دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة الرتبية والتعليم

الرتبية الإ�سالمية
معايري املنهج الوطني من ريا�ض الأطفال وحتى الثاين ع�شر

جلنة �إعداد الإطار العام ملعايري مناهج الرتبية الإ�سالمية:
جلنة خمت�صة من:
وزارة الرتبية والتعليم.
جامعة الإمارات العربية املتحدة.
جامعة زايد.
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
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املعايري العامة ملادة الرتبية اإلسالمية
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عالقة الرتبية اإلسالمية بالعلوم األخرى
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معايري محتوى منهج الرتبية اإلسالمية

إسرتاتيجيات التقويم ملوضوعات وثيقة منهج الرتبية اإلسالمية
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قيم اإلسالم وآدابه
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الإطار العام ملعايري املناهج  2014م

املقدمة

الحمد لله حم ًدا يوايف نعمه ،ويدفع نقمه ،ويكافئ مزيده ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
إن الطبيعة املتجددة للفكر البرشي تتطلب مراجعة مستمرة للوسائل التي يتم تكوينه وتشكيله من خاللها ،وال سيَّام الوسائل واألساليب التي تؤثر
يف العقل ،وترتىب عليها النفس ،وأهمها عىل اإلطالق مناهج التعليم التي تعد املدخل األسايس لبناء العقل وتزكية النفس عند اإلنسان منذ مراحله
األوىل حتى نهاية حياته .وقد شهد التعليم مع نهاية القرن العرشين تطو ًرا وتعد ًدا وتنو ًعا يف الوسائل واألدوات املستخدمة للتأثري يف النفس ،أو
لتشكيل العقل ،أو اكتساب املهارات ،أو غرس القيم؛ لذلك كان من الرضوري أن تكون هناك عملية مستمرة لتطوير مناهج التعليم ملواكبة التقدم
والتطور والتجديد.
ويف سبيل االرتقاء باملخرجات التعليمية سعت وزارة الرتبية والتعليم نحو إيجاد أطر تعليمية تستند عىل معايري محددة وواضحة ،حيث تعد املعايري
املرتكز األسايس لعملية تطوير النظام التعليمي ،كونها تتفق والخربات الدولية حول كيفية صياغة معايري املناهج ،وتبني املهارات التي ينبغي للمتعلم
أن يكتسبها ويتقنها ،ويكون قاد ًرا عىل أدائها وتوظيفها بكفاءة يف نهاية كل صف درايس ،كام تركز عىل املحتوى الذي يزود الطّالب مبا يحتاجونه يف
حياتهم املهنية وتحديات العرص يف القرن الحادي والعرشين.
وقد وضعت وزارة الرتبية والتعليم خطة لتطوير مناهج التعليم العام ،ومن ضمنها مناهج الرتبية اإلسالمية لجميع املراحل؛ بهدف إعداد الطالب
ملواجهة تحديات املستقبل ،وتزويده باملعارف واملهارات والقيم واالتجاهات الالزمة .وملا كان للرتبية اإلسالمية الدور الفعال والبارز يف بناء الشخصية
املؤمنة بعقيدتها ،وامللتزمة بقيمها ،واملنفتحة بإيجابية عىل غريها ،وإعداد جيل مخلص لوطنه ،يحافظ عليه ،ويصونه ،ويشارك يف بنائه ونهضته ،كان
لزا ًما عليها هذا التو ّجه لتطوير مناهجها تطوي ًرا شامالً.
فالرتبية اإلسالمية تهدف إىل تأكيد الهوية الوطنية للمتعلمني ،وتقوية أوارص املحبة واألخوة والتعاون بينهم ،كام تهدف إلعداد الطّالب للمشاركة
الفاعلة يف بناء املجتمع ،وملواكبة التغريات العاملية ،واالنفتاح بوعي عىل الثقافات األخرى ،كام أن الرتبية اإلسالمية تشتمل عىل كل ما يرتبط بحياة
الطّالب ووجوده وقيمه وتراثه اإلسالمي العظيم ،وتوفّر له يف مرحلة ما قبل الجامعة خربات تعليمية تعلميّة تس ّهل عليه اكتساب معارف ومهارات
واتجاهات وقيم تساعده يف أن يصبح مواط ًنا صال ًحا مشاركًا يف تطوير مجتمعه.
ويبقى اإلسالم الركيزة األساسية لتنشئة جيل من الطّالب املؤمنني املزودين باملعارف األساسية عن دينهم ،وبالقدرة عىل تطبيقها يف حياتهم ،ومن هذا
املنطلق ،فإن معايري الرتبية اإلسالمية من رياض األطفال وحتى الصف الثاين عرش – والتي ط ّورها فريق فني من الخرباء املتخصصني بالتعليم يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة  -توفر إطا ًرا يضمن سد الفجوة بني اإلميان والعمل ،كام ستوفر للطالب املهارات اإلدراكية الالزمة لحل الصعوبات ومقاومة
التحديات وحل املشكالت واملساهمة بشكل إيجايب يف املجتمع ،وتركز املعايري عىل ستة مجاالت تعلم متثل مكونات املادة ،وهي :الوحي اإللهي،
والعقيدة ،وقيم اإلسالم وآدابه ،وأحكام اإلسالم ومقاصده ،والسرية والشخصيات ،والهوية وقضايا العرص ،وهذه املجاالت ينضوي تحتها وتتفرع عنها
مجموعة من املحاور ،أو "املواضيع الرئيسية" ،وقد تم وضع معايري خاصة بكل مرحلة صفية ضمن كل محور ،يتم العمل عىل تحقيقها من خالل
نواتج تعلم ،وهي عبارة عن أهداف أكرث تحدي ًدا وقابلة للقياس.
5
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أعداد نواتج التعلم حسب املجال وأوزانها املئوية:
الصف

الوحي اإللهي

العقيدة

8
4
5
5
5
5
7
6
6
6
7
6
6

8
5
5
7
4
3
6
5
4
5
3
4
3

26
34
27
87

28
28
26
82

رياض األطفال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الحلقة
1
2
3
املجموع
الصف
رياض األطفال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الحلقة
1
2
3

الوحي اإللهي

العقيدة

19.04
15.38
17.85
16.12
18.51
17.85
20.58
21.42
20.68
19.35
25.92
23.07
24

19.04
19.23
17.85
22.58
14.81
10.71
17.64
17.85
13.79
16.12
11.11
15.38
12

18.57
27.86
34.61

20
22.95
33.33

املجاالت
الهوية والقضايا املجموع
السرية
قيم اإلسالم أحكام اإلسالم
املعارصة
ومقاصدها والشخصيات
وآدابه
42
7
7
4
8
26
4
6
3
4
28
4
6
4
4
31
5
5
4
5
27
5
5
3
5
28
5
6
3
6
34
4
8
3
6
28
5
3
3
6
29
5
4
4
6
31
4
5
6
5
27
5
4
4
4
26
3
3
5
5
25
4
4
5
3
عدد النواتج حسب الحلقة
140
28
27
31
122
31
29
78
25
85
األوزان املئوية لنواتج التعلم
الهوية والقضايا
السرية
قيم اإلسالم أحكام اإلسالم
املعارصة
والشخصيات
ومقاصده
وآدابه
16.66
16.66
9.52
19.04
15
15.38
11.53
15.38
14.28
21.42
14.28
14.28
16.12
16.12
12.90
16.12
18.51
18.51
11.11
18.51
17.85
21.42
10.71
21.42
11.76
23.52
8.82
17.64
17.85
10.71
10.71
21.42
17.24
13.79
13.79
20.68
12.90
16.12
19.35
16.12
18.51
14.81
14.81
14.81
11.53
11.53
19.23
19.23
16
16
20
12
النسب املئوية للنواتج
20
22.14
25.40
23.77
32.05
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أعداد نواتج التعلم بحسب املستوى ،ونسبها املئوية:
الصف
رياض األطفال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

النسب املئوية لنواتج التعلم بحسب املستوى
أعداد نواتج التعلم بحسب املستوى
التفكري
التفكري
املجموع
املهارات
الحفظ
املهارات
الحفظ
اإلسرتاتيجي
اإلسرتاتيجي
واملفاهيم
والتسميع
واملفاهيم
والتسميع
املوسع
املوسع
30.95
42.85
26.19
42
13
18
11
38.46
34.61
26.92
26
10
9
7
46.42
32.14
21.42
28
13
9
6
41.93
35.48
22.58
31
13
11
7
59.25
18.51
22.22
27
16
5
6
64.28
25
10.71
28
18
7
3
61.76
23.52
14.70
34
21
8
5
60.71
25
14.28
28
17
7
4
56.25
31.25
12.50
29
15
10
4
58.06
32.25
9.67
31
18
10
3
66.66
22.22
11.11
27
18
6
3
53.84
34.61
11.53
26
14
9
3
76
20
4
25
19
5
1

أعداد نواتج التعلم بحسب الحلقة وأوزانها النسبية:
الحلقة
األوىل
الثانية
مرحلة التعليم الثانوي
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أعداد نواتج التعلم بحسب الحلقة
التفكري
املجموع
املهارات
الحفظ
اإلسرتاتيجي
واملفاهيم
والتسميع
املوسع
140
70
41
29
122
71
35
16
78
51
20
7

النسب املئوية لنواتج التعلم بحسب الحلقة
التفكري
املهارات
الحفظ
اإلسرتاتيجي
واملفاهيم
والتسميع
املوسع
50.00
29.28
20.71
58.19
28.68
13.11
65.38
25.64
8.97

�أهمية املعايري يف العملية التعليمية التعلمية:
أدت التحديات التي واجهت املجتمعات إىل زيادة الحاجة إىل تطوير التعليم الذي مُ َيكّن كل فرد من امتالك املعارف واملهارات التي تساعده عىل
تنمية ذاته ،والقيام بدوره يف املجتمع .ومع ظهور بعض املتغريات ،مثل:التوجه إىل تعميق مبدأ املحاسبة واملساءلة يف النظام التعليمي ،وربط الثواب
والعقاب باألداء ،وظهور مفاهيم جديدة كالرتبية املستمرة والتعليم مدى الحياة ،والتنمية البرشية املستدامة والرتبية املستقبلية ،وحدوث طفرة
يف طرائق التدريس وأساليبه ،وتنوع مصادر التعليم والتعلم ،وانتقال بؤرة االرتكاز يف العملية التعليمية من التعليم إىل التعلم ،ومن املعلم إىل
الطّالب ،والتحول من قياس املدخالت إىل الرتكيز عىل النتائج ،وظهرت نداءات تطالب برضورة وضع مستويات معيارية  Standardsيتم يف ضوئها
تقويم وتطوير النظام الرتبوي ومكوناته املتعددة ،ومن بينها املنهج الدراىس.وإ ّن اإلصالح القائم عىل املعايري  Standards Based Reformمبثابة
طالب لتعلم
القوة الدافعة لكثري من السياسات الرتبوية التي تؤكد عىل رضورة تطوير املناهج ،واالرتقاء مبستوى أداء الطالب ،وتوفري الفرصة لكل ٍ
املحتوى املناسب ،وصوالً إىل مستوى األداء املطلوب ،وانطالقًا من هذه الرؤية ظهرت حركة املعايري يف التعليم ،وانترشت بقوة ىف اآلونة األخرية،
وعليه فقد بدأ مدخل املعايري يسود الساحة الرتبوية عربيًا و عامليًا بشكلٍ
تنافيس .فمتطلبات سوق العمل ،والتقدم العلمي والتكنولوجي فائق
ٍّ
النوعية ،وأثرهام عىل التعليم يفرض عىل النظم الرتبوية رفع شعار "التعليم املتميز" تحقيقًا لجودة مخرجاتها التي تتمثل مبتعلمني مؤهلني أكادمييًا،
وأكفاء ميتلكون مهارات نوعية يف شتى املجاالت ،قادرين عىل املنافسة يف املسابقات واالختبارات الكونية ،وقادرين عىل املنافسة يف السوق العاملية،
وحاصلني عىل الفرص التعليم ّية والوظيف ّية ،ومتفوقني يف مجال االبتكار واإلبداع؛ إىل جانب كونهم قادرين عىل مواصلة املسار العلمي األكادميي أو
التحول إىل سوق العمل.

مرجعية بناء معايري منهج الرتبية الإ�سالمية:
يرتكز بناء اإلطار العام ملعايري مناهج الرتبية اإلسالمية  2014عىل ما ييل:
 دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي ينص على أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة ،وأن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع.
 تراث الدولة وتاريخها بوصفهما جز ًءا من التراث العربي اإلسالمي ،مع مراعاة خصوصية بيئة الدولة.
 السياسة التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تستند إلى الدين اإلسالمي باعتباره دين الدولة والعقيدة التي يؤمن بها الجميع،
وتوجيهات القائمين على التربية والتعليم إلى استحداث صيغ جديدة للتعليم تواكب التطورات الجارية في مجال التعليم واالرتقاء بمستواه
من حيث كفاءته وفاعليته بما يحقق مزي ًدا من المالءمة واالستجابة الحتياجات المجتمع المتجددة.
 اإلستراتجية االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم  ،2021 - 2010وما تضمنته من أهداف إستراتيجية تتعلق بتطوير المناهج وتحقيقها جودة عالية
لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة.
 وثيقة منهج التربية اإلسالمية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم عام 2012م.
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منهجية بناء معايري منهج الرتبية الإ�سالمية ،ومراحلها:
 استعراض المعايير المحلية لتحديد المجاالت المستخدمة حال ًيا ،ومقارنتها مع مختلف المعايير العالمية.
 استعراض المعايير المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المحاور ،ومالحظة ارتباطها بالمجال والحلقة والصف.
 إعادة النظر في المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل تحديد المعايير لكل محور وحلقة وصف في مختلف أنظمة
المعايير.
 مقارنة المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع مختلف المعايير العالمية ،وتعديل نواتج التعلم المحلية لكل معيار ،مع الحرص
على المحاذاة العمودية واألفقية.
وعند �صياغة املعايري ملناهج الرتبية الإ�سالمية مبراحل التعليم العام روعيت االعتبارات الآتية:

تم تحديد ما سيتعلمه الطالب بوضوح من خالل نواتج
ثم ّ
 تقسيم الموضوعات إلى مجاالت ،والمجال إلى محاور ،والمحور إلى معايير ،ومن ّ
التعلم لكل معيار.
 تنظيم المعايير في عدة مجاالت مميزة لطبيعة التربية اإلسالمية ،وهذه المجاالت هي( :الوحي اإللهي  -العقيدة اإلسالمية – قيم اإلسالم
وآدابه – أحكام اإلسالم ومقاصدها – السيرة والشخصيات – الهوية والقضايا المعاصرة).
 تغطية المعيار جوانب التعلم المختلفة التي تعكسها النواتج ،وهذه الجوانب هي :المعرفة والمهارة والتطبيق والقيمة.
 تحديد المجاالت والمحاور التي ستنبثق عنها معايير التربية اإلسالمية في الوثيقة.
 ترجمة المعايير في صورة نواتج لمحتوى كل مجال من المجاالت ،وتوزيعها على مراحل الدراسة من رياض األطفال ،مرو ًرا بمرحلة التعليم
األساسي (الحلقة األولى والحلقة الثانية) ،وانتها ًء بمرحلة التعليم الثانوي.
 مراعاة طبيعة المعيار في بعض المجاالت ،فقد تستمر بعض المجاالت من رياض األطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي ،وبعضها قد يتأخر
فيبدأ من بداية الحلقة الثانية وينتهي مع نهايتها ،وبعضها قد يتأخر فيبدأ من بداية مرحلة التعليم الثانوي.
 عند توزيع المستويات المعيارية للتربية اإلسالمية يراعى أمران :األول طبيعة الموضوع ،وخصائص نمو ّ
الطالب في المراحل التعليمية
المختلفة.
 وضع مجموعة من المنطلقات الخاصة بكل مجال من مجاالت التربية اإلسالمية في االعتبار؛ لألخذ بها عند وضع المعايير وصياغتها ،وهي أنَّ :
 -العقيدة اإلسالمية هي الركيزة األساسية للبناء العقدي والفكري ،فهي متد الطّالب بتصور كامل عن الكون واإلنسان والحياة، -العقيدة اإلسالمية مصدرها الوحي ،وتقوم عىل األدلة املستمدة منه. -التصور اإلسالمي لإللوهية والكون والحياة واإلنسان أساسه وحدة اإلنسانية يف الجنس والطبيعة. -العالقة بني العبد وربه عالقة متوازنة أساسها العبودية القامئة عىل الخشية والوجل واملحبة واألمن والطأمنينة ،وموافقة الفطرة للعقيدةوالرشيعة واألخالق الساموية.
 -حياة اإلنسان عىل األرض ليست الحياة الوحيدة ،بل هناك حياة أخرى ينتقل إليها اإلنسان بعد مامته ،ومناهج الرتبية اإلسالمية تبرص الطّالبباملفاهيم الصحيحة عن الدارين ،وتغرس فيه القيم التي تسعده يف الدنيا واآلخرة.
 -الوحي والعقل والكون والحواس هي مصادر املعرفة اإلنسانية يف اإلسالم ،وأدواتها النظر والتأمل والفهم والحواس والخربة ،تتكامل فيام بينهاللوصول إىل اإلميان.
 -الفقه اإلسالمي رضوري ملعرفة األحكام الرشعية التي تنظم عالقة املسلم بربه ونفسه ومجتمعه ،كام تنظم عالقة املجتمع اإلسالمي بغريه مناملجتمعات.
 -العلم والدين ال يتناقضان وال يتعارضان ،وإمنا يرتبطان ويتكامالن للوصول إىل اإلميان وإعامر الكون. -منهج اإلسالم يربط بني األخالق والعبادة واإلميان ،وال يفصل بني أي منهام ،وأن االعتقاد والعمل يف اإلسالم متالزمان لحصول كامل اإلميان. -اإلسالم هو املنهاج األمثل للحياة يف كل زمان ومكان ،وهو يلبي الحاجات اإلنسانية املرشوعة. -التكافل االجتامعي مبدأ من مبادئ اإلسالم الذي هو دعوة عاملية ال تفريق فيها بني جنس وآخر ولون وآخر. -األرسة هي اللبنة األوىل لبناء املجتمع ،واإلسالم بتعاليمه يحميها ويربز دورها ٠10

 -اإلنسان مخلوق مكرم ومستخلف يف هذه األرض ،وهو حر وسيد يف الكون ،يتميز بقدرات عقلية ،ومناهج الرتبية اإلسالمية تعمل عىل تنميةهذه القدرات والطاقات.
 -الشخصية املسلمة هي الشخصية املتزنة املفكرة املبدعة التي تتفاعل وتتعايش مع اآلخرين يف سالم واحرتام متبادل ،دون استعالء عرقي أوعنرصي أو ديني أو حضاري.
 -األخوة اإلنسانية واالنفتاح عىل العامل مبختلف بقاعه وعىل كل الناس أساس من أسس ديننا ،فاإلسالم هو دعوة للخري يدعو الناس للدخولفيه دون إكراه.
 -املجتمع اإلسالمي يرفض التعصب والغلو والتشدد ويحاربها ،ويسعى إىل تحقيق التعايش عىل أساس التسامح واالعتدال والوسطية.  -معيار التفاضل بني أفراد املجتمع اإلسالمي ليس الجنس أو اللغة أو العرق ،بل التقوى ،وأن التعايش واملواطنة بني أفراد املجتمع املسلم تتسعلعيشنا جمي ًعا يف ظل مبادئ العدل واإلخاء اإلنساين واالحرتام التي وضعها اإلسالم.
 -تنمية امليول والقيم واالتجاهات اإلسالمية ،وتقويم االنحرافات السلوكية من أجل تحقيق الذات ،و الثقة بالنفس ،و االتّزان للشخصية املسلمة،حيث هو الهدف األسمى للرتبية اإلسالمية.
 -تجسيد وسطية اإلسالم يف الجمع بتوازن بني املسؤولية الفردية واملسؤولية الجامعية؛ بقصد تحقيق خريية املجتمع ،ونرش قيم الفضيلةوالعدالة والرحمة.
 -اإلسالم ال يصطدم بالحضارات األخرى ،وال يتعارض معها ،بل يتفاعل ويتحاور مع اآلخرين يف إطار الجدال بالتي هي أحسن. -اإلسالم هو دين الوسطية ،وهو املنهج األمثل للحياة اإلنسانية يف كل زمان ومكان ،وأنه املنهج الشامل لنظام الحياة كلها ،وهو يلبي الحاجاتاإلنسانية املرشوعة ،وهو القادر عىل البقاء والعطاء واالستمرار عىل اختالف العصور والبيئات بقواعده الثابتة ،وفروعه املتحركة باالجتهاد
األمني.
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�سمات الطالب الإماراتي بنهاية كل مرحلة تعليمية:
السمة

املعرفة
املهارة
12

رياض األطفال

 -يتعرف الحروف وأصواتها ومييز بينها من حيث رسمها وموقعها يفالكلمة يف اللغة العربية.
 -يجيد قراءة وكتابة بعض الكلامت والجمل البسيطة. -يظهر قدرة عىل إعادة رسد قصص متنوعة ،وقراءة مفردات برصية. -يتعرف االختالف بني الكلامت الفصيحة والعامية. -يظهر محبته وتعظيمه لربه وحرصه عىل ما يرضيه ،مطبقًا بعضالقيم اإلسالمية ،وقاد ًرا عىل وصف نفسه كمسلم ومقد ًرا نعم الله
عليه.
 -يوظف معرفته العلمية يف طرح أسئلة عن محيطه وبيئته للوصولإىل إجابات بسيطة عنها.
 -يظهر قدرة عىل معرفة أسامء األعداد (حتى  )20قراءة وكتابة،ويوظفها يف حل العمليات الرياضية البسيطة (الجمع  /الطرح)
واألمناط .
 -مييز – نُطقًا  -بني األشياء من حيث لونها وشكلها وحجمها،واالتجاهات ومواقع األشياء.
 -يظهر سلوكًا يعكس التزا ًما بعاداته وتقاليده وانتامئه تجاه دينهووطنه.
 -يظهر معرفة بأسامء األشخاص واألشياء والكائنات الح ّية األخرىاملحيطة ببيئته .
 -يظهر معرفة بالهوية الوطنية وعنارصها وحقوقه ومسؤوليته تجاهاآلخرين ،وشخصيات وطنية وأماكن تاريخية ومدن دولته .ويعرب
عن والئه للوطن واعتزازه مبؤسيس االتحاد وحكام اإلمارات.
 -يستخدم مهارات االتصال اللفظي وغري اللفظي كاإلمياءات للتعبريعن مشاعره وأفكاره مبا يظهر قدرة عىل التحدث والحوار بطالقة مبا
يتناسب مع مرحلته العمرية.
 -يظهر قدرة عىل استخدام األدوات اآلمنة يف بناء املجسامت والنامذجالبسيطة وتشكيلها وتركيبها يف العلوم والرياضيات.
 -يظهر مهارة أولية يف التعامل مع الحاسوب واأللواح الذكية بصورةمناسبة ملرحلته النامئية.
- -ميارس عادات غذائية وصحية سليمة تناسب مرحلته العمرية.

الحلقة األولى

نصوصا لغوية مختلفة قراءة جهرية سليمة معربة مراع ًيا
 -يقرأً
عالمات والوقف.
 -يظهر فهماً للمقروء من خالل نقاشاته وقراءاته. -يظهر قدرة عىل قراءة نصوص متنوعة (رسدية ،وصفية ،حوارية،قصصية ،معلوماتية  )...قراءة صحيحة مقرتنة بالفهم.
 -يظهر قدرة عىل كتابة نصوص متنوعة كتابة إمالئية صحيحة. -يتمثل أركان اإلميان والقيم اإلسالمية من خالل حفظه بعض سورالقرآن الكريم و األحاديث النبوية ،وتطبيق بعض أحكام الطهارة
والعبادات.
 -يظهر معرفة باألعداد والعمليات الحسابية واألمناط وميثل البياناتويستدل من خاللها عىل بعض املفاهيم اإلحصائية.
 -يظهر معرفة علمية برتكيب بعض أج��زاء جسمه و النباتاتوالحيوانات من عنه ،وتركيب سطح األرض وبعض مكونات الفضاء
وأشكال الطاقة ومصادرها يف محيطه والتفاعالت التي تحدث فيه.
 -يظهر فهماً للمواطنة ووع ًيا بنظام الحكم فيه واالنتامء إليهومسؤولياته وواجباته تجاهه مبا يسهم يف تشكيل هويته الوطنية.
 -مييز بني األنشطة االقتصادية يف دولته والدول املجاورة. -يوظف معرفته العلمية يف املحافظة عىل صحته ولياقته وعاداتهالغذائية بشكل سليم.

 -يستخدم خرباته املكتسبة يف اللغتني العربية واإلنجليزية لفهم مايسمع و يقرأ،ويتواصل إيجاب ًّيا مع محيطه يف حياته اليومية.
 -يوظف مهارات عمل ّيات العلم يف التخطيط إلجراء استقصاءاتعلمية بسيطة متكنه من القدرة عىل حل بعض املشكالت يف بيئته
ومحيطه الذي يعيش فيه.
 -يوظّف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التعبري عن أفكاره وتبادلهامع اآلخرين بطريقة آمنة.
 -يوظف مهاراته الرياضية يف تسهيل حياته اليومية يف املعامالت أواإلجراءات التي يقوم بها وحل املشكالت ذات الطبيعة الرياضية التي
تواجهه يف بيئته أو محيطه القريب.
 -يشارك يف املناسبات الوطنية واالجتامعية واألع�مال التطوعية،ويعكس من خاللها وع ًيا بهويته الوطنية وعاداته وتقاليده وتراثه.
 -ميارس شعائره الدينية بوعي واعتدال بعي ًدا عن الغلو والجهلوالتطرف.

