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  تقدیم المادة/ 1
  
     في المرحلة الثانویةتقدیم مادة العلوم اإلسالمیة  

   
إن املرحلة الثانوية تزامن مرحلة حساسة وحرجة من أطوار حياة املتعلم وهي مرحلة املراهقة هذه املرحلة اليت تتميز 

تنصب كلها يف  اليت  اجلياشة وه الفياضة  وغرائزه حاسيسجبنوح صاحبها إىل اإلفراط و التفريط يف كل شيء بسبب أ
 بشىت السلوكيات ولو كانت منحرفة، ،مما يتطلب تعامال حكيما وعلميا معه ،حىت ال يؤدي   إثبات الذاتةبوتق

             يهات املعرفة إىل ردود فعل تكون نتائجها عكس املأمول ،أو تفقد املتعلم الثقة يف مصداقية ما يتلقاه من توج اكتساب 
 فقط ،بل س ال يتعلقون بامللمومكما تزامن هذه املرحلة من التعليم منوا ملحوظا  يف اإلدراك عند املتعلمني،مما جيعله

  .   املميزةةيتطلعون إىل عامل األفكار والتجريد ويبحثون عن املثل العليا والقدو
استجابة ملتطلبات هذه املرحلة احلساسة من أطوار حياة ية وهلذا جاءت مادة العلوم اإلسالمية يف املرحلة الثانو

كما تأخذ ,بل تتيح له الفرصة لوضع سلوكيات على احملك خبطاب عقلي وعاطفي متزن,فهي ال تلغي شخصيته ,املتعلم
                   يف ذلك اإلقناع واحلجة البينة معتمدة ,بيده إىل شاطئ ااإلعتدال يف كل شيء 

   يف السنة الثانية ثانويتقدمي املادة
 عليها املتعلم يف مرحلة أعتاد مضامني العلوم اإلسالمية يف السنة  الثانية ثانوي مهيكلة يف ااالت اليت تلقد جاء

 والسرية النبوية, النبوي الشريفواحلديثوالقرآن الكرمي ,والفقه,العقيدة :وهذه ااالت هي التعليم القاعدي 
 إن نعمق له مفاهيم سبق إن فضلنا الثانوية  املتعلم يف املرحلة لدى إدراكال انه حبكم  تطور  إ   والسلوكواألخالق

  بالتركيز على التحليل وعمق الفهم تناوهلا يف املراحل السابقة
وهو يف   خاصةسلوك املتعلم ل  املوجه واليت من شأا ان تكونالسالميةكز على منظومة القيم توهده ااالت تر

   املراهقةمرحلة
   واملفهوم ومت االكتفاء بالقيم التالية األبعاد يف ا بعض القيم مع بعضها لتقارإدماجوقد مت 

   واإلميانيةالقيم التعبدية 
   واالجتماعية األسريةالقيم 

  واإلعالميةالقيم التواصلية 
وة القرآن حىت يتمكن املتعلم  تالأحكاموأضيفت  مة للمجاالت اليت سبق بياا  النصوص الشرعية فقد جاءت خادإما

  من النطق الصحيح للقرآن الكرمي 
صلى  التنظيمية و اليت صدرت يف زمن الرسول الوثائقبتحليل بعض يقوم   السرية النبوية فان املتعلم إما

                                                     اهللا عليه 
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  المالمح الخاصة/ 2

  
  ملمح التلمیذ عند تخرجھ من المرحلة الثانویة

  
  :توقع من المتعلم عند تخرجھ من المرحلة الثانویة أنی          

  
   تھما  یتوجیھاالعمل یحفظ قدرا من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف وفھمھما و*    

   صحیحا ویدرك أبعادھاأداءیؤدي وظیفة العبادة   *  
   فھما صحیحا ویعرف ما یزخر بھ من تراث علمياإلسالمیفھم   *  
    الفاضلةاإلسالمیة باألخالقیتخلق   * 
  بایجابیة یتواصل مع غیره   * 
  یعتني بالجمال في شتى مظاھره توجیھات اإلسالم وفق  * 
   السلوك الصحي بأنواعھیمارس * 
   الراشدونیحسن تحلیل الوثائق المختلفة الصادرة في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم والخلفاء * 

