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1. الربامج التعليمّية لوزارة الرتبي�ة والتعليم الرتكّية

ــر يف  ــكار والتطوي ــع، واالبت ــرد واملجتم ــّرة للف ــات املتغ ــا، واالحتياج ــوم والتكنولوجي ــع يف العل ــّر الرسي إن التغ
نظريــات ومناهــج التدريــس والتعّلــم، قــد أّثــرت مجيعهــا بشــكل مبــارش عــى الــدور املأمــول مــن الفــرد، فهــذا التغيــر هو 
مــا حيــدد فرديــة الفــرد يف مؤهالتــه، فيجعلــه منتجــا للمعرفــة، يســتخدمها بالشــكل العمــي يف احليــاة، وحيــل املشــكالت، 
ويفكــر بنقــد وحتليــل، ويكــون رائــدا يف عملــه واثقــا مــن قــراره، متملــكا ملهــارات التواصــل يشــيع التعاطــف واحلميميــة، 
ويقــدم املســامهة ملجتمعــه وثقافتــه، وقــد تــم إعــداد املناهــج الدراســّية التــي ســتعمل عــى تربيــة وتثقيــف األفــراد هبــذا 
النســيج النوعــي ذي البنيــة البســيطة املفهومــة، اهلادفــة إىل توفــر القيمــة واملهــارة، واملنتبهــة للفــوارق الفرديــة، بــدالً مــن 
وقصــدا هلــذه الغايــة، فقــد تــم مــن أحــد اجلوانــب تضمــن املكتســبات  البنيــة التــي تنقــل املعلومــات الصلــدة املجــّردة. 
واإليضاحــات املتكــّررة بنهــج التفكــر التتابعــي، عــى املســتوى املعــريّف للصــف الــدرايّس، ومســتوى موضــوع الــدرس 
املتنــوع، وتــم مــن اجلانــب اآلخــر تضمــن املخرجــات التعليمّيــة املســتهدفة الكتســاب شــامل متكامــل يف دفعــة واحــدة، 
ويف كال املجموعتــن ترتبــط االختصاصــات والتصانيــف يف املكتســبات واإليضاحــات، بطبيعــة قــادرة متمكنــة، عرصيــة 
ــرة  ــرد، ذو بص ــح متج ــون واض ــة، بمضم ــة التعليمّي ــن العملّي ــاة ضم ــع احلي ــة م ــم العالق ــة، تقي ــارية مقبول ــة، س مواكب
تقــدم منظــورا تكامليــا شــامال لإليضاحــات والقيــم املتدرجــة يف مســتويات التعليــم وصفوفــه ومهاراتــه وقدراتــه هلــذه 
املكتســبات وحدودهــا، وبالتــايل فقــد صيغــت جمموعــة برامــج تعليميــة، موجهــة الســتخدام أقــى للمهــارات املعرفّيــة، 
تضمــن التعليــم اهلــادف الدائــم، متامســكة وذات ترابــط مــع التعليــم الســابق، متكاملــة مــع قيــم االختصاصــات األخــرى 

وقناعــات احليــاة املعــارصة يف إطــار املهــارات والقــدرات.

1.1. األهداف املنشودة للربنامج التعلييّم

ــّم إعــداد املناهــج الدراســّية وفقــا ألحــكام املــادة 2 مــن قانــون التعليــم األســايّس الرتكــّي رقــم 1739 ومطابقــا  يت
ــع مــا جيــرى  ــي الرتكــّي«، حيــث يوجــه مجي ــم الوطن ــادئ األساســّية للتعلي ــي »و« املب ــم الوطن »األهــداف العامــة للتعلي
مــن الدراســات مــع برامــج التدريــس والتعّلــم للوصــول لألهــداف التاليــة بشــكل يتمــم مســتويات التعليــم التمهيــدي 

واالبتدائــي واملتوســط معــا:

ــة  ــة والعاطفي ــة والعقلي ــم البدني ــر جماالهت ــى تطوي ــة ع ــل املدرس ــا قب ــم م ــوا تعلي ــن أكمل ــالب الذي ــجيع الط )1( تش
ــة، ــة الفردي ــات التنمي ــر إىل عملي ــات النظ ــع التف ــة م ــة صحي بطريق

)2( يضمــن للطلبــة الذيــن أكملــوا املرحلــة االبتدائيــة أن يصــروا أفــرادا يقــودون حيــاة ســليمة، مناســبة لتنوعهــم 
الفــردي اجلوهــري ومســتواهم يف التطــور، يف إطــار مــن إدراك الــذات والتكامــل األخالقــّي، ويمتلكــون الثقــة يف النفــس 
ــابية  ــة واحلس ــارات اللفظي ــة، وامله ــم اليومّي ــه حلياهت ــذي حيتاجون ــايس ال ــريّف األس ــتوى املع ــذايت، واملس ــاط ال واالنضب
ــكل  ــذا بش ــتخدمون كل ه ــاميل، و يس ــس اجل ــاب احل ــة واكتس ــارات االجتامعّي ــة، وامله ــل واملعرف ــامل العق ــارات إع ومه

ــر وموهــوب، قدي
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ــة  ــن املرحل ــبة م ــم املكتس ــورون كفاءاهت ــم يط ــورة جتعله ــطة، بص ــة املتوس ــن املرحل ــالب املتّم ــن للط ــام يضم )3( ك
االبتدائيــة، أن يتبنــوا القيــم املعنويــة والقناعــات الوطنيــة، وحيســنون اســتخدام حقوقهــم والوفــاء بمســؤولياهتم، ويكونــوا 
أفــرادا يف »اهليــكل التأهيــي يف تركيــا« ويف كل جمــاالت االختصــاص مكتســبن املهــارات األساســّية ومتمكنن مــن التعبر.

)4( ويضمــن للطلبــة املكملــن للمرحلــة الثانويــة، بصــورة يطــورون هبــا مكتســبات قدراهتــم يف املرحلتــن االبتدائيــة 
ــامهون  ــته، ويس ــن معايش ــاة يمك ــط حي ــا إىل نم ــة، وحيولوهن ــم الوطني ــة وقناعاهت ــم الروحي ــون قيمه ــطة، ويتبن واملتوس
كمواطنــن منتجــن وفاعلــن يف النهضــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافّيــة لوطننــا، جميديــن العطــاء والتعبــر يف إطــار 
»اهليــكل التأهيــي يف تركيــا » ويف جوهــر جمــاالت االختصــاص، بنيلهــم املهــارات بمســتواها األســايس القيــايس، ويعدهــم 

كأفــراد جاهزيــن للمهنــة التــي تســتهدفها قدراهتــم واهتامماهتــم، وحارضيــن خلــوض غــامر احليــاة.

1.2. رؤيتن�ا من خالل الربامج التعليمّية 

يرتبــى ضمــن الغايــات األساســّية لنظــام التعليــم لدينــا أفــراٌد هلــم املعرفــة واملهــارة والســلوكيات التــي تتكامــل مــع 
قيمنــا وقدراتنــا، وبينــام نحــاول إكســاب أبنائنــا الطلبــة املهــارات واملعرفــة والســلوكيات مــن خــالل براجمنــا التعليمّيــة، 
ــي  ــا الت ــا وقناعاتن ــلوك. إن قيمن ــارة والس ــة وامله ــن املعرف ــل ب ــات وص ــاق وحلق ــل كآف ــا تعم ــا وكفاءاتن ــإن قيمن ف
اســتخلصناها مــن منابــع ماضينــا، ووصلنــا هبــا للحــارض، وننقلهــا ملســتقبلنا هــي جوهــر مراثنــا اخلالــص، أمــا كفاءاتنــا 
فهــي أماناتنــا الفعليــة الضامنــة إلســهامنا ومشــاركتنا يف العائلــة اإلنســانية ويف هــذه احليــاة هبــذا املــراث، فــال تنفصــم 
هبــذه الطريقــة قيمنــا عــن كفاءاتنــا بشــكل جيمــع النظريــة بالتطبيــق عــى نحــو متكامــل، كجــزء أصيــل ال يتجــزأ. أمــا 
عــن املعرفــة املعــارصة، واملهــارات والســلوكيات عــر عمليــة التعليــم والتعّلــم، فإهنــا الوســائل واملحافــل إلبــراز قيمنــا 
وكفاءاتنــا التــي جتعلنــا عــى مــا نحــن عليــه اليــوم؛ والتغــّر أمــر عــارض يف صياغتــه املرئّيــة ضمــن ظــروف أيامنــا، وهلــذا 

الســبب فإننــا يف حالــة مســتمرة مــن جتديــد ومعــارصة كل مــا تقــع أعيننــا عليــه.

1.1.1. قيـمنا وقـناعاتـنا

قيمنــا وقناعاتنــا هــي جممــوع املبــادئ التــي تصــوغ منظورنــا املتطّلــع مــن خــالل الرامــج التعليمّيــة، جذورهــا نابتــة 
يف تقاليدنــا وماضينــا، وجذعهــا وأغصاهنــا تتغــذى مــن هــذه اجلــذور، وهتــب وتتمــدد يف حارضنــا ومســتقبلنا، فقيمنــا 
ــا  ــات حياتن ــور جمري ــن عب ــا م ــي متكنن ــدرة الت ــوة والق ــع الق ــّية،هي منب ــانية األساس ــامت اإلنس ــن الس ــكل م ــي تتش الت
الروتينيــة، والتعامــل حيــال مــا يطــرأ لنــا مــن مشــكالت، إهنــا حقيقــة ال تقبــل اجلــدل أّن مســتقبل املجتمــع معقــود عــى 
اإلنســان املتبنــي لقيمــه واملســتند لقناعاتــه والباعــث الــروح بقدراتــه اململوكــة لــه هبــذه القيــم والقناعــات، فــإن نظامنــا 
التعليمــّي ينطلــق مــن هــذا الســياق هبــدف إكســاب أفــراده القــدرة عــى اختــاذ القــرار األخالقــي الصائــب وإظهــار ذلــك 
ــة  ــة تكتســب بعــض املعرفــة واملهــارات الســلوكيات املعين ــم ليــس جمــرد بني يف ترصفاهتــم وســلوكياهتم. إن نظــام التعلي
ــة، بــل إن وظيفتــه األصليــة هــي تربيــة أفــراد يتبنــون القيــم والقناعــات األساســّية؛  الناجحــة مــن وجهــة نظــر أكاديمّي
ــه ومناهجــه  ــد وســلوكياهتم، وحيقــق النظــام التعليمــّي وظيفت ــل اجلدي ــم وعــادات اجلي ــر عــى قي ــن مــن التأث أي يتمّك
الدراســّية يف إطــار هــدف اكتســاب القيــم والقناعــات بــام يشــمل ذلــك، الرامــج التعليمّيــة، إن برامــج التعليــم تصــوغ 
ــش  ــى هام ــي ع ــطة الت ــة، واألنش ــائل التعليمّي ــر األدوات والوس ــم وتوف ــة التعلي ــاخ وبيئ ــع من ــّية وتصن ــج الدراس املناه
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الــدرس، ناظــرة بعــن االعتبــار لــكل عنــارص النظــام كالترشيعــات ونحــوه، يف الرامــج التعليمّيــة هبــذا املفهــوم قــد ال 
نــرى قيمنــا وقناعاتنــا يف كل منهــج وكل جمــال تعليمــي وكل وحــدة مــن الكتــاب أو موضــوع داخــل الوحــدة ونحــوه، 
أبــدا عــى العكــس، بــل إن قيمنــا هــي الغايــة النهائيــة والــروح احليــة لكامــل عمليتنــا التعليمّيــة، وهــي موجــودة حــارضة 

ــا الدراســّية وكل وحداهتــا وجزئياهتــا. يف كل واحــدة مــن براجمن

إن »القيــم اجلذريــة« يف املناهــج الدراســّية هــي: العدالــة، والصداقــة، واألمانــة، وضبــط النفــس، والصــر، واالحــرتام، 
واحلــب، واملســؤولية، والوطنيــة، و حــب عمــل اخلــر واملســاعدة، هــذه القيــم واملقومــات ســوف تنهــض للحياة، بنفســها 
وبعالقتهــا أيضــا مــع القيــم املندرجــة املتعّلقــة هبــا والقيــم األخــرى األصيلــة كلهــا يتــّم تناوهلــا معــا عــر عمليــة التعليــم 

والتعّلــم .

1.1.2. أنشطتـنا وفعالياتـنا

هيــدف نظامنــا التعليمــّي إىل تربيــة األفــراد عــى حيــازة خصائــص املعرفــة واملهــارات والســلوكيات التــي تتكامــل مــع 
ــر  ــسِّ احلاجــة للمعاي ــدويل كذلــك، يف أَم ــي واملســتوى ال ــة عــى املســتوى الوطن ــا الطلب ــاءات، فأبناؤن القــدرات والكف
التــي أقرهــا إطــار » اهليــكل التأهيــي الرتكــّي« )TYÇ( يف حياهتــم الشــخصية واالجتامعيــة واألكاديميــة واملهنيــة، وحيــدد 

)TYÇ( » اهليــكل التأهيــي الرتكــّي« ثامنيــة كفــاءات رئيســية وحيددهــا عــى النحــو التــايل:

)1( التواصــل باللغــة األم: التعبــر عــن املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهيًا وكتابيــًا 
)االســتامع والتحــدث والقــراءة والكتابــة(؛ فالتعليــم والتعّلــم، أمــر كائــن وموجــود يف مــكان العمــل والبيــت وأماكــن 

الرتفيــه يرتبــط بــكل أنــواع التفاعــل اللغــوي املالئــم واخلــالق بــكل أشــكاله االجتامعّيــة والثقافّيــة.

ــة األم يف  ــدى اللغ ــل ل ــّية يف التواص ــارة األساس ــاد امله ــى أبع ــز ع ــه يرتك ــة: يف أغلب ــات األجنبّي ــل باللغ )2( التواص
مشــاركة املفاهيــم واألفــكار واآلراء والعواطــف واألحــداث وتفســرها شــفهيًا وكتابيــًا )االســتامع والتحــدث والقــراءة 
والكتابــة( بحســب رغبــة الفــرد واحتياجاتــه؛ مثــل التعليــم والتعّلــم، ومــكان العمــل والبيــت وأماكــن الرتفيــه مســتندا 

ــة املوافقــة. ــة واالجتامعي ملهــارة التفســر والتعبــر واإلفهــام املرتبطــة بالســياقات الثقافّي

فالتواصــل باللغــات األجنبيــة، رضوري ملهــارات الوســاطة والتفاهــم بــن الثقافــات، ويظهــر يف هــذا الشــأن تفــاوت 
كبــر، باختــالف مســتوى قــدرات الفــرد، وخيتلــف بحســب طبيعــة اخللفيــة االجتامعّيــة والثقافّيــة للفــرد، وبيئتــه املحيطــة 
واحتياجاتــه، وخيتلــف باختــالف وحجــم اهتامماتــه املتعّلقــة باالســتامع والتحــدث والكتابــة والقــراءة كــام ختتلــف بــن 

اللغــات ذاهتــا مــن لغــة ألخــرى.

)3( الكفــاءة يف علــوم الرياضيــات والكفــاءات األساســّية يف العلــوم / التكنولوجيا: الكفــاءة يف احلســاب والرياضيات 
هــي تطــور وتطبيــق يف نمــط التفكــر الريــايض ألجــل حــل سالســل املشــكالت التــي تواجهنــا يف احليــاة اليومّيــة، يتــّم 

الرتكيــز فيهــا عــى عمليــة وأنشــطة ومعرفــة مبنيــة عــى مهــارات حســابية ســليمة.