الحلقة الثانية

المرحلة الثانوية

 -يظهر فهماً سليماً ملكونات الرشيعة اإلسالمية يف مجاالتها املختلفة ،وسريةاملصطفى – صىل الله عليه وسلم ،-ويوظف ذلك يف حياته اليومية مبا
ينعكس علـى سلوكه يف إطار من الوعي مبسؤوليته املجتمعية تجاه نفسه
و اآلخرين
 -يظهر معرفة باألعداد الصحيحة والنسبية والحقيقية والنسب املئويةوالعمليات الحسابية وبعض مفاهيم اإلحصاء واالحتامالت والتعابري
الجربية واملعادالت واملتباينات والدوال واملفاهيم الهندسية.
 -يظهر فهماً برتكيب جسم اإلنسان ووظائف األجهزة واألعضاء كام -يظهر فهماً باألنظمة البيئية والحيوية وتفاعالتها ،ونشأة األرض وتاريخهاوبعض مكونات الكون األخرى والتفاعل بني املادة والطاقة وصور تعناتها
ومصادرها وتركيب املادة وتغرياتها وتفاعالتها.
 -يظهر فهماً بقواعد اللغة العربية وآدابها ،ويوظف ذلك يف التعبري عننفسه وقضايا مجتمعه مستخد ًما فنون األدب املختلفة كالقصة والرواية
والشعر وغريها.
 -يك ّو ُن معجماً لغويًّا (إنجليزيًّا) ،ويوظف مفرداته وتراكيبه املختلفة يف إطارصحيح من قواعد اللغة اإلنجليزية ليعرب عن نفسه بطرائق مختلفة.
 -يبني منظومة من القيم واالتجاهات وامليول والوعي بالعادات الصحيةوالغذائية ،ويوظف ذلك يف املحافظة عىل نفسه من األمراض املرتبطة بها
وكذلك السارية واملنقولة بطرائق مختلفة.

 -يظهر سلوكًا قو ًميا يعكس فهماً عميقًا ملناهج تفسري القرآن الكريم ومعرفةمبصطلحات الحديث الرشيف و السنة النبوية كمصدر للترشيع مظه ًرا
تقديره لدور العلم والعلامء يف بناء مجتمعه ،وتطبيق آداب اإلسالم
وتعاليمه يف التعامل مع غري املسلمني واحرتام حقوقهم.
 -يظهر فهماً وإتقانًا للمفاهيم الجربية والهندسية والدوال املثلثية والتفاضلوالتكامل ويوظف مهاراتها يف حل مشكالت ذات سياقات مركبة.
 -يكامل بني معرفته باملفاهيم والقوانني يف الفيزياء والكيمياء وعلوم األرضوعلوم الحياة يف فهم الظواهر واألحداث املحيطة به وتفسريها وإيجاد
حلول ملشكالت مركبة يف حاالت مختلفة تحدث يف محيطه الواقعي.
 -يظهر معرفة بالفنون األدبية املختلفة يف اللغة العربية لتوظيفها يف فهم وإنتاج أشكال أدبية متنوعة من قصة ورواية وشعر ونرث ،مبا ميكنه من فهم
العلوم املختلفة ،والتعبري عنها بلغته األم بسهولة واقتدار.
 -يوظف معجمه وحصيلته اللغوية (اإلنجليزية) يف التعبري عن نفسه ويفالحديث عن قضايا مجتمعية وبيئية واقتصادية يف إطار من الدقة اللغوية
املستندة إىل قواعد اللغة ؛مبا يعكس فهماً عميقًا لتوظيف مهاراتها األربع:
القراءة ،املحادثة ،الكتابة واالستامع.
 -يظهر فهماً واس ًعا بتاريخ وجغرافية وتركيب مجتمع دولة اإلمارات العربيةاملتحدة ومحيطها العريب والعاملي مبا ميكنه من بناء صورة لنظام عاملي
قائم عىل التعددية الفكرية واالجتامعية والسياسية والتاريخية والدينية.
- -يظهر سلوكًا يعكس انتامءه لوطنه وقيادته ،ويشارك يف خدمة مجتمعه.

 -يستخدم الكتابة الوظيفية يف اللغتني العربية واإلنجليزية للتعبري عن نفسهبصور مختلفة.
 -يوظف تكنولوجيا املعلومات ومهارات االتصال والتقنيات الحديثة وصوالً إىلاملعرفة والتكيف مع متطلبات الحياة العرصية؛ مبا ميكنه من القيام بأدوار يف
حياته ذات أثر يف توجيهه نحو تخصصات تقنية .
 -يوظف مهارات البحث والتفكري العلمي الناقد يف حل مشكالت حقيقية تظهريف بيئته الواقعية مستن ًدا إىل منهجية البحث العلمي.
عب
 -يوظف معرفته الرياضية يف حل املشكالت وفهم املتغريات الكمية التي يُ رَّعنها بجداول أو رسوم بيانية أو تناسبات طردية أو عكسية ويفرس ذلك
بصورة أولية مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف حياته اليومية.
 -يط ّور مناذج ومجسامت تبسط املفاهيم والحقائق العلمية املجردة لتصبحأكرث واقعية وإدراكًا.
 -يظهر مهارة يف تحديد موقع دولته جغرافيا بطرائق تقنية أو تقليدية بتعرفأشكال الخرائط املختلفة.

 -يوظف مهارات البحث العلمي والتفكري الناقد وحل املشكالت واتخاذالقرار يف إيجاد حلول منهجية (غري تقليدية) ملشكالت علمية وعملية
يف حدود معرفته العلمية وتوظيف األدوات واملواد والتقنيات العلمية
واملخربية.
 -يوظف الخربات واملهارات الرياضية املكتسبة من املعرفة الرياضية يف بناءتصورات ذهنية لنامذج وأمناط وحل مشكالت قامئة عىل توظيف تقنيات
تكنولوجية تسهم يف تكوين بنية ذهنية هندسية لديه.
 -يوظف مهارات اللغة األربع (العربية أو اإلنجليزية) يف التعبري عن أفكارهأو مشاركتها مع اآلخرين بدرجة مقبولة من الطالقة إما لفظ ًيا أو كتاب ًيا من
خالل صور آداب اللغة املختلفة.
 -يظهر سلوكًا قو ًميا يستند إىل تعاليم الدين الحنيف واملوروث الشعبي منعادات وتقاليد وتراث ؛مبا يعكس تف ّرد هويته الوطنية وانتامءه لوطنه
وبذل كل جهد لخدمته.
 -يوظف مصادر املعرفة الرقمية والورقية يف إنجاز دراسات وبحوث إنسانيةواجتامعية ملشكالت ترتبط ببيئته ومجتمعه املحيل وتناول بعض القضايا
البيـئية العاملية.
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تابع� /سمات الطالب الإماراتي بنهاية كل مرحلة تعليمية:
السمة
االستقاللية واملسؤولية
التفاعل مع بيئة العمل
تطوير الذات
14

رياض األطفال

الحلقة األولى

 -يظهر التنظيم واإلتقان عند تنفيذه مهام أدائية بسيطة ومناسبة - -يلتزم تنفيذ أدواره ومهامه التي يكلف بها يف إطارها الزمني وضمناملنهجية البسيطة (األولية) املخطط لها.
ملرحلته النامئية والعمرية.
حسا باملسؤولية واالحرتام واالستقاللية تجاه البيئة التي يكون - -ينفذ مرشوعات علمية تعليمية تحت إرشاف مبارش ،ويتوصل إىل
 -يبدي ًّنتاج ذي مالمح محددة ضمن الرشوط املتفق عليها مسبقًا.
فيها .
 -يفهم اإلجراءات الروتينية ويعدل سلوكه تب ًعا لها ،ويصبح واع ًيابالعواقب الناتجة عن سلوكه.
 -يظهر قدرة عىل التفاعل بسهولة مع البالغني ويك ّون عالقات - -يظهر وع ًيا مبسؤولياته وأدواره وأدوار اآلخرين عند املشاركة يف فرقالعمل ويبدي احرتا ًما والتزا ًما بذلك حتى إنجاز املهمة.
اجتامعية إيجابية مع أقرانه .
 -يتعرف األرسة واملجتمع املدريس ومكونات كل منهام وعالقته بهام - -يظهر وع ًيا بحدود معرفته العلمية والرياضية والدينية والصحيةويترصف يف إطار ذلك مبا يحقق سلوكا منظماً قامئًا عىل الوعي
وأهمية االنتامء إليهام.
 -يظهر ميالً للعمل أو اللعب يف مجموعات منظمة صغرية يف سياق مبكوناته الشخص ّية.تعليمي أو ريايض يف األركان التعليمية و ملعب املدرسة.
 -يوظّف القصص املصورة إلكرتون ًّيا أو ورق ًّيا ويكتسب معارف وميوالً - -يوظف املعجم اللغوي املكتسب يف الكتابة الوظيفية (رسالة ،بطاقةدعوة ،تهنــئة ،)...،ويف الكتابة اإلبداعية املبسطة (كتابة نصوص
علمية تحت إرشاف مبارش.
 -يتدرب عىل استخدام العداد اليدوي أو اإللكرتوين إلجراء عمليتي قصصية مخترصة واقعية أو خيالية). -يوظف مهارة البحث والوثيق للحصول عىل املعلومات املوثوق بهاالجمع والطرح ضمن العدد .10
من مصادرها املطبوعة والرقمية املتنوعة مظه ًرا وع ًيا كاف ًيا حول
كيفية اإلفادة من تصنيف مكتبة الطفل وفق األنظمة العاملية.

الحلقة الثانية

 -يشارك يف تنفيذ مرشوعات من خالل فرق عمل ذات مسؤوليات محددةوأدوار مميزة بحد أدىن من اإلرشاف املبارش.
 -يظهر وع ًيا مبا ميتلكه من مهارات ومعارف وقدرات شخص ّية متكنه مناتخاذ قرارات يف رسم املالمح األولية ملستقبله املهني والعلمي.

المرحلة الثانوية

 -يكامل بني معرفته العلمية والتقنية والرياضية والهندسية يف إنجاز عملياتوإجراءات مستقلّة ترتبط بسياقات تعليمية مختلفة تظهر عىل شكل
نتاجات تقنية أو تكنولوجية بسيطة.
 -يظهر قدرة عىل التأثري يف اآلخرين من خالل السامت الشخص ّية والقياديةالتي يعكسها أثناء مشاركته يف فرق العمل واملجموعات املتعاونه عند
إنجاز املرشوعات والبحوث والدراسات الجامعية.
 -يعرب عن ذاته بصورة مستقلة من خالل طرح أفكاره عن طموحاتهومستقبله املهني والعلمي.
 -يظهر قدرة عىل إنجاز مرشوع علمي بشكل مستقل أوبالحد األدىن مناإلرشاف ،مبا يعكس ثقافة تقبل اآلخر.
 -يظهر قدرة عىل التعبري عن آرائه وأفكاره بطريقة مستقلة بعيدة عنالتحيز لعرق أو جنس أو دين متسل ًحا باملوضوعية ومستن ًدا إىل القيم
واملثل التي يؤمن بها.

 -يعمل من خالل فرق العمل أو بصورة مستقلة عىل حل مشكالت ذاتعالقة ببيئته الواقعية موظفًا ما ميتلكه من معارف ومهارات وسامت
شخص ّية.
 -يشارك يف الرحالت العلمية وإجراء الدراسات املسحية البسيطة عن بعضالقضايا البيــئية و املشاركة يف فرق العمل املتخصصة يف إطار علمي
واجتامعي محدد.
 -يعكس سامت قيادية تربز االستقاللية يف حل املشكالت البسيطة واتخاذ - -يلتحق بربامج وأنشطة ومرشوعات يف مؤسسات تدريبية وتعليمية متكنهمن صقل مهاراته األدائية والتقنية ليصار إىل توظيفها بصورة منتجة يف
القرارات ذات العالقة بحياته ومستقبله العميل والعلمي.
 -يشارك يف املعسكرات والندوات التي تقود إىل متكينه من بعض السامت حياته اليومية.الشخص ّية والسلوكية التي تنعكس مستقبال عىل بروز االستقاللية يف تقديم - -يشارك يف برامج تدريبية ومعسكرات تعليمية إلعداده وتأهيله للمشاركة
يف املسابقات واملنافسات الوطنية واإلقليمية والدولية.
رأيه عند تناول بعض القضايا والفكر وبحد أدىن من التوجيه واإلرشاف.
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املعايري العامة ملادة الرتبية الإ�سالمية:
1 .1توثيق صلة الطّالب بالقرآن الكريم ،بوصفه املصدر األول للمعرفة والسلوك والقيم والتذوق والجامل؛ وذلك لبناء عقلي ٍة ونفسي ٍة قرآنيتني.
2 .2ترسيخ قيمة العبادة – مبعناها الواسع الشامل لكل فعاليات اإلنسان وسلوكياته – كمقصد أعىل لوجود اإلنسان يف هذه الدنيا ،وكغاية تتمحور
حولها حياة الفرد واملجتمع.
3 .3توثيق صلة الطّالب بالسنة النبوية بوصفها املصدر الثاين للترشيع ،واملبينّ واملفسرّ ملا جاء يف القرآن الكريم من أحكام ومعرفة وقيم وسلوك.
4 .4ترسيخ الوعي مبسائل اإلميان املبني عىل عالقة يقينية بني اإلنسان املسلم وعامل الغيب بكل مكوناته وعنارصه.
السنن الكون ّية ،العاملة طبقًا لها ،واملدركة أن
5 .5تنمية العقلية النقدية التي تبحث دامئًا عن الحقيقة ،وتتطلع إىل اليقني ،واملتدربة عىل إدراك ّ
التفكري املنهجي املنظم هو الطريق الوحيد للوصول إىل معرفة يقينية يف كل ما يتعلق بأمور الدين.
6 .6ترسيخ منظومة القيم الفردية والجامعية كمحور تدور حوله مجمل رسالة اإلسالم وتوجيهاته.
7 .7ترسيخ مفهوم اآلداب يف عقل الطّالب ،وتدريبه عىل مامرسة تلك اآلداب يف حياته اليومية ،سواء أكان مع نفسه أم مع املجتمع املحيط به.
8 .8تحقيق متام املعرفة بالرشيعة ،مع رضورة الربط الدائم بني األحكام ومقاصد الرشع منها ،وحكمة الشارع فيها ،ثم توجيهها نحو بناء إنسان
مسلم معتدل يف فكره ومظهره وسلوكه ليكون قدوة لغريه يف سلوكياته ومعامالته.
9 .9غرس ُح ِّب ال َّنبي dيف قلب الطّالب ،من خالل معايشة السرية النبوية يف إيقاعاتها اليومية الشاملة مبختلف جوانب الحياة اإلنسانية ،بحيث
يتم تقديم حياة ال َّرسول الكريم dكأسوة حسنة ومثل أعىل ِب ِه يُقتدى ،ومبنهاجه يحتذى يف جميع املجاالت التي يتوقع أن ميارسها الطّالب
يف املجتمع املعارص.
1010تع ّرف مناذج برشية عىل مر التاريخ اإلسالمي من عهد الصحابة إىل اليوم متثل قدو ًة يَ ِج ُد فيها الطّالب تحقيقًا وتحققًا لقيم اإلسالم ومثالياته.
1111تعميق االنتامء إىل الوطن (دولة اإلمارات العربية املتحدة) كونه جزء من العامل العريب واإلسالمي من خالل بناء عقلية ونفسية فعالة مشاركة
قادرة عىل التأثري اإليجايب يف بناء مجتمعها وتطويره للحفاظ عىل هويته وتفعيل دوره وتأمني مستقبله.
1212تكوين إنسان مسلم قادر عىل إدراك التنوع البرشي ورضورته ،ويحسن التعامل مع املخالفني له يف العقيدة أو اللون أو اللغة أو الجنس ،ويؤمن
بأن البشـر جمي ًعا إما أخ يف العقيدة أو نظري يف ال َخلْقِ وله حرمة وقدسية إنسانية فرضها الله سبحانه لكل نفس برشية مؤمنة وغري مؤمنة.
1313تقوية عالقة الطّالب بالكون والبيئة املحيطة به؛ لبناء عالقة إيجابية معها قوامها أسس اإلسالم ومبادئه يف التعامل مع ما س َّخ َر ُه الل ُه يف الكون،
والحفاظ عليه وعدم إهداره أو تبذيره أو تدمريه ،وإدراك قيمته املاديِّة والجامل َّية لإلنسان َّية بصفة عا َّمة.
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معايري مادة الرتبية الإ�سالمية بح�سب احللقة:
يف نهاية مرحلة الروضة
سيكون الطّالب قاد ًرا عىل:

يف نهاية الحلقة األوىل (الصفوف )5 - 1
سيكون الطّالب قاد ًرا عىل:

 حفظ وفهم وإتقان سور القرآن الكريم والحديث الشريف
المقررة

السور القرآنية المقررة بإتقان ،وتفسير
 تسميع ما يحفظونه من ُّ
كلماتها.

 إظهار القدرة على تحديد لفظ الجاللة "الله" من بين النصوص

 تسميع ما يحفظونه من األحاديث الشريفة الثمانية المقررة
بإتقان ،وشرح معانيها.

 معرفة فضل الله على اإلنسان من خالل التركيز على اثنين من
أسماء الله الحسنى هما :الخالق والرازق
 استخدام اللغة المناسبة ألعمارهم؛ إلظهار الفهم بالمعتقدات
اإلسالمية كأركان اإليمان
 تمثل قيم الحب واإليثار ،والمشاركة والتعاون مع األسرة
واألصدقاء والجيران
 البدء بتوضيح معنى االلتزام باألخالق ،وتمثل قيم اإلسالم
 إعادة سرد ما يتعلق بسيرة -النبي  -عليه الصالة والسالم  -في
مرحلة الطفولة
 إظهار المحبة لل ِّنعم التي خلقها الله سبحانه ،وانتمائهم
لوطنهم ،وللمناسبات الدين ّية والوطن ّية.
 استخدام اللغة المناسبة لوصف أنفسهم كمسلمين
 إظهار االهتمام ،والمحافظة على الحاجات األساسية من الطعام
واللباس والسكن.

 حفظ وإتقان وتطبيق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله
.d
 معرفة وفهم أركان اإليمان الستة.
 معرفة وفهم معنى العبادة بشكل عام ،وإدراك أهم تجليات
هذا المفهوم ،وهي حب الله ،وبر الوالدين والتزام محاسن
األخالق.
 تمثل وتطبيق قيم اإلسالم الفردية والجماعية والرقابة الذاتية
التي تنطلق من مفهوم اإلحسان
 إظهار المعرفة والفهم لمعاني حب الله ،و َم ِع َّي ِتهِ ،والصدق
معه ،والحرص على رضاه.
 تمثل وتطبيق بعض آداب اإلسالم المتعلقة بالحياة اليومية.
 معرفة أحكام الطهارة والعبادات المفروضة (الصالة والصوم)،
وشروط قبولها وأدائها
والتأسي واالقتداء برسول الله dومن تبعه
 إظهار الحب
ّ
بإحسان من النماذج البشرية من األ ّمة اإلسالمية.
 تحديد المجاالت االجتماعية واإلنسانية التي تميزت وبرزت
فيها معرفة بعض الشخصيات اإلسالمية على الصعيدين المحلي
والعالمي.
 فهم وإدراك للقضايا المعاصرة من خالل وصف قضايا المجتمع
المحلي ومشكالته وتقييمها وف ًقا لمبادئ اإلسالم.
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يف نهاية الحلقة الثانية (الصفوف )9 - 6
سيكون الطّالب قاد ًرا عىل:

يف نهاية الحلقة الثالثة (الصفوف )12 - 10
سيكون الطّالب قاد ًرا عىل:

السور القرآن ّية المق ّررة وتفسير مفرداتها وتراكيبها.
 إتقان وحفظ ُّ

السور القرآن ّية المق ّررة ،وإتقان تالوتها ،ومعرفة
 حفظ وتفسير ُّ
مناهج فهم القرآن الكريم.

 شرح أحكام التجويد ،وأهميتها ،وكيفية تطبيقها أثناء التالوة.
 حفظ األحاديث الشريفة الثمانية المقررة لكل صف ،وشرح
معانيها ،وتوظيفها في الحياة.
 معرفة صفات أهل الجنة وأهل النار ،ومفاهيم القضاء والقدر،
ومسؤولية اإلنسان عن أفعاله.
 تطبيق بعضً ا من آداب اإلسالم الجماعية المتعلقة بالمسجد
والمجلس والسفر.
 تمثل قيم الهمة والنشاط والتواضع واألخوة والعدل واإلخالص
والنفور من أضدادها.
السنن والنوافل ،ومعرفة أحكام الجهاد والعقود في
 إتقان أداء ُّ
اإلسالم.
 إعادة سرد ٍ
طرف من سيرة ال َّرسول الكريم  dفي المدينة
المنورة مع التركيز على أهم أدواره كأب وجد ومعلم ومرب.
 معرفة سيرة ثمانٍ من الشخص ّيات اإلسالم ّية ،أربع منها من
النساء وأربع منها من الرجال.
 شرح موقع اللغة العربية من القرآن الكريم ،وأثر القرآن فيها.
 معرفة واقع األمة اإلسالمية ،ودور دولة اإلمارات فيها.
 معرفة قيمة وأهمية التنوع البشري واحترام المخالفين لهم في
الرأي والعقيدة.
 تصنيف آيات الله في البيئات المختلفة واآلداب اإلسالمية في
التعامل معها.

 معرفة مصطلحات الحديث ،والتدرب على كيفية استخدام
السنة كمصدر للتشريع والعلم والمعرفة.
ّ
 تمثل قيم ال ِع َّفة والمسؤولية ،والتدرب على ممارسة الشورى
والديمقراطية.
 تطبيق آداب اإلسالم في التعلم والتعليم ،واستخدام المناهج
العقلية في إثبات قضايا اإليمان.
 إدراك أن نشر العلم والمشاركة في تأسيس مجتمع قوي من
خالل أسرة ناجحة عبادة ال تقل عن الصوم والصالة.
 توضيح أهمية المحاسبة الذاتية واالستعفاف ،والتزام قيم
اإلحسان في العبادة.
 التمييز بين الحالل والحرام ،وشرح أحكام الحج وال��زواج
والفراق.
 تحديد أهم مالمح سيرة ال َّرسول الكريم  dمن كافة الجوانب
التربوية والدعوية والمجتمعية.
 معرفة سِ َي ِر ٍ
ست من الشخصيات اإلسالمية ،ثالث منها من
الرجال ،وثالث منها من النساء.
 إدراك أهمية اللغة العربية ،والدفاع عنها ،وش��رح بعض
الجماليات التي أضفاها القرآن الكريم عليها.
 تصميم خطة للتغلب على مشاكل األمة اإلسالمية ،ووضع
الحلول لمعالجتها ،وتطبيق آداب اإلسالم وتعاليمه في التعامل
مع غير المسلمين واحترام حقوقهم.
 المشاركة في حماية البيئة والمحافظة عليها على المستويين
المحلي والدولي.
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جماالت الرتبية الإ�سالمية وحماورها:

القرآن الكريم وعلومه

الحديث الرشيف وعلومه

العقيدة اإلميانية

العقلية اإلميانية

قيم اإلسالم

آداب اإلسالم

فقه العبادات

فقه املعامالت

قواعد األحكام

السرية النبوية

الشخصيات اإلسالمية

الهوية واالنتامء

الوحي اإللهي

العقيدة اإلسالمية

قيم اإلسالم وآدابه

السرية والشخصيات

القضايا املعارصة

املجال
1

املجال
2

املجال
3

املجال
4
أحكام اإلسالم
ومقاصدها

املجال
5

املجال
6
الهوية والقضايا
املعارصة

املحاذاة الأفقية عرب ال�صفوف ملجاالت وحماور الرتبية الإ�سالمية:
الصفوف روضة روضة
أوىل ثانية
املجاالت
الوحي اإللهي

األول

الحادي الثاين
الثاين الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العارش
عرش عرش
القرآن الكريم وعلومه
الحديث الرشيف وعلومه
العقيدة اإلميانية

العقيدة

العقلية اإلميانية
قيم اإلسالم

قبم اإلسالم
وآدابه
أحكام اإلسالم
ومقاصدها

آداب اإلسالم
فقه العبادات
فقه املعامالت
قواعد األحكام
السرية النبوية

السرية
والشخصيات
الهوية
والقضايا
املعارصة
20

الشخصيات اإلسالمية
الهوية واالنتامء
البيئة (من محور قضايا معارصة)
القضايا املعارصة

عالقة الرتبية الإ�سالمية بالعلوم الأخرى:
الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية:

الرتبية اإلسالمية واللغة العربية صنوان ال يفرتقان ،والعالقة بينهام وثيقة ودامئة ،وال ميكن الفصل بينهام ،فالقرآن الكريم منبع اللغة العربية األول؛
ألنه نزل بها ،ورشفها الله تعاىل بهذا الكتاب العزيز الذي تكفل ع َّز و َج َّل بحفظه ،وبحفظه ُحفظت اللغة العربية كونه وعاؤها.
واللغة العربية رضورية لفهم كتاب الله تعاىل مبا فيه من معان ودالالت قطعية وظنية ،وهي متد العامل وطالب العلم مبا يحتاج إليه للقيام بأمور
دينه ورشيعته يف جميع املجاالت وامليادين ،كالتفسري والفقه وأصوله ،والحديث وعلومه ،والسرية النبوية ،واألخالق واآلداب ،والدعوة إىل الله تعاىل
والحوار مع اآلخرين.
ومرجع الفصاحة والبيان والبالغة يف اللغة العربية ،كان وال يزال وسيبقى هو القرآن الكريم ،قال تعاىل :وإن كنتم يف ريب مام نزلنا عىل عبدنا فأتوا
بسورة من مثله.

الرتبية الإ�سالمية والتاريخ واجلغرافيا:

إن ما تقدمه الرتبية اإلسالمية من معلومات يف التاريخ والجغرافيا مام ورد يف كتاب الله العزيز ،والسنة النبوية ،ميثل حقائق ال يرقى إليها الشك،،
كأخبار األمم السابقة ،ومجريات التاريخ وحوادثه يف الحقب املاضية ،وإ َّن ما بينّ القرآن الكريم والسنة النبوية من سنن اجتامعية وآداب وأخالق
وقيم ،تتفق كلها مع مفهوم املواطنة الصالحة.
أ ّما ما يتعلق بجغرافية األرض ،والظواهر الطبيعة التي تطرأ عليها ،وما سخَّر الله لإلنسان يف األرض والسامء ،فقد جعلها الله سبحانه وتعاىل محل
اهتامم املؤمن عندما دعاه إىل النظر والتأمل واالعتبار من كل ذلك ،فال بُ َّد من دراستها والتعمق فيها للوقوف عىل جوانب عظمة الخالق عز وجل
وإبراز مظاهر قدرته.