  
   عند تخرجھ من السنة الثانیة ثانويالمتعلممح ل م                              

  :یتوقع من المتعلم عند تخرجھ من السنة الثانیة ثانوي أن      
        

 یفسر النصوص المقررة تفسیرا موضوعیاو لالترتیأن یقرأ القران الكریم قراءة صحیحة وفق قواعد  •
 یفھم ویشرح بعض نصوص االحا دیث المقررة  •
 یعرف جملة من علوم القران والسنة ویستفید منھا في فھم النصوص الشرعیة  •
  یعرف أثار اإلیمان باهللا في االستقرار النفسي واالجتماعي  •
  أسرارھاكالكبرى ویدرویفھم أبعادھا  صحیحا أداء العبادات یؤدي •
 یقدر قیمة العقل ویوظفھ لحل مشكالت الحیاة •
 اإلسالمي في الفقھ وأثارھایعرف بعض المدارس الفقھیة  •
   كیفیة المحافظة علیھااإلسالم و األسرة فيیعرف دور   •
  أحسن بالتي ھي غیره  ویناقش ویحاوریحسن التواصل مع  •
 بعض الوثائق النبویةیحلل  •

  
  

      الكفاءة الختامیة للسنة الثانیة ثانوي                           
 و شرح بعض أحاديث ملقرر منه وتفسريه تفسريا موضوعيا  فهم القدرة على تالوة القران تالوة صحيحة و    

وحتليل   الكربى اإلنسانيةهبعادومعرفة أفهم الصحيح لإلسالم عقيدة وسلوكا وال  عليه وسلمالرسول صلى اهللا
          عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعض الوثائق الصادرة يف 
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                                  توزیع الحجم الزمني      

  
  التوقیت     المجال  الوحدات            عدد   الملف

  14  نالقرآ  10  نمن هدي القرآ
  5  ديثحلا  5  من هدي السنة
   والفقهالعقيدة   13  واإلميانيةالقيم التعبدية 

  وعلوم القران والسنة
20  

  8  الفقه  3   واالجتماعيةاألسريةالقيم 

  5  سرية وسلوك  4   والتواصليةاإلعالميةالقيم 

                  5  
  اموع        

35  5  52  
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  مضامین منھاج السنة الثانیة ثانوي

           من هدي القرآن:األول  امللف 
   تـه تالو  وعلى تفسري وشرح مجلة من مواضيع القران الكرمي تفسريا موضـوعيا      القدرة     :الكفــاءة املرحلية 

  .والعمل بتوجيهاته ةصحيحتالوة 
  .العناصر املفاهيمية  الكفاءة املستهدفة  الوحدات

   فضل تالوة القرآن
  وآدابه

  معرفة فضل تالوة القرآن وآدابه      
  

  وآدابه فضله
   

القدرة على تالوة القرآن تالوة صحيحة ومعرفة أحكام          مقدمة يف علم التجويد
  الترتيل

   علم التجويدإىلمدخل 

  أحكام النون الساكنة 
  

  القدرة على النطـق ـا   ومعرفة أحكام النون الساكنة 
    حيحانطقا ص

  اإلظهار اإلدغام االقالب اإلخفاء

  التعريف  واألنواع  معرفة أحكام   املـد و القدرة على النطق به  أحكام املـد

  الساكنة  امليم أحكام
  

معرفة أحكام امليم الساكنة والقدرة على النطق به نطقا         
  صحيحا

ــال ــاء واالنق ــار واإلخف  باإلظه
   واإلدغام

الفطرة اإلنـسانية بـني     
  تقامة واالحنرافاالس
  

القدرة على معرفة البعد الفلسفي لإلميان باهللا والنتـائج         
  املترتبة على االحنراف عن عقيدة التوحيد 

اإلميان فطرة اهللا وهو األمر األول يف       
  القران الكرمي للبشرية

الترف وآثاره يف فـساد     
  العالقات االجتماعية

ستقرار القدرة على معرفة خطورة الترف واملترفني على ا       
  اتمع وأمنه وآثاره يف عرقلة جناح اإلصالح والتجديد 