ــر  ــر )التفك ــات يف التفك ــاليب الرياضي ــات أس ــف درج ــتخدام خمتل ــارة اس ــة إرادة ومه ــاءة الرياضي ــن الكف تتضم
ــداول(. ــومات واجل ــال والرس ــامذج واخلي ــغ والن ــة )الصي ــروض التقديمي ــكاين( ويف الع ــي وامل املنطق
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أمــا الكفــاءة يف العلــوم فتوجــد عطفــا عــى املهــارة والرغبــة يف االســتفادة مــن طــرق البحــث واملنهجيــة وســبيل وجود 
املعلومــة هبــدف معرفــة الســؤال وخلــق النتيجــة املدعومــة بالرهــان، واالنفتــاح عــى تفســر عــامل الطبيعة.

والكفــاءة يف العلــوم والتكنولوجيــا تشــمل قــوة مفهــوم املســؤولية ومواطنــة الفــرد كل فــرد، والتغــّرات املتولــدة عــن 
النشــاطات البرشيــة.

ــة يف  ــاالت املعلوماتي ــا االتص ــدي لتكنولوجي ــن والنق ــتخدام اآلم ــي االس ــوم يغط ــي مفه ــة: وه ــاءة الرقمي )4( الكف
العمــل واحليــاة اليومّيــة والتواصــل، وهــذه الكفــاءة تدعــم قطعــا ســبل املهــارات األساســّية مثــل الوصــول للمعلومــات، 
ــرشاء،  ــع وال ــيب يف البي ــتخدام احلواس ــا، واس ــا وتقديمه ــا، وعرضه ــا وتوليده ــا، وإنتاجه ــات، وحفظه ــم املعلوم وتقيي
ــل  ــة التواص ــت وإقام ــائط اإلنرتن ــتخدام وس ــرتكة باس ــة واملش ــبكات العام ــى الش ــهام ع ــم اإلس ــة إىل تقدي باإلضاف

ــرتوين. اإللك

ــم واإلرصار عليــه حتــى يتمّكــن الفــرد مــن  ــم :  إهنــا قــدرة الفــرد الذاتيــة عــى متابعــة التعّل )5( القــدرة عــى التعّل
تنظيــم نشــاطه التعليمــّي الفــردي أو اجلامعــي، بــام يف ذلــك إدارة الوقــت واملعرفــة الفعالــة، وتشــمل هــذه الكفــاءة، قــدرة 
الفــرد عــى إدراك احتياجــات وعمليــات التعّلــم مــن خــالل التعــرف عــى اإلمكانيــات املتاحــة والتعامــل مــع الصعوبــات 
مــن أجــل إجــراء تعليمــي ناجــح، كــام أن اكتســاب املعرفــة اجلديــدة واملهــارات واالشــتغال وتوعيــة الــذات تــأيت بمدلــول 
البحــث عــن الدعــم اإلرشــادي واالســتفادة منــه، إن الكفــاءة عــى تعلــم العلــم هــي مــا حيفــز طالبــي العلــم عــى االعتامد 
عــى جتــارب التعّلــم الســابقة وخــرات احليــاة الســتخدام وتطبيــق املعرفــة واملهــارات يف جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات، 

مثــل البيئــة املنزليــة ومواقــع العمــل وأماكــن التعليــم والتدريــب.

ــخصية  ــة الش ــدرات الذاتي ــى الق ــاءات ع ــذه الكف ــوي ه ــي: حتت ــب االجتامع ــة واجلان ــة باملواطن ــاءة املتعّلق )6( الكف
وقــدرات التعامــل مــع األفــراد اآلخريــن، وقــدرات التعايــش بــن الثقافــات، وتتيــح لألفــراد إمكانيــة املشــاركة الفعالــة 
والبنــاءة يف املجتمــع واحليــاة العملّيــة املتنوعــة، بــام يف ذلــك مجيــع أشــكال الســلوك التــي متكنهــم مــن أن يكونــوا جمهزيــن 
بالســامت وامليــزات التــي مــن شــأهنا حــل النزاعــات عنــد الــرورة، كــام وأن القــدرات املتعّلقــة باملواطنــة جتهــز األفــراد 
ألجــل املســامهة التامــة يف احليــاة املدنيــة املتحــرة مســتندين لقــرار باملشــاركة الديموقراطيــة الفاعلــة يف ســياق املفهــوم 

املجتمعــي والســيايس.

ــازات،  ــال وإنج ــرد إىل أفع ــكار الف ــل أف ــارة حتوي ــن مه ــر ع ــي تع ــدرة الت ــي الق ــادرة : ه ــذ باملب ــادة واألخ )7( الري
ــياق  ــم يف س ــل يدعمه ــب ب ــة فحس ــة واملجتمعي ــم املنزلي ــم يف حياهت ــاءة ال يدعمه ــذه الكف ــة هل ــا الطلب ــاب أبنائن واكتس
ــايس  ــدر األس ــكل بالق ــام تش ــة، ك ــاة املهني ــل ويف إدارة احلي ــرص العم ــاط ف ــه ويف التق ــتطاعة إدراك ظروف ــل ويف اس العم
املهــارات واملعرفــة األكثــر جوهريــة لألفــراد الذيــن حيتاجــون املســامهة أو االنخــراط يف القــدرات املجتمعّيــة والتجاريــة، 

ــيدة. ــم اإلدارة الرش ــة ودع ــم األخالقّي ــز القي ــمل إدراك ومتيي ــام تش ك

ــاعر  ــارب واملش ــن اآلراء والتج ــة ع ــة خالق ــر بطريق ــة التعب ــر أمهّي ــر: تقدي ــى التعب ــدرة ع ــايف والق ــي الثق )8( الوع
مســتخدمن املوســيقى والفنــون املرسحيــة وفنــون األداء، وشــاملة اآلداب والفنــون البرصيــة وخمتلــف وســائل التواصــل 

اجلامهــري واإلعــالم.
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1.3. منهج القياس والتقييم يف الربنامج التعلييّم

ــع«  ــب للجمي ــل » مناس ــعارات مث ــإن الش ــذا ف ــق، هل ــام التطاب ــر مت ــق اآلخ ــان يطاب ــد إنس ــون، وال يوج ــرش خمتلف الب
ــم  ــات التقيي ــن عملي ــا م ــق هب ــا يتعل ــم وم ــج التعلي ــوبة إىل برام ــع« املنس ــح للجمي ــدة وصال ــر املوح ــق للمعاي و»مطاب
ــوم  ــن مفه ــدر م ــى ق ــل بأق ــروري التعام ــن ال ــه فم ــة، وعلي ــة البرشي ــة للطبيع ــبب مناقض ــذا الس ــي هل ــاس، ه والقي
ــن  ــدد، وال يمك ــذا الص ــبيل يف ه ــد الس ــي مرش ــة ه ــج التعليمّي ــم، والرام ــاس والتقيي ــة القي ــة يف عملي ــوع واملرون التن
اعتبــاره توقعــا واقعيــا أن ننتظــر احتــواء كل عنــارص التقييــم والقيــاس يف برنامــج تعليمــي، وألجــل أن التنــوع التعليمــّي؛ 
مــن حيــث الفــرد، ومســتوى املرحلــة املعرفّيــة، وحمتويــات الــدرس، واملحيــط االجتامعــي، وإمكانيــات املدرســة ونحوهــا 
مــن الديناميكيــات الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة بشــكل بليــغ، فإنــه ينتظــر مــن املعلمــن ومنفــذي التطبيقــات الدراســّية 
ــاس،  ــم والقي ــات التقيي ــة عملي ــة ومالءم ــالمة فاعلي ــوا س ــر أن يضمن ــبقة التحض ــة املس ــرامج التعليمّي ــن البـ ــس م ولي
ــور،  ــذا املنظ ــن ه ــا م ــن انطالق ــن، ويمك ــن املعلم ــاس م ــر باألس ــا املنتظ ــداع مه ــة واإلب ــإن األصال ــة، ف ــذه املرحل يف ه

ــايل: ــادئ التــي توجــه ممارســات القيــاس والتقييــم يف املناهــج عــى النحــو الت تلخيــص املب

)1( جيــب أن تضمــن دراســات القيــاس والتقييــم أقــى درجــة مــن التوافــق مــع مجيــع مكونــات املنهــاج، وجيــب أن 
تؤخــذ حــدود املكتســبات واإليضاحــات كأســاس.

)2( الرنامــج التعليمــّي يرشــد فقــط للطريــق، لكنــه ال يرســم احلــدود القاطعــة للتنفيذيــن مــن حيــث مقيــاس وطرق 
التقييــم املســتخدمة يف عمليــة القيــاس، بيــد أنــه يف طــرق ووســائل التقييــم والقيــاس املفضلــة يتوجــب اســتعامل املعايــر 

القياســية التقنيــة واألكاديميــة الروريــة املطلوبــة.

)3( إن تطبيقــات التقييــم والقيــاس يف التعليــم هــي جــزء ال يتجــزأ عــن التعليــم ذاتــه، و يتــّم تنفيــذه طــول العملّيــة 
التعليمّيــة، وال يتــّم تنــاول نتائــج القيــاس وحدهــا بــل ضمــن تكامــل مــع عمليــات املتابعــة جنبــا إىل جنــب.

ــملهم  ــة، و يش ــى كل الطلب ــرسي ع ــم ي ــاس والتقيي ــة القي ــدا لطريق ــا واح ــر نمط ــدد بالذك ــبا أن نح ــس مناس )4( لي
مجيعــا نظــرا لواقــع وحقيقــة الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة، كــام ال يمكــن قيــاس التطــور األكاديمــي للطالــب وتقييمــه 

ــة أو أســلوب واحــد. بطريق

)5( ال ُيعطــى التعليــم فقــط ألجــل »املعرفــة )الفكــرة(« ولكــن أيًضــا ألجــل »الشــعور)العاطفة(« وألجــل »الفعــل 
ــة املجــّردة فقــط ليســت مقبولــًة بشــكل كايف. )التــرصف(«، إذن قياســات القــدرات املعرفّي

)6(تعــدد املرتكــزات هــو أســاس عمليــات التقييــم والقيــاس، تتحقــق تطبيقــات القيــاس والتقييــم بمشــاركة نشــطة 
مــن املعلمــن والطــالب.

ــم  ــراد، يف مــا يتعلــق بموضوعهــا، وطباعهــا ومواقفهــا، والقي ــاس لألف ــم والقي )7( تتغــر مــع الزمــن ســامت التقيي
ــن  ــرات ضم ــي التغي ــي تراع ــس الت ــتعامل املقايي ــو اس ــاس ه ــون األس ــبب يك ــذا الس ــاح، هل ــر النج ــات ومعاي والقناع

ــار زمــن واحــد. ــة عــى اعتب ــة، بــدال مــن قيــاس الســامت املعني العملّي
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1.4. الربامج التعليمّية وتنمية الفرد

خــالل تطويــر الرامــج التعليمّيــة، تــم تبنــي هنــج متناغــم يراعــي االنســجام بــن مجيــع املكونــات، آخــذا يف االعتبــار 
ــب  ــن املناس ــيكون م ــياق، وس ــذا الس ــان، يف ه ــح اإلنس ــه لصال ــددة األوج ــة متع ــأن التنمي ــة بش ــة املتاح ــة العلمي املعرف

التطــرق لبعــض مبــادئ التنميــة األساســّية.

تــم تطويــر الرامــج التعليمّيــة بمبــدأ أن التنميــة البرشيــة ال تنتهــي يف فــرتة معينــة وأن التطــور يســتمر طــوال احليــاة، 
وهلــذا الســبب، ُيقــرتح اختــاذ تدابــر داعمــة يف املناهــج الدراســّية مــن خــالل مراعــاة اخلصائــص التنمويــة لألفــراد يف كل 

مرحلــة عمريــة.

وإن كان التطويــر شــيئا يمتــد طــول احليــاة، لكنــه ليــس عــى صيغــة نمــوذج واحــد ووحيــد، وبينــام يتقــدم األفــراد يف 
مراحــل التطــور، فإنــه يف كل مرحلــة ختتلــف اخلصائــص التنمويــة للفرد،كــام أن بدايــات املراحــل وهناياهتــا ليســت عــى 
حــاالت متجانســة، هلــذا الســبب، يتــّم صياغــة الرامــج التعليمّيــة بالدقــة واحلساســية بمراعــاة أفضــل مــا يمكــن، وينتظــر 

مــن املعلــم عمــل التطبيقــات الالزمــة خــالل عمليــة حتقيــق غايــات ومكتســبات الرامــج التعليمّيــة.

تتبــع الفــرتات التطوريــة تتابعــا متسلســاًل ال يتغــر، مــا حيــدث يف كل مرحلــة يؤثــر عــى اخلطــوط التالية،كــام أن هــذا 
التتابــع، مــن ناحيــة أخــرى، يتميــز بتوجهــات حمددة:مــن البســاطة إىل التعقيــد، مــن العــام إىل اخلــاص ومــن التجريدي إىل 
امللمــوس، تؤخــذ التوجهــات املذكــورة يف عمليــة تطويــر املناهــج الدراســّية بعن االعتبــار يف كل مــن الــرشوط املســبقة 
والنقــاط املتتاليــة مــن اإلنجــازات واملهــارات التــي تشــكل الكفــاءة يف جمــال معــن، كذلــك يف توزيعــات الــدروس عــى 

املســتويات املعرفّيــة للصفــوف الدراســّية، ووضــع العالقــات فيــام بينهــا عــن االعتبــار.

كــام يتــّم التعامــل يف الرامــج التعليمّيــة انطالقــا مــن مبــدأ يقــول بتكامــل عمليــة تطــور اإلنســان،فالواقع أن خصائــص 
النــاس يف مناطــق تنمويــة خمتلفــة تتفاعــل مــع بعضهــا البعض،مفــاد الــكالم أن تطــور اللغــة يؤثــر يف تطــور الفكــر ويتأثــر 
أيضــا بتطــور الفكــر، هلــذا ُينتظــر مــن املعلمــن إيــالء االهتــامم لتأثــرات مكتســبة يناهلــا الطالــب عــى تطــوره يف جمــال 

آخــر.

متــت صياغــة الرامــج التعليمّيــة أخــذا بعــن االعتبــار احلساســة والدقــة املتعّلقــة بالفــوارق الفرديــة، وتتجــى عالقــة 
ــب  ــن جان ــة واالجتاه، وم ــا للحاج ــها تبع ــر نفس ــة، وُتظه ــة وثقافي ــة وبيئي ــل موروث ــن عوام ــة م ــة النابع ــوارق الفردي الف
آخــر يشــمل هــذا الوضــع الفــوارق الشــخصية بــن األفــراد واالختالفــات احلاصلــة داخــل الفــرد الواحــد ذاتــه، فيظهــر 
األفــراد اختالفــا عــن اآلخريــن، كــام تظهــر ســامهتم الذاتيــة تنوعــا واختالفــا ضمــن الــذات الواحدة، فعــى ســبيل املثــال، 
بينــام تكــون قــدرة فــرد مــا عــى التفكــر بصــورة جمــّردة قــدرة قويــة ومتقنــة، فــإن قــدرة هــذا الشــخص نفســه عــى الرســم 

يمكــن أن تكــون ضعيفــة.

