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الوحدة

الكفاءة المستهدفة

وسائل القرآن الكريم في تثبيت
العقيدة اإلسالمية

القدرة على التمييز بين وسائل القرآن الكريم في
تثبيت العقيدة اإلسالمية

موقف القرآن من العقل

معرفة منزلة العقل في القرآن الكريم

الصحة الجسمية والنفسية في
القرآن الكريم

معرفة األسس العامة لعناية اإلسالم بالصحة
الجسمية والنفسية انطالقا من نصوص القرآن
الكريم والعمل بها

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء
 - 2مفهوم العقيدة
 - 1أهمية العقيدة اإلسالمية
 - 3وسائل تثبيت العقيدة
أ  -إثارة العقل
ب  -إثارة الوجدان
ج  -التذكير بقدرة اهلل ومراقبته
د  -رسم الصور المحبَبة للمؤمنين
هـ  -رسم صور الكافرين المنفّرة
و -مناقشة االنحرافات
 - 4ألحكام والفوائد المستخلصة
 - 1تكريم اهلل لإلنسان بالعقل
 - 2حث القرآن على استعمال العقل
 - 3حدود استعمال العقل
 - 4وجوب المحافظة على العقل
 - 5األحكام والفوائد المستخلصة
أوّال :الصحة النفسية
 - 1مفهومها
 - 2كيف يحقق اإلسالم الصحة النفسية؟
بالفهم الصحيح للوجود والمصير
بتقوية الصلة باهلل
ج  -بالتزكية واألخالق
ثانيا :الصحة الجسمية
 - 1مفهومها
 - 2مظاهر العناية بها:
أ  -اإلعفاء من بعض الفرائض
ب  -الوقاية من األمراض
ج  -تنمية القوة بمفهومها الحديث
د  -تطبيق أسس الرعاية الصحية
 - 3األحكام والفوائد المستخلصة
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القيم في القرآن الكريم
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الوحدات
المسااااااواة أماااااا أحكاااااا
الشريعة اإلسالمية

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

الكفاءة المستهدفة
معرفة اثر سيادة الشرع في المحافظة على تماسك المجتمع

العمل واإلنتاج في
اإلسال ومشكلة البطالة

معرفة قيمة العمل واإلنتاج في اإلسالم وسبل محاربة البطالة

توجيهات الرسول
صلى اهلل عليه و سلم
في صلة اآلباء باألبناء

القدرة على تحديد أسس صلة اآلباء باألبناء و أثرها على
استقرار األسرة
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التعريف بالصحابي راوي الحديث
شرح المفردات
اإليضاح والتحليل:
 معنى المساواة
 أثر المساواة على تماسك المجتمع
 حكم الشفاعة في األحكام
 اآلثار المترتبة على الشفاعة
األحكام والفوائد المستخلصة
التعريف بالصحابي راوي الحديث
شرح المفردات
اإليضاح والتحليل:
مفهوم العمل واإلنتاج في اإلسالم
حكمه
ج  -مجاالته
د – التسول وحكمه
هـ  -البطالة وآثارها
األحكام والفوائد المستخلصة
التعريف بالصحابي راوي الحديث
شرح المفردات
اإليضاح والتحليل

التعريف بالصحابي راوي الحديث
شرح المفردات
اإليضاح والتحليل:
أ  -العدل بين األبناء ومخاطر التفريق
بينهم
ب  -الرحمة والرفق باألبناء
ج  -حسن تربية وتوجيه األبناء
األحكام والفوائد المستخلصة

الوحدة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

الكفاءات المستهدفة

القدر على تحديد دور اإليمان والعبادة في القضاء
أثر اإليمان والعبادات في اجتناب على دوافع االنحراف والجرائم.
االنحراف والجريمة

اإلسال والرساالت السماوية
السابقة

معرفة مميزات الرساالت السماوية ،وبيان أفضلية
اإلسالم

من مصادر التشريع اإلسالمي

معرفة بعض مصادر التشريع اإلسالمي وأثرها في
مرونة الشريعة اإلسالمية
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 - 1معنى الجريمة واالنحراف في اإلسالم
 - 2أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة:
القصاص أو الدية
الحدود
ج -التعزير
 - 1الحكمة من تشريع الحدود
 - 2مفهوم العبادة في اإلسالم
 - 3أثر هذا المفهوم في مكافحة االنحراف
والجريمة
 - 4اإليمان وآثاره في مكافحة االنحراف
والجريمة
 - 1وحدة الرساالت السماوية (في المصدر
و الغاية)
 - 2الرساالت السماوية:
أوال -اإلسالم
تعريفه
عقائده (إشارة إلى أركان اإليمان)
ج  -كتابه
ثانيا -النصرانية (المسيحية)
تعريفها
عقائدها
ج  -كتبها
د  -فرقها
ثالثا -اليهودية
 - 1تعريفها
 - 2عقائدها
 - 3كتبها
 - 3تحريف الديانات السماوية السابقة
 - 4عالقة اإلسالم باألديان األخرى
 - 1مفهوم مصادر التشريع
 - 2من مصادر التشريع :
أوال -اإلجماع:
تعريفه
حجيته
ج -أنواعه
د  -أمثلة عنه
ثانيا -القياس:
تعريفه
حجيته
ج -أركانه وشروطه
ثالثا -المصلحة المرسلة
تعريفها
حجيتها
ج -شروط العمل بها
د -أمثلة عنها مثلة عنه

