو  ةةابةةةك  ق. وضـــعية االنطـــال1  
 ار  غوا و ةو نرن ب ض ةافاا املهذل ا املهذل ا مبعهة و   اا  لةا )ن ةو ة د  ( . ااد ة  ب ةةبةع اادر   

املذةةورف ا د ةةدا ةةة   ةةا    ةةةتانن ةنو لةةان ةةدو ا نةةه   ةةا  رةة   املرحلةةا . وضــعيات مرحلــة بنــاء الــتعلم : 2 
 ن ين مجلا ة  ادم.انةعةوا ي  ر ةناو : 

  . المالحظة واستخدام الحواس -
 انه نا وة و  ل  : الفهم : استثارة -

 *  ةئا املهذل  ضهلة  ي اإثورا ةاوذةهي الهذل  . 
 اعرو   اند   االر  ..(. * ايه وق  ا و ا نن  اا حة  ةو  ةهادوي  ا ةو  ر د  ن   ةاي اان  ) اا ر ن ا

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

 * إةراك  ا وا  اا  راا اا وةضا  ا اان ةص غا امل اةةا . 
 عهة وا اا  لةا.حة   ه  اارضب ضا املذورف ا د دا اامل : الربط -
 ب ر   املرحلا ةع  ان وع ادم.انةعةا ااهواةا:  . استثمار المكتسبات:3  

  / و ا رااضب ذرنةا   ا ه  ة   ا  : 
 * امههدا  ااعل وا ا د دا ب اا  راا اغارو.       * ااهداو  اااه  ةا.  * ااه نة  ب ي ةووا. 

 نه  ة   ا  : : ا ب/ االستفادة من الصور واألصوات 
    رضب املذلةةا ا د دا مب اة  ةةحةة ضوا ا را ضومههدا  ن ةر ض ر  اي ةذىن.  : اأم.انةعةا ااه ةر ا* 

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

 ااه  ةل ذان ولت احدا نذلة ةا : )   ةاا اأجنوز (  ا حتضا  ان ا ااهذلة ةا  ه ك ائمهوذ اخل ةاا ااهواةا:  
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 . ااه عا ب نةةا ااهذل وا :  1  
 و ةذا ااع وفا املةهادوا ا رداف ااهذل  .  -
 ننظة  ااهذل وا ) ةذورف    ةافاا ( .  -
 إوداة ااةمو ا ااضرار ا .  -
 ج اله ةو . إوداة منوذ  -

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

 اد ضد  ن نةهعةغ ااةبذةا املنل ا  ةبذةا نذل  ةا ا احدا اله و   ااهواةا: 
 .    . ا .اا ةا ا أجنوزرو ة  ورف املهذل    

 ا.  ن الند املهذل  املةارة ااضرار ا ئةاف املا ا ار  :  
 ةةارة يه ةا ) ورة ا ( ةذلةةوا   لةا .  -
 ةةارة اال ةوا ) ةذلةةوا اا ةج  ا اا ة  ( .  -
 ةةارة ائمهوذ ) اثو ل  بةر  نةحةاوا  . . . ( .  -

 نعةن  واهويل : و . معالجة وضعية مشكلة ) تسييرها ( :3  
 رة اا ذا ا  وو .  -ج   اا ذةضا املذروةا ال ع ةوا.   -ا  ضا املذروةا ال رة. اا ذة  -  

 

 استعمال الوسائل التعليمية  -ثالثا 
 نماذج الستعمال الوسائل التعليمية :اقتراح 

 المجال الوحدات الوسائل التعليمية

دعنوة متخصنص فنني علنم منن علننوم الكنون ليعنرض التنسننيق  -
 العجيب في خلق اهلل. 

 عرض شريط علمي نو الصلة بموضوع الوحدة.    -

 الكون يشهد بوجود اهلل. 
مجااااااااال القااااااااي  اإليمانيااااااااة  -1

 والتعبدية. 

عننرض مختلننف الوسننائل مننن أفننالم وأقننراص مضننغوطة نات  -
 الصلة بموضوع الوحدة. 