يمــي تطــور اإلنســان قدمــا بالتــوازي مــع اســتمرار مــي احليــاة بطوهلــا، غــر أن رسعتــه ختتلــف وفقــا لــكل مرحلة، 
حيــث تكــون األوقــات احلرجــة املحفوفــة باملخاطــر بالنســبة للتطــور هــي تلــك األوقــات املتســارعة، هلــذا الســبب، فــإن 
ــة العلــم عندمــا تتســارع وتــرة التطــور، مفــاد الــكالم  املتوقــع أن يتــرصف املعلمــون بحساســية أكــر جتــاه وضــع طلب
ــة  ــطة االجتامعّي ــه األنش ــم ويوج ــز التعلي ــذات، ويع ــة وإدراك ال ــاب اهلوي ــة الكتس ــرتة احلرج ــي الف ــة ه ــرتة املراهق أن ف
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الداعمــة إكســاب اهلويــة يف هــذه الفــرتة.

1.5. النت�اجئ

ــن  ــي ب ــج الت ــث الرام ــة حتدي ــا  يف عملي ــي خضناه ــل الت ــات واملراح ــن العملي ــات ع ــم معلوم ــا تقدي ــا هن ــدر بن جي
ــياق: ــذا الس ــا، ويف ه يدين

تم فحص ومراجعة مناهج دول خمتلفة تم جتديدها وحتديثها لرورات مماثلة يف السنوات األخرة، •

تم مسح ومتشيط الدراسات األكاديمية التي أجريت عى التعليم والتعّلم واملناهج حمليا و خارج البالد، •

ــة،  • ــط التنمي ــتورنا، وخط ــى دس ــتندة ع ــات املس ــا الترشيع ــي أعدهت ــا الت ــر ونحوه ــق والتقاري ــل الوثائ ــم حتلي ت
والرامــج احلكوميــة، وقــرارات املجالــس االستشــارية، وبرامــج األحــزاب السياســية، واملنظــامت غراحلكوميــة 

ــة،  ــة املدني ــات البحثي واملؤسس

تــم مجــع آراء املعلمــن والقياديــن حــول الرامــج وجــداول الــدورات األســبوعية مــن خــالل االســتبيانات التــي  •
وضعتهــا إدارات برامــج وزارة الرتبيــة والتعليــم الوطنيــة واملــواد التعليمّيــة،

تم فحص وتدقيق التقارير الفئوية املتعّلقة بام يرد من كل فرع من املناطق املختلفة، •

ــرع  • ــة لألف ــة املوجه ــة املطلق ــئلة املفتوح ــن األس ــة م ــة املكون ــتبيانات املفتوح ــات االس ــف معطي ــع وتصني ــم مج ت
ــة، ــائط اإللكرتوني ــر الوس ــل ع والتواص

ــات  • ــع اآلراء واالقرتاح ــروع، ومجي ــاق الف ــا يف نط ــم لدين ــات التعلي ــا كلي ــي أعدهت ــر الت ــص التقاري ــم فح ت
والتوقعــات، واالنتقــادات  والتوصيــات 

وتــم عمــل التقييــم مــن خــالل دراســات مجاعيــة مكونــة مــن جمموعــات مــن األكاديميــن واملعلمــن وطواقــم  •
اخلــراء يف الوحــدات املعنيــة يف وزارتنــا،

ــا مــن  ــد، وانطالق ــة وجيــري عليهــا التحديــث والتجدي ــا التعليمّي ــم مراجعــة براجمن ــة تت ــق املثبت ــا مــن احلقائ وانطالق
ــث  ــول حي ــد املعم ــم الرص ــج تقيي ــب نتائ ــددا بحس ــة جم ــات الروري ــتتم التحديث ــدرايّس 2018-2019 س ــام ال الع
تســتكمل بعــد ذلــك، وهكــذا تبقــى ديمومــة التــوازي بــن تطويــر مناهجنــا وبراجمنــا التعليمّيــة مــع تلبيــة االحتياجــات 

ــة. ــة والتكنولوجي ــة واالجتامعي العلمي
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2. تطبيقات الربنامج التعلييّم للمعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

2.1. الفلسفة األساسّية واألهداف العامة للربنامج

يف أعــامل التطويــر عــى الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع 
إىل الثامــن 4-8(؛ 

متــت مراعــاة مقاربــات مثــل هنــج التعّلــم القائــم عــى املهــارات، وهنــج التعّلــم املتمركــز عــى الطالــب، وهنــج الــذكاء 
ــاع  ــارف، والطب ــل املع ــارات إىل تكام ــى امله ــم ع ــم القائ ــر التعّل ــي، ويش ــم بنائ ــط تعل ــوم بنم ــب املدع ــدد اجلوان املتع
واملواقــف، واملهــارات املصممــة ليتــم اكتســاهبا وتطويرهــا وإضافتهــا للحيــاة، ضمــن العملّيــة التعليمّيــة لــدى الطالــب، 
ــة،  ــط ذي األولوي ــة للمخط ــّية احلامل ــارات األساس ــة للمه ــات املالئم ــر البيئ ــى توف ــياق ع ــذا الس ــز يف ه ــم الرتكي ويت
واملانحــة إلمكانيــات اإلرشــاد لــدى املعلــم مــع مســامهة فعالــة للطالــب يف العملّيــة التعليمّيــة، والتــي متكــن الطلبــة مــن 
البحــث واالكتشــاف، والقــدرة عــى حــل املشــكالت، واملناقشــة املشــاركة يف املقاربــات واحللــول، باإلضافــة إىل ذلــك، 
هتــدف إىل توفــر بيئــات التدريــس التــي تأخــذ يف االعتبــار مســتوى التطويــر يف الرنامــج، والتــي تنطلــق مــن املعلومــات 

األوليــة يف عمليــة التعّلــم، واملحققــة لتعليــم هــادف، مالئــم ألنــامط وأســاليب التعّلــم املتنوعــة.

ــة  اهلــدف مــن الرنامــج هــو تعليــم املفاهيــم األساســّية للديــن واألخــالق، خللــق قواعــد مفاهيميــة للمعرفــة الدينّي
ــة،  ــة للطلب ــة واألخالقي ــم الدينّي ــايل يســتهدف تفســر املفاهي ــة، وإقامــة عالقــات بــن هــذه املفاهيــم، فهوبالت واألخالقي

ــاء التواصــل ونحــوه (. ــر بعــض املهــارات األساســّية لدهيــم )البحــث واالســتفهام، وحــل املشــكالت وبن وتطوي

إن الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافّيــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 8-4( 
هيــدف يف موضوعــه التعليمــّي إىل تدريــس الديــن اإلســالمّي واألديــان األخــرى بمنهــج وصفــي، حيــث يتخــذ اإلســالم 
ــالت  ــاول التأوي ــم تن ــة، ث ــنة املرشف ــم والس ــرآن الكري ــا الق ــي وضعه ــّية الت ــادئ األساس ــار املب ــه يف إط ــه وقاعدت أساس
الناشــئة يف الفكــر اإلســالمّي بطريقــة املســار العلمــي وبنهــج يعلــو عــى املذهبيــة، وإنــام جعلــت األديــان احليــة األخــرى 

موضوعــا للتدريــس عــر طريقــة املســار العلمــي، ومقاربــة ذات هنــج واقعــي ومنفتــح عــى األديــان.

ــة  ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــور للرنامــج التعليمــّي ل يوافــق هــذه الفلســفة األساســّية، املنهــج املّط
ــن 8-4( ــع إىل الثام ــّية )الراب ــوف الدراس للصف

ــّي  ــي الرتك ــم الوطن ــة للتعلي ــداف العام ــم 1739 واأله ــّي رق ــايّس الرتك ــم األس ــون التعلي ــع قان ــيا م ــر متامش ويس
ــة؛ ــّية للطلب ــه األساس وأولويات

يستهدف تعريف الطلبة بمفاهيم الدين واألخالق، •

يرسخ مفاهيم تأثرات الدين عى احلياة االجتامعّية، وعنارص الثقافة واملدنية، •

تعريف الطلبة بالعقائد املختلفة وتفاسرها وإظهار االعتبار نحوها، •
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دراسة السلوك الدينّي يف إطاره، والوقوف عى بينة من التأويالت والطباع واملواقف والتجارب، •

يتعّرف الطلبة عى القيم األخالقّية ويستبطنوهنا ويستوعبوهنا، •

يتعرفون وحيددون املصادر األم واملراجع الرئيسّية للدين اإلسالمّي، •

يتعرفون عى سّيدنا ونبينا حمّمد صّى اهلل عليه وسلم وسرته ونموذجه األخالقي، •

رشح مبادئ العبادة واألخالق والعقيدة الرئيسّية للدين اإلسالمّي، •

يتعرفون عى اخلطوط العريضة ملحتوى بعض السور واألدعية، •

هيدف للتوعية بالفرق الذي حيدثه التأثر اإلجيايب لإليامن والعبادة يف حتسن السلوكيات. •

2.2. رؤية ومنظور الربنامج

ــع إىل  ــّية )الراب ــوف الدراس ــة للصف ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــّي ل ــج التعليم ــة ومنظورالرنام رؤي
ــي: ــن 4-8( ه الثام

تربيــة أفــراد يدركــون دور الديــن يف إعطــاء معنــى للحيــاة، ويتبنــون القيــم والقناعــات الوطنيــة واملعنويــة واألخالقيــة، 
ويكتســبون مهــارة التعايــش حيــث يوجــد التنوع والفــوارق.

2.3. األولويات واإليضاحات املتعّلقة بكتابة دليل /كتاب تطبيقات الربنامج

ــز لــرؤوس املواضيــع ضمــن رشوح وإيضاحــات الوحــدة يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة  )1( خيّصــص حّي
األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ثــم يتــّم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة 

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

)2( األســاس املتبــع يف منهجيــة صياغــة أصــل الكلمــة وكتابتهــا وتلفظهــا عــى الوجــه األتــم، مبنــي عــى دليــل هيئــة 
اللغــة الرتكّيــة TDK، لكــن مــع التقيــد بمراعــاة االتســاق يف النطــق واإلمــالء الــذي يرجحــه يف الكتابــة والتلفــظ مركــز 

.)İSAM( الدراســات اإلســالمية التابــع للمؤسســة الدينّيــة الرتكّيــة

)3( متــت صياغــة الرنامــج التعليمــّي بصياغــة قائمــة عــى املهــارات، حيــث يتــّم إعطــاء األنشــطة املوجهــة الكتســاب 
املفاهيــم الدينّيــة واألخالقيــة األساســّية التــي حيتــوي عليهــا الرنامــج التعليمــّي أثنــاء اشــتغال الطلبــة عــى املكتســبات 

يف هــذا اإلطــار.

ــامد هنــج واقعــي ظاهــري يف تدريــس التأويــالت الناشــئة يف الفكــر اإلســالمّي، عندمــا تدعــو احلاجــة  ــّم اعت )4( يت
لتعليــم الــرورات عــن األديــان املختلفــة ومعتقداهتــا، ويف هــذا الســياق فإنــه يتــّم تنــاول املوضوعــات التعليمّيــة الواردة 
لألديــان واملعتقــدات والتأويــالت يف الفكــر اإلســالمّي  عــى أســاس مــن مراجعهــا األصليــة، واملصــادر واملتفــق عليــه 

مــن الفرضيــات واملقبــوالت.
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)5( يتــوىّل املعلمــون اإليضــاح لواســتدعت احلاجــة معلومــات حــول املامرســات واملفاهيــم املختلفــة لــدى املذاهــب 
عنــد تعليــم العبــادات ) الوضــوء والغســل والتيمــم والصــالة ونحوهــا( الــواردة يف الديــن اإلســالمّي.

)6( مــن أجــل حتقيــق اإلنجــازات املســتهدفة وفقــا خلصائــص الوحــدات واملوضوعــات، تتــم إتاحــة تعريــف الطلبــة 
عــى األماكــن الدينّيــة والتارخيّيــة والثقافّيــة باملعيــار الــذي تتوفــر بــه الظــروف واإلمكانيــات البيئيــة.

)7( عنــد االشــتغال عــى األدعيــة والســور املوجــودة يف هنايــة الوحــدة، يأخــذ للطلبــة بأســاس املفاهيــم املحتــوى يف 
ف الطلبــة بمضمــون  األدعيــة والســور والرســالة املضمنــة فيهــا، ويف هــذا الســياق خيّصــص احلّيــز للنصــوص التــي تعــرِّ

الســور واألدعيــة ورشوحهــا وإيضاحاهتــا بإجيــاز.

ــن  ــا ضم ــاري ذكره ــدات اجل ــة الوح ــودة يف هناي ــة املوج ــور واألدعي ــظ الس ــى حف ــة ع ــراه الطلب ــّم إك )8( ال يت
موضوعــات اآليــات واألحاديــث.

ــة  ــن أو حري ــة الدي ــر بحري ــرصف ي ــلوك أو ت ــف، أو س ــع أو موق ــج، أو طب ــة أو هن ــب أي مقارب ــى جتن )9( يتوخ
الضمــر أو حريــة الفكــر، ويف هــذا الســياق ال جيــر الطلبــة عــى أداء الشــعائر الدينّيــة التــي ختــص معرفتهــم أو ثقافتهــم 

ــة. ــم الدينّي ــم أو عاطفته ــة، وال رشح أفكاره الدينّي

)10( وفقــا لســامت موضوعــات الوحــدة الدراســّية، خيّصــص حّيــز لنصــوص أمثلــة القــراءة من آيــات القــرآن الكريم 
واألحاديــث الرشيفــة، ومــن آدابنــا املنطوقــة واملكتوبــة ) احلكايــة، الشــعر، الزجــل والرجــز، احلكمــة واملثــل، املقــوالت 

الدارجــة، وأراجيــز النََفــس املنظومــة ونحوهــا( 

ــط  ــوي رواب ــي تق ــم الت ــك القي ــوي، تل ــز وق ــكل مرك ــالب بش ــان الط ــم يف أذه ــع القي ــامم بوض ــار االهت )11( إظه
احلــب واالحــرتام واألخــوة والرفقــة والتــي ترســخ لوحــدة األمــة ومتاســكها كإجــالل الوطــن واألمــة والرايــة اخلفاقــة 

ــاد.  ــهاد واجله واالستش

)12( يتــّم تنــاول الوحــدة الدراســّية وموضوعاهتــا بشــكل مرتابــط، ويتــم حتديــد الوقــت الــالزم لــكل وحــدة مفــردة 
والرتتيــب املــراد لالشــتغال عــى الوحــدات ضمــن الرنامــج، ويمكــن للمعلمــن مــن نفــس الفئــة معــا عمــل التخطيــط 

املالئــم ملســتويات الطلبــة املعرفّيــة والظــروف البيئيــة املحيطــة.

)13( يتــّم تصميــم األنشــطة املتعّلقــة باملكتســبات يف إطــار املبــادئ التعليمّيــة؛ مــن املألــوف إىل املجهــول ومــن القريب 
إىل البعيــد ومــن البســيط إىل األعقــد ومــن امللمــوس إىل املبهــم ونحــوه.

 EBA )14( يتــّم االســتفادة مــن املــواد املناســبة للمكتســبات املجهــزة يف وســائط ) شــبكة املعرفــة التعليمّيــة احلكوميــة(
الصاحلــة ألنشــطة التعليــم والتعّلم.