الرتبية الإ�سالمية والعلوم:

يف القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تحث عىل العلم والبحث والنظر ،وهي دعوة إىل اكتشاف ُس َنن الكون ونواميس الحق فيه ،بكل ما َسخّر
الله – تعاىل  -فيه من مخلوقات لبني آدم ،هذا يجعل العلوم الطبيعية امليدان األول للبحث والتجريب واالكتشاف ،فكل آية من تلك اآليات تحثُّ
اإلنسان عىل السعي الدائم ملعرفة قوانني املادة ليحقق لنفسه السعادة والطأمنية واالستقرار من خالل االنسجام مع حركة الكون من حوله ،ويف
وجل بقوله :يرفع الله الذين أمنوا منكم
إطار تحقيق خالفة اإلنسان يف عامرة األرض ،وتحقيق العبودية لله؛ ليكون من العلامء الذين كرمهم الله َع َّز َّ
والذين أوتوا العلم درجات.

الرتبية الإ�سالمية والريا�ضيات:

ال شك أن النظر والتأمل والبحث يحتاج إىل أساليب اإلحصاء ،للوقوف عىل النتائج وتحليلها الستخالص العرب منها ،فضالً عن الحاجة إىل علوم
الرياضيات يف علم الفرائض (املواريث) ،وحساب الزكاة ونسبها ومصارفها ،وحساب مواقيت العبادات ،وضبط الوقت يف املعامالت ،والرتقيم والتنظيم
والرتتيب؛ مماّ يجعل الرياضيات حاجة ورضورة تنضبط بها العبادات من صالة وزكاة وحج وصوم ،وكذلك ضبط املعامالت املالية ومعرفة أحكام
الرصف وال ِّربا يف اإلسالم ،ومعرفة حساب النقود وأمثان األشياء ،وإجراء العقود واملحتوى املايل لكل عقد منها ،فتحفظ بها الحقوق يف الحلول واألجل،
وكذا يف الزواج واملهر والعدة ،فتكون سببًا يف استقرار العالقات بني الناس.
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الرتبية الإ�سالمية واللغات الأجنبية:

منذ أن َو َّج َه الله  -سبحانه وتعاىل  -األمر للمؤمنني بتبليغ الدعوة وبيان الحق للناس كافة ،ومن خالل الحوار واملجادلة بالتي هي أحسن ،ظهرت
الحاجة إىل خطاب الناس باللسان الذي يفهمونه ،وقد تَ َح َّم َل املؤمنون منذ عهد ال ّرسو ِل dاألمانة تجاه إخوتهم يف اإلنسانيّة ،وتعلموا لغاتهم؛
ليسهل عليهم أداء األمانة ،ونرش الخري يف كل مكان.
ويف ظل ثورة االتصال بني أبناء هذا العامل ،يحتاج اإلنسان إىل حوا ٍر بال ُح َّجة ،ومناظرة باألدلة؛ لذلك نجد أن تعلم لغة عرصية واسعة االنتشار كاللغة
اإلنجليزية ،يدعم قدرات الفرد عىل التعبري عن فكره بصورة سليمة ،وطرح وجهة نظره بشكل حضاري ،وهذا يتطلب دراسة اللغة والتمكن منها
كتابة وقراءة ومحادثة لتحقيق الهدف.
واللغات عىل اختالفها وتنوعها تُ َع ُّد آية معجزة من آيات الله  -تبارك وتعاىل" :ومن آياته اختالف ألسنتكم وألوانكم" ( 22الروم) ،وتكمن أهمية
تعلمها يف اإلفادة منها يف طلب العلم والتبادل التجاري والتعاون بني األمم .فاإلسالم دين عاملي حضاري إنساين ،يسعى للتأثري واالنفتاح عىل اآلخر،
ونرش قيمه وتعاليمه السمحة ،كام يسعى لإلفادة مام لدى األمم األخرى من منجزات ومعطيات علمية ومدنية تخدم ديننا ومجتمعاتنا ،وتنسجم
مع طبيعة ديننا ومبادئه وأحكامه ،وتضعنا عىل طريق التقدم والنهوض ،ومتكننا من امتالك ناصية العلم ومقوماته ،ومعرفة أدوات تحصيله ،وأهمها
اللغة.

الرتبية الإ�سالمية والتكنولوجيا:

إن الرتبية اإلسالمية بأهدافها العظيمة ،وخصائصها املميزة ،وشموليتها لجميع جوانب السلوك اإلنساين ،ومثاليتها وواقعيتها ،وثباتها ومرونتها ،تسعى
دامئا إىل االستفادة من جميع معطيات العرص ،وتستجيب ملتطلباتهَ ،وت َُّس ِّخ ُر أدواته ووسائله وأساليبه لخدمة غاياتها الكونية ومقاصدها اإلنسانية.
وإ َّن ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات هائلة يف التواصل واالتصال ،والرشح والتبسيط والتفاعل واملساعدة عىل التعليم والتعلم ،يجعلها
وسيلة هامة للمتعلم؛ حيث إنّها تفتح أمامه آفاقًا واسع ًة الكتساب املعرفة واملهارة من خالل البحث واالستقصاء وجمع املعلومات ،وتوظيف
التطبيقات الحديثة يف مجاالت الرتبية اإلسالمية كافة ،مماّ يسهل وييرس من طرائق اكتسابها وفهمها ،ويوفر الوقت والجهد والنفقات.
وإ ْذ توظف مادة الرتبية اإلسالمية التكنولوجيا توظيفًا منت ًجا وإيجاب ًيا ،فإن ذلك يقتيض العمل عىل إكساب الطّالب واملعلمني عىل حد سواء املهارات
الالزمة ،والخربات الرضورية لتطبيقها بشكل علمي صحيح يخدم الغايات واألهداف واملجاالت التي تسعى الرتبية اإلسالمية لتحقيقها ومتكني الطّالب
من امتالكها.
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معايري حمتوى
مناهج الرتبية الإ�سالمية
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رو�ضة 1
املجال
 .1الوحي
اإللهي

نواتج التعلم

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
السور القرآنيّة اآلتية مج ّودة :الفاتحة ،واإلخالص،
 1.1.1يُ َس ّمع الطّالب بعض قصار  1.1.1.1.K1يُ َس ِّمع ُّ
والناس ،واملسد.
السور القرآنية ويظهر فهماً
ُّ
السور
 2.1.1.1.K1يعبرّ بأسلوبه عن املعنى اإلجاميل وقصص بعض ُّ
مالمئًا ملعانيها.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 1.2.1يظهر الطّالب حفظًا لبعض 1.1.2.1.K1

األحاديث الرشيفة ،وفهماً
م�لامئً��ا ملعانيها ،وتطبيقًا
آلدابها.

2.1.2.1.K1

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 1.1.2يظهر الطّالب وع ًيا بوجود 1.1.1.2.K1

ال��ل��ه ت��ع��اىل (ال��خ��ال��ق –

الودود) من خالل التأمل يف 2.1.1.2.K1

مخلوقاته ،ويظهر اإلميان به
عز وجل.
 1.2.2يظهر قدرة مالمئة عىل التأمل
 2.2العقلية
و التفكري فيام يشاهده من
اإلميانية
آثار وجود الله يف األنفُس
واآلفاق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا
 2.3آداب
آلداب اإلسالم.
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات
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السور).
(تحدد ُّ
يُ َس ِّمع أربع ًة من األحاديث النبويّة الرشيفة:
إفشاء السالم.
تَبَ ُّس ُمك يف وجه أخيك صدقة.
تهادوا تحابوا.
من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله.
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة
يتحدث عن عدد من مخلوقات الله تعاىل يف عامل
الطبيعة من حوله.
يعبرّ عن حبه لله خالقه وخالق الكون.

 1.1.1.3.K1يعبرّ بأسلوبه عن حبه لوالديه.
 2.1.1.3.K1يُط ّبق قيمتي الصدق واألمانة يف مواقف حياتية.

 1.1.4يظهر الطّالب معرفة مالمئة 1.1.1.4.K1
2.1.1.4.K1
بالعبادات.

1
2
1
3
1
2

 1.1.2.2.K1يصنف عددًا من مخلوقات الله تعاىل يف عوامل اإلنسان
والنبات وا لحيوان.
 2.1.2.2.K1يتحدث بتوسع عن اثنينت من نعم الله تعاىل (الحواس،
الطعام والرشاب).

1.1.2.3.K1
2.1.2.3.K1

املستوى

يُطبّق آداب التعامل مع اآلخرين (الوالدين – األخوة).
يعبرّ بأسلوبه عن أهمية ذكر الله عند الطعام وبداية
العمل.
يُحدِّد أركان اإلسالم الخمسة.
يتحدث بلغة مناسبة عن مبادئ طهارته الشخصية.

 1.1.5يظهر الطّالب معرفة مالمئة  1.1.2.5.K1يذكر بيانات أساسية عن نسب النبي.d
بالرسول dمن حيث نسبه  2.1.2.5.K1يعبرّ بأسلوبه عن ُحبَّه للرسول dولصفاته :الصادق،
األمني.
وميالده.
 3.1.2.5.K1يردد نشيدًا يحفظه عن النبي( .dطلع البدر علينا).

2
2
2
3
3
2
1
2
1
2
2

تابع ..رو�ضة 1
املجال
 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

املحور
 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

املعيار
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه
بشخصيته وهويته ووطنه،
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

نواتج التعلم

 1.1.1.6.K1يُبينِّ نعمة الله يف خلق األرض لنا لنعيش عليها ،ونحافظ
عىل ما فيها.
 2.1.1.6.K1يُبينِّ مظاهر جامل وطنه اإلمارات.

املستوى
1
1

 1.1.2.6.K1يعبرّ
 2.1.2.6.K1يعبرّ

عن حبه لخالق النعم.
بلغته عن احرتامه ملخلوقات الله تعاىل.

2
2
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رو�ضة 2
املجال
 .1الوحي
اإللهي

نواتج التعلم

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
السور القرآنية اآلتية مجودة :النرص والكوثر ،و
 1.1.1يُ َس ّمع الطّالب بعض قصار  1.1.1.1.K2يُ َس ِّمع ُّ
قريش والفيل.
السور القرآنية ويظهر فهماً
ُّ
السور
 2.1.1.1.K2يعبرّ بأسلوبه عن املعنى اإلجاميل وقصص بعض ُّ
مالمئًا ملعانيها.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 1.2.1يظهر الطّالب حفظًا لبعض 1.1.2.1.K1

األحاديث الرشيفة ،وفهماً
م�لامئً��ا ملعانيها ،وتطبيقًا
آلدابها.

2.1.2.1.K1

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها

 1.4أحكام
العبادات

 1.1.2يظهر الطّالب وع ًيا بوجود 1.1.1.2.K2
ال��ل��ه ت��ع��اىل (ال��خ��ال��ق – 2.1.1.2.K2

الودود) من خالل التأمل يف
مخلوقاته ،ويظهر اإلميان به
عز وجل.
 1.2.2يظهر قدرة مالمئة عىل التأمل
 2.2العقلية
و التفكري فيام يشاهده من
اإلميانية
آثار وجود الله يف األنفُس
واآلفاق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا
 2.3آداب
آلداب اإلسالم.
اإلسالم

 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

 1.1.2.2.K2يطرح تساؤالت تعرب عن تأمله يف نفسه واملخلوقات
البيئية من حوله.
 2.1.2.2.K2يستنتج قدرة الله من خالل تأمله يف مخلوقات الله
تعاىل يف عاملي النبات والحيوان.
 1.1.1.3.K2يعبرّ بأسلوبه عن احرتامه ألفراد أرسته.
 2.1.1.3.K2يُط ّبق قيمتي االحرتام والتعاون يف مواقف حياتية.

 1.1.2.3.K2يُطبّق آداب التعامل مع اآلخرين (املعلم – األقران).
 2.1.2.3.K2يُطبّق آداب السلوك القويم (االستئذان – السالم ورد
التحية).
 1.1.4يظهر الطّالب معرفة مالمئة  1.1.1.4.K2يتحدث بلغة مناسبة عن أركان اإلسالم العملية.

بالعبادات.

 2.1.1.4.K2يربط بني النظافة واإلسالم.

 1.1.5يظهر الطّالب معرفة مالمئة 1.1.2.5.K2
بالرسول dمن حيث نسبه 2.1.2.5.K2

وميالده.

1
2

1

3
1
3

3.1.2.5.K2
4.1.2.5.K2
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املق َّررة.
يُ َس ِّمع أربعة من األحاديث النبوية الرشيفة:
بُني اإلسالم عىل خمس.
ياغالم :س ِّم الل َه وكُل بيمينك.
الكلمة الطيبة صدقة.
اس ب ُخلُقٍ َح َسن.
خالِقِ ال َّن َ
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة
يذكر أمثلة عىل رزق الله تعاىل ملخلوقاته.
يتحدث بأسلوبه عن مظاهر رحمة الله تعاىل يف خلقه.

املستوى

يتحدث بلغة مالمئة عن نسب ال َّرسول. d
يرسد بإيجاز قصة مولد النبي dحتى كفالة َجدِّه له
وقصة عام الفيل.
يعبرّ بأسلوبه عن ُحبَّه للرسول dولصفاته :الصادق،
األمني ،مبارك ،مطيع).
يردد نشيدًا يحفظه عن النبي. d

3
2
2
3
3
3
2
2
1
2
2
2

تابع ..رو�ضة 2
املجال
 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

املحور
 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

نواتج التعلم

املعيار
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه  1.1.1.6.K2يصف بعض املناسبات الدينية والوطنية.
بشخصيته وهويته ووطنه 2.1.1.6.K2 ،يعبرّ بلغة مناسبة عن حبه لوطنه وقيادته.
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.K2يرشح كيفية املحافظة عىل حاجاته األساسية من الطعام
واللباس واملسكن.
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
2
3

3
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ال�صف الأول
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه
 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

نواتج التعلم

املعيار
السور القرآنية اآلتية مجودة :الفاتحة ،الناس،
 2.1.1يُ َس ّمع الطّالب جزء "ع َّم" 1.2.1.1.G1 ،يُ َس ِّمع ُّ
الفلق ،اإلخالص ،املسد ،النرص ،الفيل ،الكوثر ،املاعون.
ويظهر فهماً عا ًما ملعاين سوره
وأحكامها ،وتطبيقًا آلداب  2.2.1.1.G1يُفسرِّ املعنى اإلجاميل للسور املق َّررة.
تالوته.
 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا  1.2.2.1.G1يُ َس ِّمع مثاني ًة من األحاديث النبوية الرشيفة:
ما عاب رسول الله dطعا ًما قَطّ.
لألحاديث النبوية الرشيفة،
باس ِم َك ريب وضعت جنبي.
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
دخلت امرأة ال ّنار يف ه ّرة.
ألحكامها.
من ال يرحم ال يرحم.

2.2.2.1.G1

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية
 2.2العقلية
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G1

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل

وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G1
3.2.1.2.G1
ورسله.

ُ
َ
البرِ ُّ حسن الخلق.
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
من ُح ْسنِ إسالم املر ِء ت َ ْركُ ُه ما ال يعنيه.
الله يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه.
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يذكر أمثلة عىل ربوبية الله ورحمته من خالل خلقه
وجل.
ع ّز ّ
الرب ال ّرحمن.
يعبرّ عن حبه لله  -تعاىل ُّ -
يُوضّ ح أركان اإلميان الستة.

 2.2.2يظهر الطّالب قدرة مالمئة  1.2.2.2.G1يستنج قدرة الله من خالل تأمله يف مخلوقات الله تعاىل
يف عاملي النبات والحيوان.
عىل االستدالل عىل وجود الله
تعاىل واإلميان به مستخد ًما  2.2.2.2.G1يجمع معلومات وصو ًرا عن أحد مخلوقات الله تعاىل
يف بيئته.

أدوات البحث والتفكري.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً  1.1.1.3.G1يقارن بني نتائج الصدق والكذب من حيث أثرهام عىل
الفرد.
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
 2.1.1.3.G1يرشح اآلثار اإليجابية املرتتبة عىل تسامحه يف مشاركة
والجامعية يف سلوكه.

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 2.3آداب
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

املستوى
1
2

1

3
1
2
1
2
3
2
3

اآلخرين يف ألعابه ومتاعه.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا  1.1.2.3.G1يُوضّ ح أهمية النظافة للمسلم.
 2.1.2.3.G1يستخلص آداب اإلسالم يف النظافة.
آلداب اإلسالم.

3

 2.1.4يظهر الطّالب معرفة بأحكام  1.2.1.4.G1يُوضّ ح أهمية أركان اإلسالم العملية.
العبادات ويؤديها بطريقة  2.2.1.4.G1يُط ّبق الوضوء بطريقة صحيحة.
 3.2.1.4.G1يُحدِّد أوقات الصلوات املفروضة ،وعدد ركعاتها.
صحيحة.

1
3
1

2

تابع ..ال�صف الأول
املحور
املجال
 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

نواتج التعلم

املعيار
 2.1.5يظهر الطّالب معرفة بسرية  1.2.2.5.G1يذكر أهم معامل حياة ال َّرسول dمن مولده وحتى
كفالة جده.
النبي dمن مولده وحتى
تأسيا مبواطن  2.2.2.5.G1يستخلص بعضً ا من صفات النبي dيف طفولته :طفل
هجرته ،ويظهر ِّ ً
مبارك ،محب ملن حوله ،رقيق القلب ،فصيح اللسان.
االقتداء من شخصيته.
3.2.2.5.G1

4.2.2.5.G1
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء 1.1.2.5.G1

اإلسالمية

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

بشخصيات إسالمية بارزة لها

دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام 2.1.2.5.G1

واملسلمني.
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه
بشخصيته وهويته ووطنه،
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

يستنتج أدب ال َّرسول dيف تعامله مع َم ْن لهم فضل
عليه :والدته ،جده ،مربيته ،حاضنته.
يعبرّ بلغة مناسبة عن حبه للنبي. d
يتحدث عن مواقف تظهر اقتداءه بأيب هريرة lيف
رحمته وعطفه عىل الحيوان.
يستخلص دور أسامء mيف الهجرة.

 1.1.1.6.G1يُبينِّ واجبات أفراد األرسة وحقوقهم.
 2.1.1.6.G1يدلّل عىل تعاونه مع أعضاء أرسته ،وحبه لهم بذكر
أمثلة واقعية.

 1.1.2.6.G1يُبينِّ أهمية البيئة الزراعية لحياة اإلنسان والحيوان.
 2.1.2.6.G1يربط بني طاعة الله تعاىل والحفاظ عىل البيئة.

املستوى
1
3
3
2
2
3
2
3
2
3
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ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .1ال�����وح�����ي  1.1ال����ق����رآن  2.1.1يُ َس ّمع الطّالب جزء "ع َّم"،
ويظهر فهماً عا ًما ملعاين سوره
ال��ك��ري��م
اإللهي
وأحكامها ،وتطبيقًا آلداب
وعلومه
تالوته.
 2.1ال��ح��دي��ث  2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا
لألحاديث النبوية الرشيفة،
ال�شري��ف
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
وعلومه
ألحكامها.

نواتج التعلم

السور القرآنية اآلتية مجودة :قريش ،الكافرون،
 1.2.1.1.G2يُ َس ِّمع ُّ
التني ،العرص ،التكاثر ،الضحى ،العاديات ،الزلزلة ،القدر.
 2.2.1.1.G2يُفسرِّ املعنى اإلجاميل للسور املق ّررة.
 3.2.1.1.G2يُطبّق آداب التالوة (الخشوع واإلنصات).
1.2.2.1.G2

2.2.2.1.G2
 .2ال��ع��ق��ي��دة  1.2ال��ع��ق��ي��دة  2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G2

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل
اإلميانية
اإلسالمية
وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G2
3.2.1.2.G2
ورسله.
 2.2ال��ع��ق��ل��ي��ة  2.2.2يظهر الطّالب قدرة مالمئة 1.2.2.2.G2
عىل االستدالل عىل وجود الله 2.2.2.2.G2
اإلميانية
تعاىل واإلميان به مستخد ًما
أدوات البحث والتفكري.
 .3قيم اإلس�لام  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً 1.1.1.3.G2
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
2.1.1.3.G2
والجامعية يف سلوكه.

يُ َس ِّمع مثاني ًة من األحاديث النبوية الرشيفة:
أرأيتم لو أن نه ًرا بباب أحدكم.
خريكم من تعلم القرآن وعلمه.
ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه.
ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء.
َم ْن قرأ حرفًا من كتاب الله.
َم ْن توضَّ أَ فأحسن الوضوء ثم قال.
إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان.
أي اإلسالم خري قال :تطعم الطعام وتقرأ السالم.
ّ
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث.
يستدل عىل صفات الله تعاىل (اللطيف ،القادر) من
خالل مخلوقاته.
يع ِّرف باثنني من أويل العزم من ال ُّرسل (نوح ،و إبراهيم)
يردِّد نشيدًا عن األنبياء.
يستنتج قدرة الله من خالل تأمله يف عامل اإلنسان.
يعد عرضً ا تقدمي ًيا مصو ًرا عن خلق اإلنسان.

يقارن بني األمانة والخيانة من حيث أثرهام عىل الفرد
واملجتمع.
يستخلص ضوابط اللعب الجامعي القائم عىل التسامح
من خالل مواقف صفية.
 3.1.1.3.G2يُوضّ ح أهمية تحديد رغباته يف حدود احرتام رغبات
اآلخرين وعدم تجاوزها.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا  1.1.2.3.G2يُط ّبق آداب الطعام يف اإلسالم.

 2.3آداب
آلداب اإلسالم.
اإلسالم
 .4أح�����ك�����ام  1.4أح����ك����ام  2.1.4يظهر الطّالب معرفة بأحكام  1.2.1.4.G2يربط بني الطهارة والعبادة.
العبادات ويؤديها بطريقة  2.2.1.4.G2مييز بني أنواع الطهارة (الحدث والخبث).
العبادات
اإلس����ل����ام
 3.2.1.4.G2يستخلص نواقض الوضوء.
صحيحة.
ومقاصدها
 4.2.1.4.G2يُط ّبق صفة الصالة بطريقة صحيحة.
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املستوى
1
2
3

1

3
2
1
1
2
3
2
3
1
3
2
2
3
3

تابع ..ال�صف الثاين
نواتج التعلم

املعيار
املحور
املجال
 .5ال�����س��ي��رة  1.5ال����س��ي�رة  2.1.5يظهر الطّالب معرفة بسرية  1.2.2.5.G2يُحدِّد أهم األعامل التي قام بها النبي dوهو يف كنف
عمه (عمله بالرعي والتجارة).
النبي dمن مولده وحتى
النبوية
والشخصيات
تأسيا مبواطن  2.2.2.5.G2يستخلص بعضً ا من صفات النبي dيف بداية نشأته:
هجرته ،ويظهر ِّ ً
صادق ،أمني ،رحيم ،محب للعمل ،حليم ،صبور).
االقتداء من شخصيته.
3.2.2.5.G2
4.2.2.5.G2
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء 1.1.2.5.G2

اإلسالمية

بشخصيات إسالمية بارزة لها

دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام 2.1.2.5.G2

واملسلمني.
 .6ال���ه���وي���ة  1.6ال���ه���وي���ة  1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه
بشخصيته وهويته ووطنه،
واالنتامء
وال��ق��ض��اي��ا
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
املعارصة
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 2.6ال��ق��ض��اي��ا  1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا
والتحديات املعارصة ،وقدرة
املعارصة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

ّ
يستدل عىل سبب مشاركة النبي dيف إعادة بناء
الكعبة.
يتحدث بلغة مناسبة للتعبري عن حبه للنبي، d
وكيفية تأسيه به يف تعامله مع أقربائه وأهله.
يستخلص أهم صفات عيل بن أيب طالب وفاطمة
الزهراء.n
يتحدث عن مواقف تعرب عن اقتدائه بعيل وفاطمة
 nيف رحمتهام بالفقري.

 1.1.1.6.G2يرشح بعض آداب الجِوار باألمثلة والقصة.
 2.1.1.6.G2يدلّل عىل احرتامه لجريانه ورفضه اإلساءة للجوار.

املستوى
1
3
2
2
3
2
3
3

 1.1.2.6.G2يُوضّ ح الحكمة من تنوع النبات واختالف ألوانه وأنواعه.
 2.1.2.6.G2يصف بلغة مناسبة دوره يف حامية النباتات يف البيت
واملدرسة.

3
3
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ال�صف الثالث
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه
 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

املعيار
 2.1.1يُ َس ّمع الطّالب جزء "ع َّم"،
ويظهر فهماً عا ًما ملعاين سوره
وأحكامها ،وتطبيقًا آلداب
تالوته.
 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا
لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

نواتج التعلم

السور القرآنية اآلتية مجودة :البينة ،العلق،
 1.2.1.1.G3يُس ِّمع ُّ
الهمزة ،الرشح ،القارعة ،الليل ،الشمس ،البلد ،الفجر.
 2.2.1.1.G3يُفسرِّ املعنى اإلجاميل للسور املق َّررة.
 3.2.1.1.G3يُطبّق آداب التالوة (االستعاذة والبسملة).
1.2.2.1.G3

يُ َس ِّمع مثاني ًة من األحاديث النبوية الرشيفة:
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه.
إن الصدق يهدي إىل البرِ ِّ.
َمث َُل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم.
الصلوات الخمس والجمعة إىل الجمعة.
ما من يشء أثقل يف ميزان العبد املؤمن.
يل.
البخيل َم ْن ُذكِ ْرتُ عنده فلم يُ ِّ
صل ع ّ
ال يدخل الجنة قاطع رحم.
رسا.
عن أنس :أَسرَ َّ إ ّيل نبي اللهً d
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يُحدِّد أسامء بعض املالئكة وصفاتهم وأدوارهم.
يوظف معرفته بأدوار املالئكة يف تعزيز سلوكه اإليجايب.
يع ِّرف باثنني من أويل العزم من ال ُّرسل (موىس وعيىس
.)x
يقارن بني معجزيت عيىس وموىس.x
يُبينِّ قيمة العلم والبحث عن املعرفة يف اإلسالم.
يعبرّ عن أهمية البحث والتعلم من ذوي الخربة
واالختصاص.
يقدّم عرضً ا تقدمييًّا عن مصادر العلم واملعرفة.