مفهوم الترف واملتـرفني والطـرق      
  املؤدية إليه وانه سبب يف زوال األمم

ــوق  و  ــة احلق   جدلي
ــة يف   ــات املدني احلري

  القرآن الكرمي 

القدرة على دراسة وحتليل العوامل الدافعـة إىل رسـم           
  رمي    احلقوق واحلريات يف القران الك

مصدر احلقوق اإلنسانية يف القـران      
   تكرمي القران لإلنسان-الكرمي

  عبودية اإلنسان هللا

األمن يف القران    مفهوم  
  الكرمي 

القدرة على معرفة أمهية األمن يف القران وأثـاره علـى         
  االستقرار العاملي والتنمية املستدمية

أمهية األمن النفـسي والغـذائي يف       
  ازدهار اتمع 
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 القـــران الكـــرمي  
  والظاهرة السكانية 

القدرة على فهم وحتليل الظاهرة السكانية من خـالل         
  نصوص القران الكرمي 

  

  موقف القران من التنمية البشرية
  القران والعمليات السكانية

                                                                                                       من هدي السنة        :امللف الثاين
  .  حتليل نصوص األحاديث واستخراج العرب واألحكام منها والعمل بتوجيهاا القدرة على      :املرحليةالكفاءة 

  .العناصر املفاهيمية  الكفاءة املستهدفة  الوحدات
الشبهات يف التشريع   
اإلســالمي وموقــف 

  املسلم منها

واستنباط األحكام  الواردة      احلالل واحلرام   يثحدحتليل  القدرة على   
  فيه 

  شرح األلفاظ     
قانون إصالح وتبـدل    

  اتمعات حنو األحسن 
مقومات احلـضارة يف   

  اإلسالم
 واستنباط األحكام    ... منكم منكرا  رأى من    حتليل حديث القدرة على   
  الواردة فيه

  -شــرح األلفــاظ     
  التحليل 

من مقومات احلضارة    -
  وأسباب زواهلا

 الغزو الثقايف وخطره  
  على اتمعات

  واسـتنباط األحكـام      ..... لتتبعن سـنن   ديث  احل حتليلالقدرة على   
   عوامل الغزو الثقايف ومظاهره وعالجه ومعرفة الواردة فيه

عوامل –شرح األلفاظ   
الغزو الثقايف ومظـاهره    

       وعالجه
    

احلقوق الشخصية  
ومــدى ارتباطهــا 

  حبقوق اآلخرين 

واسـتنباط   . .... مثل القائم عل حدود اهللا      حديث حتليلالقدرة على   
    ومعرفة حدود احلرية الشخصيةاألحكام  الواردة فيه

ــاظ      ــرح األلفـ شـ
  التحليل 
   مفهوم 

 هدي السنة يف بيان   
  قيمة العلم والعلماء

   .....طريقا يبتغـي فيـه علمـا        من سلك    حديث   حتليلالقدرة على   
   ومعرفة فضل طلب العلمواستنباط األحكام  الواردة فيه

  
  

ــاظ      ــرح األلفـ شـ
وبيـان قيمـة    التحليل    

العلم ومرتلـة أهلـه يف      
  هدي السنة
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                                                                                  القيم التعبدية واإلميانية      :امللف الثالث 

علوم القران الكرمي  والسنة وتاريخ التشريع اإلسالمي ومدارسه املتنوعة معرفة القدرة على : الكفاءة املرحلية
            ذلك يف فهم الشريعة عبادة وسلوكا   رواستثما

  الكفاءات املستهدفة                 الوحدات 
  

  العناصر املفاهيمية     

   النفس استقرارالتوحيد وأثره يف    
   اإلنسانية  

  

معرفة اثـر التوحيـد يف االسـتقرار        القدرة على   
  النفسي واالجتماعي

  

  -   أقسامه –تعريف التوحيد 
  أثاره على النفس اإلنسانية

  تعريف القران الكرمي 
  كرميمقدمة يف علوم القران ال

  
بالقران الكرمي وحتليل ظاهرة     فالقدرة على التعري  

   الوحي
  الفرق بينه وبني احلديث القدسي

  الوحي وأقسامه 
  موقف الفالسفة من الوحي

  
  علم املكي واملدين

  