ــم الطــرق والتقنيــات واالســرتاتيجيات التــي تعــزز بعــث النشــاط فيهــا  )15( تســتخدم يف فعاليــات التعليــم والتعّل
والفاعليــة وفقــا لعوامــل البيئــة والوســط التعليمــّي واملســتويات املعرفّيــة للتالميــذ واملراتــب الثقافّيــة واحلضارّيــة العامــة 

ودرجــة املعرفــة الدينّيــة.
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)16( يتــّم تشــجيع الطلبــة عــى التــرصف يف إطــار احــرتام اإلنســان والفكــر واحلريــات والتحــي باألخــالق واحــرتام 
املــراث الثقــايف واحلضــاري.

)17( ويتم حتضر كتاب الدرس حسب املقاييس املعطاة يف اجلدول التايل:

عدد الوحدات يف كتاب املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

األبعاد عنوان الدرس

19.5 cm X 27.5 cm 9 الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف الرابع)4(

19.5 cm X 27.5 cm 9
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

اخلامس)5(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

السادس)6(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

السابع)7(

19.5 cm X 27.5 cm 10
الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة الصف 

الثامن)8(
عدد الوحدات حمدد يف األعى. لكن كتب التحضر / الكتب املساعدة يمكن أن تضم عدد أقل من الوحدات.

3. صياغة وبن�اء الربنامج

ــع إىل  ــّية )الراب ــة للصفــوف الدراس ــة الدينّي ــة والثقاف ــة األخالقّي ــدروس املعرف ــج التعليمــّي ل ــج الرنام ــاء منه ــم بن ت
ــة. ــات مفتاحي ــم واصطالح ــات ومفاهي ــبات وإيضاح ــع ومكتس ــدات و مواضي ــكل وح ــن 4-8( يف ش الثام

ــة  ــدروس املعرف ــّي ل ــج التعليم ــدة يف الرنام ــات الوح ــن رشوح وإيضاح ــع ضم ــرؤوس املواضي ــز ل ــص حّي وخيص
األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ثــم يتــّم صياغــة العناويــن املوضــوع الفرعيــة 

ومكتســباته انطالقــا مــن الــرشوح واإليضاحــات مــن قبــل املؤلفــن.

3.1. الوحدات واملوضوعات

تــم إفــراد مخســة وحــدات ملســتوى كل صــف درايس ضمــن الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة 
الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع إىل الثامــن 4-8(، ومتــت مراعــاة الدقــة واالنتبــاه خــالل صياغــة الوحــدة الواحــدة 
وموضوعاهتــا نحــو األهــداف التعليمّيــة، وغايــات الــدرس، و مســتوى التطــور املعــريّف للتالميــذ، واجلهوزيــة املدرســية، 

ومراحــل املوضوعــات والعالقــة البينيــة فيــام بينهــا.

ــة  ــّم صياغ ــم يت ــّي، ث ــج التعليم ــدة يف الرنام ــات الوح ــن رشوح وإيضاح ــع ضم ــرؤوس املواضي ــز ل ــص حّي وخيص
ــات . ــرشوح واإليضاح ــن ال ــا م ــباته انطالق ــة ومكتس ــوع الفرعي ــن املوض العناوي
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3.2. املكتسبات واإليضاحات 

ــة واملهــارات والطبــاع والقيــم  ــة التعليمّي املكتســبات هــي مــا يعــر عــن املعرفــة التــي اكتســبها الطلبــة نتاجــا للعملّي
ــات. والقناع

ولكوهنــا أهــم عنــارص منهــج الرنامــج التعليمــّي، فقــد متــت مراعــاة الدقــة واحلــذر نحــو املســتويات املعرفّيــة للطلبــة، 
وأهــداف الرنامــج، ومضامينه.

وترتبــط النجاحــات التعليمّيــة للطلبــة باكتســاب هــذه الفوائــد واملكتســبات، كــام أن مهمــة املــدرس أيضــا يف حتقيــق 
هــذه املكتســبات تنجــح بتوجيــه وإرشــاد العملّيــة التعليمّيــة عــر تقديــم البيئــة واإلمكانــات الروريــة.

تــم تضمــن الســطر الــذي يتبــع الــرشوح عــن املواضيــع أو املحــددات أو كالمهــا، التــي ينبغــي تســليط الرتكيــز عليهــا 
ــة  ــل إمكاني ــات ألج ــرشوح واإليضاح ــذه ال ــراز ه ــد إب ــب بالتأكي ــام يتوج ــبات، ك ــق باملكتس ــام يتعل ــوص في ــى اخلص ع

حتقيقهــا يف املكتســبات.

املكتســبات الــواردة يف الرنامــج التعليمــّي لــدروس املعرفــة األخالقّيــة والثقافــة الدينّيــة للصفــوف الدراســّية )الرابــع 
ــدة،  ــدرايّس، والوح ــف ال ــتوى الص ــم مس ــال لرتقي ــي مث ــام ي ــم في ــدات، وإليك ــا للوح ــة وفق ــن 4-8( مرقوم إىل الثام

واملكتســب 

صياغة مكتسبات الربنامج التعلييّم كاملثال املبني بالشكل.

.4
.1
.1

4.مستوى الصف الدرايّس
1.رقم الوحدة

1.رقم املكتسب أو الفائدة

3.3 املفاهيم املفتاحّية

ــي  ــم الت ــة عــن التصامي ــم املعني ــع معينة، وتعــر املفاهي ــّي عــن أشــياء أو مواضي املصطلــح واملفهــوم هــو تصــور ذهن
جتمــع ميــزات مشــرتكة لألشــياء أو الوقائــع والظواهــر أو األحــداث وتصنيفهــا حتــت اســم شــائع.

والتعليــم الدينــّي لــه هيــكل بنائــي يف إطــاره االصطالحــّي واملفاهيمــي اخلــاص بــه، إن حتقيــق تعّلــم هــادف ودائــم يف 
التعليــم الدينــّي؛ مرتبــط بإكســاب الطلبــة ســامت واســتخدامات املفاهيــم واالصطالحــات بالشــكل الصحيــح، وانطالقــا 

مــن هــذا، يشــتمل منهــج الرنامــج التعليمــّي عــى قســم »املفاهيــم األساســّية« لــكل وحــدة.
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جدول بمكتسبات الوحدات وعددها ومدتها الزمني�ة 

إن وحــدات الــدرس الــواردة ضمــن الرنامــج وإعــداد املكتســبات والفــرتة الزمنيــة التقريبيــة املخصصــة لالشــتغال 
عــى املكتســبات كلهــا موضحــة باجلــدول التــايل:

الصف الدرايّس الرابع )4(

النسبة املئوّية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 4 التعبريات الدينّي�ة يف احلياة اليومّية  1

22,24 16 4 لنتعرف على اإلسالم 2

16,66 12 3 األخالق احلميدة 3

22,24 16 6
لنتعرف على سّيدنا محّمد صّلى هللا 

عليه وسّلم
4

16,66 12 2 الدين والطهارة 5

100 72 19 اإلجمايّل

الصف الدرايّس اخلامس )5(

النسبة املئوّية 
لساعات الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

25,00 18 8 اإليمان باهلل 1

16,66 12 5 شهر رمضان وعبادة الصيام 2

16,66 12 6 التأدب واللياقة 3

22,24 16 5
سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم 

واحلياة األسرية
4

19,44 14 5 آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة 5

100 72 29 اإلجمايّل
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الصف الدرايّس السادس )6(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 7 اإليمان بالرسل والكتب السماوية 1

22,24 16 5 الصالة 2

16,66 12 6 العادات الضاّرة 3

22,24 16 4 حياة نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم 4

16,66 12 2 قيمنا وقناعاتن�ا األساسّية 5

100 72 24 اإلجمايّل

الصف الدرايّس السابع )7(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

22,24 16 7 اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة 1

19,44 14 6 احلج واألضحية 2

16,66 12 5 السلوكيات األخالقّية 3

22,24 16 3
سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم :عبد 

هللا ورسوله
4

19,44 14 4 تأويالت يف الفكر اإلساليّم 5

100 72 25 اإلجمايّل
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الصف الدرايّس الثامن )8(

النسبة املئوّية لساعات 
الدرس ساعات الدرس عدد 

املكتسبات اسم الوحدة تسلسل 
الوحدات

19,44 14 6 اإليمان بالقدر  1

19,44 14 5 الزكاة والصدقة 2

19,44 14 4 الدين واحلياة 3

22,24 16 9
النموذج املثايّل يف نبّين�ا محّمد صّلى هللا 

عليه وسّلم
4

19,44 14 4 القرآن الكريم وسماته العطرة 5

100 72 28 اإلجمايّل
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مواضيع الوحدات ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس

الوحدة الرابعة

4. مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس الرابع 

4.1. التعبريات الدينّي�ة يف احلياة اليومّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » التعبــرات الدينّيــة يف أحاديثنــا اليومّيــة«، » التعابــر الدينّيــة 
الــواردة يف أنــواع الدعــاء والرجــاء«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »ســبحانك« ومعــاين مفرداتــه«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول التعابــر الدينّيــة والرجــاء واألدعية، 

الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.1.1. تستخدم التعابري الدينّي�ة يف املحادثات اليومّية بالشكل الصحيح ويف مواضع مناسباتها.
ــا إىل جنــب مــع معانيهــا : لفــظ اجلاللــة: قــول كلمــة »اهلل جــّل جاللــه«، لفظــة  • ــة جنب ــّم إيــراد التعابــر الدينّي يت

النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم، التعــّوذ : عبــارة« أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم، البســملة، الســالم، احلمــد والشــكر، 
التكبــر والصلــوات، االســتغفار: قــول »أســتغفر اهلل«، التســبيح: قــول »ســبحان اهلل«، ولكــن عنــد الوقــوف عــى موضوع 

اســم لفــظ اجلاللــة« اهلل« لــن نخــوض يف الصفــات الذاتيــة والثبوتيــة.

يف مســألة الســالم والتحّيــة: خيّصــص حّيــز لعبــارات شــائعة عــى ألســنتنا مثــل : الســالم عليكــم، ســالٌم عليكــم،  •
وأســاليب الســالم أألخــرى.

تورد باألمثلة استخدامات العبارات املستخدمة عى ألسنتنا مثل الثواب، الذنب أو اجلُناح، احلالل واحلرام.

4.1.2. يردد الطلبة التكبري والصلوات.
خيّصص حّيز لتكبرات العيد و ترديد الصالة والسالم مع معانيها. •
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4.4.3. يعطى الطلبة أمثلة عن التعبريات الدينّي�ة املستعملة يف الرجاء والدعاء.
ــرىض اهلل  • ــل » ل ــة مث ــا اليومّي ــتخدمة يف حياتن ــن املس ــاء احلس ــة والرج ــات الطيب ــة واألمني ــز لألدعي ــص حّي خيّص

ــاء اهلل« ــا ش ــاء اهلل، م ــفاء، إن ش ــك اهلل الش ــة اهلل، ليمنح ــن يف أمان ــك، لتك عن

4.1.4. يردد دعاء »سبحانك« ويذكرون معاين مفرداته.
خيّصــص حّيــز للــرشوح املوجــزة املتعّلقــة بدعــاء »ســبحانك« ومعرفــة يف أي مناســبة تتــم قراءته بحســب املســتوى  •

ــريّف للطالب. املع

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، الدعاء، التعوذ، البسملة، احلمد هلل

4.2. لنتعرف على اإلسالم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التالية بالرتتيــب؛ » أساســيات اإليــامن يف الدين اإلســالمّي«، » رشوط اإلســالم«، 
» القــرآن الكريــم«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »آمنــت« ومعــاين مفرداته«.

إن مواضيع هذه الوحدة يف عمومها تتخذ النامذج من احلياة اليومّية ومن التجارب احلسّية امللموسة للطلبة.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.2.1. يسرد الطلبة بالرتتيب أساسيات اإليمان يف الدين اإلساليّم
يــرشح الطلبــة األركان الســتة لإليــامن يف الديــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف للطــالب ودون الدخــول  •

التفاصيل.  يف 

4.2.2. يسرد الطلبة بالرتتيب أركان اإلسالم.
ــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف للطــالب  • ــامن يف الدي ــة األركان اخلمســة لإلســالم لإلي يــرشح الطلب

ــل.  ــول يف التفاصي ودون الدخ

4.2.3. يتعّرف الطلبة على املفاهيم املتعّلقة بالتنسيق الداخلي للقرآن الكريم.
حيدد الطلبة هذا املكتسب من خالل مفاهيم » القرآن الكريم، اآلية، السورة، اجلزء« •

4.2.4.يردد الطلبة دعاء »آمنُت« و يذكرون معاين مفرداته.
خيّصص حّيز للرشوح املوجزة املتعّلقة بدعاء » آمنُت » •
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املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

اإليامن، اإلسالم، كلمة التوحيد، كلمة الشهادة، العبادة  •

4.3. األخالق احلميدة 

شرح مضمون الوحدة

ــات  ــاس العالق ــدة«، » أس ــالق احلمي ــو األخ ــن ه ــب؛ » الدي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــا«. ــى مفرداهت ــة« ومعان ــورة »الفاحت ــا : س ــورة أعرفه ــرتام«، »س ــب واالح ــانية : احل اإلنس

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.3.1. يدرك الطلبة دور الدين يف حتلي الفرد باألخالق احلميدة.
4.3.2. حيفظ الطلبة وجوب وأهمية احلب واالحرتام يف تطور العالقات اإلنساني�ة.

يــرشح الطلبــة باآليــات واألحاديــث العالقــات الطيبــة مــع الوالديــن واألشــقاء واألقــارب واجلــران والرفــاق  •
ــاء واملعّلمــن. واألصدق

يتّم الرتكيز عى أمهّية التحي باألخالق احلميدة يف حياة الفرد وحياة املجتمع. •

4.3.3. يتلو الطلبة سورة »الفاحتة« ويذكرون معاين مفرداتها.
ــا  • ــويص هب ــي ت ــد الت ــلوكيات واملحام ــدد الس ــة »وحت ــورة »الفاحت ــة بس ــزة املتعّلق ــرشوح املوج ــز لل ــص حّي خيّص

ــا. ــم قراءهت ــبة تت ــة يف أي مناس ــورة، ومعرف الس

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األخالق، احلب، االحرتام

4.4. لنتعـرف على سّيدنا محمد 
ــه  ــة التــي ولــد فيهــا ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل علي ــة بالرتتيــب؛ »البيئ ختصــص هــذه الوحــدة حيزهــا للمواضيــع التالي
ــنوات  ــه وس ــّلم وطفولت ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــد النب ــبه«، » مول ــّلم ونس ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــرة النب ــّلم«، » عش وس
شــبابه« » النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم يف ســنوات مكــة واملدينــة« » دعــاء أعرفــه: أدعيــة اللهــم صــّل وبــارك ومعانيهــا«
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شرح مضمون الوحدة

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم 

الســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.4.1. يشرح الطلبة السمات العامة للبيئ�ة اليت ولد فيها النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
خيّصص احلّيز للسامت االجتامعّية والدينية للبيئة التي ولد فيها النبّي صّى اهلل عليه وسّلم. •

4.4.2. يتعّرف الطلبة على نسبه الشريف وكبار عشريته عليه الصالة والسالم.
4.4.3. يلخص الطلبة مولد النيّب صّلى هللا عليه وسّلم وطفولته وسنوات شبابه.

 نــورد للطلبــة يف إجيــاز عــن حيــاة النبــّي حممــد قبــل البعثــة، تركــه ألمــه بالرضــاع، رحالتــه، مشــاركته مع عشــرته  •
يف حلــف الفضــول، حتكيمــه يف أمــر الكعبــة واحلجــر األســود، حياتــه التجاريــة وزواجه.