1.1.1.3.G3
2.1.1.3.G3
3.1.1.3.G3

يعبرّ بأسلوبه عن قيمة ِب ِّر الوالدين.
يربهن عىل قيمة التعاون يف اإلسالم.
يدلّل عىل قيمة التسامح يف حياة ال َّرسول dمع
املسيئني إليه.
يحفظ دعاء النوم واالستيقاظ.
يُطبّق آداب النوم يف اإلسالم.

2.2.2.1.G3

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G3
بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل 2.2.1.2.G3
وصفاته ومالئكته وكتبه 3.2.1.2.G3

ورسله.

 2.2العقلية
اإلميانية

4.2.1.2.G3
 2.2.2يظهر الطّالب قدرة مالمئة 1.2.2.2.G3
عىل االستدالل عىل وجود الله 2.2.2.2.G3

تعاىل واإلميان به مستخد ًما
أدوات البحث والتفكري.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 2.3آداب
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

3.2.2.2.G3

 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا 1.1.2.3.G3
2.1.2.3.G3
آلداب اإلسالم.
 2.1.4يظهر الطّالب معرفة بأحكام 1.2.1.4.G3
العبادات ويؤديها بطريقة 2.2.1.4.G3
3.2.1.4.G3
صحيحة.
4.2.1.4.G3

مييز رشوط الصالة ،ومبطالتها.
يقارن بني األذان واإلقامة ويحسن أداءهام.
يُبينِّ مفهوم الصوم وفضله.
يُص ّمم عرضً ا توضيحيًا بالوسائط املتعددة عن إحدى
العبادات (الطهارة والصالة والصوم).

املستوى
1
2
3

1

3
1
3
1
2
1
2
3
2
3
2
1
3
2
2
1
3

تابع ..ال�صف الثالث
املعيار
املحور
املجال
 2.1.5يظهر الطّالب معرفة بسرية
 1.5السرية
 .5السرية
النبي dمن مولده وحتى
النبوية
والشخصيات
تأسيًا مبواطن
هجرته ،ويظهر ِّ
االقتداء من شخصيته.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام
واملسلمني.
 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

نواتج التعلم

 1.2.1.5.G3يتحدث عن سرية النبي dبعد نزول الوحي عليه يف
غار حراء.
 2.2.1.5.G3يعبرّ عن كيفية التأسيّ بالرسول محمد dيف تعامله
مع الجار.
1.1.2.5.G3
2.1.2.5.G3
3.1.2.5.G3

 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه 1.1.1.6.G3

بشخصيته وهويته ووطنه،

وتقديره ل�تراث��ه وثقافته2.1.1.6.G3 ،
والتزامه بثوابته وعاداته 3.1.1.6.G3

يستخلص أثار إميان أيب بكر الصديق lبالنبيd
وتصديقه.
يستخلص دور خديجة بنت خويلد mيف مساندة
ال َّرسول dوقت الشِّ دّة.
يكتب قامئة ببعض األعامل التي يستطيع من خاللها
خدمة اإلسالم.
يُوضّ ح أهمية رعاية املحتاج ،وس� ّد حاجاته ماديًا
ومعنويًا.
يرشح طريقتني يختارهام ملساعدة ذوي الحاجة.
يعبرّ بلغة مناسبة عن دور وطنه يف مساعدة املحتاجني.

وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G3يستنتج العالقة بني املاء والنبات والحياة عىل األرض
(كنعم من الله تعاىل).
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول  2.1.2.6.G3يقرتح طرائق للمحافظة عىل املاء.
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
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ال�صف الرابع
املجال
 .1الوحي
اإللهي

نواتج التعلم

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
السور القرآنية اآلتية مجودة :الغاشية ،واألعىل،
 2.1.1يُ َس ّمع الطّالب جزء "ع َّم" 1.2.1.1.G4 ،يُ َس ِّمع ُّ
والطارق ،والربوج ،واالنشقاق ،واملطففني.
ويظهر فهماً عا ًما ملعاين سوره
وأحكامها ،وتطبيقًا آلداب  2.2.1.1.G4يعبرّ بأسلوبه عن املعنى اإلجاميل للسور املقررة.
 3.2.1.1.G4يُطبّق أحكام التجويد :الالم الشمسية والقمرية (الم
تالوته.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا 1.2.2.1.G4

لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

2.2.2.1.G4

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G4

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل
وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G4
ورسله.
 2.2.2يظهر الطّالب قدرة مالمئة 1.2.2.2.G4
 2.2العقلية
عىل االستدالل عىل وجود الله
اإلميانية
تعاىل واإلميان به مستخد ًما 2.2.2.2.G4
أدوات البحث والتفكري.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً 1.1.1.3.G4
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
2.1.1.3.G4
والجامعية يف سلوكه.

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 2.3آداب
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

لفظ الجاللة).
يُ َس ِّمع مثانية من األحاديث النبوية الرشيفة.
وأحب عند الله.
املؤمن القوي خ ٌري
ُّ
كفى باملرء كذبًا أن يُ َح ِّدثَ بكل ما سمع.
صالة الجامعة أفضل من صالة الفذ.
ال تُ ْنزع الرحمة إال من شقي.
ومل يكن رس��ول الله dفاحشً ا وال متفحشً ا وكان
يقول d:إن من خياركم أحسنكم أخالقًا.
اتق الله حيثام كنت وأتبع السيئة الحسنة.
عن أنس lقال :قال رسول الله : dإن الله ليرَ ىض
عن العبد أن يأكل األَكلة ،فيَحمده عليها ،أو يرشب
الشرَّ بة فيحمده عليها.
إن ال ّرفق ال يكون يف يشء إال زانه.
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
ُ
يعدد الكتب الساموية ،وعىل من أنزلت َم ْن ال ُّرسل
.y
يستنتج أوجه التشابه واالختالف بني الكتب الساموية
والقرآن الكريم.
يُوضّ ح منهجية التفكري العلمي لحل املشكالت يف
اإلسالم.
يُطبّق خطوات التفكري العلمي يف حل املشكالت يف
مواقف مفرتضة.

يربهن عىل أهمية قيمة ُحسن املعاملة ،وأثرها عىل
املسلم يف الدنيا واآلخرة.
يستخلص آثار قيمة الكرم عىل الفرد واملجتمع.
 3.1.1.3.G4يقرتح الوسائل املعينة للنفس عىل التسامح مع اآلخرين.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا  1.1.2.3.G4يحفظ دعاء دخول املنزل والخروج منه.
 2.1.2.3.G4يُط ّبق آداب دخول املنزل والخروج منه.
آلداب اإلسالم.
والسنن الرواتب.
 2.1.4يظهر الطّالب معرفة بأحكام  1.2.1.4.G4مييز بني الصلوات املفروضة ُّ
العبادات ويؤديها بطريقة  2.2.1.4.G4يُوضّ ح أحكام الصيام ومقاصده الرشعية.
 3.2.1.4.G4يُبينِّ أنواع الصدقة وفضلها.
صحيحة.

املستوى
1
2
3

1

3
1
2
2
3
3
3
3
1
3
2
2
1

تابع ..ال�صف الرابع
املحور
املجال
 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

2.1.5

 2.5الشخصيات 1.2.5

اإلسالمية

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

1.1.6

 2.6القضايا
املعارصة

1.2.6

املعيار
يظهر الطّالب معرفة بسرية
النبي dمن مولده وحتى
تأسيًا مبواطن
هجرته ،ويظهر ِّ
االقتداء من شخصيته.
يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء
بشخصيات إسالمية بارزة لها
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام
واملسلمني.
يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه
بشخصيته وهويته ووطنه،
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
يظهر الطّالب فهماً للقضايا
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

نواتج التعلم

 1.2.2.5.G4يدلّل عىل صرب النبي dعىل قومه وإرادته الخري لهم.
تأسيه بالنبيd
 2.2.2.5.G4يكتب بلغة مناسبة مع ًربا عن كيفية ّ
بحكمته يف الدعوة إىل الله وأبرز صفاته األخرى.
 1.1.2.5.G4يدلّل عىل حياء عثامن lوإنفاقه املال يف سبيل الله.
 2.1.2.5.G4يستنتج سبب تسمية الصحابية زينب بنت خزميةm
بأم املساكني.
 3.1.2.5.G4يدلّل عىل اقتدائه بعثامن بن عفان و أم املساكني.n
 1.1.1.6.G4يعبرّ بلغة مناسبة عن مدى الحاجة لألماكن العامة.
 2.1.1.6.G4يرشح خط ًة يضعها لحامية جهود الدولة يف توفري
املرافق العامة والحفاظ عليها.

 1.1.2.6.G4يستنتج العالقة بني نظافة البيئة وسعادة اإلنسان.
 2.1.2.6.G4يقرتح طريقتني للتخلص من النفايات.
 3.1.2.6.G4يدلّل عىل حبه للنظافة من خالل املشاركة بعمل
تط ّوعي مناسب.

املستوى
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ال�صف اخلام�س
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه
 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

املعيار
 2.1.1يُ َس ّمع الطّالب جزء "ع َّم"،
ويظهر فهماً عا ًما ملعاين سوره
وأحكامها ،وتطبيقًا آلداب
تالوته.
 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا
لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

نواتج التعلم

السور القرآنية اآلتية مجودة :االنفطار ،والتكوير،
 1.2.1.1.G5يُ َس ِّمع ُّ
و َع َب َس ،والنازعات ،والنبأ.
 2.2.1.1.G5يُفسرِّ املعنى اإلجاميل للسور املق َّررة.
 3.2.1.1.G5يُطبّق أحكام التجويد( :القلقلة).
1.2.2.1.G5

2.2.2.1.G5

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G5

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل

وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G5

ورسله.
 3.2.2يظهر الطّالب وع ًيا بقيمة
 2.2العقلية
العقل ،وأهمية التفكري،
اإلميانية
ومامرسة أدواته يف الوصول
إىل الحق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.
 2.3آداب
اإلسالم
 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 1.4أحكام
العبادات

يُ َس ِّمع مثانية من األحاديث النبوية الرشيفة.
أتدرون َمنِ املفلس فينا.
قل.
أحب إىل الله ،قال :أدومها وإن ّ
أي األعامل ُّ
يا أبا ذر أَ َعيرَّ ْتَ ُه بأمه؟ إنك.
إياكم والغلو يف الدين.
من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه.
ما خري رسول الله dبني أمرين قط.
اقرؤا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفي ًعا ألصحابه.
عن ربيعة بن كعب األسلمي nقال :كنت أبيت مع
"س ْل
رسول الله dفأتيته بوضوئه وحاجته فقال يلَ :
فقلت أسألك مرافقتك يف الج ّنة".
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يقارن بني صفات أهل ال ّنعيم يف الج ّنة ،وصفات أهل
الشقاء يف النار.
يستنتج أثر اإلميان باليوم اآلخر عىل سلوك املؤمن.

املستوى
2
2
3

1

3
2
2

 1.3.2.2.G5يرشح قيمة العقل والتفكري ومكانتهام يف اإلسالم.
3
1.1.1.3.G5
2.1.1.3.G5
3.1.1.3.G5

 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا 1.1.2.3.G5
2.1.2.3.G5
آلداب اإلسالم.
3.1.2.3.G5
 2.1.4يظهر الطّالب معرفة بأحكام 1.2.1.4.G5
العبادات ويؤديها بطريقة 2.2.1.4.G5
3.2.1.4.G5
صحيحة.

يربط بني قيمة محبة الله  -تعاىل -وطاعته.
يستخلص آثار قيمة الشجاعة عىل الفرد واملجتمع.
يقارن بني أثر قيمة الرفق ،وسلوك ال ِغلظة يف التعامل
مع اآلخرين.
يحفظ دعاء ركوب وسائل النقل.
يُلخِّص آداب ركوب وسائل النقل.
يُط ّبق آداب الطريق.
يبينِّ أحكام صالة الجامعة ومقاصدها.
يقارن بني أحكام صالة الجمعة والعيدين.
يُص ّمم عرضً ا محف ًزا بالوسائط املتعددة عن إحدى
العبادات (الصالة والصيام والصدقة).

3
3
3
1
2
3
1
3
3

تابع ..ال�صف اخلام�س
املحور
املجال
 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

نواتج التعلم

املعيار
بي dيف الدعوة إىل الله تعاىل.
 2.1.5يظهر الطّالب معرفة بسرية  1.2.1.5.G5يدلّل عىل حكمة ال ّن ّ
النبي dمن مولده وحتى  2.2.1.5.G5يستخلص دالئ��ل تأييد الله للرسول dبالرعاية
واالهتامم.
تأسيًا مبواطن
هجرته ،ويظهر ِّ
 3.2.1.5.G5يكتب بلغة مناسبة مع ًربا عن كيفية تأسيه بالنبي dيف
االقتداء من شخصيته.

الحكمة يف الدعوة إىل الله ،وأبرز صفاته األخرى.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء  1.1.2.5.G5يدلّل عىل عدل عمر بن الخطاب lوزهده ،وتفقده
لرعيته وخوفه من الله تعاىل ،وفاطمة بنت عبدامللك
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
Bيف وفائها.
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام
 2.1.2.5.G5يدلّل عىل اقتدائه بعمر بن الخطاب lيف الخوف
واملسلمني.
من الله ورعاية الضعفاء واملحتاجني ،وفاطمة بنت
عبدامللك Bيف الخوف من الله تعاىل ورعاية
الضعفاء واملحتاجني.
 3.1.2.5.G5يكتب قامئة بأعامل متكنه من خدمة اإلسالم واملسلمني.

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه  1.1.1.6.G5يُبينِّ موقف دولة اإلمارات من قضايا املسلمني يف العامل.
بشخصيته وهويته ووطنه 2.1.1.6.G5 ،يُعلِّل واجب املشاركة يف برامج خدمة اإلنسانية التي
تطلقها دولة اإلمارات.
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته  3.1.1.6.G5يصف بلغة صحيحة شعوره تجاه إسهامات الدولة
اإلنسانية.

وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G5يرشح الخطوات العملية لشكر النعم.
والتحديات املعارصة ،وقدرة  2.1.2.6.G5يستنتج الحكمة من خلق مسخرات الكون.
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
3
3
3
3

3
2
2
3
3
3
3
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ال�صف ال�ساد�س
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

نواتج التعلم

املعيار
السجدة وال ُملْك.
 3.1.1يظهر الطّالب حفظًا وفهماً  1.3.1.1.G6يُ َس ِّمع سوريت ّ
السجدة وامللك.
لثالثة أح �زاب من القرآن 2.3.1.1.G6 ،يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسوريت ّ
ومعرف ًة مبعانيها الرشعية 3.3.1.1.G6 ،يستخلص التوجيهات واألحكام ال��واردة يف سوريت
السجدة وامللك.
ّ
وتطبيقًا ألحكام تالوتها.
4.3.1.1.G6

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

5.3.1.1.G6
 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا 1.2.2.1.G6

لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

2.2.2.1.G6

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.2العقلية
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا 1.2.1.2.G6

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل

وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G6
3.2.1.2.G6
ورسله.
4.2.1.2.G6
 3.2.2يظهر الطّالب وع ًيا بقيمة 1.3.2.2.G6
العقل ،وأهمية التفكري2.3.2.2.G6 ،

السور اآلتية :القلم ،والحاقة ،واملعارج ،ونوح،
يتلو ُّ
وذلك وفق أحكام التجويد.
يُطبّق أحكام التجويد (النون الساكنة والتنوين).
يُ َس ِّمع مثاني ًة من األحاديث النبوية الرشيفة:
ال تزول قَدَما َع ْب ٍد يوم القيامة حتى يُسأل.
عجبًا ألمر املؤمن.
يا غالم إنيّ أعلمك كلامت احفظ الله يحفظك.
مثل الجليس الصالح والجليس.
آية املنافق ثالث.
ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إال ع ًزا.
كان رسول الله dيف سفر فصام بعض وأفطر بعض.
ُسباب املسلم فُسوق وقتاله كفر.
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يستقيص أرشاط الساعة الكربى ُم َص ِّن ًَفا لها إىل أحداث
ومظاهر كونية.
يرشح مفهوم املسؤولية يف اإلسالم.
يربط بني مفهوم املسؤولية وبني مفهوم املحاسبة عن
األفعال يف اليوم اآلخر.
يُطبّق مبادئ املسؤولية يف مواقف حياتية.
يستخلص قيمة البحث الحيس التجريبي يف اإلسالم.
ي�شرح أث��ر أساليب البحث الحيس يف الوصول إىل
الحقائق.

ومامرسة أدواته يف الوصول
إىل الحق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً  1.1.1.3.G6يربط بني قيمة العمل التطوعي وتطور املجتمع.
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة  2.1.1.3.G6يدلّل عىل قيمة الدعاء يف حياة املسلم.
وآدابه
 3.1.1.3.G6يصمم نرشة تعزز قيمة عل ِّو الهمة.
والجامعية يف سلوكه.

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 2.3آداب
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

 4.1.1.3.G6يرشح جوانب التسامح يف اإلسالم.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا  1.1.2.3.G6يحفظ أذكار الصباح واملساء.
 2.1.2.3.G6يصمم عرضً ا حول آداب الدعاء وآداب املسجد.
آلداب اإلسالم.

وس َننٍ ومكروهات.
 3.1.4يظهر الطّالب معرفة بفقه  1.3.1.4.G6يصنف أعامل الصالة إىل أركانٍ ُ
العبادات ويؤديها بطريقة  2.3.1.4.G6يُبينِّ أنواع السجود وأحكامها ومقاصدها الرشعية.
 3.3.1.4.G6يستنتج أنواع صيام التطوع من أدلتها الرشعية.
صحيحة.

املستوى
1
2
3
3
3

1

3
2
1
2
3
2
3
3
3
3
2
1
3
2
1
3

تابع ..ال�صف ال�ساد�س
املحور
املجال
 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

نواتج التعلم

املعيار
 3.1.5يستخلص ال �طّ��ال��ب أهم  1.3.1.5.G6يستخلص أهم األعامل التي قام بها ال َّرسول dيف
املدينة ،وأسلوبه يف معامله أهلها.
امل��ب��اديء والعرب من سرية
النبي dمن هجرته وحتى  2.3.1.5.G6يقارن بني الحياة يف يرثب قبل هجرة النبي dوبعدها.
 3.3.1.5.G6يستخلص مواقف التسامح والرحمة واإلنسانية من أهم
وفاته.
4.3.1.5.G6
5.3.1.5.G6

 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء 1.1.2.5.G6

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

اإلسالمية

بشخصيات إسالمية بارزة لها
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام 2.1.2.5.G6
3.1.2.5.G6
واملسلمني.

 1.6الهوية
واالنتامء

 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه 1.1.1.6.G6

 2.6القضايا
املعارصة

األحداث والغزوات التي خاضها ال َّرسول dمن السنة
الثانية وحتى السنة الثالثة للهجرة (غزوة بد ٍر وأُ ُح ٍد).
يدلّل عىل قدرة النبي dعىل التخطيط الجيد.
يكتب مواقف من حياته تظهر تأسيه بالنبي dيف
صلته بأفراد املجتمع من حوله.
يستخلص أهم معامل سرية مالك بن أنس ،qورحلته
يف طلب العلم.
يُعلِّل تسمية السيدة عائشة mبأول عاملة يف اإلسالم.
يدلّل عىل اقتدائه بالسيدة عائشة mومالك بن أنس
 qيف طلب العلم.
يحدد مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة ودورها
عرب ًّيا بدقة ،ويعلل مكانتها وإسهاماتها ،ويصمم
مرشو ًعا متكامالً عن دورها ،ويربطه بواجبها.
يُص ّمم عرضً ا عن دور اإلمارات يف وحدة األمة والحفاظ
عليها انطالقًا من دينها.

بشخصيته وهويته ووطنه،
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
2.1.1.6.G6
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G6يُطبّق مبادئ اإلسالم يف التعامل مع البيئة.
والتحديات املعارصة ،وقدرة  2.1.2.6.G6يُص ّمم عرضً ا يظهر األخطار املهددة للبيئة وطرائق
مواجهتها (التلوث ،الهدر).
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
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ال�صف ال�سابع
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
 3.1.1يظهر الطّالب حفظًا وفهماً
لثالثة أح �زاب من القرآن،
ومعرف ًة مبعانيها الرشعية،
وتطبيقًا ألحكام تالوتها.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا 1.2.2.1.G7

1.3.1.1.G7
2.3.1.1.G7
3.3.1.1.G7
4.3.1.1.G7

لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

2.2.2.1.G7

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G7
بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل 2.2.1.2.G7
وصفاته ومالئكته وكتبه 3.2.1.2.G7

ورسله.
 3.2.2يظهر الطّالب وع ًيا بقيمة
 2.2العقلية
العقل ،وأهمية التفكري،
اإلميانية
ومامرسة أدواته يف الوصول
إىل الحق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 2.3آداب
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

نواتج التعلم

يُ َس ِّمع سوريت (ق ،الرحمن).
يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسوريت (ق ،الرحمن)
يُط ّبق أحكام امليم الساكنة.
يتلو اآليات من سور (النجم ،القمر ،اإلنسان) وفق
أحكام التجويد.
يُ َس ِّمع مثانية من األحاديث النبوية الرشيفة:
إن الله يبسط يده بالليل.
إن الدين يرس.
بَشرِّ ِ املشّ ائني يف الظُّلم.
مثل القائم عىل حدود الله.
أنا وكافل اليتيم.
إن الله ال ينظر إىل أجسامكم.
كلوا وارشبوا والبسوا وتصدقوا يف غري إرساف وال مخيلة.
َسبْ َع ٌة يُ ِظلُّهم الله يف ِظلِّه.
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يرشح اثنني من أسامء الله الحسنى (املغيث ،الحليم).
يستقيص مظاهر ِ
الحلْمِ اإللهي من خالل الواقع اإلنساين.
يشارك يف تصميم مرشوع إغايث.

 1.3.2.2.G7يستنتج دالئل وحدانية الله تعاىل يف األنفس.
 2.3.2.2.G7يدلّل عىل عظمة الله وقدرته يف آفاق الكون.

املستوى
1
2
3
3

1

3
2
3
3
2
3

1.1.1.3.G7
2.1.1.3.G7
3.1.1.3.G7
4.1.1.3.G7

 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا 1.1.2.3.G7
2.1.2.3.G7
آلداب اإلسالم.

يربط بني قيمة العمل والعبادة يف اإلسالم.
يستخلص أثر قيمة مراقبة الله تعاىل عىل سلوك املسلم
من خالل مواقف قصصية.
يربهن عىل فضائل قيمة التواضع يف اإلسالم.
يستنتج آث��ار االلتزام بقيمة التسامح يف العالقات
اإلنسانية.
يحفظ دعاء كفارة املجلس.
يرشح آداب املجالس.

 3.1.4يظهر الطّالب معرفة بفقه  1.3.1.4.G7يربط بني أحكام الرخص يف الطهارة والصالة (التيمم
واملسح عىل الخفني ،صالة املسافر واملريض) ومقاصدها
العبادات ويؤديها بطريقة
الرشعية.
صحيحة.
 2.3.1.4.G7يرشح ُسن َن الفطرة وأحكام الغُسل.
 3.3.1.4.G7يُبينِّ أنواع صالة التطوع وأثرها يف حياة املسلم (الضحى،
والوتر ،وقيام الليل).

3
3
3
3
1
3
2
2
1

تابع ..ال�صف ال�سابع
نواتج التعلم

املعيار
املحور
املجال
 3.1.5يستخلص ال �طّ��ال��ب أهم  1.3.2.5.G7يستخلص مواقف حرص ال َّرسول dعىل حقن الدماء
 1.5السرية
 .5السرية
وتعزيز السالم من خالل األحداث التي وقعت خالل
امل��ب��اديء والعرب من سرية
النبوية
والشخصيات
السنتني الخامسة والسادسة للهجرة (غزوة األحزاب،
النبي dمن هجرته وحتى
وصلح ال ُحديبية).
وفاته.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء  1.1.2.5.G7يُلخِّص جوانب من حياة الصحابية رفيدة األسلمية
 ،mواإلمام أيب حنيفة النعامن.q
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام  2.1.2.5.G7يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية كل من
السيدة رفيدة األسلمية mواإلمام أيب حنيفة النعامن
واملسلمني.
 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

.q
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه  1.1.1.6.G7يستنتج املبادئ التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية.
بشخصيته وهويته ووطنه 2.1.1.6.G7 ،يُص ّمم عرضً ا لنامذج من الفنون اإلسالمية القدمية
والحديثة يف الدولة يف مختلف املجاالت.
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،

والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G7يرشح مخاطر الفقر عىل الفرد واملجتمع والبيئة.
والتحديات املعارصة ،وقدرة  2.1.2.6.G7يُوضّ ح مبادئ اإلسالم يف معالجة الفقر ،والح ّد من آثاره.
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ  3.1.2.6.G7يُص ّمم عرضً ا يرشح جهود الدولة يف محاربة الفقر يف
العامل.
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
3

2
3
2
3
3
3
3
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ال�صف الثامن
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
 4.1.1يظهر الطّالب حفظًا متق ًنا
للقرآن الكريم ،ومعرف ًة
مبعانيه وعلومه ،وتطبيقًا
ألحكامه.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا 1.2.2.1.G8

1.4.1.1.G8
2.4.1.1.G8
3.4.1.1.G8
4.4.1.1.G8

لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

2.2.2.1.G8

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G8

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل

وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G8

ورسله.
 3.2.2يظهر الطّالب وع ًيا بقيمة
 2.2العقلية
العقل ،وأهمية التفكري،
اإلميانية
ومامرسة أدواته يف الوصول
إىل الحق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.