الملف السابع :القيم الحقوقية
الكفاءة المرحلية :العمل بتوجيهات اإلسالم في مجال حقوق اإلنسان وااللتزامات المتعلقة بالمسؤولية.
الوحدات
حقوق اإلنسان في مجال
العالقات العامة والتعامل
الدولي

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

الكفاءات المستهدفة
المساهمة في الحفاظ على حقوق اإلنسان من خالل معرفة
مكانتها في اإلسالم

حقوق العمال وواجباته في
اإلسال

تكريم اإلسالم للبشر
تعريف حقوق اإلنسان
ج-من حقوق اإلنسان في مجال العالقات
العامة:
 .1حق الحياة
 .2الحق في الحرية
 .3الحق في األمن
 .4الحق في التنقل
 .5الحق في حرية المعتقد
 .6حرية الرأي والفكر
 .7حق التعلم
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الملف السادس :القيم االجتماعية واألسرية
الكفاءة المرحلية :القدرة على تمثل القيم الموجهة للسلوك وتنظيم العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم
الوحدات

الكفــاءات المستهدفـــة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

العالقات االجتماعية بين المسلمين
وغيرهم

معرفة أحكام العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم
و أثرها على استقرار المجتمع.

من المشاكل األسرية:
النسب وأحكامه الشرعية

معرفة الحلول التي شرعها اإلسالم لبعض مشاكل األسرة
في العصر الحاضر واثر ها في التماسك األسري
واالجتماعي

اختالف الدين في واقع الناس
أسس عالقة المسلمين بغيرهم:
التعارف
التعايش
ج -التعاون
د  -الروابط االجتماعية
حقوق غير المسلمين في بلد اإلسالم:
حق الحماية
حق التأمين عند العجز
ج -حق حرية التدين
د -حق العمل
واجبات غير المسلمين في بلد اإلسالم
أ -النسب
تعريف النسب
أسباب النسب  :الزواج-االقرار -البينة الشرعية
طرق إثبات النسب  :الزواج -البصمة الوراثية
حقوق الطفل مجهول النسب  :يشار الى ان الوصية حل
من الحلول المادبة لمجهول النسب
ب -التبني  :تعريف التبني حكمه ودليله الحكم منه
ج-الكفالة  :تعريفها حكمها ودليلها الحكمة من تشريعها
يشار الى ان الرضاع حل لمشكلة الكفالة من حيث
المحرم
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الملف الخامس :القيم التواصلية واإلعالمية
الكفاءة المرحلية :القدرة على التمسك بالقيم اإلنسانية الواردة في خطبة حجة الوداع.
الوحدات
تحليل وثيقة خطبة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم في حجة الوداع

الكفاءات المستهدفة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

المناسبة و الظروف
تحليل وثيقة (حجة الوداع) وإبراز ما تضمنته من أحكام شرح المفردات
تحليل نص الخطبة
وتوجيهات،وحاجة المجتمع الدولي اليوم إليها
األحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخُطبة

الملف الرابع :القيم المالية واالقتصادية
الكفاءة المرحلية :معرفة موقف اإلسالم من المال وموقفه من المفاسد االقتصادية وبعض األساليب المشروعة الكتسابه وكيفية
تحقيق التوازن االقتصادي في المجتمع و التنمية المستدامة.
الوحدات

الكفاءات المستهدفة

الربا ومشكلة الفائدة

التمييز بين أنواع الربا وأحكامه

من المعامالت المالية الجائزة

معرفة بعض المعامالت المالية المشروعة

الشركة في الفقه اإلسالمي

معرفة أنواع الشركات ونظرة اإلسالم إليها
وأثرها في التنمية االقتصادية للمجتمع
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العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء
تعريف الربا
حكمه ودليله
الحكمة من تحريمه
مراحل تحريمه
أنواعه:
ربا الفضل
ربا النسيئة
علة التحريم
القواعد العامة الستبعاد المبادالت
الربوية
مسائل تطبيقية
المرابحة ـ بيع التقسيط ـ الصرف
 .1التعريف
 .2حكمه ودليله
 .3الحكمة من التشريع
 .4الشروط
 .5أمثلة
 - 1ـ تعريفها
 - 2حكمها ودليلها
 - 3الحكمة من تشريعها
 - 4أنواع الشركة:
أ  -شركة األموال( :تعريف كل نوع
وحكمه ومثاله)
 شركة العنان شركة المفاوضة شركة القراضب  -شركة األعمال (التعريف والحكم
والمثال)
شركة الوجوه (التعريف والحكم والمثال)

التوجيهات البيداغوجية

















7