ــه الصــالة  • ــه وشــبابه علي ــة للنبــي يف ســنوات طفولت ــة األمثلــة عــن الســجايا والســلوكيات الفاضل  يمنــح الطلب
ــالم. والس

4.4.4. ينســج الطلبــة الروابــط بــن ســرية النــيّب وســلوكياته يف ســنوات طفولتــه وشــبابه عليــه 
والســالم. الصــالة 

 يتّم الرتكيز عى جتنبه صّى اهلل عليه وسّلم لعادات اجلاهلية. •

 نســوق األمثلــة امللموســة عــن عالقــة النبــّي بعمــه وجــده وكبــار عشــرته اآلخريــن والعنايــة اللصيقــة التــي رآهــا  •
يف بيــت عمــه.

4.4.5. يلخص الطلبة سنوات النيّب يف مكة واملدين�ة.
ــة،  • ــريت احلبش ــة، هج ــة الدعوي ــي، العملّي ــزول الوح ــة؛ أول ن ــنوات املكي ــات الس ــى موضوع ــة ع ــر يف عجال نم

ــورة. ــة املن ــرة للمدين ــف واهلج ــة الطائ ــراج، رحل ــة اإلرساء واملع حادث

ــة،  • ــاء املجتمــع املســلم يف املدين ــّي لبن ــام النب ــي ق ــورة؛ األعــامل الت ــة املن ــّي يف املدين ــاول يف إجيــاز ســنوات النب نتن
ــه. ــالمه علي ــوات اهلل وس ــى صل ــاة املصطف ــا، وف ــوداع وخطبته ــة ال ــة، حج ــح مك ــة، فت ــح احلديبي صل

4.4.6. يتلو الطلبة دعاء “اللهّم صلِّ وسّلم وبارك” ويرددون معاني�ه.
ــال  • ــوز أن يق ــى جي ــة مت ــارك« ومعرف ــّلم وب ــلِّ وس ــّم ص ــاء »الله ــن دع ــزة ع ــات املوج ــز لإليضاح ــص احلّي خيّص

ــب. ــريّف للطال ــتوى املع ــاة املس وبمراع

يذكر أيضا تسمية أرسة النبّي باسم »أهل البيت« •
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املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

اجلاهلية، الكعبة، األمن، املولد النبوّي، أهل البيت

4.5. الدين والطهارة

شرح مضمون الوحدة

ــي«،  ــدين وملب ــر ب ــارة«، » تطه ــالم والطه ــن اإلس ــب؛ »دي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــي«. ــة بيئت ــى نظاف ــة ع ــتي«، »املحافظ ــي ومدرس ــف بيت »تنظي

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة التــي حتــث وتشــجع عــى النظافــة مــن األمثــال واحلكــم والوجيــزة الدارجــة 
ــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف  ــس املنظومــة، والســيام اآلي ــز النََف ــة وأراجي ــات الشــعرية واألناشــيد اإلهلي واألبي

املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

4.5.1. يعطي الطلبة النماذج عن األهمّية اليت أوالها دين اإلسالم للطهارة والنظافة.
ذكر عالقة العبادة بالطهارة وينّوه ملفهوم املبادرة بالوضوء. •

قرر الطلبة العالقة بن األخالق احلميدة والتطهر املعنوي •

4.5.2. يويل االهتمام بالنظافة والرتتيب.
نتوقــف عــن موضوعــات نظافــة البيــت واملدرســة والبيئــة ومــا يتبعهــا مــن تطويــر مهــارات العنايــة الشــخصية  •

لــدى الطلبــة؛ نظافــة اليديــن قبــل وبعــد الطعــام، نظافــة الفــم، نظافــة اجلســم وامللبــس ونحوهــا.

مفاهيم واصطالحات مفتاحية

الوضوء، الطهارة
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الوحدة اخلامسة

5. مكتسبات الوحدة وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس اخلامس 

5.1. اإليمان باهلل

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املوضوعــات التاليــة بالرتتيــب » وجــود اهلل تعــاىل ووحدانّيتــه«، » اهلل هــو اخلالــق«، »اهلل 
جــّل جاللــه هــو الرمحــن الرحيــم«، » اهلل تعــاىل يســمع ويــرى«، » اهلل تعــاىل عــى كل يشء قديــر«، » الصلــة بــاهلل : الدعاء«، 

» نبــّي أعرفــه : ســّيدنا إبراهيــم عليــه الســالم«، » ســورة أعرفهــا : ســورة اإلخــالص ومعانيهــا«.

أثنــاء تعــرف الطلبــة عــى أســامء اهلل احلســنى يف عمــوم هــذه الوحــدة يتــّم مراعــاة مســتويات جاهزيــة الطلبــة، ويتــم 
إعطــاء الطلبــة النصــوص األدبّيــة الشــائعة االســتعامل والســيام نصــوص اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام 
ــاه  ــرصف انتب ــط وي ــامح والرتاب ــم التس ــة مفاهي ــع يف األولوي ــا ويض ــة اهلل أساس ــن حمّب ــذ م ــج يتخ ــي منه ــّم تبن األول، يت

الطلبــة ملحيطهــم، تتــم االســتفادة مــن اآلثــار الفنيــة عــن النصــوص األدبّيــة التــي تعكــس حمّبــة اهلل يف ثقافتنــا.

املكتسبات وإيضاحاتها

5.1.1. يقرر الطلبة العالقة الرابطة بن وجود هللا تعاىل ووحدانيت�ه وخلقه البديع للكون املحكم.

5.1.2. يمّي الطلبة أن هللا خالق كل يشء.
5.1.3. يعطى الطلبة األمثلة اليت تعكس وصف هللا عز وجل بأسمائه احلسىن الرحمن والرحيم.

5.1.4. يــدرك الطلبــة معــىن  أن هللا يســمع كل يشء ويبصــر كل يشء ويعلــم كل يشء وأنــه علــى كل يشء 
قدير.

5.1.5. يدرك الطلبة معىن  تأثري اإليمان باهلل على سلوكيات اإلنسان.
خيّصص احلّيز لألمثلة عن حمّبة اهلل يف ثقافتنا. •

5.1.6. يشرح الطلبة باألمثلة أهمّية ومعىن الدعاء.
يذكر كيف يدعو اإلنسان ويف أي املواقف يستلزم الدعاء. •

خيّصــص احلّيــز مــن األمثلــة الــواردة مــن أدعيــة األنبيــاء يف القــرآن الكريــم، وأدعيــة نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه  •
وســّلم، وأمثلــة الدعــاء يف ثقافتنــا.
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 تعطــى بعــض الرعايــة ملنــح األمثلــة مــن عبــارات الدعــاء ذات القوالــب الــواردة عــى ألســنتنا، ومــن كتــاب هنــج  •
البالغــة لإلمــام عــي.

ــة أو كليهــام مــن مجــل بلســان  • ــة مــن الدعــاء اللفظــي أو املكتوب ــز لألنشــطة املوجهــة لصياغــة أمثل خيّصــص حّي
ــهم. ــة أنفس الطلب

5.1.7. يلخــص الطلبــة دعــوة نبّينــ�ا إبراهيــم عليــه الســالم للتوحيــد ويتنــ�اول ضمــن الفائــدة يف إطــار 
ســورة األنبيــ�اء آخذيــن يف االعتبــ�ار املســتوى املعــريّف للطالــب دون اخلــوض يف التفاصيــل.

5.1.8. يقرأ الطلبة سورة اإلخالص ويذكرون معاين مفرداتها
ــذه  • ــد يف ه ــامن بالتوحي ــول اإلي ــاة ح ــائل املعط ــد الرس ــالص وحتدي ــورة اإلخ ــز لس ــرشح موج ــز ل ــص حّي خيّص

ــا. ــورة فيه ــراءة الس ــب ق ــي يتوج ــبات الت ــر املناس ــورة ويذك الس

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األسامء احلسنى، الدين احلنيف، التوحيد، اإلخالص، القصة

5.2. شهر رمضان والصيام

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع اآلتيــة بالرتتيــب » صيــام رمضــان وأمهيتــه«، » املفاهيــم املتعّلقــة بشــهر رمضــان 
نــا  والصيــام«، »شــهر رمضــان والصيــام يف ثقافتنــا«، » نبــّي نعرفــه : ســّيدنا داوود عليــه الســالم«، »دعــاء نعرفــه: أدعيــة ربَّ

» نيها معا و

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
كــام ســيتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب عــن شــهر رمضــان وصيامــه وشــهر 
اهلل املحــرم وعاشــوراء يف حكمنــا وأمثالنــا الشــعبية والوجيــزة الدارجــة واألبيــات الشــعرية واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز 

النفــس املنظومــة والســيام اآليــات القرآنيــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

5.2.1. يمّي الطلبة شهر رمضان والصيام وأهميتهما.
يتّم الرتكيز للطلبة عى شهر رمضان أنه هو نفسه شهر القرآن الكريم، وسيتم ذكر أمهّية ليلة القدر. •

يتّم ذكر اخلصوصيات الواجب االنتباه إليها يف شأن الصيام. •

ــنة،  • ــب، والس ــرض، والواج ــم الف ــى مفاهي ــريّف ع ــة املع ــتوى الطلب ــر ملس ــاة النظ ــاز وبمراع ــر يف إجي ــّر بالذك نم
ــتحب. واملس
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5.2.2. يشرح الطلبة باألمثلة املفاهيم املتعّلقة بشهر رمضان وصيامه.
يرشح الطلبة املفاهيم املتعّلقة بشهر رمضان والصيام من سحور وإمساك وإفطار وتراويح وفطر. •

خيّصص حّيز لألدعية املتعّلقة باإلفطار بحسب املستوى املعريّف للطلبة •

 نتعرف عى العادات املتعّلقة برمضان والصيام يف ثقافتنا  •

5.2.3. التعرف على عاداتن�ا املتعّلقة برمضان والصيام
ــايل  • ــاء اللي ــا: إحي ــة، امَلحي ــنة املقابل ــرآن بس ــم الق ــراءة خت ــل: ق ــة مث ــا الرمضانّي ــع عاداتن ــض مواضي ــرق لبع نتط

املباركــة وتنويرهــا، زيــارة دار الــردة الرشيفــة، موائــد الرمحــن العثامنيــة املســامة : ديــش كــرايس، وصيــام األطفــال، ونــويل 
العنايــة لتخصيــص حّيــز للتعابــر التــي يتداوهلــا األطفــال عــن أمثلــة متعلقــة برمضــان والصيــام.

5.2.4. يلخص الطلبة سرية سّيدنا داوود عليه السالم
ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

ن�ا« ويذكرون معاين مفرداته. 5.2.5. يتلو الطلبة دعاة » ربَّ
نــا« واألدعيــة الــواردة يف القــرآن، موقعهــا ويف أي املناســبات تتــى،  خيّصــص حّيــز لإليضــاح بإجيــاز حــول أدعيــة » ربَّ

واملعرفــة املتضمنــة فيهــا كل بحســب املســتوى املعــريّف للطلبــة.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

رمضان، صيام، رّب

5.3. اآلداب واللياقة 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب » قواعــد اللياقــة«، » آداب الســام والتحّيــة«، » آداب الّتحــدث 
والتواصــل«، »آداب الطعــام واملائــدة«، » نصائــح لقــان عليــه الســام«، » دعــاء أعرفــه: دعــاء التحيــات ومعانيــه« 

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
تتــم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة ملســتوى الطلبــة الــواردة يف ثقافتنــا مــن املقولــة الدارجــة وأراجيــز النََفــس 
ــام  ــة يف املق ــث الرشيف ــات واألحادي ــيام اآلي ــع والس ــذه املواضي ــا هل ــد تناولن ــة عن ــات الزجلي ــعار واألبي ــة واألش املنظوم

األول.
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املكتسبات وإيضاحاتها

5.3.1. نويل الطلبة العناية يف استعراض السلوكيات املناسبة لقواعد اللياقة يف احلياة املجتمعّية.
نذكر أمهّية احرتام اخلصوصية الشخصية، ونتوقف عند اخلصوصيات الواجب مراعاهتا يف هذا املوضوع. •

5.3.2. يتعلم الطلبة رعاية آداب التحية والسالم.
5.3.3. يتعلم الطلبة التصرف بما يالئم آداب احلديث والتواصل.

يف شأن آداب التواصل نمر بالذكر عى هذه اآلداب يف استعامل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي. •

5.3.4. يتعلم الطلبة رعاية آداب الطعام واملائدة 

 نمر بإجياز عى موضوعات مثل الكسب احلالل واللقمة احلالل. •

5.3.5 إظهار الرعاية ألن يعكس الطلبة نصاحئ سّيدنا لقمان عليه السالم على شئون احلياة.
 خيّصــص حّيــز بالشــكل املناســب للمســتوى املعــريّف للطلبــة حــول الســلوكيات التــي أويص هبــا يف اآليــات الكريمــة 

12-19 مــن ســورة لقــامن.

5.3.6. يردد الطلبة دعاء “التحيات هلل” ويذكرون معاين مفرداته.
 خيّصص حّيز للرشوح املوجزة املتعّلقة بدعاء »التحيات هلل ومعرفة يف أي مناسبة تتم قراءته. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األدب، اللياقة، السالم.

5.4. سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم واحلياة األسرية

شرح مضمون الوحدة

ــاؤه«،  ــه وأبن ــّلم زواج ــه وس ــّى اهلل علي ــد ص ــّيدنا حمّم ــب؛ » س ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
»ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم كنمــوذج للــزوج«، » ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم كنمــوذج لــألب«، »ســّيدنا 
حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم كنمــوذج للجــّد «، » ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم والســلوكيات النموذجيــة للعائلــة« 

» ســّيدنا احلســن وســيدنا احلســن ريض اهلل عنهــام« »ســورة أعرفهــا : ســورة »الكوثــر« ومعــاين مفرداهتــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
ــة  ــس املنظوم ــز النـَفـَ ــة وأراجي ــوالت الدارج ــزة واملق ــة الوجي ــل احلكم ــة مث ــوص األدبّي ــن النص ــتفادة م ــتتم االس وس

ــه وســلم. ــا حمّمــد صــّى اهلل علي والشــعر واألبيــات واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول نبّين
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املكتسبات وإيضاحاتها

5.4.1. يلخــص الطلبــة زواج ســّيدنا محّمــد صّلــى هللا عليــه وســّلم مــن الســيدة خدجيــة ريض هللا 
ــا. عنه
سيتم ذكر أسامء أبناء سّيدنا حمّمد صّى اهلل عليه وسّلم من السيدة خدجية ريض اهلل عنهم أمجعن. •

5.4.2. سيتم إعطاء األمثلة عن التواصل داخل العائلة لدى النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.

ــه  ــه علي ــلمة يف نموذج ــة املس ــل العائل ــون داخ ــّي لتك ــا النب ــي وضعه ــة الت ــلوكيات النموذجي ــز للس ــيخّصص حّي س
ــد. ــزوج وأب وج ــالم ك ــالة والس الص

يركز عى منح النبّي صّى اهلل عليه وسّلم االعتبار والقيمة ملشورة أفراد العائلة واألخذ بآرائهم.