 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها
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 2.3آداب
اإلسالم
 1.4أحكام
العبادات

نواتج التعلم

يُ َس ِّمع سورة (يس).
يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسورة (يس).
يُط ّبق أحكام امل ّد بقسميه األصيل والفرعي.
يتلو اآليات من سور (ال َفتْح ،والذاريات ،والطور) وفق
أحكام التجويد.
يُ َس ِّمع مثاني ًة من األحاديث النبوية الرشيفة:
ال ت ُشَ ّد ال ّرحال.
ما تَ َق َّر َب إ ّيل عبدي بيشء أحب إ ّيل مام افرتضته عليه.
إمنا األعامل بالنيات.
ال يكن أحدكم إِ َّم َعة.
أيها الناس :إ ّن الله طَيِّب ال يقبل إال طيِّبًا.
َّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا.
َم ْن نَف َ
َم ْن أَ َح َّب أن يبسط له يف رزقه.
بالسالح.
ال يشري أحدكم عىل أخيه ّ
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يحلل أثر اإلميان بالقضاء والقدر يف التأثري اإليجايب عىل
النفس املؤمنة.
ينقد األخطاء الفعلية والقولية الشائعة بني الناس يف
باب ال َق َدرِ.

 1.3.2.2.G8يُبينِّ قيمة القراءة يف اإلسالم.
 2.3.2.2.G8يربط بني القراءة وبني بناء التفكري السليم.

املستوى
1
2
3
3

1

3
3
3
1
2

1.1.1.3.G8
2.1.1.3.G8
3.1.1.3.G8
4.1.1.3.G8

يصمم عرضً ا حول أهمية مجالس العلم والعلامء.
يقارن بني آثار قيمة اإلخالص وسلوك الرياء.
يرشح مقتضيات قيمة األخوة والتالحم املجتمعي.
يستخلص مبادئ اإلس�لام يف حفظ حقوق األخ��وة
والتالحم املجتمعي.
يُص ّمم نرشة تثقيفية حول آداب السفر.
ينتقد املامرسات غري الالئقة يف السفر.

 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا 1.1.2.3.G8
2.1.2.3.G8
آلداب اإلسالم.
 3.1.4يظهر الطّالب معرفة بفقه  1.3.1.4.G8يُطبّق الصلوات ذوات األسباب يف مواقف افرتاضية
(الكسوف ،والخسوف ،واالستسقاء ،واالستخارة).
العبادات ويؤديها بطريقة
 2.3.1.4.G8يُط ّبق أحكام ال ُعمرة يف مواقف افرتاضية.
صحيحة.
 3.3.1.4.G8يستخلص املقاصد الرشعية ألحكام ال ُعمرة.
 4.3.1.4.G8يُبينِّ أحكام األَيمْ ان وال ُّنذُور.

3
3
2
3
3
3
3
3
2
1

تابع ..ال�صف الثامن
املحور
املجال
 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

نواتج التعلم

املعيار
 3.1.5يستخلص ال �طّ��ال��ب أهم  1.3.2.5.G8يُلخِّص أهم األحداث التي وقعت خالل السنتني السابعة
والثامنة للهجرة (فتح مكّة وغزوة ُحنني).
امل��ب��اديء والعرب من سرية
النبي dمن هجرته وحتى  2.3.2.5.G8يستخلص مواقف العفو والتسامح من خالل األحداث
التي وقعت خالل السنتني السابعة والثامنة للهجرة.
وفاته.

(فتح مكة ،وغزوة حنني)
 3.3.2.5.G8يستخلص املواعظ والعرب املستفادة من سرية النبيd
األب املريب ،وال َج ّد ال ّرحيم.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء  1.1.2.5.G8يتحدث عن جوانب من سرية السيدة الشِّ فاء بنت عبد
الله ،mومحمد بن إدريس الشافعي.q
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام  2.1.2.5.G8يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية السيدة
الشِّ فاء بنت عبد الله ،mومحمد بن إدري��س
واملسلمني.
الشافعي.q

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه  1.1.1.6.G8يرشح مفهوم نعمة األمن وأهميتها.
بشخصيته وهويته ووطنه 2.1.1.6.G8 ،يُحدِّد دور الفرد يف تحقيق األمن ملجتمعه ووطنه وفق
مبادئ اإلسالم وأحكامه.
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،

والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G8يُبينِّ العالقة بني ظهور املرض وانتشاره وبني سلوك
اإلنسان.
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول  2.1.2.6.G8يرشح منهج اإلسالم يف الح ّد من ظهور األمراض ،والحد
من انتشارها.
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
 3.1.2.6.G8يُص ّمم عرضً ا يرشح جهود الدولة املتامشية مع مبادئ
واألحكام اإلسالمية.
دينها يف الرعاية الصحية.

املستوى
2
3
3
2
3
3
2

2
3
3
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ال�صف التا�سع
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
 4.1.1يظهر الطّالب حفظًا متق ًنا
للقرآن الكريم ،ومعرف ًة
مبعانيه وعلومه ،وتطبيقًا
ألحكامه.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 2.2.1ي��ظ��ه��ر ال��طّ��ال��ب حفظًا 1.2.2.1.G9

1.4.1.1.G9
2.4.1.1.G9
3.4.1.1.G9
4.4.1.1.G9

لألحاديث النبوية الرشيفة،
وفهماً ملعانيها ،وتطبيقًا
ألحكامها.

2.2.2.1.G9

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية

 2.2العقلية
اإلميانية

 2.1.2يظهر الطّالب وع ًيا وإميانًا 1.2.1.2.G9

بأسس اإلمي��ان بالله تعاىل

وصفاته ومالئكته وكتبه 2.2.1.2.G9
3.2.1.2.G9
ورسله.
 3.2.2يظهر الطّالب وعيًا بقيمة 1.3.2.2.G9

العقل ،وأهمية التفكري،

ومامرسة أدواته يف الوصول 2.3.2.2.G9

نواتج التعلم

يُ َس ِّمع سوريت (ال ُحجرات ،والواقعة).
يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسوريت (ال ُحجرات ،والواقعة).
يُط ّبق أحكام ال ّراء ،وأحكام الوقف.
والسجدة ،األحقاف) وفق
يتلو اآليات من سور (لُقامنّ ،
أحكام التجويد.
يُ َس ِّمع مثاني ًة من األحاديث النبوية الرشيفة:
السبع املوبقات.
إن الحالل بينّ وإن الحرام بينّ .
الدّين النصيحة.
لعن الله الرجال املتشبهني بالنساء.
ك ُُّل أمتي ُمعاىف إال املجاهرين.
َم ْن تَ َردّى من جبل.
الرضر وال ضرِ ار.
حق املسلم عىل املسلم ست.
ّ
يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
الرشيفة.
يرشح اثنني من أسامء الله الحسنى (الغفور  -العدل)
متخلقًا مبقتضاهام.
يلقي كلمة عن التخلق مبقتيض خلق الله الغفور.
يعد ورقة بحثية استقصائية عن مناذج العدل اإللهي يف
التجربة التاريخية.
السنن االجتامعية اإللهية يف املجتمعات
ي�شرح ُّ
االنسانية.
يُطبّق قيمة االعتبار باألمم السابقة يف تجاوز مواقع
الخطأ يف مواقف مفرتضة.

إىل الحق.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً  1.1.1.3.G9يعد تقري ًرا حول اآلثار اإليجابية لقيمة التناصح عىل
الفرد واملجتمع.
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
 2.1.1.3.G9يربط بني قيمة العدل وقوة املجتمع ومتاسكه.
والجامعية يف سلوكه.
 2.3آداب
اإلسالم
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 3.1.1.3.G9يستخلص اآلثار اإليجابية للتسامح الفكري مع املخالفني.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا  1.1.2.3.G9يُص ّمم نرشة تثقيفية توضح آداب التسوق والتعامل مع
املرافق العامة.
آلداب اإلسالم.
 2.1.2.3.G9ينتقد املامرسات غري الالئقة أثناء التسوق ويف التعامل
مع املرافق العامة.

املستوى
1
2
3
3

1

3
2
3

2
2
3
3
3
3
3

تابع ..ال�صف التا�سع
املجال
 .4أحكام
اإلسالم
ومقاصدها

نواتج التعلم

املحور
 1.4أحكام
العبادات

املعيار
 3.1.4يظهر الطّالب معرفة بفقه  1.3.1.4.G9يُبينِّ أحكام الزكاة ومقاصدها الرشعية.
العبادات ويؤديها بطريقة  2.3.1.4.G9يقدّم تقري ًرا عن دور الزكاة يف عالج مشاكل الفقر يف
العامل اإلسالمي.
صحيحة.

 3.4قواعد
األحكام

 1.3.4يظهر الطّالب معرفة وفهماً
لقواعد األحكام الرشعية.
 4.1.5يظهر الطّالب معرفة وتأسيًا  1.4.1.5.G9يتحدث عن أهم األحداث التي وقعت خالل السنتني
العارشة والحادية عرشة للهجرة (وفاة النبي ، dوحجة
بشخصية ال َّرسول dحيث
الوداع).
إنّه النموذج الكامل واألسوة
 2.4.1.5.G9يستخلص الدروس والعرب املستفادة من األحداث التي
الحسنة يف جوانب الحياة
وقعت خالل السنتني العارشة والحادية عرشة للهجرة
اإلنسانية كافة.
(وفاة ال َّنبي ، dوحجة الوداع).

3.3.1.4.G9
4.3.1.4.G9
5.3.1.4.G9

 1.5السرية
 .5السرية
النبوية
والشخصيات

1.1.3.4.G9

يُطبّق أحكام الحج يف مواقف افرتاضية.
يحل من األطعمة يف اإلسالم.
يحل وما ال ُّ
مييز بني ما ُّ
يُص ّمم عرضً ا بالوسائط املتعددة ح��ول املقاصد
الترشيعية للعبادات
مييز بني أنواع الحكم الرشعي.

ّ
 3.4.1.5.G9يرشح هدي ال َّرسول dيف الرتبية والتعليم.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء  1.1.2.5.G9يتحدث عن أبرز املواقف من سرية اإلمام مسلم بن
الحجاج واإلمام أحمد بن حنبل.C
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام  2.1.2.5.G9يستخلص الدروس املستفادة من سرية اإلمام مسلم بن
الحجاج واإلمام أحمد بن حنبل.C

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

واملسلمني.
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه
بشخصيته وهويته ووطنه،
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

 1.1.1.6.G9يرشح عوامل األم��ن االجتامعي والغذايئ والفكري
والنفيس.
 2.1.1.6.G9يُص ّمم برنام ًجا لتحقيق أحد أنواع األمن يف املجتمع.

املستوى
1
2
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3

 1.1.2.6.G9يرشح أن��واع التقليد يف السلوك (السلويك) وأسبابه
ومظاهره و ونتائجه.
 2.1.2.6.G9يعبرّ بلغة صحيحة عن موقفه من التقليد مدعماً باألدلة
من ثوابت مجتمعه.

3
3
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ال�صف العا�شر
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه
 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

املعيار
 4.1.1يظهر الطّالب حفظًا متق ًنا
للقرآن الكريم ،ومعرف ًة
مبعانيه وعلومه ،وتطبيقًا
ألحكامه.

1.4.1.1.G10
2.4.1.1.G10
3.4.1.1.G10
4.4.1.1.G10
5.4.1.1.G10
 3.2.1يظهر الطّالب معرفة مبكانة 1.3.2.1.G10

السنة النبوية من الترشيع،
وفهماً لعلومها ،وتقدي ًرا
لجهود العلامء يف تدوينها.
نصوصا رشعية
 1.2العقيدة  3.1.2يحلل الطّالب
 .2العقيدة
ً
يف مجال العقيدة اإلسالمية.
اإلميانية
اإلسالمية
 4.2.2يظهر الطّالب وعيًا مبنهجية
 2.2العقلية
اإلسالم يف بناء العقل املسلم،
اإلميانية
وتطبيقاتها يف مجال التفكري
الناقد واإلبداعي.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.

نواتج التعلم

يُ َس ِّمع سورة (الكهف).
يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسورة (الكهف).
يتلو اآليات من سورة (يوسف) وفق أحكام التجويد.
يُبينِّ مراحل جمع القرآن الكريم.
املك واملدين.
مييز بني القرآن يّ
يستخلص مكانة السنة النبوية الرشيفة كمصدر من
مصادر الترشيع اإلسالمي ،وجهود علامء األ ّم��ة يف
تدوينها واملحافظة عليها.
يُوضّ ح أقسام السنة بالنسبة للقرآن الكريم.

2

مستخلصا آثار اإلميان
 1.3.1.2.G10يحلل مفاهيم اإلميان بالغيب
ً
بالغيب عىل الفرد واملجتمع.

3

2.3.2.1.G10

ملنهجي يف اإلسالم.
 1.4.2.2.G10يرشح خصائص التفكري ا
ِّ
 2.4.2.2.G10يكتب تقري ًرا عن منهجية التفكري واالستدالل يف اإلسالم.

1.1.1.3.G10
2.1.1.3.G10

3.1.1.3.G10
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا 1.1.2.3.G10

يرشح قيمة املشاركة املجتمعية يف بناء املجتمع ورخائه
من خالل األوقاف.
يستخلص التدابري الوقائية لحامية اإلنسان من الوقوع
يف املحرمات.
يُلخِّص ضوابط التسامح وحدوده.
يعد بحثًا حول آداب اللباس والزينة.

 2.3آداب
آلداب اإلسالم.
اإلسالم
 1.2.4يظهر الطّالب معرفة بفقه  1.1.2.4.G10يرشح أحكام الزواج ومقاصده الرشعية.
 2.4أحكام
 .4أحكام
املعامالت ويستخلص أثرها
املعامالت
اإلسالم
يف املجتمع.
ومقاصدها
 1.3.4يظهر الطّالب معرفة وفهماً  1.1.3.4.G10يحلل أسباب ظهور املدارس الفقهية.
 3.4قواعد
األحكام
 2.1.3.4.G10يستخلص أسباب االختالف الفقهي بني املذاهب
لقواعد األحكام الرشعية.
األربعة.
 2.1.3.4.G10يربط أحكام الجهاد يف اإلسالم بالضوابط واملقاصد
الرشعية.
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املستوى
1
2
3
1
2
3

2
3
3
3
2
3
2
3
3
2

تابع ..ال�صف العا�شر
املعيار
املحور
املجال
 4.1.5يظهر الطّالب معرفة وتأس ًيا
 1.5السرية
 .5السرية
بشخصية ال َّرسول dحيث
النبوية
والشخصيات
إنّه النموذج الكامل واألسوة
الحسنة يف جوانب الحياة
اإلنسانية كافة.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام
واملسلمني.
 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

نواتج التعلم

 1.4.1.5.G10يستنتج مقومات حياة ال َّرسول dالزوجية.
 2.4.1.5.G10يُلخِّص منهج ال َّرسول dيف الدعوة إىل الله تعاىل
بالحكمة واملوعظة الحسنة والحوار اإليجايب.

1.1.2.5.G10
2.1.2.5.G10

 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه 1.1.1.6.G10

بشخصيته وهويته ووطنه،

وتقديره ل�تراث��ه وثقافته2.1.1.6.G10 ،

يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية السيدة
ُسكينة بنت الحسني.m
يُلخِّص جوانب من سرية عدد من رواد التعليم الرشعي
يف دولة اإلم��ارات (أحمد بن عبد العزيز بن حمد
املبارك).
يرشح معنى طاعة ويل األمر ،مربه ًنا عىل أهميتها ،مدلالً
عىل و ُجوبها ،محددًا أبعادها.
يُص ّمم عرضً ا عن نعمة وجود الحاكم ومخاطر الخروج
عليه.

والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G10يرشح أهمية التنمية البرشية وأهدافها وفق مبادئ
اإلسالم.
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول  2.1.2.6.G10يُص ّمم عرضً ا محف ًزا اآلخرين عىل االنخراط يف التنمية.
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
 3.1.2.6.G10يربط بني التنمية وبناء اإلنسان (الشخصية القيادية)
واألحكام اإلسالمية.
لقيام مجتمع مزدهر.

املستوى
3
3

3
2
3
3
3
3
3
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ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .1الوحي
اإللهي

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه
 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 .2العقيدة
اإلسالمية

 1.2العقيدة
اإلميانية
 2.2العقلية
اإلميانية

املعيار
 4.1.1يظهر الطّالب حفظًا متق ًنا
للقرآن الكريم ،ومعرف ًة
مبعانيه وعلومه ،وتطبيقًا
ألحكامه.
 3.2.1يظهر الطّالب معرفة مبكانة
السنة النبوية من الترشيع،
وفهماً لعلومها ،وتقدي ًرا
لجهود العلامء يف تدوينها.
نصوصا رشعية
 3.1.2يحلل الطّالب
ً
يف مجال العقيدة اإلسالمية.

1.4.1.1.G11
2.4.1.1.G11
3.4.1.1.G11
4.4.1.1.G11

نواتج التعلم

يُ َس ِّمع سورة (األحزاب).
يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسورة (األحزاب).
يتلو اآليات من سورة (اإلرساء) وفق أحكام التجويد.
يتع ّرف عىل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم.

 1.3.2.1.G11يقارن بني أن��واع الحديث من حيث القبول والرد
والصحة والضعف( :املتواتر ،اآلحاد ،الصحيح ،الحسن،
الضعيف ،املوضوع).

 1.3.1.2.G11يحلل مناذج من الخطاب اإللهي لإلنسان عرب خواصه
(العقل ،العلم ،النظر) ومجاالته (اإلنسان ،الناس ،بني
آدم) مستنبطًا عاملية العقيدة اإلسالمية.
 4.2.2يظهر الطّالب وعيًا مبنهجية  1.4.2.2.G11يرشح مفهوم التفكري الناقد يف اإلسالم.
اإلسالم يف بناء العقل املسلم 2.4.2.2.G11 ،يعدد العوائق التي تعرقل عملية التفكري النقدي.

وتطبيقاتها يف مجال التفكري
 3.4.2.2.G11ميارس النقد البناء من خالل نص يحتوي عىل حقائق
الناقد واإلبداعي.
متعارضة.

 .3قيم اإلسالم
وآدابه

 1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّ ًال 1.1.1.3.G11
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة 2.1.1.3.G11
3.1.1.3.G11
والجامعية يف سلوكه.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا 1.1.2.3.G11
2.1.2.3.G11
آلداب اإلسالم.

يرشح منهج اإلسالم يف االستعفاف عن املحرمات.
يُلخِّص اآلثار اإليجابية للشورى عىل الفرد واملجتمع.
يدلّل عىل رضورة االلتزام بخلق اإلنصاف يف القول
والعمل.
يُص ّمم عرضً ا بالوسائط املتعددة حول آداب الحوار.
يرشح آداب استخدام وسائل التواصل اإللكرتوين.

 2.3آداب
اإلسالم
 1.2.4يظهر الطّالب معرفة بفقه  1.1.2.4.G11يقيم العقود املالية املعارصة وفق ضوابط وأحكام
 2.4أحكام
 .4أحكام
اإلسالم.
املعامالت ويستخلص أثرها
املعامالت
اإلسالم
 2.1.2.4.G11يستخلص منهج اإلسالم يف بناء األرسة.
يف املجتمع.
ومقاصدها
 3.1.2.4.G11مييز بني أنواع املحرمات من النساء.
 1.1.3.4.G11يرشح القواعد الفقهية الكربى ومكانتها يف الترشيع.
 2.1.3.4.G11يقارن بني مصادر الرشيعة اإلسالمية.

 3.4قواعد
 1.3.4يظهر الطّالب معرفة وفهماً
األحكام
لقواعد األحكام الرشعية.
 4.1.5يظهر الطّالب معرفة وتأس ًيا  1.4.2.5.G11يستخلص معامل التخطيط يف سرية ال َّرسول.d
 1.5السرية
 .5السرية
بشخصية ال َّرسول dحيث
النبوية
والشخصيات
إنّه النموذج الكامل واألسوة
الحسنة يف جوانب الحياة
اإلنسانية كافة.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء  1.1.2.5.G11يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية السيدة أم
سلمة mزوجة ال َّرسول.d
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام  2.1.2.5.G11يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية اإلمام
البخاري qيف خدمة الحديث الرشيف.
واملسلمني.
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املستوى
1
2
3
1
2

3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3

2

3
3

تابع ..ال�صف احلادي ع�شر
املجال
 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

املحور
 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

نواتج التعلم

املعيار
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه  1.1.1.6.G11يرشح دوره يف حامية ثقافته وترسيخها وإعالء شأنها.
بشخصيته وهويته ووطنه،
وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G11يربهن عىل أهمية االستدامة إلعامر األرض وبقاء الحياة.
والتحديات املعارصة ،وقدرة  2.1.2.6.G11يربط بني االستدامة وبني إدارة املعرفة للح ّد من البِطالة
ومخاطرها.
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
3

3
3
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ال�صف الثاين ع�شر
املجال
 .1الوحي
اإللهي

 .2العقيدة
اإلسالمية

املحور
 1.1القرآن
الكريم
وعلومه

املعيار
 4.1.1يظهر الطّالب حفظًا متق ًنا
للقرآن الكريم ،ومعرف ًة
مبعانيه وعلومه ،وتطبيقًا
ألحكامه.

 2.1الحديث
الرشيف
وعلومه

 3.2.1يظهر الطّالب معرفة مبكانة 1.3.2.1.G12
السنة النبوية من الترشيع2.3.2.1.G12 ،

 1.2العقيدة
اإلميانية
 2.2العقلية
اإلميانية

1.4.1.1.G12
2.4.1.1.G12
3.4.1.1.G12
4.4.1.1.G12

لهم ،ويفندها ،ويرد عليها.
 4.2.2يظهر الطّالب وعيًا مبنهجية  1.4.2.2.G12يدلّل عىل مهارات التفكري اإلبداعي عند علامء املسلمني.
اإلسالم يف بناء العقل املسلم 2.4.2.2.G12 ،يربط بني العقيدة اإلسالمية وتكوين العقلية اإلبداعية
يف اإلسالم.
وتطبيقاتها يف مجال التفكري

 1.1.1.3.G12يُوضّ ح جوانب املسؤولية الفردية والجامعية يف اإلسالم.
 2.1.1.3.G12يعد بحثًا حول أهمية التسامح والتعايش السلمي مع
املخالفني يف العقيدة.
 1.1.2.3.G12يُص ّمم عرضً ا حول آداب اإلسالم يف الرؤى واألحالم.
1.1.2.4.G12
2.1.2.4.G12
3.1.2.4.G12
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يُ َس ِّمع سورة (النور).
يُفسرِّ املعنى اإلجاميل لسورة (النور).
يتلو اآليات من سورة (مريم) وفق أحكام التجويد.
يقارن بني أنواع التفسري (التفسري باملأثور ،التفسري
بالرأي ،التفسري التحلييل ،التفسري املوضوعي).
يستخلص السنن الرشطية يف السنة النبوية.
يرشح هدي النبي dيف الرعاية الصحية.

وفهماً لعلومها ،وتقدي ًرا
لجهود العلامء يف تدوينها.
نصوصا رشعية  1.3.1.2.G12يناقش األفكار وال ُحجج والشبهات التي يتذرع بها
 3.1.2يحلل الطّالب
ً
املتطرفون واملتشددون يف تكفري املسلمني املخالفني
يف مجال العقيدة اإلسالمية.

الناقد واإلبداعي.
 .3قيم اإلسالم  1.3قيم اإلسالم  1.1.3يظهر الطّالب فهماً ومتثّالً
ل��ق��ي��م اإلس��ل�ام ال��ف��ردي��ة
وآدابه
والجامعية يف سلوكه.
 1.2.3يظهر الطّالب فهماً وتطبيقًا
 2.3آداب
آلداب اإلسالم.
اإلسالم
 1.2.4يظهر الطّالب معرفة بفقه
 2.4أحكام
 .4أحكام
املعامالت ويستخلص أثرها
املعامالت
اإلسالم
يف املجتمع.
ومقاصدها

 3.4قواعد
األحكام

نواتج التعلم

 1.3.4يظهر الطّالب معرفة وفهماً
لقواعد األحكام الرشعية.

1.1.3.4.G12
2.1.3.4.G12

يربط بني أحكام الفراق بني الزوجني ومقاصدها
الرشعية.
يدلّل عىل حرمة بعض املبادالت املالية موضّ ًحا آثارها
عىل املجتمع.
يحلل األس��س وامل��ب��ادئ التي يقوم عليها النظام
االقتصادي يف اإلسالم.
يربط بني الرضورات الخمس وفقه األولويات واملوازنات.
مييز بني االجتهاد والتقليد يف املذاهب الفقهية.

املستوى
1
2
3
2
3
3

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2

تابع ..ال�صف الثاين ع�شر
نواتج التعلم

املعيار
املحور
املجال
 4.1.5يظهر الطّالب معرفة وتأس ًيا  1.4.2.5.G12يعد ورقة بحثية استقصائية عن مواصفات القائد
 1.5السرية
 .5السرية
ن
ال
سرية
من
اإلداري
بي. d
َّ ّ
بشخصية ال َّرسول dحيث
النبوية
والشخصيات
إنّه النموذج الكامل واألسوة
الحسنة يف جوانب الحياة
اإلنسانية كافة.
 2.5الشخصيات  1.2.5يظهر الطّالب معرفة واقتدا ًء  1.1.2.5.G12يعد الطّالب عرضً ا بالوسائط املتعددة حول دور أم
اإلمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك يف خدمة اإلسالم.
بشخصيات إسالمية بارزة لها
اإلسالمية
دوره���ا يف خ��دم��ة اإلس�لام  2.1.2.5.G12يحلل شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،qودوره يف خدمة
واملسلمني.

 .6الهوية
والقضايا
املعارصة

 1.6الهوية
واالنتامء

 2.6القضايا
املعارصة

اإلسالم واملسلمني.
 3.1.2.5.G12يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية القائد
املؤسس الشيخ زايد ،qوأم اإلمارات الشيخة فاطمة
بنت مبارك.
 1.1.6يظهر ال �طّ��ال��ب اع��ت��زازه  1.1.1.6.G12يُص ّمم مرشو ًعا متكامالً عن الخدمة الوطنية محف ًزا
اآلخرين عىل االنخراط فيها وفق مبادئ اإلسالم.
بشخصيته وهويته ووطنه،

وتقديره ل�تراث��ه وثقافته،
والتزامه بثوابته وعاداته
وتقاليده.
 1.2.6يظهر الطّالب فهماً للقضايا  1.1.2.6.G12يرشح إيجابيات وسلبيات العوملة موض ًحا سبل الحفاظ
عىل الهوية.
والتحديات املعارصة ،وقدرة
عىل تحليلها ،وإيجاد حلول  2.1.2.6.G12يُص ّمم مرشو ًعا يوظف فيه وسائل االتصال والتواصل
للحفاظ عىل ثقافته وتراثه يف ظل العوملة.
لها ،معتم ًدا عىل املبادئ
 3.1.2.6.G12يُقيّم اقتصاد املعرفة من حيث األدوات واآلثار عىل
واألحكام اإلسالمية.