القدرة على التمييز بني املكي واملـدين ومعرفـة         
  خصائصهما

  

  معرفة املكي واملدين والفرق بينهما
  مميزات املكي واملدين

  فوائد العلم باملكي واملدين
  القراءات والقراء

  
القدرة على التمييز بني أنواع القراءات ومعرفـة        

  مدارس قراء القران الكرمي وأصحاا
  أنواع القراءات وحكمها وضوابطها 

  
  علم التفسري نشأته وتطوره 

  
القدرة على معرفة علم التفسري ومدارسه 

  لكرميواالستفادة منها يف فهم القران ا

  
نشأة التفسري وتطوره الفـرق بـني       

  التفسري والتأويل 
  أنواع التفسري ومناهجه

  أشهر املفسرين
  

  مجع   القران  وترتيبه
  

  القدرة على معرفة كيفية مجع  القران ومراحله 
  مجع القران يف عهد الرسول

  األحرف السبعة يف القران الكرمي 
  مجع القران يف عهد أيب بكر الصديق

  لقران يف عهد عثمان بن عفان مجع ا
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  السنة ومكانتها يف الشريعة
  
   

  القدرة على معرفة مكانة السنة يف التشريع 
  
  

  اشهر كتب السنة-تدوين السنة
  
  
  

القدرة على معرفة األطوار اليت مر ا التشريع   تاريخ التشريع اإلسالمي
  اإلسالمي

األطوار املختلفة اليت مر ا التـشريع       
  اإلسالمي

  
  نشأة املدارس الفقهية وتطورها

  معرفة املدارس الفقهية ومسارها القدرة على 
  ظيف ذلك يف فهم إحكام الشريعةتووالتارخيي 

  -احلنابلة - الشافعية -املالكية 
   الظاهرية-  االباضية -  احلنفية

    وأقسامهم الوضعياحلك
                      

خراجه من معرفة احلكم الشرعي والقدرة على است
  الكتاب والسنة 

 وأقسامه  احلكم الوضعيتعريف
  وأمثلة عنه

القدرة على معرفة الكليات اخلمس للشريعة   مقاصد الشريعة اإلسالمية 
  اإلسالمية 

  مقاصد الشريعة وأقسامها

القدرة على التعرف على مظاهر اليسر يف   مظاهر اليسر يف العبادات 
  العبادات وممارستها يف احلياة

هر اليسر يف عبادة الصالة مظا
  والصوم والزكاة واحلج

  من الصلوات  املشروعة
  

لقدرة على التعرف على أمهية  الصالة وأثارها يف ا
  احلياة

- االستسقاء- صالة اجلماعة
     اخلوف  - الكسوف –اخلسوف 

    -االستخارة 
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  القيم األسرية واالجتماعية : امللف الرابع    
  قيم األسرة واتمع والعالقات بني مكوناا والتعامل مع احمليط العام للمجتمع عرفة م:  الكفاءة املرحلية

     الكفاءات املستهدفة   الوحدات 
         

  العناصر املفاهيمية

  
دور األسرة يف تربية 

  اتمع وتنميته

  
دور األسرة يف تنمية اتمع واحملافظة عليه من خالل معرف 

  نصوص القران والسنة

  ألسرة قبل التكوينا
  اخلطبة وإحكامها

  األسرة بعد التكوين
  الزواج وأحكامه
  والتنمويالدور التربوي

  لألسرة
 مشكلة الطالق  األسباب    ا اجتنا  والقدرة على اليت دم األسرة وب األسبا معرفة  عندما ال تستمر األسرة

  والعالج
  اإلحكام الشرعية

  من املشكالت األسرية 
  احلضانة والرضاعةالنفقة و 

 كيفية عالج اإلسالم لبعض مشاكل األسرة واحلكمة من معرفة
  ذلك

  احلكم الشرعي –التعريف 
  احلكمة من املشروعية

  األحكام
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                                                                        القيم اإلعالمية والتواصلية                :امللف اخلامس    
   أساليب اخلطاب واحلوار والتواصل االجيايب مع اآلخرينقيمة العقل كيفية احملافظة عليه وممارسة    معرفة :الكفاءة املرحلية