5.4.3. يقدر الطلبة السلوكيات احلميدة ألفراد عائلة النيّب محّمد صّلى هللا عليه وسّلم.
ــن  ــيدنا احلس ــن وس ــّيدنا احلس ــدى س ــة ل ــل األخالقّي ــاال للفضائ ــهم مث ــة ألنفس ــذ الطلب 5.4.4. يتخ

ــا. ــوان هللا عليهم رض
ــوارد مــن  • ــار ال ــة ســرة ســّيدنا احلســن وســيدنا احلســن رضــوان اهلل عليهــام مــع األخــذ يف االعتب ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع ــم املس ــام يالئ ــة وب ــع الصحيح ــات يف املراج الرواي

5.4.5. يقرأ الطلبة سورة الكوثر ويذكرون معاين مفرداتها
 خيّصــص حّيــز لــرشح موجــز لســورة اإلخــالص، ويف هــذا الســياق يذكــر أن لكلمــة الكوثــر معــان خمتلفــة: فمــن  •

مضامينهــا معنــي الكثــرة والركــة والزيــادة يف النســل، أي أن اهلل عــز وجــل يذّكــر نبيــه الكريــم أنــه أعطــاه جزيــل النعــم 
ــه الزهــراء الطاهــرة الســيدة  ــة ابنت ــه وســّلم، يف ذري ــرة، وإحــدى هــذه النعــم اتصــال نســله الطاهــر صــّى اهلل علي الواف

فاطمــة ريض اهلل عنهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

املرمحة، الفاضل، الكوثر

5.5. آثار الدين على بيئتن�ا املحيطة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » اآلثــار الدينّيــة يف فننــا املعــامري«، » اآلثــار الدينّيــة يف فننــا 
املوســيقّي«، » اآلثــار الدينّيــة يف فنوننــا األدبّيــة«، » اآلثــار الدينّيــة عــى عرفنــا وعاداتنــا » »نبــّي أعرفــه : ســّيدنا »ســليامن« 

عليــه الســالم«.
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إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة واملقولــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيات 

الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب.

املكتسبات وإيضاحاتها

5.5.1. حيلل الطلبة البواعث الدينّي�ة املوجودة يف فنن�ا املعماري
خيّصص حّيز للجامع وأجزائه جنبا إىل جنب مع مركباته البرصية. •

5.5.2. يعطي الطلبة األمثلة عن البصمات الدينّي�ة على فنن�ا املوسيقّي
خيّصص حّيز ألمثلة موسيقى اجلامع ) الرتنم بالتكبر واآلذان والصالة ( بحسب مستوى الطالب املعريّف •

يراعــى إعطــاء األمثلــة مــن أناشــيد وأغنيــات األطفــال عــن موســيقى التصــوف، مــع الفــن املوســيقّي الرتكــّي  •
واملوســيقى الشــعبية.

5.5.3. يوجد الطلبة األمثلة عن البصمات الدينّي�ة يف فنونن�ا األدبّي�ة.
يراعــى منــح األمثلــة املناســبة ملســتوى الطلبــة املعــريّف مــن أدب األطفــال )يف الشــعر واحلكايــة والقصــة واملثــال  •

ونحوهــا(

5.5.4. يدرك الطلبة العناصر الدينّي�ة املوجودة يف عرفنا وعاداتن�ا .
تذكــر بالتحديــد احتفــاالت الــزواج وحفــالت اخلتــان وحفــالت تســمية املولــود ومراســم املولــد النبوّي وشــعائر  •

قناديــل الليــايل املباركــة واحتفــاالت األعيــاد الدينّية.

5.5.5. يلخص الطلبة سرية سّيدنا سليمان عليه السالم 
يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة مــع احلــذر واألخــذ يف االعتبــار الــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وبــام يالئــم 
املســتوى املعــريّف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيــل، إلضافــة لذلــك يتــّم الرتكيــز عــى إنشــاء املســجد األقــى وعــن 

أمهيتــه لــدى املســلمن.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

ُعرف، عادة، عامرة، موسيقى، آداب وأدبيات، املسجد األقى.
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الوحدة السادسة

6. مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس السادس

6.1. اإليمان بالرسل والكتب السماوية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » ســفراء اهلل عــز وجــل: الرســل واألنبيــاء« » ســامت األنبيــاء 
ومهامهتــم«، » األنبيــاء هــم النــامذج البديعــة ألجــل البــرش«، » الوحــي والغايــة مــن إنــزال الوحــي«، »الكتــب الســاموية«، 

» نبــّي أعرفــه: آدم عليــه الســالم«، »دعــاء أعرفــه : دعــاء »القنــوت« ومعــاين مفرداتــه«.

ــعر  ــة والش ــس املنظوم ــز النـَفـَ ــة وأراجي ــة الدارج ــزة واملقول ــل الوجي ــة مث ــوص األدبّي ــن النص ــتفادة م ــتتم االس س
ــة. ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــات املالئم ــيد واألبي واألناش

املكتسبات وإيضاحاتها

6.1.1. يتعّرف الطلبة على مفاهيم النيّب والنبوة والرسول والرسالة.
يعطي الطلبة األمثلة عن األنبياء الوارد أسامؤهم يف القرآن الكريم. •

6.1.2. يشرح الطلبة سمات األنبي�اء الكرام ومهماتهم.
خيّصص حّيز مع مراعاة املستوى املعريّف للطلبة عن مفهوم املعجزة. •

6.1.3. يمّي الطلبة كون األنبي�اء هم األمثلة البديعة ألجل البشر.
6.1.4. يبحث الطلبة يف غايات نزول الويح.

يتّم تناول مفهوم الوحي بحسب املستوى املعريّف للطلبة. •

6.1.5. يقوم الطلبة بعمل املزاوجة بن الكتب السماوية ومن أنزلت إليهم من األنبي�اء الكرام.
 يذكر بإجياز أمهّية قراءة القرآن وتدبر معانيه. •

خيّصص حّيز لألمثلة املتعّلقة باحرتام القرآن الكريم يف ثقافتنا. •

6.1.6. يلخص الطلبة اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا آدم عليه السالم.
يتّم تناول هذه الفائدة يف إطار اآليات الكريمة املتعّلقة باملوضوع يف سورة البقرة وسورة األعراف. •

6.1.7. يردد الطلبة دعاء القنوت ويذكرون معاين مفرداته.
 خيّصــص حّيــز للــرشوح املوجــزة املتعّلقــة بدعــاء »القنــوت« ومعرفــة يف أي مناســبة تتــمُّ قراءتــه بحســب املســتوى  •
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ــريّف للطالب. املع

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

النبوة، الرسالة، الدعوة، التبليغ

6.2. الصالة

26 شرح مضمون الوحدة
تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » عبــادة الصــالة وأمهيتهــا«، » أنــواع الصلــوات املختلفــة«، 

»إقامــة الصــالة«، »نبــّي أعرفــه: ســّيدنا زكريــا عليــه الســالم« »ســورة أعرفهــا : ســورة »الفيــل« ومعانــى مفرداهتــا«.

يــرشح املعلــم لطلبتــه إذا اســتدعت احلاجــة ذلــك، املواضيــع املتعّلقــة بالصــالة يف املنهــج الــدرايّس يف مفاهيــم املذاهب 
ــاهتا. املختلفة وممارس

املكتسبات وإيضاحاتها

ــن  ــالة يف دي ــادة الص ــة عب ــريفة، أهمّي ــث الش ــة واألحادي ــات الكريم ــن اآلي ــة م ــرح باألمثل 6.2.1. يش
ــالم. اإلس

يذكر التأثر الذي حتدثه الصالة عى التطور األخالقي لإلنسان. •

6.2.2. يتّم تصنيف الصلوات حبسب أنواعها.
يتّم بإجياز تناول صالة الفرض، والصلوات الواجبة، وصالة النافلة. •

6.2.3. تعطى أمثلة إلقامة الصالة.
يتّم بإجياز تناول فروض الصالة وشعائر األذان واإلقامة. •

ــازة وصــالة  • ــن وصــالة اجلن ــز لألوقــات اخلمســة إلقامــة الصــالة وصــالة اجلمعــة وصــالة العيدي خيّصــص حّي
ــح. الرتاوي

يذكر بإجياز الوظيفة املجتمعّية للمسجد وأمهية صالة اجلامعة. •

6.2.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا زكريا عليه السالم.
6.2.5. يردد الطلبة سورة الفيل و يذكرون معاين مفرداتها.

خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة الفيل ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الصالة، الصلوات، األذان، اإلقامة، اجلامع
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6.3. العادات الضاّرة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » بعــض العــادات الضــاّرة«، » أســباب الــرشوع يف العــادات 
ــه الســالم« »ســورة أعرفهــا : ســورة  ــى علي ــه: ســّيدنا حيي ــّي أعرف ــة مــن العــادات الضــاّرة« »نب ــبل احلامي الضــاّرة«، »ُس

»املســد« ســورة تبــت ومعانــى مفرداهتــا«.

ســيتم االنتفــاع بمالحظــات الطــالب عــن الوســط املحيــط مــن حوهلــم، وينتهــج النهــج واملقاربــة الناقــدة والعاقلــة 
واإلجيابيــة عــن الطبــاع واملواقــف الســلبّية، وتتــم أيضــا االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة الوجيــزة واملقولة 

الدارجــة وأراجيــز النـَفـَــس املنظومــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالب.

املكتسبات وإيضاحاتها

ــيت  ــاّرة ال ــادات الض ــن الع ــريفة ع ــث الش ــة واألحادي ــات الكريم ــن اآلي ــاذج م ــاء النم ــم إعط 6.3.1. ين
ــاليّم ــن اإلس ــا الدي حرمه

خيّصــص حّيــز للعــادات الضــاّرة مثــل التدخــن، رشب اخلمــور واملرشوبــات الكحوليــة، وإدمــان لعــب القــامر،  •
وتعاطــي املــواد املخــدرة واإلدمــان عــى اإلنرتنــت.

يتّم اإليضاح بذكر االنعكاسات السلبّية عى احلياة املجتمعّية والفردّية التي تسببها العادات الضاّرة. •

6.3.2. يسوق الطلبة األسباب املؤدية للبدء يف العادات الضاّرة والشروع فيها.
6.3.3. يتن�اقش الطلبة يف سبل احلماية من العادات الضاّرة.

6.3.4. يب�دي الطلبة الرغبة يف جتنب العادات الضاّرة.
6.3.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا حيىي عليه السالم.

6.3.6. يردد الطلبة سورة »املسد« سورة تّبت ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة املسد » تّبت« ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

احلرام، املكروه، حق العباد عى العباد، اإلدمان.
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6.4. حياة نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ دعــوة نبّينــا صــّى اهلل عليــه وســّلم : العهــد املكي،اهلجــرة،  
دعــوة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم: العهــد املــدين ســورة أعرفهــا : ســورة  النــرص ومعانــى مفرداهتــا«.

ــوص  ــن النص ــتفادة م ــا االس ــم أيض ــم، وتت ــن حوهل ــط م ــط املحي ــن الوس ــالب ع ــات الط ــاع بمالحظ ــيتم االنتف س
ــس املنظومــة واألبيــات والشــعر واألناشــيد املالئمــة  ــز النـَفـَ ــة الدارجــة وأراجي ــزة واملقول ــة مثــل احلكمــة الوجي األدبّي

ــّلم. ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــرة النب ــول س ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع للمس

6.4.1. يتّم ذكر الفرتة املكية من دعوة النيّب صّلى هللا عليه وسّلم
أيام غار حراء. •

مضامن اآليات األوىل من نزول الوحي. •

املسلمون األوائل وسامهتم. •

سيتم ختصيص احلّيز لدعوة النبّي صّى اهلل عليه وسّلم، واألسباب البادرة يف املحيط القريب. •

ــز لــردود األفعــال الســلبّية واإلجيابيــة املتولــدة جتــاه الدعــوة اإلســالمية يف مراحــل انتشــار  • ســيتم ختصيــص احلّي
الدعــوة.

ــاب  • ــن اخلط ــر ب ــّيدنا عم ــول س ــة، ودخ ــار واملقاطع ــنوات احلص ــة، وس ــريت احلبش ــاز هلج ــز بإجي ــص احلّي خيّص
وســيدنا محــزة ريض اهلل عنهــام يف اإلســالم، وفــاة الســيدة خدجيــة ريض اهلل عنهــا و ووفــاة عــم النبــّي أيب طالــب، وحادثــة 

ــف. ــة الطائ ــراج، ورحل اإلرساء واملع

6.4.2. يعن ويدرس الطلبة أسباب ونت�اجئ الهجرة إىل املدين�ة
املقابالت احلاصلة مع الوفود القادمة إىل املدينة. •

خيّصص احلّيز لدور كل من سّيدنا عى ريض اهلل عنه وسيدنا أيب بكر ريض اهلل عنه يف اهلجرة املرشفة. •

6.4.3. يتّم ذكر العهد املدين لدعوة النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
الوظيفة املجتمعّية للمسجد النبوّي  •

ــات  • ــن الفعالي ــك ضم ــي وإدراج ذل ــالم املجتمع ــّلم للس ــه وس ــّى اهلل علي ــّي ص ــامن النب ــن ض ــز ع ــص حّي خيّص
ــز  ــيخّصص حّي ــن س ــع املرشك ــات م ــأن العالق ــم، ويف ش ــم والتعّل ــة التعلي ــوع يف عملي ــذا املوض ــة هب ــطة اخلاص واألنش

ــة. ــح مك ــة وفت ــح احلديبي ــدق وصل ــزوة اخلن ــد وغ ــزوة أح ــدر وغ ــة ب ملوقع
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خيّصــص حّيــز يف هــذا املوضــوع عــن العالقــات مــع منتســبي األديــان األخــرى ضمــن احلديــث عــن هيــود املدينــة  •
املنــورة ونصــارى نجــران والرســائل املكتوبــة لدعــوة األقاليــم إىل اإلســالم، والســفراء واملبعوثــن الذيــن بعثهــم النبــّي 

إىل بعــض املناطــق.

ويف معــرض ذكــر موضــوع حجــة الــوداع وخطبــة الــوداع ســتذكر األمانتــن التــي تركهــام النبــّي صــّى اهلل عليــه  •
وســّلم ألمتــه، ) مــع ذكــر الروايــات املتعــددة جنبــا إىل جنــب( 

ســيتم ختصيــص حّيــز عــن وفــاة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم وعــن التأثــر الــذي خلفتــه وفــاة املصطفــى عــى  •
الصحابــة الكــرام.

6.4.4. يتلو الطلبة سورة النصر ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشح موجز لسورة النرص وحتديد الرسائل املعطاة يف هذه السورة .

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدعوة، التبليغ، اهلجرة، الصحايب، األنصار، املهاجر، املسجد. 