املستوى
3

3
3
3

3

الفرد واملجتمع وفق أحكام اإلسالم ومبادئه.
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امل�ستويات املعيارية
(مقايي�س تقدير الأداء)
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املجال  :1الوحي الإلهي
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثاين

 -يُس ّمع ما يحفظه من القرآنالكريم بنجاح يف معظم
األحيان ،ويقوم باقرتاحات
عشوائية لتفسري املعاين
العامة ملا يحفظ ،ويبدأ بتعلم
مخارج الحروف.
 -يُط ّبق بصعوبة آداب التالوة(الخشوع واإلنصات).
 -يُ��س � ّم��ع م��ا يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة
مع وجود أخطاء بني الفينة
واألخ����رى ،ول��ك��ن م��ع فهم
محدود يف الغالب.

السور القرآنية اآلتية:
رياض  - -يُس ّمع ُّ
أطفال الفاتحة ،واإلخالص ،والناس،
واملسد ،بشكل خاطئ متا ًما.
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةالرشيف املق ّررة بشكل غري
صحيح نهائ ًيا.
األول - -يُس ّمع ما يحفظه من القرآن
الكريم بنجاح جزيئ.
 -يُ��س � ّم��ع م��ا يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة
(من دون فهمها) مع وجود
أخطاء متكررة.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

�س��ور امل��ق��ررة من
 -يُس ّمع ال� ُّال��ق��رآن الكريم م��ع وج��ود
أخطاء عديدة ،وبرت ّدد.
 -يُس ّمع ما يحفظه من الحديثالنبوي الرشيف مع وجود
أخطاء عديدة ،وبرت ّدد.
 -يُس ّمع ما يحفظه من القرآنالكريم بنجاح يف معظم
األحيان ،ويبدأ بتعلم مخارج
الحروف مع وجود أخطاء.
 -يُس ّمع ويفهم ما يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة
مع وجود أخطاء بني الفينة
واألخرى
 -يُس ّمع بدقة ما يحفظه منالقرآن الكريم ،ويفسرّ املعاين
العامة ملا يحفظ ،مع وجود
أخطاء بني الفينة واألخ��رى،
ويبدأ بقراءة النصوص القرآنية
القصرية ،مع وجود أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل ج��زيئ آدابالتالوة (الخشوع واإلنصات).
 -يُ��س � ّم��ع م��ا يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة
بنجاح ،مع فهم جزيئ لها.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يُس ّمع ما يحفظه من القرآنالكريم ،ويذكر املعاين العامة
مع وجود أخطاء قليلة.
 -يُس ّمع ،ويفهم ما يحفظهمن الحديث النبوي الرشيف
بشكل صحيح.
 -يُس ّمع ما يحفظه من القرآنالكريم بدقّة ،ويبدأ بالقراءة
(م��س��ت��خ��د ًم��ا ف��ك الرتميز
ال��ص��ويت) مع وج��ود أخطاء
وتردد.
 -يُس ّمع ويفهم ما يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة
بدقّة.
 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالقرآن الكريم ،ويفسرّ املعاين
العامة مل��ا يحفظ ،ويقرأ
النصوص القرآنية الطويلة ،مع
وجود أخطاء الفينة واألخرى.
 -يُط ّبق غال ًبا آداب التالوة(الخشوع واإلنصات).
 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة،
مع فهم لها.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُس ّمع ما يحفظه من القرآنالكريم ،ويذكر املعاين العامة
بدقّة.
 -يُس ّمع ،ويفهم ما يحفظه منالحديث الرشيف بدقّة.
 -يُ��س � ّم��ع م��ا يحفظه منالقرآن الكريم بدقّة ،ويقرأ
(مستخد ًما فك الرتميز الصويت)
بنجاح معظم األوقات.
 -يُس ّمع ،ويفهم ما يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة
بدقّة ،ويربط بينها.
 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالقرآن الكريم ،ويفسرّ املعاين
العامة مل��ا يحفظ ،ويقرأ
النصوص القرآنية الطويلة
بنجاح.
 -يُط ّبق بدقّة آداب التالوة(الخشوع واإلنصات).
 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه مناألحاديث النبوية الرشيفة،
مع فهم شامل لها.

تابع ..املجال  :1الوحي الإلهي
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالقرآن الكريم ،ويلخص املعاين
العامة مع وجود األخطاء بني
الفينة واألخرى ،ويقرأ اآليات
القرآنية القصرية (املعروفة)،
مع وجود أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل ج��زيئ آدابالتالوة (االستعاذة والبسملة).
 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالحديث النبوي الرشيف ،مع
فهم مستمر لألحاديث.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالقرآن الكريم ،ويلخص املعاين
العامة ،ويقرأ اآليات القرآنية
القصرية (الجديدة) بنجاح،
مع وجود تردد.
 -يُط ّبق غال ًبا آداب التالوة(االستعاذة والبسملة).
 -يُس ّمع بدقّة ويفرس ما يحفظهمن الحديث النبوي الرشيف.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالقرآن الكريم ،ويلخص املعاين
العامة ،ويقرأ اآليات القرآنية
القصرية (الجديدة) بنجاح
معظم األحيان.
 -يُط ّبق بدقّة آداب التالوة(االستعاذة والبسملة).
 -يُس ّمع بدقّة ويفرس ما يحفظهمن الحديث النبوي الرشيف،
ويربط بينها.

الثالث - -يُس َمع ما يحفظه من القرآن
الكريم بشكل ناجح يف معظم
األح��ي��ان ،ويلخص املعاين
العامة م��ع وج��ود أخطاء
متكررة وتر ّدد ،ويبدأ بقراءة
الكلامت (مستخد ًما فك
الرتميز الصويت) بنجاح.
 -يُطبّق بصعوبة آداب التالوة(االستعاذة والبسملة).
 -يُس ّمع بدقّة ما يحفظه منالحديث النبوي الرشيف ،مع
فهم جزيئ لألحاديث.
الرابع - -يقرأ سو ًرا قصرية (معروفة) - -يقرأ ويكتب ويفسرّ املعاين - -يقرأ ويكتب ويفسرّ املعاين - -يقرأ ويكتب ويفسرّ املعاين
من القرآن الكريم ،مع وجود العامة للقرآن الكريم مع العامة للقرآن الكريم بنجاح .العامة للقرآن الكريم بدقة
وجود أخطاء متكررة وتردد- - .يُط ّبق غال ًبا أحكام التجويد :وبنجاح.
أخطاء متكررة وتردد.
 -يُ��ط � ّب��ق بصعوبة أح��ك��ام - -يُط ّبق بشكل ج��زيئ أحكام الالم الشمسية والقمرية (الم - -يُط ّبق بدقة أحكام التجويد:الالم الشمسية والقمرية (الم
التجويد :ال�لام الشمسية التجويد :ال�لام الشمسية لفظ الجاللة).
والقمرية (الم لفظ الجاللة) .والقمرية (الم لفظ الجاللة)- - .غالبًا ما يربط الحديث النبوي لفظ الجاللة).
 -يُس ّمع ما يحفظه من الحديث - -ناد ًرا ما يربط الحديث النبوي الرشيف مبجاالت املحتوى - -ي��رب��ط ويُ��ص � ّن��ف الحديثالنبوي الرشيف بدقّة ،ولك ّنه الرشيف مبجاالت املحتوى األخ����رى ،ول��ك��ن��ه يُص ّنف النبوي الرشيف بنجاح يف
األحاديث مع وجود أخطاء معظم األحيان.
يبذل جه ًدا غري ُمركَّز لربط األخرى بنجاح.
بني الفينة واألخرى.
األحاديث مبجاالت املحتوى
األخرى.
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تابع ..املجال  :1الوحي الإلهي
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الخامس - -يقرأ آيات جديدة قصرية من
ال��ق��رآن الكريم ،مع وجود
أخ��ط��اء وت���ر ّدد ب�ين الفينة
واألخرى.
 -يُ��ط � ّب��ق بصعوبة أح��ك��امالتجويد( :القلقلة).
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملق ّررة مع وجود أخطاء كثرية
وتر ّدد.
 -يُبينِّ املعاين العامة ،ولكنه يجدصعوبة يف الربط بني معاين
األحاديث النبوية والحياة
الواقعية.
السادس - -يُس ّمع ما يحفظه من القرآن
الكريم ،ويفسرّ املعاين العامة
ل��ه ،ولكنه يجد صعوبة يف
الربط بني معاين اآليات.
 -يُطبّق بصعوبة أحكام التجويد(النون الساكنة والتنوين).
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملقررة مع وجود أخطاء كثرية
وتر ّدد.
 -يُبينِّ املعاين العامة ،ولكنه يجدصعوبة يف الربط بني معاين
األحاديث النبوية والحياة
الواقعية.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يقرأ ويكتب ويفسرّ املعاينالعامة آلي��ات ج��دي��دة من
ال��ق��رآن الكريم ،مع وجود
أخ��ط��اء وت���ردد ب�ين الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكل ج��زيئ أحكامالتجويد( :القلقلة).
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملق ّررة بنجاح جزيئ.
 -يُبينِّ املعاين العامة لألحاديثالنبوية ،مع الربط بالحياة
الواقعية ،ومع وجود األخطاء
بني الفينة واألخرى.
 -يربط بني معاين اآلي��ات ،معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُطبّق بشكل ج��زيئ أحكامالتجويد (ال��ن��ون الساكنة
والتنوين).
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملقررة بنجاح جزيئ.
 -يُبينِّ املعاين العامة لألحاديثالنبوية مع الربط بالحياة
الواقعية مع وجود األخطاء
بني الفينة واألخرى.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يقرأ ويكتب ويفسرّ املعاينالعامة آلي��ات ج��دي��دة من
القرآن الكريم بشكل صحيح
معظم الوقت.
 -يُط ّبق غال ًبا أحكام التجويد:(القلقلة).
 -ي��س�� ّم��ع ب��ش��ك��ل صحيحاألح��ادي��ث النبوية معظم
األوقات.
 -يُبينِّ بنجاح املعاين العامةلألحاديث النبوية املقررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يقرأ ويكتب ويفسرّ معاينآيات من القرآن الكريم بدقّة،
وبشكل صحيح.
 -يُطبّق بدقّة أحكام التجويد:(القلقلة).
 -يس ّمع بإتقان األح��ادي��ثالنبوية املقررة.
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بدقة امل��ع��اين العامةلألحاديث النبوية املقررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.

 -يُط ّبق املستوى األول من - -يُط ّبق بدقّة املستوى األولأحكام التجويد يف التالوة ،من أحكام التجويد يف التالوة.
مع وجود أخطاء بني الفينة - -يُط ّبق بدقّة أحكام التجويد
(النون الساكنة والتنوين).
واألخرى.
 -يُطبّق غالبًا أحكام التجويد(النون الساكنة والتنوين).
 -يُ��س�� ّم��ع ب��ش��ك��ل صحيح - -يُس ّمع بإتقان األح��ادي��ثاألح��ادي��ث النبوية معظم النبوية املق ّررة.
 -يُبينِّ بدقّة املعاين العامةاألوقات.
 -يُبينِّ بنجاح املعاين العامة لألحاديث النبوية املقررة،لألحاديث النبوية املق ّررة ،ويربطها بالحياة الواقعية.
ويربطها بالحياة الواقعية.

تابع ..املجال  :1الوحي الإلهي
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

السور القرآنية املق ّررة،
السابع - -يُس ّمع ُّ
مع وجود أخطاء كثرية وتر ّدد.
 -يُفسرِّ املعاين العامة ،ولكنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين اآليات.
 -يُط ّبق بصعوبة أحكام امليمالساكنة.
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملقررة مع وجود أخطاء كثرية
وتر ّدد.
 -يُفسرِّ املعاين العامة ،ولكنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين الحديث النبوي والحياة
الواقعية.
السور القرآنية املق ّررة
الثامن - -يُس ّمع ُّ
مع وجود أخطاء كثرية وتر ّدد.
 -يُفسرِّ املعاين العا ّمة ،ولكنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين اآليات.
 -يُط ّبق بصعوبة أحكام امل ّد. -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملقررة مع وجود أخطاء كثرية
وتر ّدد.
 -يُفسرِّ املعاين العا ّمة ،ولك ّنهيجد صعوبة يف الربط بني
م��ع��اين األح��ادي��ث النبوية
والحياة الواقعية.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

السور القرآنية املق ّررة
 -يُس ّمع ُّبنجاح جزيئ.
 -يربط بني معاين اآلي��ات معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ أحكامامليم الساكنة.
 -يسمع األح��ادي��ث النبويةاملق ّررة بنجاح جز ّيئ.
 -يُفسرِّ املعاين العامة لألحاديثالنبوية ،مع الربط بالحياة
الواقعية ،ومع وجود األخطاء
بني الفينة واألخرى.

السور
 -يُس ّمع بشكل صحيح ُّال��ق��رآن��ي��ة امل��ق�� ّررة معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العامةالسور القرآنية املقررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق غال ًبا أح��ك��ام امليمالساكنة.
 -ي��س��م��ع ب��ش��ك��ل صحيحاألح��ادي��ث النبوية معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العامةلألحاديث النبوية املق ّررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.

السور القرآنية
 -يُس ّمع بإتقانٍ ُّاملق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةالسور القرآنية املقررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق ب��دقّ��ة أح��ك��ام امليمالساكنة.
 -يسمع ب��إت��ق��ان األح��ادي��ثالنبوية املق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةلألحاديث النبوية املق ّررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.

السور القرآنية املق ّررة
 -يُس ّمع ُّبنجاح جزيئ.
 -يربط بني معاين اآلي��ات معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ أحكامامل ّد.
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملق ّررة بنجاح جزيئ.
 -يُفسرِّ املعاين العامة لألحاديثالنبوية مع الربط بالحياة
الواقعية ،ومع وجود أخطاء
بني الفينة واألخرى.

السور
 -يُس ّمع بشكل صحيح ُّال��ق��رآن��ي��ة امل��ق�� ّررة معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العامةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق غال ًبا أحكام امل ّد. -يُ��س�� ّم��ع ب��ش��ك��ل صحيحاألح��ادي��ث النبوية معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العامةلألحاديث النبوية املق ّررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.

السور القرآنية
 -يُس ّمع بإتقان ُّاملق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق بدقة أحكام امل ّد. -يُس ّمع بإتقان األح��ادي��ثالنبوية املق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةلألحاديث النبوية املق ّررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.
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تابع ..املجال  :1الوحي الإلهي
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

السور القرآنية املق ّررة
التاسع - -يُس ّمع ُّ
مع وجود أخطاء كثرية وتر ّدد.
 -يُفسرِّ املعاين العامة ،ولكنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين اآليات.
 -يُط ّبق بصعوبة أحكام ال ّراءوالوقف.
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملق ّررة مع وجود أخطاء كثرية
وتردد.
 -يُفسرِّ املعاين العامة ،ولكنهيجد صعوبة يف الربط بني
م��ع��اين األح��ادي��ث النبوية
والحياة الواقعية.
السور القرآنية املق ّررة
العارش - -يُس ّمع ُّ
مع وجود أخطاء كثرية وتر ّدد.
 -يُفسرِّ املعاين العا ّمة ،ولك ّنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين اآليات.
 -يُط ّبق بصعوبة أحكام التالوةوالتجويد.
 -يعرض ملحة عن مراحل جمعال��ق��رآن الكريم م��ع وج��ود
أخطاء متك ّررة.
 -يف ّرق بصعوبة بني القرآناملك واملدين.
يّ
 -يرشح بصعوبة مكانة الس ّنةالنبوية وجهود علامء األ ُّمة يف
تدوينها واملحافظة عليها.
 -يحاول إعداد تقرير عن أقسامالس ّنة بالنسبة للقرآن الكريم
مع وجود أخطاء متكررة.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

السور القرآنية املق ّررة
 -يُس ّمع ُّبنجاح جز ّيئ ومحدود.
 -يربط بني معاين اآلي��ات معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ أحكامال ّراء والوقف.
 -يُس ّمع األح��ادي��ث النبويةاملق ّررة بنجاح جز ّيئ.
 -يُفسرِّ املعاين العامة لألحاديثالنبوية مع الربط بالحياة
الواقعية ،ومع وجود األخطاء
بني الفينة واألخرى.

السور
 -يُس ّمع بشكل صحيح ُّال��ق��رآن��ي��ة امل��ق�� ّررة معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العا ّمةالسور القرآنية املقررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق غال ًبا أح��ك��ام ال�� ّراءوالوقف.
 -يُ��س�� ّم��ع ب��ش��ك��ل صحيحاألح��ادي��ث النبوية معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العامةلألحاديث النبوية املق ّررة،
ويربطها بالحياة الواقعية.

السور القرآنية
 -يُس ّمع بإتقان ُّاملق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق بدقّة أحكام ال�� ّراءوالوقف.
 -يُس ّمع بإتقانٍ األح��ادي��ثالنبوية املق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةلألحاديث النبوية املقررة،
ويربطها بالحياة الواقعية
ويوظّفها بشكل صحيح.

السور القرآنية املق ّررة
 -يُس ّمع ُّبنجاح جز ّيئ.
 -يربط بني معاين اآلي��ات معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ أحكامالتالوة والتجويد.
 -يُلخِّص مراحل جمع القرآنالكريم مع وجود أخطاء بني
الفينة واألخرى.
املك واملدين
 -يف ّرق بني القرآن يّمع وجود أخطاء.
 -يرشح مكانة الس ّنة النبويةوجهود علامء األ ُّمة يف تدوينها
واملحافظة عليها مع وجود
أخطاء بني الفينة واألخرى.
 -يع ّد تقري ًرا عن أقسام الس ّنةبالنسبة للقرآن الكريم مع
وجود أخطاء.

السور
 -يُس ّمع بشكلٍ صحيح ُّال��ق��رآن��ي��ة امل��ق�� ّررة معظم
األوقات.
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العامةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق غال ًبا أحكام التالوةوالتجويد.
 -يُلخِّص بشكل جز ّيئ مراحلجمع القرآن الكريم.
املك
 -يف ّرق بنجاح بني القرآن يّواملدين.
 -ي�شرح بشكل ج��زيئ مكانةالس ّنة النبوية وجهود علامء
األ ُّمة يف تدوينها واملحافظة
عليها.
 -يع ّد تقري ًرا بنجاح عن أقسامالس ّنة بالنسبة للقرآن الكريم.

السور القرآنية
 -يُس ّمع بإتقان ُّاملق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العامةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق بدقّة أحكام التالوةوالتجويد.
 -يُلخِّص بدقّة مراحل جمعالقرآن الكريم.
املك
 -يف ّرق بدقّة بني القرآن يّواملدين.
 -ي�شرح بدقّة مكانة الس ّنةالنبوية وجهود علامء األ ُّمة يف
تدوينها واملحافظة عليها.
 -يع ّد تقري ًرا دقيقًا عن أقسامالس ّنة بالنسبة للقرآن الكريم.

تابع ..املجال  :1الوحي الإلهي
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

السور القرآنية املق ّررة
الحادي - -يُس ّمع ُّ
مع وجود أخطاء كثرية وتر ّدد.
عرش
 -يُفسرِّ املعاين العا ّمة ،ولكنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين اآليات.
 -يُط ّبق بصعوبة أحكام التالوةوالتجويد.
 -ي��ق��ارن بصعوبة ب�ين أن��واعالعلمي يف القرآن
اإلعجاز
ّ
الكريم.
 -يُح ِّدد بصعوبة أنواع الحديثالرشيف من حيث القبول
والر ّد والص ّحة والضعف ،مع
وجود أخطاء متك ّررة.
السور القرآنية املق ّررة
الثاين - -يُس ّمع ُّ
مع وجود أخطاء كثرية وتردد.
عرش
 -يُفسرِّ املعاين العا ّمة ،ولك ّنهيجد صعوبة يف الربط بني
معاين اآليات.
 -يُط ّبق بصعوبة أحكام التالوةوالتجويد.
 -يُح ِّدد بصعوبة أوجه االختالفبني أنواع التفسري.
 -يستنتج بشكلٍ ض ّيق بعضالس ّنة
السنن الرشطية يف ُّ
ُ
النبوية.
بي dيف
 -يصف ه��دي ال َّن ّالرعاية الص ّحية مع وجود
أخطاء متك ّررة.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

السور القرآنية املق ّررة
 -يُس ّمع ُّبنجاح جزيئ.
 -يربط بني معاين اآلي��ات ،معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكلٍ ج��ز ّيئ أحكامالتالوة والتجويد.
 -يقارن بشكل جز ّيئ بني أنواعالعلمي يف القرآن
اإلعجاز
ّ
الكريم.
 -يُ��ح � ِّدد بشكل ج��ز ّيئ أن��واعال��ح��دي��ث ال�ش�ري���ف ،من
حيث القبول والر ّد والص ّحة
والضعف.
السور القرآنية املق ّررة
 -يُس ّمع ُّبنجاح جزيئ.
 -يربط بني معاين اآلي��ات ،معوج��ود األخ��ط��اء بني الفينة
واألخرى.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ أحكامالتالوة والتجويد.
 -يُ��ح � ِّدد بشكل ج��ز ّيئ أوجهاالختالف بني أنواع التفسري.
السنن
 -يستنتج بشكلٍ جز ّيئ ُالس ّنة النبوية.
الرشطية يف ُّ
 -يصف بشكلٍ ج��ز ّيئ هديبي dيف الرعاية الص ّحية.
ال َّن ّ

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

السور
 -يُس ّمع بشكل صحيح ُّال��ق��رآن��ي��ة امل��ق�� ّررة معظم
األوقات
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العا ّمةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق غال ًبا أحكام التالوةوالتجويد.
 -يقارن بشكلٍ تا ٍّم بني أنواعالعلمي يف القرآن
اإلعجاز
ّ
الكريم.
 -يُح ِّدد بنجاح أنواع الحديثالرشيف ،من حيث القبول
والر ّد والصحة والضعف.

السور القرآنية
 -يُس ّمع بإتقان ُّاملق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العا ّمةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق بدقّة أحكام التالوةوالتجويد.
موسعٍ بني أنواع
 -يقارن بشكلٍ ّالعلمي يف القرآن
اإلعجاز
ّ
الكريم.
 -يُح ِّدد بدقّة أن��واع الحديثالرشيف ،من حيث القبول
والر ّد والص ّحة والضعف.

السور
 -يُس ّمع بشكلٍ صحيح ُّال��ق��رآن��ي��ة امل��ق�� ّررة معظم
األوقات
 -يُفسرِّ بنجاح املعاين العا ّمةالسور القرآنية املق ّررة
آليات ُّ
 -يُط ّبق غال ًبا أحكام التالوةوالتجويد.
 -يُ��ح � ِّدد ب��دقّ��ة غالبًا أوج��هاالختالف بني أنواع التفسري.
السنن
 -يستنتج بشكلٍ ت��ا ٍّم ُالسنة النبوية.
الرشطية يف ُّ
بيd
 -يصف بنجاح هدي ال َّن ّيف الرعاية الص ّحية.

السور القرآنية
 -يُس ّمع بإتقانٍ ُّاملق ّررة.
 -يُفسرِّ بدقّة املعاين العا ّمةالسور القرآنية املق ّررة.
آليات ُّ
 -يُط ّبق بدقّة أحكام التالوةوالتجويد
 -يُح ِّدد بدقّة أوجه االختالفبني أنواع التفسري.
السنن
موسع ُ
 -يستنتج بشكلٍ ّالس ّنة النبوية.
الرشطية يف ُّ
بيd
 -يصف بدقّة هدي ال َّن ّيف الرعاية الص ّحية.
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املجال  :2العقيدة الإ�سالمية
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

روضة - - 1يتحدث عن بعض مخلوقات - -بدعم من املعلم يتحدث عن - -يتحدث بطالقة عن عدد من
مخلوقات الله تعاىل.
بعض مخلوقات الله تعاىل.
الله تعاىل بصعوبة وتردد.
 -يجد صعوبة يف التعبري عن - -بدعم من املعلم يعرب شفويًا - -يعرب شفويًا عن حبه لله تعاىل.عن حبه لله تعاىل وبرتدد.
حبه لله تعاىل.
روضة - - 2قليالً ما ينجح يف ذكر مناذج
صحيحة ل��رزق الله تعاىل
للمخلوقات.
 -يجد صعوبة يف الحديث عنمظاهر رحمة الله يف نفسه
وما حوله.
األول - -يذكر بصعوبة أمثلة قليلة عىل
ربوب َّية الله ورحمته من خالل
خلقه.
 -يجد صعوبة يف التعبري عنح ِّبه لله تعاىل.
 -يع ّدد بعض األرك��ان الستّةلإلميان
الثاين - -يذكر أمثلة مبسطة لدالئل
صفتي الله اللطيف والخبري
من خالل مخلوقاته مع وجود
أخطاء.
 -يُع َّرف جزئ ًيا ِب ُر ُسل الله تعاىلن���وح وإبراهيم xمع
الوقوع يف الخطأ
 -يُر ّدد نشي ًدا عن األنبياء معوجود أخطاء كثرية.
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( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يتحدث بطالقة عن عدد منمخلوقات الله تعاىل ُمظه ًرا
تعظيمه لله تعاىل.
 -يعرب عن حبه لله تعاىل بطالقة(شفويًا ،وبالرسم املعبرّ ).
 -يذكر أمثلة كثرية لنامذجمختلفة من رزق الله تعاىل
ملخلوقاته.
 -يتحدث مبرونة وتوسع عنمظاهر رحمة الله يف نفسه
وما حوله.
 -دامئًا ما ينجح يف ذكر األمثلةعىل ربوب َّية الله ورحمته من
خالل خلقه.
 -يُعبرّ عن ح ِّبه لله تعاىل بطالقة(شفويًا وبالكتابة)
- -يع ّدد أركان اإلميان ويرشحها.