   الغلو والتطرف نبذو
  

  ناصر املفاهيميةالع              الكفاءات  املستهدفة   الوحدات 
  

نعمة العقل وكيف حنافظ 
  عليها

  
  القدرة على التعرف على نعمة العقل وكيفية 

    القران والسنةاحملافظة عليه من خالل نصوص
 
 

  
اكتساب العقل السليم وكيفية 

  احملافظة عليه
  يضر بالعقل  حترمي اإلسالم كل ما

  
أدبيات حلوار والتواصل يف 

  اإلسالم
  

رسة التواصل واحلوار مع الغري القدرة على مما
  هومعرفة آلياته وأدبيات

  

  أمهية احلوار والتواصل 
  آليات وأدبيات احلوار والتواصل 

  
  

الغلو والتطرف وخطره على 
  العقيدة واتمع 

القدرة على معرفة أسباب ومظاهر الغلو والتطرف 
  وخطره على العقيدة وكيفية اجتنابه

  
   - طبيعة املشكلة–التعريف 

  –جماالت الغلو والتطرف 
   كيفية عالج الظاهرة  

رسائل الرسول إىل ملوك 
عصره                                                                                                                                                                                        

القدرة على حتليل ودراسة رسائل الرسول صلى اهللا 
  عليه وسلم إىل ملوك عصره 

  الرسول مرحلة جديدةرسائل 
  رسالته إىل النجاشي

  رسالته إىل هرقل
  حتليل هده الرسائل وفهم فقهها
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  التوجیھات البیداغوجیة
  وضعیات التعلم المقترحة 
 یكون فیھا المتعلم في التيھاج ھي الوضعیات المنفي تحقیق  وضعیات التعلم المقترحة

عالقة تفاعلیة مع مضمون التعلم في كل مجال وتتكون من مجموع من الخطوات والعملیات 
  واالداءات 

  :وتشمل وضعیات التعلم على المراحل التالیة 
من خالل   تنطلق بھ الوحدة نحو التعلم الجدیدالذيوھي النشاط  وضعیة االنطالق  -1

بأداءات المتعلمین المتعلقة بمكتسابتھم القبلیة من حیث وضعیة مشكلة وھي غالبا ما ترتبط 
   السلوكیات المنسجمة مع كفاءات الوحدة أوالمعارف 

 النشاط حیث من ةتعلیمی وضعیات التعلم في أي وحدة أھموھي :وضعیة بناء التعلم  -2
 النشاطات في وانتظامطور المعرفي والسلوكي  وتتضمن كل ما یدخل في التألتعلميوالحجم 

وفروقھم الفردیة وعلى ضوء شكل تسلسلي یراعي االنتقال وفق مستویات المتعلمین 
  المشاركة الفعالة للمتعلمین بالحوار والمناقشة وعمل األفواج

من  لتمكین الوحدة ختامفي  وھو المجال المخصص:وضعیة إستتمار مكتسبات التعلم   -3
كتسباتھم المعرفیة والسلوكیة في نشاطات تقویمیة وتدریبیة وتتحد وضعیات التعلم توظیف م

   في ھدا المستوى أشكاال متنوعة بتنوع المعارف لكل ملف من الملفات الست
  الوسائل     شكل الوضعیة                      الملف

 االستماع إلى التالوة والحوار والمناقشة  القرآن والحدیث          
  للوصول إلى فھم النص الشرعي

المسجل واألقراص 
  المضغوطة والمعلقات

معلومات الالصور  والشواھد واكتشاف    واإلیمانیةالقیم التعبدیة
  الحوار

  أفالم وثائقیة وصور 

القیم األسریة 
  واالجتماعیة

 معارف قبلیة و لحفظ معلومات واستغال
   تتمثیل أداءا

أشرطة فیدیو وحوار 
  وادث استنتاجي وح

القیم التواصلیة 
  واإلعالمیة

مالحظة صور أداءات سلوكیة والتحاور 
   المعارف القبلیةل و استغالواالستنتاج

ظواھر اجتماعیة 
  ونصوص مختارة  
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