إسنننهامات المسنننلمين فننني 
 الحضارة العالمية

 المجال الفكري والعقلي -2

 ا ن الغنائي. دعوة مختص يبين قيمة التو 
 عرض أشرطة علمية نات الصلة بالموضوع. 

هنندي اإلسننالم فنني ترشننيد 
 المجال االقتصادي والمالي.  -4 االستهالك

التعنننننننايش السننننننننلمي فنننننننني  عرض أشرطة حول الحرب العالمية لبيان قيمة التعايش السلمي. 
 اإلسالم.

المجااااااااااااااااال اإلعالمااااااااااااااااي  -5
 والتواصلي.

والحينننوانو لمعايننننة الجمنننال عننرض أشنننرطة علمينننة حنننول الطبيعنننة 
 فيهما. 

مجااااااااااال القااااااااااي  الفنياااااااااااة  -6 الجمال في اإلسالم
 والجمالية. 

 عرض أشرطة عليمة حول األمراض الجنسية. 
 دعوة طبيب يشرح األمراض الجنسية ومسبباتها. 

االسنننننتعفاف وأثنننننره علنننننى 
 المجال الصحي والبيئي.  -7 حياة الفرد والمجتمع. 
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 م التعلممنهجية تقيي -رابعا 
 نموذج للتقويم باستعمال مراحله/ 1

 حمورضا اآلووا اامل ومد ادحه ووةا.    الوحدة التعليمية :
 اا درا ولت جتنغ اآلووا اامل ومد ادحه ووةا ة   ا  ةذروا    وررو ا ة  حوربو اأما . الكفاءة القاعدية :

 ا املنهلرا ب االه ك  اة   ولت ةذوروا  ااةوض ا ب املةبةع. ة   ائمهوذ املهذل ا و  ااذوةاا ااةةئ تقويم مبدئي:
وةةةوة ذاا اا ةةا  ااذنةة   ااةةةر ا  ااذ ةة ةا  ضذةةد  ن  ةةه  ةرامةةا ةةبةةةع ااةحةةدا   ةةة هل  وةة  ح ة هاةةو ) تقــويم بنــائي:

 (  اضذل بةررو ب االه ك. او   ثوررو ااةةئا ولت اا رة اااله ك.  ااظل 
هوذ املهذل ةةةا وةةة  ح ة ةةةا اآلوةةةوا اامل ومةةةد ادحه ووةةةةا )وةةةةوة ذاا اا ةةةا  ااذنةةة   ااةةةةر ا   ةةةة   ائمةةةتقـــويم ختـــامي: 
 ااذ  ةا  ااظل (.

  لغ ائمهوذ ة  املهذل ا  ن  ذّدةاا اآلثور ااةةئا اآلووا اامل ومد ادحه ووةا ولةت اا ةرة اااله ةك.  ا  ةةرةاا حةةاةث 
   مث    ران ةارر  اجتورورو. ة  اا ذا  املذةش جتةد ر   اآلثور ااةةئا. اة

 نموذج للتقويم باستعمال وسائله/ 2
نههةةة  املاحظةةةا امةةةةلا اله ةةةةو وة ةةةو  هذلةةةل ضةةةون ظ: مباحظةةةا حةةةة  إ ةةةراج انةةةراف ةةةة   ورحاةةةو المالحظـــة : 

 اا ةة ة ا  امةةرة اآل ةةوا ةةة  غةةا إمةة ور    ةةو نههةة  امةةةلا اله ةةةو وة ةةو  هذلةةل ضةة ذل ااةةةلة ةوا  واهةةةوةة ةذاةة  ب
 حو  اد هاف...اخل. 

 ةةد الةةد ضذةةل املهذل ةةا بةةذةضا ب ان ةةظ  ا ب اديه ةةو  ةةة  ااه  ةةةا ااذل ةة  إا ائةاف ااةةةلة    ا المقابلــة : 
   ااه ووا ااةحداين  او  ه لغ ة وضلها  ملذروا ائم وا ة  اراف ذان  اة  مث ن ةةاو اةذو هاو.

 اخلوبا ضوملهذل :  املذلةةوا انل ا ةو  ل  :بطاقة المتابعة: 
 ...............................نور س املةاة: ............................ادم  ااال غ: ........