6.5. قيمنا وقناعاتن�ا األساسّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » القيــم األساســّية التــي توّحــد جمتمعنــا«، » األعيــاد الدينّيــة 
ــة الدينّيــة«، »هــذا الدعــاء أعرفــه : دعــاء »ســبحانك« ومعــاين مفرداتــه«. واأليــام والليــايل ذات األمهّي

ســيخّصص يف هــذه الوحــدة احلّيــز للمعــاين املوجهــة مــن قبــل الطلبــة لتعميــق القيــم والقناعــات األساســّية املعــززة 
لعنــارص احلــب واالحــرتام والرفقــة احلســنة، واملقويــة للتامســك والوحــدة الشــعبية، واملرســخة إلعــزاز الوطــن واألمــة 
ــة  ــتوى الطلب ــبة ملس ــة املناس ــح األمثل ــة ملن ــويل الرعاي ــياق ت ــذا الس ــس ه ــاد، ويف نف ــهاد واجله ــة واالستش ــة اخلفاق والراي
املعــريّف مــن األدبيــات واحلكمــة والوجيــزة واألبيــات واألناشــيد اإلهليــة وأراجيــز النفــس املنظومــة واملقــوالت الدارجــة 

والســيام اآليــات الكريمــة واألحادبــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

6.5.1. يمّي الطالب القيم والقناعات األساسّية اليت توّحد مجتمعنا
خيّصص احلّيز للدين والقيم الدينّية وإسهامها يف التكامل املجتمعي  •

دور حمّبة الرسول وآل بيت الرسول يف توحيد جمتمعنا. •

خيّصص احلّيز عن مسئولياتنا ودورنا الواجب جتاه وطننا وأمتنا ورايتنا ونشيدنا الوطني •
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نتوقف عند شعورنا باالمتنان والشكر والدين املستحق نحو شهدائنا وجماهدينا •

ــدة  ــاهمتها يف وح ــة ومس ــة الهام ــايل املبارك ــام واللي ــ�ة واألي ــاد الدينّي ــى األعي ــة عل ــق الطلب 6.5.2. يعل
ــع.  ــل املجتم وتكام

كــام يذكــر مســامهة يــوم اجلمعــة وعيــد الفطــر وعيــد األضحــى والليــايل املباركــة )القناديــل( يف مفهــوم التكامــل  •
املجتمعــي

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، القيم والقناعات، االستشهاد، اجلهاد، العيد، القناديل) الليايل املباركة( 
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الوحدة السابعة

7. مواضيع الوحدة ومكتسباتها وإيضاحاتها حبسب الصف الدرايّس 
السابع

7.1. اإليمان باملالئكة واإليمان باآلخرة

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الغيبيــات واملحسوســات: الكائنــات املرئّيــة والغــر مرئّيــة، 
ــى  ــره ع ــرة وتأث ــامن باآلخ ــرة«، »اإلي ــاة اآلخ ــل احلي ــرة«، » مراح ــدار اآلخ ــا وال ــاة الدني ــامهتم «، »احلي ــة وس » املالئك
ــاس«  ــورة »الن ــا: س ــورة أعرفه ــالم«، »س ــام الس ــم عليه ــن مري ــى اب ــيح عيس ــه: املس ــّي أعرف ــان«، » نب ــلوكيات اإلنس س

ــا«. ــاين مفرداهت ومع

ــة  ــات الكريم ــع اآلي ــا م ــدة بعمومه ــريّف يف الوح ــب املع ــتوى الطال ــبة ملس ــة املناس ــوص األدبّي ــاع بالنص ــّم االنتف يت
واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول وعنــد تنــاول هــذا املوضــوع يتــّم تبنــي النهــج الــذي يوجــه الطلبــة إىل حميطهــم مــع 
االعتبــار بأولويــة التســامح والرتابــط الــذي هــو أســمى معايــر احلــب يف الديــن اإلســالمّي مــع مراعــاة املســتوى املعــريّف 

للطلبــة واجلاهزيــة املدرســية وجتــارب الطلبــة.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.1.1 يمّي الطلبة ويفرقون عالم الكائن�ات حبسب خصائصها.
 يتــّم التطــرق ملفهــوم اجلــّن دون اخلــوض يف التفاصيــل ومــع مراعــاة األخــذ باالعتبــار بمســتوى الطلبــة املعــريّف؛  •

ــح  ــة وتصحي ــوم الدينّي ــا العل ــا ووضعته ــي أقرهت ــات الت ــوء املعطي ــياق، يف ض ــذا الس ــن ه ــوع م ــذا املوض ــاول ه ــّم تن يت
ــة الناقصــة أو اخلاطئــة لــدى بعــض الطلبــة. املفاهيــم واملعرفــة الدينّي

7.1.2. يتّم تصنيف املالئكة الكرام تبعا خلصائصهم ووظائفهم.
يتــّم ذكــر وحتديــد مواضيــع؛ حــول املالئكــة األربعــة الكبــار، ومفهــوم الكتبــة مــن املالئكة واحلفظــة مــن املالئكة،  •

ومالئكــة الرمحــة ومالئكة الســؤال واحلســاب.

ــاء  • ــون بالدع ــام يقوم ــة دائ ــر أّن املالئك ــالمّي، ويذك ــن اإلس ــة يف الدي ــامن باملالئك ــة اإلي ــى أمهّي ــز ع ــّم الرتكي يت
للمؤمنــن املتحلــن بمــكارم األخــالق والصــالة عليهــم، و يتمنــون هلــم دوام اخلر،ويركــز عــى دور اإليــامن باملالئكمــة 

ــلم. ــالق املس ــن أخ يف حتس
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7.1.3. يعلق الطلبة على العالقة القائمة بن احلياة الدني�ا واحلياة اآلخرة.
7.1.4. يشرح الطلبة مراحل احلياة اآلخرة.

يتّم تناول احلياة اآلخرة ومراحلها : املوت، القيامة، البعث، املحرش، احلساب، امليزان، اجلنّة والنار. •

7.1.5. يعــن الطلبــة العالقــة بــن اإليمــان باآلخــرة وكــون هللا عــز وجــل هــو العــادل والرحيــم والعفــو 
الغفــور.

7.1.6. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية املسيح عيىس بن مريم عليهما السالم.
يتــّم التطــرق بإجيــاز عــن الســيدة مريــم عليهــا الســالم وأثنــاء فائــدة الــدرس، حتــدد باآليــات املتعّلقــة مــن ســورة  •

ــل  ــول يف التفاصي ــب ودون الدخ ــريّف للطال ــتوى املع ــو املس ــار نح ــذر واالعتب ــة واحل ــع الدق ــاول م ــدة، ويتن ــم واملائ مري
واســتنادا للروايــات الــواردة باملراجــع الصحيحــة.

7.1.7. يتلو الطلبة سورة الناس ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصــص حّيــز لــرشح موجــز لســورة النــاس وحتديــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات التــي  •

يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

العامل، الغيب، امللك، اجلّن، الشيطان، اآلخرة

7.2. احلج واألضحية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » عبــادة احلــج يف اإلســالم وأمهيتهــا«، » كيفيــة أداء احلــّج«، 
» العمــرة وأمهيتهــا«، » شــعائر األضحيــة وأمهيتهــا« »نبــّي أعرفــه : ســّيدنا إســامعيل عليــه الســالم«، » آيــة أعرفهــا: اآليــة 

162 مــن ســورة األنعــام ومعانيهــا«

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تّتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
ــرة  ــج والعم ــادات احل ــعائر عب ــة لش ــة واألخالقّي ــة والثقافّي ــرق االجتامعّي ــة بالط ــطة املتعّلق ــز لألنش ــيخصص حّي وس

ــة. واألضحي

املكتسبات وإيضاحاتها

7.2.1. يفسر الطلبة اهمّية عبادة احلّج يف ضوء اآليات واألحاديث
يتّم الرتكيز عى مسامهة احلج بتأثره يف املسلمن والتواصل بينهم والتنمية األخالقّية هلم.  •
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7.2.2. يتّم تلخيص مناسك احلّج.
ــزم،  • ــات، زم ــة عرف ــة: وقف ــعي، الوقف ــواف، الس ــوط، الط ــرام، الش ــّج ) اإلح ــة باحل ــم املتعّلق ــاول املفاهي ــّم تن يت

احلجــر األســود( واألماكــن ) الكعبــة، الصفــا واملــروة، منــى، املزدلفــة، عرفــات( بالقــدر الــذي يناســب مســتوى الطالــب 
العــريف ودون اخلــوض يف التفاصيــل 

لن يتّم اخلوض يف تصننيفات أنواع احلج. •

7.2.3. يتّم شرح شعائر عبادة العمرة وأهميتها.
خيّصص احلّيز للفروق بن احلج والعمرة. •

ــد  ــد ي ــاعدة وم ــح املس ــا ملن ــة أهميته ــن ناحي ــة م ــعرية األضحي ــة ش ــى قيم ــة عل ــرف الطلب 7.2.4. يتع
العــون يف الديــن اإلســاليّم 

يتــّم التنويــه بإجيــاز للحكمــة مــن مرشوعيــة عبــادة األضحيــة، واألحــكام املتعّلقــة باألضحيــة، واألمثلــة لألضحية  •
يف ثقافتنــا) الوفــاء بالنــدر، وعقيقــة املولــود ونحوها(

خيّصص حّيز لدعاء ذبح األضحية عند تقاليد الطائفة العلوية البكداشية. •

7.2.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا إسماعيل عليه السالم.
يتّم التنويه للدور الذي قام به سيدنا إسامعيل يف بناء الكعبة املرشفة. •

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

7.2.6. يتلو الطلبة اآلية 162 من سورة األنعام ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن هذه اآلية ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية الكريمة. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

احلج، العمرة، األضحية

7.3. السلوكيات األخالقّية

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الطبــاع والســلوكيات األخالقّيــة احلميــدة«، » نبــّي أعرفــه: 
ســّيدنا صالــح عليــه الســالم«، »ســورة أعرفهــا : ســورة الفلــق ومعانيهــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 



الربنامج التعلييّم لدروس املعرفة األخالقّية والثقافة الدينّي�ة

41

وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.3.1. يشرح الطلبة باألمثلة الطباع والسلوكيات احلميدة.
يتــّم تنــاول الطبــاع والســلوكيات ومايتعلــق هبــا مــن قيــم؛ »العدالــة«، »حســن الرفقــة«، »الثقــة واألمانــة« »الثقــة  •

يف النفــس«، » الصــر«، » االحــرتام«، »املحبــة«، »املســؤولية«، » حــبُّ الوطــن« و »حــبُّ عمــل اخلــر«.

7.3.2. يقيــم الطلبــة اإلســهام الــذي تنــيم بــه الطبــاع والســلوكيات النموذجيــة تطــور الفــرد واملجتمــع 
مــن الناحيــة األخالقّيــة.

7.3.3. يتّم إظهار الرعاية لصنع ضوابط معايري الطباع واألخالق.
7.3.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا صالح عليه السالم.

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

7.3.5. يتلو الطلبة سورة الفلق ويذكرون معاين مفرداتها.
خيّصــص حّيــز لــرشح موجــز لســورة الفلــق وحتديــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات التــي  •

يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األخالق، القيم، الطباع واملواقف، السلوكيات والترصفات.

7.4. سّيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم: عبد هللا ورسوله 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » ســّيدنا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم : عبــد اهلل «، » ســّيدنا 
حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم : مبعــوث اهلل ورســوله«، »ســورة أعرفهــا : ســورة » الكافــرون » ومعانــى مفرداهتــا«.

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
النـَفـَــس املنظومــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب حــول ســّيدنا ونبينــا حمّمــد صــّى اهلل عليه وســّلم، والســيام اآليات 

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.
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املكتسبات وإيضاحاتها

ــات  ــن اآلي ــا م ــّلم انطالق ــه وس ــى هللا علي ــد صّل ــيّب محّم ــايّن للن ــب اإلنس ــة اجلان ــرح الطلب 7.4.1. يش
ــة. الكريم

 عندمــا نقــوم بتنــاول اجلانــب اإلنســاين عــن النبــّي حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم فيجــب الرتكيــز عــى أن أهــم  •
فــارق بينــه وبــن باقــي البــرش هــو تلقيــه الوحــي مــن اهلل تعــاىل.

7.4.2. يمــّي الطلبــة الســمات الفارقــة املتعّلقــة باجلانــب النبــوّي مــن ســّيدنا محّمــد صّلــى هللا عليــه 
وســّلم.
خيّصــص احلّيــز عــن نبّينــا حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم، وكونــه آخــر املرســلن وخاتــم األنبيــاء وأنــه نبــّي الرمحــة  •

ــور  ــام أرســل معــه مــن ن ــر للعاملــن، واملتمــم ملــكارم األخــالق، ب ــه بشــر ونذي ــم، وأن ــه رشح جمســد للقــرآن الكري وأن
آيــات القــرآن واألحاديــث الرشيفــة.

7.4.3. يتلو الطلبة سورة الكافرون ويذكرون معاين مفرداتها.
ــد الرســائل املعطــاة يف هــذه الســورة ويذكــر املناســبات  • ــرون وحتدي ــز لــرشح موجــز لســورة الكاف خيّصــص حّي

التــي يتوجــب قــراءة الســورة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الرسالة، النبوة، خاتم األنبياء

7.5. تأويالت يف الفكر اإلساليّم

شرح مضمون الوحدة

يتــّم تنــاول الفــوارق التأويليــة يف الفكــر اإلســالمّي يف عمــوم هــذه الوحــدة، بخطوطــه العريضــة وبمســتوى مناســب 
للدرجــة املعرفّيــة لــدى الطــالب ويتــم اختــاذ التعبــر املوضوعــي والوصفــي كأســاس هلــذا العمــل.

املكتسبات وإيضاحاتها

7.5.1. يدرك الطلبة إمكاني�ة وجود أشكال مختلفة من التفسري للحقائق الدينّي�ة.
يتّم تناول أسباب الفوارق يف التأويل يف املفاهيم الدينّية بدون اخلوض يف التفاصيل. •

7.5.2. يصّنف الطلبة أنواع التآويل الناشئة يف الفكر اإلساليّم.
يتــّم تنــاول التأويــالت الناشــئة املســتحدثة يف الفكــر اإلســالمّي؛ عــى شــكل تأويــالت متعلقــة باإليــامن وتأويالت  •

فقهيــة وتأويــالت تصوفية.
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7.5.3. يمّي الطلبة التأويالت التصّوفّية ذات التأثري على ثقافتن�ا
ــر  • ــة ذات التأث ــالت التصوفي ــن التأوي ــع ع ــالب ملواضي ــة للط ــة املعرفّي ــب للدرج ــكل املناس ــز بالش ــص حّي خيّص

ــية. ــة البكداش ــبندية، العلوي ــة، النقش ــة، املولوي ــوية، القدري ــة اليس ــا؛ الطريق ــى ثقافتن ع

7.5.4. يشرح الطلبة املفاهيم األساسّية واألركان املتعّلقة بالعلوية البكتاشية.
ــة  • ــع( واملصاَحب ــت اجلم ــة بي ــم« ) غرف ــامة » جي ــة املس ــادة العلوي ــوس العب ــم لطق ــكل املالئ ــز بالش ــص حّي خيّص

ــامح،  ــة الس ــع، ورقص ــت اجلم ــة، يف بي ــي عرشّي ــة اإلثنت ــد واخلدم ــق العب ــألة ح ــة، ومس ــة، والرضاني ــوس العلوي يف الطق
ــرم. ــام املح ــر وصي ــام اخل ــك« وصي ــرات وأدعية«جولبان وتكب

ويف هذا السياق؛

ــم  • ــواردة يف مفاهي ــة البكداشــية إىل املؤاخــاة بــن املهاجريــن واألنصــار ال ــه إىل اســتناد الطريقــة العلوي ــّم التنوي يت
التاريــخ اإلســالمّي، واملذكــورة لدهيــم بمســميات مثــل » ثقافــة الــدار« » والُشــعب املرتاتبــة« و« مــن يــد إىل يــد« » وإقــرار 

حــق اليــد« كــام ســينّوه ملفهــوم » اإلقــرار« » أخــذ النصيــب« يف مفهــوم » املصاحبــة البكداشــية«.