 -يذكر أمثلة محدودة لرزق - -يذكر أمثلة متنوعة لرزق اللهتعاىل ملخلوقاته.
الله تعاىل ملخلوقاته.
 -بدعم م��ن املعلم يتحدث - -يتحدث بطالقة عن مظاهربأسلوبه عن مظاهر رحمة رحمة الله يف نفسه وما حوله.
ال��ل��ه يف نفسه وم��ا حوله
وبرتدد.
 -غاليًا م��ا يذكر أمثلة عىل - -كثريا ما ينجح يف ذكر األمثلةربوب َّية الله ورحمته من خالل عىل ربوب َّية الله ورحمته من
خالل خلقه.
وجل
خلقه ع ّز ّ
 -بدعم من املعلم يُعبرّ شفوياّ - -يُعبرّ شفوياّ بنجاح عن ح ِّبهلله تعاىل.
عن ح ِّبه لله تعاىل وبرتدد.
 -يُوضّ ح األركان الستّة مرت ِّد ًدا يف - -يع ّدد أركان اإلميان ويُوضّ حمعانيها
توضيح بعضها
 -يظهر قدرة عىل التدليل عىل - -يدلل بنجاح عىل صفات الله - -يدلل عىل صفات الله اللطيفصفتي الله اللطيف والخبري اللطيف والخبري من خالل والخبري من خالل مخلوقاته
بتوسع وطالقة.
من خالل مخلوقاته مع وجود مخلوقاته.
 -يُع َّرف ِب ُر ُسل الله تعاىل نوح - -يُ��ع � َّرف بِ�� ُر ُس��ل الله تعاىلبعض أخطاء.
 -يُع َّرف ِب ُر ُسل الله تعاىل نوح وإبراهيم xبنجاح دون نوح وإبراهيم xبتوسعووضوح.
وإبراهيم xب�شيء من خطأ
التفصيل م��ع وج��ود بعض - -يُر ّدد نشي ًدا عن األنبياء بشكل - -يُ���ر ّدد نشي ًدا ع��ن األنبياء
بطالقة وصوت جميل.
صحيح دون خطأ.
األخطاء
 -يُر ّدد نشي ًدا عن األنبياء معوجود بعض أخطاء.

تابع ..املجال  :2العقيدة الإ�سالمية
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

  -يُ���ح��� ِّدد أس�م�اء املالئكةوصفاتهم وأدوراه����م ،مع
وجود أخطاء قليلة ،ويظهر
أث ًرا إيجابيًا بسيطًا يف سلوكه
من خالل معرفته بهم.
 -يُع ّرف برسل الله تعاىل موىسوعيىس xمع وجود بعض
األخطاء.
 -ي��ق��ارن ب�ين معجزيت عيىسوموىس xمع وجود بعض
األخطاء.
 -يُ��ع � ِّدد الكتب الساموية،ويربط بينها وبني أصحابها،
مع وجود أخطاء قليلة.
 -يستنتج أوج���ه التشابهواالخ���ت�ل�اف ب�ي�ن الكتب
الساموية والقرآن الكريم ،مع
وجود بعض األخطاء.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

  -يُ���ح��� ِّدد أس�م�اء املالئكةوصفاتهم وأدوراهم واألعامل
امل��وك��ل��ة إل��ي��ه��م ،ويُ��وظّ��ف
معرفته بأدوارهم يف تعزيز
سلوكه اإليجا ّيب.
 -يُع ّرف برسل الله تعاىل موىسوعيىس xبتوسع.
 -ي��ق��ارن بدقة ب�ين معجزيتعيىس وموىس xمح ِّد ًدا
جوانب االتّفاق واالختالف.

  -يُ���ح��� ِّدد أس�م�اء املالئكةوصفاتهم وأدوراه���م دون
وج��ود أخطاء ،ويظهر أث� ًرا
إيجابيًا يف سلوكه من خالل
معرفته بهم.
 -يُع ّرف برسل الله تعاىل موىسوعيىس xبنجاح دون
أخطاء.
 -ي��ق��ارن ب�ين معجزيت عيىسوموىس xبنجاح دون
وجود أخطاء.
 -يُ��ع � ِّدد الكتب الساموية- - ،يُ��ع � ِّدد الكتب الساموية،ويربط بينها وبني أصحابها ،ويربط بينها وبني أصحابها،
ويقارن بينها ،ويرتب نزولها.
مع عدم وجود خطأ.
 -ينجح يف استنتاج أوج��ه - -يستنتج بدقّة أوجه التشابهالتشابه واالختالف بني الكتب واالخ���ت�ل�اف ب�ي�ن الكتب
الساموية وال��ق��رآن الكريم الساموية والقرآن الكريم.
دون الوقوع يف الخطأ غالبًا.

الثالث  - -يُ���ح��� ِّدد أس�م�اء املالئكة
وصفاتهم وأدوراه����م ،مع
وجود أخطاء كثرية وال يظهر
أث�� ًرا إيجابيًا يف سلوكه من
خالل معرفته بهم.
 -يُع ّرف برسل الله تعاىل موىسوعيىس xبشكل جزيئ مع
وجود أخطاء كثرية.
 -يذكر معجزيت عيىس وموىس xدون قدرة عىل إحداث
املقارنة بينهام.
الرابع - -يُع ِّدد الكتب الساموية ،مع
عدم القدرة عىل الربط بينها
وبني أصحابها.
 -يستطيع استنتاج أوج��هاالتفاق بني الكتب الساموية
وال��ق��رآن الكريم ،لكنه ال
يستطيع ذكر أوجه االختالف
بينهام
الخامس - -يقارن بني صفات أهل الجنة - -يقارن بني صفات أهل النعيم - -يقارن بني صفات أهل النعيم - -يقارن بدقة بني صفات أهل
وصفات أهل النار ،مع وجود يف الجنة ،وصفات أهل الشقاء يف الجنة وصفات أهل الشقاء النعيم يف الجنة وصفات أهل
الشقاء يف النار.
يف النار ،مع وج��ود أخطاء يف النار بنحاح غالبًا.
أخطاء كثرية.
 -ينجح يف استنباط أثر اإلميان - -ينجح يف تسجيل استنتاجات -يجد صعوبة يف استنتاج أثر قليلة.اإلمي���ان باليوم اآلخ��ر عىل - -يستنتج بشكل ج��زيئ أثر ب��ال��ي��وم اآلخ���ر ع�لى سلوك متعددة من أثر اإلميان باليوم
اآلخر عىل سلوك املؤمن.
اإلمي���ان باليوم اآلخ��ر عىل املؤمن.
سلوك املؤمن.
سلوك املؤمن.
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تابع ..املجال  :2العقيدة الإ�سالمية
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

السادس - -يجد صعوبة يف استقصاء
أرشاط الساعة م��ن خالل
النصوص الرشعية.
 -يُبينِّ بعض املعاين املرتبطةمبفهوم املسؤولية يف اإلسالم
مع وجود الخطأ.
 -يجد صعوبة يف الربط بنيمفهوم املسؤولية وبني مفهوم
املحاسبة عن األفعال يف اليوم
اآلخر.
 -ن���اد ًرا م��ا ينجح يف تطبيقمبادئ املسؤولية يف مواقف
حياتية.
السابع - -يذكر معاين أسامء الله تعاىل - -يُوضّ ح معاين أسامء الله تعاىل
الحسنى (املغيث  -الحليم).
بإيجاز (املغيث  -الحليم).
 -يجد صعوبة يف القيام بعملية - -يستقيص مظاهر محدودةِ
�ي يف ال��واق��ع
االستقصاء.
للحلم اإلل��ه� ّ
 -بتشجيع مع املعلم يشارك يف اإلنساين.مشاريع األنشطة املدرسية- - .يشارك يف مشاريع األنشطة
املدرسية الخاصة باملادة.
الثامن - -يجد صعوبة يف تحليل أثر - -يظهر قدرة مبسطة يف تحليل
اإلمي���ان اإلي��ج��ايب بالقضاء أثر اإلميان اإليجايب بالقضاء
والقدر عىل النفس املؤمنة.
والقدر عىل النفس املؤمنة.
 -يجد صعوبة يف نقد األخطاء - -يظهر قدرة مبسطة عىل نقدالفعلية والقولية الشائعة بني األخطاء الفعلية والقولية
الشائعة بني الناس يف مجال
الناس يف مجال القدر.
القدر.
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 -يستقيص بعض أرشاط الساعةويخطئ يف تصنيفها.
 -يُوضّ ح مفهوم املسؤولية يفاإلس�ل�ام ،مع وج��ود أخطاء
قليلة.
 -يربط بني مفهوم املسؤوليةوب�ين مفهوم املحاسبة عن
األفعال يف اليوم اآلخر مبعانٍ
بسطة
ُم ّ
 -يُط ّبق مبادئ املسؤولية يفمواقف حياتية بني الحني
واآلخر.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستقيص أرشاط الساعةالكربى ،مصنفًا لها إىل أحداث
ومظاهر كونية بنجاح.
 -يرشح مفهوم املسؤولية يفاإلسالم.
 -يربط بني مفهوم املسؤوليةوب�ين مفهوم املحاسبة عن
األفعال يف اليوم اآلخر بنجاح.
 -يُطبّق غالبًا مبادئ املسؤوليةيف مواقف حياتية.

 -يستقيص أرشاط الساعةالكربى والصغرى مصنفًا لها
إىل أح��داث ومظاهر كونية
بنجاح.
 -يرشح بدقّة ووضوح مفهوماملسؤولية يف اإلسالم.
 -ي��رب��ط ب��دقّ��ة ووض���وح بنيمفهوم املسؤولية وبني مفهوم
املحاسبة عن األفعال يف اليوم
اآلخر.
 -يُط ّبق دامئًا مبادئ املسؤوليةيف مواقف حياتية.

 -ي�ش�رح معنى اس��م�ين منأسامء الله الحسنى (املغيث
 الحليم). -يستقيص بعض مظاهر ِالحلم
اإللهي يف الواقع اإلنساين.
ّ
 -يساهم يف مشاريع األنشطةاملدرسية الخاصة باملادة.
 -يظهر قدرة جيدة يف تحليلأثر اإلميان اإليجايب بالقضاء
والقدر عىل النفس املؤمنة.
 -يظهر قدرة جيدة عىل نقداألخطاء الفعلية والقولية
الشائعة بني الناس يف مجال
القدر..

 -ي�ش�رح معنى اس��م�ين منأسامء الله الحسنى (املغيث -
الحليم) رش ًحا اجتامع ًيا وافيا.
 -يستقيص باستفاضة مظاهرال� ِ
�ي يف ال��واق��ع
�ح��ل��م اإلل��ه� ّ
اإلنساين.
 -يقود املشاريع الخاصة باملادة. -يحلل بعمق أث��ر اإلمي��اناإليجايب بالقضاء والقدر عىل
النفس املؤمنة.
 -ينقد بعمق األخطاء الفعليةوالقولية الشائعة بني الناس يف
مجال القدر.

تابع ..املجال  :2العقيدة الإ�سالمية
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

التاسع - -يذكر معاين أسامء الله تعاىل
بإيجاز (الغفور  -العدل).
 -يجد صعوبة يف إلقاء كلمةعن التخلق مبقتىض اسم الله
الغفور.
 -يجد صعوبة يف كتابة التقاريروناد ًرا ما يقدم تقري ًرا متكامالً.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يُوضّ ح معاين أسامء الله تعاىلالحسنى (الغفور  -العدل).
 -يلقي كلمة قصرية عن التخلقمبقتىض اسم الله الغفور ،مع
تردد.
 -يقدم تقري ًرا مبسطًا عن مناذج�ي يف التجربة
العدل اإلل��ه� ّ
اإلنسانية عرب التاريخ.

العارش - -يظهر صعوبة يف تحليل - -يحلل مفاهيم اإلميان بالغيب
مع وجود بعض األخطاء.
مفاهيم اإلميان بالغيب.
نص - -يحلل من��اذج م��ن الخطاب
الحادي - -يظهر صعوبة يف تحليل ِّ
خواصه
اإللهي لإلنسان عرب
اإللهي لإلنسان.
الخطاب
عرش
ّ
ّ
ّ
ومجاالته ،مع وج��ود بعض
األخطاء.
الثاين
عرش

 -يُ��ح � ِّدد األف��ك��ار والشّ بهات - -يناقش األف��ك��ار وال ُحججالتي يتذرع بها املتطرفون والشّ بهات التي يتذرع بها
وامل���ت���ش���ددون يف تكفري املتطرفون واملتشددون يف
تكفري املسلمني املخالفني لهم.
املسلمني املخالفني لهم.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -ي�ش�رح معنى اس��م�ين منأسامء الله الحسنى (الغفور
 العدل). -يلقي كلمة مناسبة عنالتخلق مبقتىض اس��م الله
الغفور.
 -يعد تقري ًرا استقصائ ًيا عناإلل��ه��ي يف
من���اذج للعدل
ّ
التجربة التاريخية ،ويلخّص
نتائج البحث.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -ي�ش�رح معنى اس��م�ين منأسامء الله الحسنى (الغفور
 العدل)رش ًحا اجتامعيًا وافيا -يلقي بارتجال وطالقة كلمةعن التخلق مبقتىض اسم الله
الغفور.
 -يعد تقري ًرا استقصائ ًيا عناإلل��ه��ي يف
من���اذج للعدل
ّ
التجربة التاريخية ويلخّص
نتائج البحث باستخدام
الوسائط املتعددة.
 -يحلل بعمق مفاهيم اإلميانمستخلصا آثارها عىل
بالغيب
ً
الفرد واملجتمع.

 -يحلل مفاهيم اإلميان بالغيب،تلخيصا مبسطًا آلثار
ويقدم
ً
اإلمي��ان بالغيب عىل الفرد
واملجتمع.
 -يحلل من��اذج م��ن الخطاب - -يحلل بعمق من���اذج مناإللهي لإلنسان عرب
خواصه الخطاب
اإللهي لإلنسان عرب
ّ
ّ
ّ
خواصه ومجاالته ،مستنبطًا
ومجاالته ،محاوالً الوصول
ّ
إىل استنباط عاملية العقيدة عاملية العقيدة اإلسالمية.
اإلسالمية.
 -يناقش األف��ك��ار وال ُحجج - -يناقش بعمق األفكار وال ُحجج،والشّ بهات التي يتذرع بها والشّ بهات التي يتذرع بها بها
بها املتطرفون واملتشددون يف املتطرفون واملتشددون يف
تكفري املسلمني املخالفني لهم ،تكفري املسلمني املخالفني لهم،
ويُف ِّن ُدها ويرد عليها.
ويُف ِّن ُدها.

65

املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

روضة - - 1يُ��ع�ّب�رّ بشكل م��ح��دود عن
حبه لوالديه ،دون توضيحه
لحقوق الوالدين عىل األبناء.
 -يُطبّق بشكل ضيّق آدابالسلوك القويم (الصدق -
األمانة).
 -يُط ّبق بشكل محدود آدابالتعامل مع اآلخرين(الوالدين
 األخوة). -يُ��ع�ّب�رّ بشكل م��ح��دود عنأهمية ذكر الله عند الطعام
وبداية العمل.

 -يُعبرّ بلغة سليمة عن حبهلوالديه ،موض ًحا بعض حقوق
الوالدين عىل األبناء مع وجود
بعض األخطاء.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ آدابالسلوك القويم (الصدق -
األم��ان��ة) خ�لال تعامله مع
محيطه الصغري.
 -يُطبّق بشكل ج��ز ّيئ آدابالتعامل مع اآلخرين(الوالدين
 األخوة). -يُعبرّ بشكل جز ّيئ عن أهميةذكر الله عند الطعام وبداية
العمل.

 -يُعبرّ بلغة سليمة عن حبهل��وال��دي��ه م��وض� ًح��ا حقوق
الوالدين عىل األبناء.
 -يُطبّق بشكل كامل آدابالسلوك القويم (الصدق -
األم��ان��ة) ،خ�لال تعامله مع
محيطه الصغري.
 -يُطبّق بشكل كامل آدابالتعامل مع اآلخرين(الوالدين
 األخوة). -يُعبرّ بلغة سليمة ،وبشكلكامل عن أهمية ذكر الله عند
الطعام وبداية العمل.

روضة - - 2يُوضّ ح بلغة مناسبة أهمية
شكر الله تعاىل عىل نعمه ،مع
وجود خطأ.
 -يُعبرّ بلغة مناسبةـ وبشكلمحدود عن حبه ألرسته.
 -يُط ّبق بشكل محدود آدابالسلوك القويم (االح�ترام -
التعاون).
  -يُط ّبق بشكل محدود آدابالتعامل مع اآلخرين (املعلم
 األقران). -يُطبّق بشكل محدود آدابالسلوك القويم (االستئذان -
السالم ،ورد التحية).

 -يُوضّ ح بلغة مناسبة ،وبشكلجز ّيئ أهمية شكر الله تعاىل
عىل نعمه.
 -يُعبرّ بلغة مناسبة ،وبشكلجز ّيئ عن حبه ألرسته.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ آدابالسلوك القويم (االح�ترام -
التعاون).
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ آدابالتعامل مع اآلخرين (املعلم
 األقران). -يُطبّق بشكل ج��ز ّيئ آدابالسلوك القويم (االستئذان -
السالم ،ورد التحية).

 -يُوضّ ح بلغة سليمة ،وبشكلكامل أهمية شكر الله تعاىل
عىل نعمه.
 -يُعبرّ بلغة سليمة ،وبشكلكامل عن حبه ألرسته.
 -يُط ّبق بشكل كامل آدابالسلوك القويم (االح�ترام -
التعاون) ،موض ًحا أثرها عىل
الفرد ،مع وجود أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل كامل آدابالتعامل مع اآلخرين (املعلم-
األق �ران) ،موض ًحا أثرها عىل
الفرد ،مع وجود أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل كامل آدابالسلوك القويم (االستئذان -
السالم ،ورد التحية) موض ًحا
أثرها عىل الفرد ،مع وجود
أخطاء.
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( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُعبرّ بلغة سليمة وبدقة عنحبه لوالديه موض ًحا أغلب
حقوق الوالدين عىل األبناء.
 -يُطبّق بشكل كامل آدابالسلوك القويم (الصدق -
األم��ان��ة) ،خ�لال تعامله مع
محيطه الصغري موض ًحا أثرها
عىل الفرد.
 -يُطبّق بشكل كامل آدابال��ت��ع��ام��ل م���ع اآلخ��ري��ن
(الوالدين  -األخوة) موض ًحا
أثرها عىل الفرد.
 -يُعبرّ بلغة سليمة ،وبشكلموسع عن أهمية ذكر الله
ّ
عند الطعام وبداية العمل.
 -يُوضّ ح بلغة سليمة ،وبشكلموسع أهمية شكر الله تعاىل
عىل نعمه.
 -يُعبرّ بلغة سليمة ،وبطالقةع��ن حبه ألرست���ه موضحا،
واجبه تجاههم.
 -يُطبّق بشكل كامل آدابالسلوك القويم (االح�ترام -
التعاون) موض ًحا أثرها عىل
الفرد واملجتمع.
 -يُط ّبق بشكل كامل آدابالتعامل مع اآلخرين (املعلم
 األقران) ،موضحا أثرها عىلالفرد واملجتمع.
 -يُط ّبق بشكل كامل آدابالسلوك القويم (االستئذان،
السالم ،ورد التحية) ،موض ًحا
أثرها عىل الفرد واملجتمع.

تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثاين

 -يُ��ف � ّرق بشكل سطحي بنياألمانة والخيانة.
 -يستخلص بشكل محدودضوابط اللعب الجامعي من
خ�لال م��وق��ف ق��ص�صي ،مع
وجود أخطاء.
 -يُوضّ ح بشكل محدود أهميةتحديد رغباته يف حدود احرتام
رغبات اآلخرين.
 -يُس ّمع بشكل غ�ير صحيحنهائ ًيا
 -دعاء الطعام القبيل والبعدي. -يُط ّبق بشكل محدود آدابالطعام يف اإلسالم.

األول - -ي��ق��ارن بشكل سطحي بني
نتائج الصدق والكذب.
 -يذكر بشكل محدود ومرتدداآلثار اإليجابية املرتتبة عىل
مشاركته اآلخرين يف ألعابه
ومتاعه.
 -يُوضّ ح بشكل محدود أهميةالنظافة للمسلم.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ آداباإلسالم يف النظافة ،مع وجود
أخطاء.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يقارن بشكل عميق بني نتائجال��ص��دق وال��ك��ذب موض ًحا
أثرهام عىل الفرد ،مع وجود
أخطاء.
 -ي�شرح بشكل ج��زيئ اآلث��اراإليجابية املرتتبة عىل مشاركته
اآلخرين يف ألعابه ومتاعه ،مع
وجود أخطاء.
 -يُوضّ ح بشكل عميق أهميةالنظافة للمسلم ،مع وجود
أخطاء.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ آداباإلسالم يف النظافة.
 -يُف ّرق بشكل عميق بني األمانةوالخيانة موض ًحا أثرهام عىل
الفرد ،مع وجود أخطاء.
 -يستخلص ب��ش��ك��ل ج��زئيّالجامعي من
ضوابط اللعب
ّ
خالل موقف قصيص.
 -يُوضّ ح بشكل عميق أهميةتحديد رغباته يف حدود احرتام
رغبات اآلخرين ،مع وجود
أخطاء.
يل
 -يُس ّمع دعاء الطعام القب ّوالبعدي ،مع وجود أخطاء
ّ
كثرية ،وبرت ّدد.
 -يُطبّق بشكل ج��زئيّ آدابالطعام يف اإلسالم.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يقارن بشكل موسع بني نتائجال��ص��دق وال��ك��ذب موض ًحا
أثرهام عىل الفرد.
 -ي�ش�رح بشكل ت���ام اآلث���اراإليجابية املرتتبة عىل مشاركته
اآلخرين يف ألعابه ومتاعه.
 -يُ��وضّ ��ح بشكل ت��ا ّم وبدقّةأهمية النظافة للمسلم.
 -يستخلص بشكل تام آداباإلسالم يف النظافة ،مع وجود
أخطاء قليلة.
 -يُف ّرق بشكل تا ّم بني األمانةوالخيانة موض ًحا أثرهام عىل
الفرد واملجتمع ،مع وجود
أخطاء.
 -يستخلص بشكل تا ّم ضوابطاللعب الجامعي من خالل
موقف قصيص ،م��ع وج��ود
أخطاء.
 -يُ��وضّ ��ح بشكل ت��ا ّم وبدقّةأهمية تحديد رغباته يف
حدود احرتام رغبات اآلخرين.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةدعاء الطعام القبيل والبعدي.
 -يُطبّق بشكل ت��ا ّم وصحيحآداب الطعام يف اإلسالم.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

  -يقارن بشكل موسع وبدقةبني نتائج الصدق والكذب
موض ًحا أثرهام عىل الفرد
واملجتمع.
 -ي�شرح بشكل موسع اآلث��اراإليجابية املرتتبة عىل مشاركته
اآلخرين يف ألعابه ومتاعه
مدعماً ذلك بأمثلة واقعية.
موسع أهمية
 -يُوضّ ح بشكل ّالنظافة للمسلم مربه ًنا عىل
ذلك بأمثلة واقعية.
 -يستخلص بشكل تا ّم وبدقةآداب اإلسالم يف النظافة.
موسع بني األمانة
 -يُف ّرق بشكل ّوالخيانة موض ًحا أثرهام عىل
الفرد واملجتمع.
 -يستخلص بشكل تا ّم ،وبدقّةضوابط اللعب الجامعي من
خالل موقف قصيص.
موسع أهمية
 -يُوضّ ح بشكل ّتحديد رغباته يف حدود احرتام
رغبات اآلخرين ،مربهناُ عىل
التزامه بذلك من خالل األمثلة
الواقعية.
 -يُس ّمع بطالقة وبشكل تا ّمدعاء الطعام القبيل والبعدي
موضحا املعنى العام.
 -يُطبّق بشكل ت��ا ّم وصحيحآداب ال��ط��ع��ام يف اإلس�لام
موض ًحا أهميتة االلتزام بها.
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تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

الثالث - -يُعبرّ بلغة مناسبة وبشكل
محدود عن حقوق الوالدين
الواجبة عليه.
 -يُربهن بشكل محدود عىلأهمية التعاون مع اآلخرين.
 -يظهر صعوبة يف االستداللعىل تسامح ال َّرسول dمع
َم ْن أساء إليه.
 -يُس ّمع بشكل غ�ير صحيحنهائ ًيا
 -دعاء النوم واالستيقاظ.  -يُط ّبق بشكل محدود آدابالنوم يف اإلسالم.

 -يُعبرّ بلغة مناسبة وبشكلج��زيئ عن حقوق الوالدين
الواجبة عليه.
 -ي�ُب�رُ ه��ن بشكل ج��زيئ عىلأهمية التعاون مع اآلخرين.
 -يستدل بشكل ج��ز ّيئ عىلتسامح ال َّرسول dمع َم ْن
أساء إليه.
 -يُس ّمع دعاء النوم واالستيقاظ،م��ع وج���ود أخ��ط��اء كثرية،
وبرت ّدد.
  -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ آدابالنوم يف اإلسالم.

 -يُعبرّ بلغة سليمة وبشكلكامل عن حقوق الوالدين
الواجبة عليه.
 -يبرُ هن بشكل تام عىل عىلأهمية التعاون مع اآلخرين..
 -يستدل بشكل صحيح وتامعىل تسامح ال َّرسول dمع
َم ْن أساء إليه.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةدعاء النوم واالستيقاظ.
  -يُط ّبق بشكل ت��ا ّم وصحيحآداب النوم يف اإلسالم.

الرابع - -يربهن بشكل غ�ير صحيح
عىل حسن تعامله مع الكبري
والصغري.
 -يستخلص بشكل محدودفوائد الكرم.
 -يقرتح بشكل محدود بعضالوسائل املعينة للنفس عىل
التسامح مع اآلخ��ري��ن ،مع
وجود أخطاء.
 -يُس ّمع بشكل غ�ير صحيحنهائ ًيا دع��اء دخ��ول املنزل
والخروج منه.
 -يُطبّق بشكل محدود آدابدخول املنزل والخروج منه.