 ..................املةهةى ادحه وو  األمرا: .......................املةهةى اان وب األمرا: .........
 .............ودة اأ ةا اةرن هي ضةنا : .............

 ااةنا اادرامةا انواةا : .....................      املةهةى اادرام  ااةوضل : 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 

  ا حةد
 ةذرب ح ظ اا ة 

ح ظ حد   
 ..إن ا  وةغ 
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 ااد ه وراا نعةن إةو ةةبةوةا  ا ة و . االختبارات : 
 : ةع  ا .اج ةو  ل  :   أ/ االختبارات الموضوعية

 اب يو  ان ظ  لع  إا ةأل اا راغوا   ا إووةا اا.نةغ ااد هةور ة  ةهذدة...اخل. 
  ةة  حةة  امومة  ااملةةواآل ااآلثةور.  ا االعةةف إا اب االو  ادحه وو  اائمر   لع  إا امل وضلا ضا  ل ا ةهضةوة 

 اا ةاا ااخل  ...اخل. 
 ب االو  اا    ااا ةئ   لع  إا امل وضلا ضا ملة ا  حدوو ب   ااآل ر وعةي ة  حة  املةواآل ااآلثور. 

 : ةع  ا .اا ةو  ل  :  ب/ المقال
اين ال ةهذل  ةةك اا ةة  اأةويةةا اااهةابةلةا ااا نةةا اا  واةةا  ا ة ا ال  و  ةار   ا ا ةو  ةدى ادمةهةذوا اااه ووةا ااةحةد

ةدى  درني ولت ااه لةا ااا. ةغ اادمهن ور ةة  اان ةةص االةروةا  ا ة ا امةههراج انعة  ااهلةر ذةا ةة  اراف ااذ ةوةاا 
 ااملذوةاا  ا  ا حتلةا اثو ل ة  ااةاا اان ة ا. 

 النشاطات الالصفية -خامسا 
وا   ةةةة  بةةةو املةةةهذل   ةةةورج اا ةةةة  ةةةة   ةةةا  اورمةةةا اا ةةةة  ا هلةةة  املعهةةةة وا ب ااةبةةةذةوا ااملةا ةةة  املنومةةة ا. رةةة  يلةةةوو 

 ااامه وةا   نر ة  ائيل ا اااب ةا دضد  ن كضك ال هوضذا اااه ةو مبو   ل اا و وا اائرداف اا.ضة ا املرحةا.   

 لعلوم اإلسالمية:النشاطات الالصفية المقترحة في مادة اوإليك 
 الوحدة النشاط الالصفي

 السلوكيات الصحية للمسل . دعوة طبيب ليبين أهمية السلوكيات الصحية في الحياة. 

إسهامات المسلمين في  القيام ب يارة إلى النوادي العلمية التي تهتم ب سهامات علماء المسلمين في شتى العلوم. 
 الحضارة العالمية

العمل التطوعي وأثره في  مل تطوعي؛ كالتبرع بالدم..الخ. ويدونون كيف استقبل الناِ تطوعهم هنا. يقوم المتعلمون بع
 خدمة المجتمع

يشنننارك المتعلمنننون فننني قنننراءة قصنننة أو مشننناهدة فلنننم حنننول حيننناة سنننيدنا يوسنننف علينننه السنننالمو والنننني تبرمجنننه 
 المؤسسة. 

 يطالب المتعلمون بمطالعة قصة يوسف عليه السالم. 

عفاف وأثره على حياة االست
 الفرد والمجتمع.

يشنارك المتعلمننون فنني مشناهدة أفننالم اجتماعيننةو أو أشننرطة علمينة تبننين اآلثننار السنلبية علننى الفننرد والمجتمننع  -
 لآلفات االجتماعيةو والتي تبرمجها المؤسسة. 

 جتماعية.يشارك المتعلمون في إقامة معرض: بالالفتات والصور بين اآلثار السيئة لآلفات اال -
 حوار مع متخصص في علم النفِ أو علم االجتماع.    -

من اآلفات والمفاسد 
 االجتماعية.

 

 

اا   ا اار ةةةا
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