ســيذكر بيــت اجلمع، وعــن اجلمــع، وهيــكل األركان، و« مــكان الســبيل واألدب واألركان« و« يذكر اســتخدامهم  •
ــع  ــرار » ومج ــع اإلق ــع اآلداب ومج ــيذكر مج ــام س ــية، ك ــدى البكداش ــع ل ــت اجلم ــتخدام بي ــدل اس ــزان ب ــت املي ــر بي لتعب

الشــيخ أبــدال موســى«، وخيصــص حّيــز للمركبــات البرصيــة املتعّلقــة بعــن اجلمــع وبيــت اجلمــع.

ســيخّصص حّيــز لألدعيــة لــدى العلويــة البكداشــية » باســم الشــاه« ويف هنايتهــا » اهلل اهلل« اللفــظ الــذي يقولونــه  •
ويف دعــاء جولبانــك و »دعــاء اللقمــة«.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

االعتقاد، الفقه، املذهب، التصوف، العن، األركان.
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الوحدة الثامنة

مواضيع الوحدة ومكتسباهتا وإيضاحاهتا بحسب الصف الدرايّس الثامن

8.1. اإليمان بالقدر

شرح مضمون الوحدة

ــدر«،  ــان والق ــدر«، » إرادة اإلنس ــاء والق ــامن بالقض ــب؛ »اإلي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
ــا » ــريس و معانيه ــة الك ــا: آي ــة أعرفه ــالم«،، »آي ــه الس ــى علي ــّيدنا موس ــه: س ــّي أعرف ــدر«، »نب ــة بالق ــم املتعّلق »املفاهي

يتــّم االنتفــاع بالنصــوص األدبّيــة يف عمــوم هــذه الوحــدة، وعــى رأســها اآليــات واألحاديــث يف املقــام األول، وبينــام 
ــة  ــتوى جاهزي ــة ومس ــارب الطلب ــاة جت ــم بمراع ــة إىل حميطه ــه الطلب ــج يوج ــي هن ــدة بتبن ــع الوح ــة مواضي ــاول الطلب يتن
املدرســة واملســتوى املعــريّف هلــم، خيّصــص حّيــز للتفهيــم املوجــه للقناعــات اخلاطئــة مثــل اإلحســاس بالعجــز واالنتظــار 

الســلبي املــرتوك خــارج دائــرة املســؤولية، واإلرادة اإلنســانية، يف تفســر القــدر.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.1.1. يشرح الطلبة باآليات واألحاديث معىن اإليمان بالقضاء والقدر.
خيّصص حّيز إلدراك أن اهلل خلق كل يشء وفقا ملعيار ومقدار. •

خيّصــص حّيــز للقوانــن الفيزيقيــة للكــون والقوانــن احليويــة البيولوجيــة والقوانــن املجتمعّيــة يف ســياق مفهــوم  •
ســنة اهلل.

8.1.2 يدرك الطلبة العالقة بن القدر وبن علم اإلنسان وإرادته ومسؤوليت�ه.
8.1.3. حيلل الطلبة املفاهيم املتعّلقة بالقضاء والقدر.

ــوكل،  • ــرزق، الت ــر، ال ــل، العم ــر؛ األج ــص بالذك ــدر ونخت ــا بالق ــن عالقته ــم رابط ــذه املفاهي ــة ه ــاول الطلب يتن
ــرض. ــة، امل ــل، الصح ــاح، الفش النج

ــدر يف  ــاء والق ــة بالقض ــرة املتعّلق ــك املنتش ــاءلة تل ــد املس ــة قي ــم اخلاطئ ــة املفاهي ــع الطلب 8.1.4. يض
ــع  املجتم

ــى  • ــوب ع ــود، واملكت ــظ األس ــت، واحل ــة البخ ــب، وقل ــة النصي ــل قل ــة مث ــب الدارج ــون القوال ــدون وحياكم يفن
ــن. اجلب

ــي  • ــؤولية املجتمع ــة واملس ــئ للمراقب ــوم اخلاط ــد املفه ــدي ض ــور نق ــل بمنظ ــوادث العم ــة ح ــاول قضي ــّم تن يت
ــاذ  ــدم اخت ــن ع ــة ع ــة، الناجت ــات املهني ــة يف اإلصاب ــوادث القدري ــلبّية للح ــج الس ــا بالنوات ــكل م ــة بش ــة املرتبط والفردّي
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ــة. ــالمة املهني ــة للس ــر الالزم التداب

8.1.5. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا موىس عليه السالم.
نتطــرق بالذكــر بإجيــاز عــن ســّيدنا هــارون عليــه الســالم، ويتــم تنــاول فائــدة الــدرس بمراعــاة املســتوى املعــريّف  •

للطلبــة يف إطــار اآليــات الكريمــة مــن ســورة األعــراف وطــه والقصــص.

8.1.6. يردد الطلبة آية الكريس و يذكرون معاين مفرداتها.
 خيّصــص حّيــز لــرشوح موجــزة عــن آيــة الكــريس ويتــم التعريــف بالرســائل املضمنــة يف اآليــة ويذكــر املناســبات  •

التــي يتوجــب قــراءة هــذه اآليــة الكريمــة فيهــا.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

القدر، القضاء، سنة اهلل، اإلرادة الكلية، اإلرادة اجلزئية.

8.2. الزكاة والصدقة 

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » األمهّيــة التــي أوالهــا اإلســالم ملــّد يــد العــون واملســاعدة 
واملشــاركة«، » عبــادة الصدقــة والــزكاة«، » الفوائــد املجتمعّيــة والفردّيــة للــزكاة والصدقــة«، » نبــّي أعرفــه: ســّيدنا شــعيب 

عليــه الســالم«، » ســورة أعرفهــا :ســورة املاعــون«. 

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وإضافــة لذلــك ســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة املالئمــة للمســتوى املعــريّف للطالــب.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.2.1. يشــرح الطلبــة األهمّيــة الــيت أوالهــا اإلســالم ملــد يــد العــون واملشــاركة يف ضــوء اآليــات 
ألحاديــث وا

8.2.2. يشرح الطلبة باآليات واألحاديث عباديت الزكاة والصدقة.
يتــّم تنــاول مقــدار نصــاب الــزكاة، واألشــخاص املســتحقن ملصــارف الــزكاة، واألشــخاص الواجبــة عليهــم دفــع  •

الــزكاة، وذلــك بمراعــاة مســتوى الطلبــة املعــريّف، ودون اخلــوض يف التفاصيــل الفقهّيــة.

8.2.3. يمّي الطلبة األهمّية املجتمعّية والفردّية للزكاة وإلنفاق والصدقة.
أمهّية ثقافة اإلنفاق. •

يتّم التنويه بأن الزكاة هي واحدة من السبل حلل مشكلة الفقر واختالل العدالة االجتامعّية. •



اجلمهورية الرتكّية: وزارة الرتبي�ة والتعليم الوطني�ة

46

8.2.4. يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا شعيب عليه السالم.
يتــّم ختصيــص األمثلــة مــن القــرآن الكريــم املتعّلقــة بحساســية وضعيــة » عــدم الغــش يف الكيــل وامليــزان« يف قصــة  •

ــّيدنا شعيب. س

ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن
ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

8.2.5. يردد الطلبة سورة الماعون و يذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة املاعون ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف السورة الكريمة. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الزكاة، الصدقة، اإلنفاق، النصاب، العشور.

8.3. الدين واحلياة

شرح مضمون الوحدة

ــن «،  ــّية للدي ــة األساس ــرد واملجتمــع«، » الغاي ــن للف ــب؛ » الدي ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع تشــتمل هــذه الوح
ــه الســالم «، » ســورة أعرفهــا : العــرص ومعانيهــا«  ــه: ســّيدنا يوســف علي ــّي أعرف »نب

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النـَفـَ

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.3.1. يفسر الطالب العالقة بن الدين وبن الفرد واملجتمع.
بتنــاول الطلبــة العالقــة الرابطــة بــن أركان اإليــامن والعبــادة واألخــالق األساســّية يف الديــن اإلســالمّي، وبــن  •

ــة. احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة واالقتصادّي

ــل،  ــس، والنس ــان للنف ــأن األم ــالم يف ش ــا اإلس ــيت وضعه ــداف ال ــادئ واأله ــة املب ــل الطلب 8.3.2. حيل
ــن. ــال، والدي ــل، والم والعق

يتــّم التنويــه ملواضيــع مثــل حفــظ النفــس » األمــن والســالمة املهنيــة«، حفــظ املــال » الكســب الغــر مــرشوع«،  •
وحفــظ العقــل »العــادات الضــاّرة والرذيلــة«، وحفــظ النســل »أمهّيــة محايــة العائلــة«.
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8.3.3 يتعّرف الطلبة على اخلطوط العريضة لسرية سّيدنا يوسف عليه السالم.
ــم  • ــام يالئ ــوارد مــن الروايــات يف املراجــع الصحيحــة وب ــار ال ــدة مــع األخــذ يف االعتب ــة هــذه الفائ ــاول الطلب يتن

ــل. ــراق يف التفاصي ــة ودون اإلغ ــريّف للطلب ــتوى املع املس

8.3.4. يردد الطلبة سورة العصر و يذكرون معاين مفرداتها.
خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة العرص ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

الدين، الفرد، املجتمع.

8.4. النموذج املثايل يف نبّين�ا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم

شرح مضمون الوحدة

تشــتمل هــذه الوحــدة عــى املواضيــع التاليــة بالرتتيــب؛ » الشــخصية املســتقيمة واملوثوقــة لــدى النبــّي صــّى اهلل عليــه 
ــة ملبــدأ  وســّلم«،» الطبــع الرحيــم والغفــور للنبــي صــّى اهلل عليــه وســّلم« » إعطــاء النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم األمهّي
التشــاور« الطبــع الشــجاع واملبــادر وصانــع القــرار يف دعــوة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم«، » الدقــة واحلساســية يف مراقبــة 
احلقــوق لــدى النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم »، »إعطــاء النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم القيمــة واالحــرتام للنــاس«، » ســورة 

أعرفهــا : ســورة قريــش ومعانيهــا« 

خيّصــص احلّيــز ألنشــطة الطلبــة فيــام يتعلــق باألحــداث النموذجيــة مــن حيــاة النبــّي صــّى اهلل عليــه وســّلم يف عمــوم 
الوحــدة، وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة 
ــّلم،  ــه وس ــّى اهلل علي ــد ص ــا حمّم ــّيدنا ونبين ــول س ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم ــز النـَفـَ وأراجي

والســيام اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

ــيّب  ــدى الن ــة ل ــخصية املوثوق ــن الش ــ�اء وب ــمات األنبي ــن س ــة ب ــة القائم ــة العالق ــن الطلب 8.4.1. يع
ــّلم. ــه وس ــى هللا علي صّل

الســلوكيات  يف  النــيّب  لــدى  والغفــور  الرحيــم  الطبــع  النعــكاس  الرعايــة  الطلبــة  يظهــر   .8.4.2
لتصرفــات. وا

ــة، وانطالقــا مــن األمثلــة املســتقاة مــن  8.4.3. يقــرر الطلبــة يف املســتجدات املتعّلقــة باحليــاة اليومّي
ــة الــيت أوالهــا النــيّب للتشــاور وأخــذ الــرأي. حــوادث الســرية، األهمّي

8.4.4. يشرح الطلبة باألحداث نماذج الشجاعة وصناعة القرار لدى النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
8.4.5. يقدم الطلبة األمثلة عن دقة وحساسية مراقبة احلقوق عند النيّب صّلى هللا عليه وسّلم.
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8.4.6. يشرح الطلبة باألمثلة منح النيّب صّلى هللا عليه وسّلم القيمة واالعتب�ار للناس.
ــن  ــه م ــا حتمل ــّلم لم ــه وس ــى هللا علي ــيب صّل ــة للن ــلوكيات النموذجي ــة الس ــة قيم ــدر الطلب 8.4.7. يق

ــع.  ــاة املجتم ــة يف حي أهمّي
ــب  ــه الطي ــر التوج ــيدة، البش ــات الرش ــة والتصرف ــة احلكيم ــه الكلم ــف توج ــة كي ــّي الطلب 8.4.8. يم

ــن. واحلس
8.4.9. يردد الطلبة سورة قريش و يذكرون معاين مفرداتها.

خيّصص حّيز لرشوح موجزة عن سورة قريش ويتم التعريف بالرسائل املضمنة يف اآلية. •

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

األسوة احلسنة، الصدق، األمانة، التشاور واالستشارة، العزم.

8.5. القرآن الكريم وسماته العطرة

شرح مضمون الوحدة

ــات  ــالمّي«، » املوضوع ــن اإلس ــّية للدي ــادر األساس ــب؛ » املص ــة بالرتتي ــع التالي ــى املواضي ــدة ع ــذه الوح ــتمل ه تش
األساســّية للقــرآن الكريــم«، » الســامت واخلصائــص األساســّية للقــرآن الكريــم«، » نبــّي أعرفــه: ســّيدنا يوســف عليــه 

الســالم«

إن مواضيــع هــذه الوحــدة يف عمومهــا تتخــذ النــامذج مــن احليــاة اليومّيــة ومــن التجــارب احلســّية امللموســة للطلبــة، 
وســتتم االســتفادة مــن النصــوص األدبّيــة مثــل احلكمــة والوجيــزة الدارجــة وأبيــات الشــعر واألناشــيد اإلهليــة و أراجيــز 
ــات  ــيام اآلي ــة، والس ــاء واألدعي ــة والرج ــر الدينّي ــول التعاب ــب ح ــريّف للطال ــتوى املع ــة للمس ــة املالئم ــس املنظوم النََف

الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة يف املقــام األول.

املكتسبات وإيضاحاتها

8.5.1. يتعّرف الطلبة على املصادر الرئيسّية للدين اإلساليّم.
ــتواهم  • ــة ملس ــاة الواجب ــي املراع ــع توّخ ــالمّي، م ــن اإلس ــّية للدي ــع األساس ــنة املراج ــرآن والس ــة بالق ــدد الطلب حي

ــريّف. املع

يرشح الطلبة باألمثلة موقع السنة من الدين اإلسالمّي. •

8.5.2. يصّنف الطلبة املوضيع األساسّية للقرآن الكريم انطالقا من اآليات الكريمة.
يتــّم تنــاول موضوعــات القــرآن األساســّية، اإليــامن، العبــادة، األخــالق، احليــاة االجتامعّيــة، قصــص القــرآن بــام  •

يناســب املســتوى املعــريّف للطلبــة.
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8.5.3. يقّدر الطلبة اخلصائص الرئيسّية للقرآن الكريم.
يتــّم تنــاول اخلصائــص الرئيســّية للقــرآن الكريــم يف موضوعــات مثــل توجيهــه للخــر واحلــق واجلــامل وحتذيــره  •

ــه إىل اســتخدام  ــان واإليضــاح، والتفكــر ومراعــاة البــرش والتوجي ــح والــرش وإرشــاده الســبيل، والبي وصــده عــن القب
العقــل.

8.5.4 يتعــّرف الطلبــة علــى اخلطــوط العريضــة لســرية ســّيدنا نــوح عليــه الســالم ودعوتــه إىل 
التوحيــد.

يتنــاول الطلبــة هــذه الفائــدة بمراعــاة الســياق الــوارد يف اآليــات املتعّلقــة يف ســورة يونــس، وســورة هــود، وســورة  •
نــوح وبــام يالئــم املســتوى املعــريّف للطلبــة ودون اإلغــراق يف التفاصيل.

املفاهيم املفتاحّية واالصطالحات

القرآن، الفرقان، السنة، اإليامن، العبادة، األخالق، املعاملة، القّصة.