 -يربهن بشكل جز ّيئ عىل حسنتعامله مع الكبري والصغري.
 -يستخلص بشكل جز جز ّيئ يئفوائد الكرم ،مع وجود أخطاء.
 -يقرتح بشكل جز ّيئ الوسائلاملعينة للنفس عىل التسامح
مع اآلخرين.
 -يُس ّمع دع��اء دخ��ول املنزلوال��خ��روج منه م��ع وج��ود
أخطاء كثرية وبرت ّدد.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ آدابدخول املنزل والخروج منه

 -يربهن بشكل ت��ا ّم وصحيحعىل حسن تعامله مع الكبري
والصغري.
 -يستخلص بشكل تا ّم فوائدالكرم.
 -يقرتح بدقّة معظم الوسائلاملعينة للنفس عىل التسامح
مع اآلخرين.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةدعاء دخول املنزل والخروج
منه.
 -يُط ّبق بشكل ت��ا ّم وصحيحآداب دخول املنزل والخروج
منه.
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( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُعبرّ بلغة سليمة وبشكلموسع عن حقوق الوالدين
الواجبة عليه موض ًحا خطورة
عقوقهام.
 -ي�ُب�رُ ه��ن بشكل موسع عىلأهمية التعاون مع اآلخرين
م��دع�ًم�اً ذل��ك ب��ذك��ر بعض
املواقف التي تعاون فيها مع
اآلخرين.
 -يستدل بشكل صحيح وتا ّمعىل تسامح ال َّرسول dمع
َم ْن أساء إليه موضحاّ أهمية
التسامح.
  -يُس ّمع بشكل تا ّم وبطالقةدع���اء ال��ن��وم واالستيقاظ
موض ًحا املعنى العام.
  -يُط ّبق بشكل ت��ا ّم وصحيحآداب النوم يف اإلسالم موض ًحا
أهميتة االلتزام بها.
 -يربهن بشكل تا ّم عىل حسنتعامله مع الكبري والصغري
موض ًحا أهمية ذلك للمسلم.
 -يستخلص بشكل تا ّم وبدقةفوائد الكرم موض ًحا مجاالته.
 -يقرتح بشكل ت��ا ّم وبدقّةالوسائل املعينة للنفس عىل
التسامح مع اآلخرين موض ًحا
أثرها عىل املجتمع.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةدعاء دخول املنزل والخروج
منه موض ًحا املعنى العام.
 -يُطبّق بشكل ت��ا ّم وصحيحآداب دخول املنزل والخروج
منه موض ًحا أهميتة االلتزام
بها.

تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الخامس - -ناد ًرا ما يربط بني محبة الله
تعاىل وطاعته.
 -يستخلص بشكل محدود آثارالشجاعة عىل الفرد واملجتمع.
 -يقارن بشكل سطحي بني أثراللّني والغلظة يف التعامل مع
اآلخرين.
 -يُس ّمع بشكل غ�ير صحيحنهائيًا دع��اء رك��وب وسائل
النقل.
 -يُلخِّص بشكل محدود آدابركوب وسائل النقل مع وجود
أخطاء.
 -يُطبّق بشكل محدود آدابالطريق.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��رب��ط بشكل سطحي بنيمحبة الله تعاىل وطاعته.
 -يستخلص بشكل جزيئ آثارالشجاعة عىل الفرد واملجتمع
مع وجود أخطاء.
 -يقارن بشكل جزيئ بني أثراللّني والغلظة يف التعامل مع
اآلخرين ،مع وجود أخطاء.
 -يُس ّمع دع��اء رك��وب وسائلالنقل ،مع وجود أخطاء كثرية،
وبرتدد.
 -يُلخِّص بشكل جزيئ معظمآداب ركوب وسائل النقل.
 -يُطبّق بشكل ج��زيئ آدابالطريق.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يربط بشكل عميق وتام بنيمحبة الله تعاىل وطاعته.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم آث��ار الشجاعة عىل
الفرد واملجتمع.
 -يقارن بشكل تام ودقيق بنيأثر اللّني والغلظة يف التعامل
مع اآلخرين.
 -يُس ّمع بشكل تام وبطالقةدعاء ركوب وسائل النقل.
 -يُلخِّص بشكل تام وصحيحآداب ركوب وسائل النقل.
 -يُطبّق ت��ام وصحيح آدابالطريق.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

موسع بني محبة
 -يربط بشكل ّالله تعاىل وطاعته مدلالً عىل
محبته لله تعاىل.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحآث��ار الشجاعة ع�لى الفرد
واملجتمع.
 -يقارن بشكل موسع بني أثراللّني والغلظة يف التعامل مع
اآلخرين مدلالً عىل اتصافه
باللني.
 -يُس ّمع بشكل تام وبطالقةدع��اء رك��وب وسائل النقل
موض ًحا املعنى العام.
 -يُلخِّص بشكل تام وصحيحآداب رك��وب وسائل النقل
موض ًحا أهميتة االلتزام بها.
 -يُط ّبق ت��ام وصحيح آدابالطريق موض ًحا أهميتة
االلتزام بها.
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تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

السادس - -ن���اد ًرا ما يربط بني العمل
التطوعي والتكافل وتطور
املجتمع.
 -يستخلص بشكل محدودفوائد األدعية يف حياة املسلم
من األدلّة الرشعية.
 -يحاول تصميم نرشة تدعو إىلأداء األعامل بهمة ونشاط ،مع
وجود أخطاء متكررة.
  -مُي ّيز بشكل محدود جوانبالتسامح يف اإلسالم ،مع وجود
أخطاء.
 -يستخلص بشكل محدودآداب الدعاء.
 -يُس ّمع بشكل غ�ير صحيحأذكار الصباح واملساء.
 -يحاول تصميم عرضً ا حولآداب املسجد ،م��ع وج��ود
أخطاء متك ّررة.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -ي��رب��ط بشكل سطحي بنيالعمل التطوعي والتكافل
وتطور املجتمع.
 -يستخلص بشكل جزيئ فوائداألدعية يف حياة املسلم من
األدلة الرشعية.
 -يُص ّمم نرشة تدعو إىل أداءاألع�مال بهمة ونشاط ،مع
وجود أخطاء.
  -مُي ّيز بشكل ج��ز ّيئ جوانبالتسامح يف اإلسالم.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ آدابالدعاء.
 -يُس ّمع أذكار الصباح واملساء،مع وجود أخطاء كثرية وبرت ّدد.
 -يُص ّمم ع��رضً ��ا ح��ول آداباملسجد ،مع وجود أخطاء.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يربط بشكل عميق وتا ّم بنيالعمل التطوعي والتكافل
وتطور املجتمع.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم فوائد األدعية يف حياة
املسلم من األدلة الرشعية.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم نرشة تدعوإىل أداء األعامل به ّمة ونشاط
ُمح ّد ًدا فيها معظم أسباب
اله ّمة.
  -مُي � ّي��ز بشكل ت���ا ّم جوانبالتسامح يف اإلسالم.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم آداب الدعاء.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةأذكار الصباح واملساء.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم عرضً ا حولآداب املسجد.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يربط بشكل موسع بني العملالتطوعي والتكافل وتطور
املجتمع موضحا ذلك باألمثلة.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحفوائد األدعية يف حياة املسلم
من األدلة الرشعية.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم وبدقة نرشةتدعو إىل أداء األعامل به ّمة
ونشاط موض ًحا فيها أسباب
اله ّمة بشكل عميق.
  -مُي � ّي��ز بشكل ت���ا ّم جوانبالتسامح يف اإلس�لام مدعماً
ذلك باألدلّة.
 -يستخلص بشكل تام وصحيحآداب الدعاء.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةيسمع
أذكار الصباح واملساء ّ
بشكل تام وبطالقة موض ًحا
املعنى العا ّم.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم عرضً ا حولآداب املسجد موضّ ًحا أهميتة
االلتزام بها.

تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

السابع - -ن���اد ًرا ما يربط بني العمل
والعبادة يف اإلسالم.
  -يستخلص بشكل محدود أثرمراقبة الله تعاىل عىل السلوك
من خالل موقف قصيص.
  -يربهن بشكل ض ّيق عىل فضلالتواضع.
 -يدلل بشكل غري صحيح عىلالتزامه قيمة التسامح يف
معامالته وعالقاته اإلنسانية.
 -يُس ّمع بشكل غ�ير صحيحنهائ ًيا دعاء كفّارة املجلس.
 -يذكر بشكل محدود آداباملجالس.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

  -يربط بشكل سطحي بنيالعمل والعبادة يف اإلسالم.
  -يستخلص بشكل جز ّيئ أثرمراقبة الله تعاىل عىل السلوك
قصيص ،مع
من خالل موقف ّ
وجود أخطاء.
  -يربهن بشكل جز ّيئ عىل فضلالتواضع.
 -يدلل بشكل جز ّيئ عىل التزامهقيمة التسامح يف معامالته
وعالقاته اإلنسانية.
 -يُس ّمع دعاء كفّارة املجلس معوجود أخطاء كثرية وبرت ّدد.
 -ي�شرح بشكل ج��ز ّيئ آداباملجالس.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

  -يربط بشكل عميق وتام بنيالعمل والعبادة يف اإلسالم.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم أثر مراقبة الله تعاىل
عىل السلوك من خالل موقف
قصيص.
 -يربهن بشكل تا ّم عىل فضلالتواضع.
 -يدلل بشكل صحيح وت��ا ّمعىل التزامه قيمة التسامح يف
معامالته وعالقاته اإلنسانية.
 -يُس ّمع بشكل تام وبطالقةدعاء كفّارة املجلس.
 -ي�ش�رح بشكل ت���ا ّم آداباملجالس.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

موسع بني العمل
  -يربط بشكل ّوالعبادة يف اإلس�لام موض ًحا
أثره عىل تطور املجتمع.
  -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحأث��ر مراقبة الله تعاىل عىل
السلوك م��ن خ�لال موقف
قصيص.
موسع عىل
  -يربهن بشكل ّفضل التواضع مدعام ذلك
بذكر بعض امل��واق��ف التي
تدلل عىل تواضعه.
 -يدلل بشكل ت��ا ّم وصحيحعىل التزامه قيمة التسامح
يف معامالته وعالقاته موض ًحا
أهمية التسامح مع اآلخرين.
 -يُس ّمع بشكل ت��ا ّم وبطالقةدعاء كفّارة املجلس موض ًحا
املعنى العام.
موسع آداب
 -ي�شرح بشكل ّامل��ج��ال��س م��وض� ًح��ا أهمية
االلتزام بها.
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تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثامن - -يحاول تصميم ع� ٍ
�رض حول
أهمية العلم والعلامء ،مع
وجود أخطاء متك ّررة وخلط.
سطحي بني
  -مُي �يّ��ز بشكلّ
اإلخالص والرياء.
 -يذكر بشكل محدود مقتضياتقيمة األُخ ّوة.
 -يستخلص بشكل محدودم��ب��ادئ اإلس��ل�ام يف حفظ
ال��ح��ق��وق م���ن ال��ن��ص��وص
الرشعية.
 -يحاول تصميم نرشة تثقيفيةحول آداب السفر ،مع وجود
أخطاء متك ّررة.
 -ينتقد بشكل غ�ير صحيحامل�مارس��ات غ�ير الالئقة يف
السفر.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يُص ّمم عرضً ا ح��ول أهميةالعلم والعلامء ،مع وجود
أخطاء.
  -مُييّز بشكل جز ّيئ بني اإلخالصوالرياء ،مع وجود أخطاء.
 -يرشح بشكل جز ّيئ مقتضياتقيمة األُخ ّوة.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ مبادئاإلسالم يف حفظ الحقوق من
النصوص الرشعية.
 -يُص ّمم نرشة تثقيفية حولآداب ال��س��ف��ر ،م��ع وج��ود
أخطاء.
 -ينتقد بشكل جز ّيئ املامرساتغري الالئقة يف السفر ،مع
وجود أخطاء.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يُص ّمم بنجاح تا ّم عرضا حولأهمية العلم والعلامء موض ًحا
فيه دورهم يف تطور املجتمع.
  -مُييّز بشكل تا ّم ودقيق بنياإلخالص والرياء.
 -يرشح بشكل تا ّم مقتضياتقيمة األُخ ّوة.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم م��ب��ادئ اإلس�ل�ام يف
حفظ الحقوق من النصوص
الرشعية.
 -يُ��ص� ّم��م بنجاح ت���ا ّم نرشةتثقيفية حول آداب السفر.
 -ينتقد بشكل صحيح معظمامل�مارس��ات غ�ير الالئقة يف
السفر.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُص ّمم بنجاح ت��ا ّم وبدقّةوبتع ّمق عرضً ا حول أهمية
العلم وال��ع��ل�ماء موض ًحا
دورهم يف تطور املجتمع.
�وس��ع بني
  -مُي � ّي��ز بشكل م� ّاإلخ�لاص والرياء مدلالً عىل
اتصافه باإلخالص.
 -يرشح بشكل موسع مقتضياتقيمة ال�تّ�لاح��م املجتمعي
موض ًحا أهمية االلتزام بها.
 -ي��س��ت��خ��ل��ص ب��ش��ك��ل ت���ا ّموصحيح مبادئ اإلس�لام يف
حفظ الحقوق من النصوص
الرشعية.
 -يُ��ص� ّم��م بنجاح ت���ا ّم نرشةتثقيفية حول آداب السفر
موض ًحا أهمية االلتزام بها.
 -ينتقد بشكل مع َّمق وصحيحامل�مارس��ات غ�ير الالئقة يف
السفر.

تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

التاسع  - -يحاول إع��داد تقرير حول
اآلثار اإليجابية للنصيحة عىل
الفرد واملجتمع .مع وجود
أخطاء متك ّررة.
 -ناد ًرا ما يربط بني العدل وق ّوةاملجتمع ومتاسكه.
 -يستخلص بشكل محدوداآلث���ار اإليجابية للتسامح
الفكري.
 -يحاول تصميم نرشة تثقيفيةت��وض��ح آداب ال��تّ��س�� ّوق
والتعامل مع املرافق العامة
مع وجود أخطاء متكررة.
  -ينتقد بشكل غ�ير صحيحامل�مارس��ات غ�ير الالئقة يف
التسوق والتعامل مع املرافق
العامة.

  -يعد تقريرا ح��ول اآلث��اراإليجابية للنصيحة عىل الفرد
واملجتمع ،مع وجود أخطاء.
سطحي بني
 -يربط بشكلّ
العدل وق ّوة املجتمع ومتاسكه.
 -يستخلص بشكل جزيئ اآلثاراإليجابية للتسامح الفكري.
 -يُص ّمم نرشة تثقيفية توضحآداب التّس ّوق والتعامل مع
املرافق العامة ،مع وجود
أخطاء.
  -ينتقد بشكل جزيئ املامرساتغ�ير ال�لائ��ق��ة يف التسوق
والتعامل مع املرافق العامة،
مع وجود أخطاء.

  -يعد تقري ًرا بنجاح تا ًم حولاآلثار اإليجابية للنصيحة عىل
الفرد واملجتمع.
 -يربط بشكل عميق وت��ا ًمبني العدل وق�� ّوة املجتمع
ومتاسكه.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم اآلث����ار اإليجابية
للتسامح الفكري.
 -يُ��ص� ّم��م بنجاح ت���ا ّم نرشةتثقيفية توضح آداب التّس ّوق
والتعامل مع املرافق العامة.
  -ينتقد بشكل صحيح معظمامل�مارس��ات غ�ير الالئقة يف
التسوق والتعامل مع املرافق
العامة.

العارش - -ي�شرح بشكل محدود دور
الوقف يف خدمة املجتمع.
 -يستخلص بشكل محدودال��ت��داب�ير الوقائية لحامية
اإلن��س��ان م��ن ال��وق��وع يف
املحرمات.
 -ي��ح��اول تلخيص ض��واب��طالتسامح وحدوده ،مع وجود
أخطاء.
 -ي��ح��اول إع���داد بحث حولآداب اللباس والزينة ،مع
وجود أخطاء متك ّررة.

 -ي�شرح بشكل ج���ز ّيئ دورالوقف يف خدمة املجتمع.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ التدابريالوقائية لحامية اإلنسان من
الوقوع يف املحرمات.
 -يُلخِّص بشكل جز ّيئ ضوابطالتسامح وحدوده.
 -يُ ِع ّد بحثًا حول آداب اللباسوالزينة ،مع وجود أخطاء.

 -يرشح بشكل تا ّم دور الوقفيف خدمة املجتمع.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم ال��ت��داب�ير الوقائية
لحامية اإلنسان من الوقوع يف
املحرمات.
 -يُلخِّص بشكل صحيح معظمضوابط التسامح وحدوده.
 -يُ ِع ّد بحثًا بنجاح ت��ا ّم حولآداب اللباس والزينة.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

  -يعد تقريرا بنجاح تا ّم حولاآلثار اإليجابية للنصيحة عىل
الفرد واملجتمع مدعماً ذلك
باألدلّة.
موسع بني العدل
 -يربط بشكل ّوق ّوة املجتمع ومتاسكه مدعماً
ذلك باألدلّة.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحاآلث���ار اإليجابية للتسامح
الفكري.
ّ
 -يُ��ص� ّم��م بنجاح ت���ا ّم نرشةتثقيفية توضح آداب التّس ّوق
والتعامل مع املرافق العامة
موض ًحا أهمية االلتزام بها.
  -ينتقد بشكل ت��ا ّم وصحيحامل�مارس��ات غ�ير الالئقة يف
التسوق والتعامل مع املرافق
العامة.
�وس��ع دور
 -ي�شرح بشكل م� ّالوقف يف خدمة املجتمع.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحال��ت��داب�ير الوقائية لحامية
اإلن��س��ان م��ن ال��وق��وع يف
املحرمات.
 -يُلخِّص بشكل ت��ا ّم وصحيحضوابط التسامح وحدوده.
 -يُ ِع ّد بحثًا بنجاح ت��ا ّم حولآداب اللباس والزينة موض ًحا
أهمية االلتزام بها.
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تابع ..املجال  :3قيم الإ�سالم و�آدابه
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثاين
عرش

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

الحادي - -يرشح بشكل محدود منهج
اإلس�لام يف االستعفاف عن
عرش
املح ّرمات.
 -يُلخِّص بشكل محدود اآلثاراإليجابية للشورى عىل الفرد
واملجتمع.
 -يربهن بشكل محدود عىلرضورة االلتزام بخلق اإلنصاف
يف القول والعمل.
 -يحاول تصميم ٍعرض بالوسائط
املتعددة حول آداب الحوار،
مع وجود أخطاء متك ّررة.
 -يرشح بشكل محدود آداباستخدام وسائل التواصل
اإللكرتوين.

 -ي�شرح بشكل ج��ز ّيئ منهجاإلس�لام يف االستعفاف عن
املح ّرمات.
 -يُلخِّص بشكل ج��ز ّيئ اآلث��اراإليجابية للشورى عىل الفرد
واملجتمع.
 -ي�بره��ن بشكل ج���ز ّيئ عىلرضورة االلتزام بخلق اإلنصاف
يف القول والعمل.
 -يُ��ص� ّم��م ع��رضً ��ا بالوسائطاملتعددة حول آداب الحوار،
مع وجود أخطاء.
 -ي�شرح بشكل ج��ز ّيئ آداباستخدام وسائل التواصل
اإللكرتوين.

 -يرشح بشكل تا ّم منهج اإلسالميف االستعفاف عن املح ّرمات.
 -يُلخِّص بشكل صحيح معظماآلثار اإليجابية للشورى عىل
الفرد واملجتمع.
 -يربهن بشكل تا ّم عىل رضورةاالل��ت�زام بخلق اإلنصاف يف
القول والعمل.
 -يُص ّمم بنجاح ت��ا ّم عرضً ابالوسائط املتعددة حول
آداب الحوار.
 -ي�ش�رح بشكل ت���ا ّم آداباستخدام وسائل التواصل
اإللكرتوين.

 -يُوضّ ح بشكل محدود جوانباملسؤولية الفردية والجامعية
يف اإلسالم.
 -ي��ح��اول إع���داد بحث حولأهمية التسامح والتعايش
السلمي م��ع املخالفني يف
العقيدة مع وج��ود أخطاء
متكررة.
 -يحاول تصميم ع� ٍ�رض حول
آداب اإلس��ل�ام يف ال���رؤى
واألح�لام ،مع وج��ود أخطاء
متكررة.

 -يُوضّ ح بشكل جز ّيئ جوانباملسؤولية الفردية والجامعية
يف اإلسالم.
 -يُ�� ِع�� ُّد بحثًا ح��ول أهميةالتسامح والتعايش السلمي
مع املخالفني يف العقيدة ،مع
وجود أخطاء.
 -يُص ّمم ع��رضً ��ا ح��ول آداباإلسالم يف الرؤى واألحالم ،مع
وجود أخطاء.

 -يُوضّ ح بشكل ت��ا ّم جوانباملسؤولية الفردية والجامعية
يف اإلسالم.
 -يُ ِع ُّد بحثًا بنجاح ت��ا ّم حولأهمية التسامح والتعايش
السلمي م��ع املخالفني يف
العقيدة.
 -يُص ّمم ع��رضً ��ا ح��ول آداباإلسالم يف الرؤى واألحالم.
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( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

موسع منهج
 -ي�شرح بشكل ّاإلس�لام يف االستعفاف عن
املح ّرمات.
 -يُلخِّص بشكل ت��ا ّم وصحيحاآلثار اإليجابية للشورى عىل
الفرد واملجتمع.
�وس��ع عىل
 -يربهن بشكل م� ّرضورة االلتزام بخلق اإلنصاف
يف القول والعمل.
 -يُص ّمم بنجاح ت��ا ّم عرضً ابالوسائط املتعددة حول
آداب الحوار موض ًحا أهمية
االلتزام بها.
موسع آداب
 -ي�شرح بشكل ّاستخدام وسائل التواصل
اإلل��ك�تروين موض ًحا أهمية
االلتزام بها.
موسع جوانب
 -يُوضّ ح بشكل ّاملسؤولية الفردية والجامعية
يف اإلسالم.
 -يُ ِع ُّد بحثًا بنجاح تا ّم وبشكلموسع حول أهمية التسامح
وال��ت��ع��اي��ش ال��س��ل��م��ي مع
املخالفني يف العقيدة.
 -يُص ّمم بنجاح ت��ا ّم عرضً احول آداب اإلسالم يف الرؤى
واألح��ل�ام م��وض� ًح��ا أهمية
االلتزام بها.

املجال � :4أحكام الإ�سالم ومقا�صدها
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

روضة - - 1يدرك بعض أركان اإلسالم- - .يُح ِّدد كل أركان اإلسالم ،مع
 -يُ��ع�ّب�رّ بشكل م��ح��دود عن وجود أخطاء.مبادئ طهارته الشخصية- - .يُعبرّ بشكل جز ّيئ عن مبادئ
طهارته الشخصية ،مع وجود
أخطاء.
روضة - - 2يُعبرّ بشكل محدود عن بعض - -يُعبرّ بشكل جز ّيئ عن أركان
اإلس�لام العملية ،مع وجود
أركان اإلسالم العملية.
 -ن��اد ًرا ما يربط بني النظافة أخطاء.سطحي بني
 -يربط بشكلواإلسالم.
ّ
النظافة واإلسالم.

 -يُح ِّدد كل أركان اإلسالم منغري أخطاء.
 -يُعبرّ بلغة سليمة عن مبادئطهارته الشخصية من غري
أخطاء.
 -يُعبرّ بلغة سليمة عن أركاناإلس�ل�ام العملية م��ن غري
أخطاء.
 -يربط بشكل عميق وتا ّم بنيالنظافة واإلسالم.

األول - -يُوضّ ح بلغة مناسبة أهمية
أرك��ان اإلس�لام العملية ،مع
وجود خطأ.
 -يُط ّبق بشكل جز ّيئ الوضوء. -يُح ِّدد بعض أوقات الصلواتاملفروضة وعدد ركعاتها ،مع
وجود تردد.

 -يُوضّ ح بلغة مناسبة وبشكلج��ز ّيئ أهمية أرك��ان اإلسالم
العملية.
 -يُط ّبق بشكل كامل الوضوء،مع وجود أخطاء.
 -يُح ِّدد بشكل كامل أوقاتالصلوات املفروضة وعدد
ركعاتها ،مع وجود أخطاء.

 -يُوضّ ح بلغة سليمة وبشكلكامل أهمية أرك��ان اإلسالم
العملية.
 -يُط ّبق بشكل كامل الوضوءمن غري أخطاء.
 -يُح ِّدد بشكل كامل أوقاتالصلوات املفروضة وعدد
ركعاتها من غري أخطاء.

 -ن��اد ًرا ما يربط بني الطهارةوالعبادة.
سطحي بني أنواع
  -مُي ّيز بشكلّ
الطهارة.
 -يستخلص بشكل محدودنواقض الوضوء.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ صفةالصالة.

سطحي بني
 -يربط بشكلّ
الطهارة والعبادة.
  -مُي ّيز بشكل جز ّيئ بني أنواعالطهارة ،مع وجود أخطاء.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ نواقضالوضوء ،مع وجود أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل كامل صفةالصالة ،مع وجود أخطاء.

 -يربط بشكل عميق وتا ّم بنيالطهارة والعبادة.
  -مُي ّيز بشكل تا ّم ودقيق بنيأنواع الطهارة.
 -يستخلص بشكل صحيحن��واق��ض ال��وض��وء م��ن غري
أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل كامل صفةالصالة من غري أخطاء.

الثاين

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُح ِّدد بدقّة كل أركان اإلسالممن غري أخطاء.
 -يُعبرّ بلغة سليمة وبشكلموسع عن مبادئ طهارته
ّ
الشخصية.
 -يُعبرّ بلغة سليمة وبشكل�وس��ع ع��ن أرك���ان اإلس�لام
م� ّ
العملية.
�وس��ع بني
 -ي��رب��ط بشكل م� ّالنظافة واإلسالم موض ًحا ذلك
باألمثلة.
 -يُوضّ ح بلغة سليمة وبشكلموسع أهمية أرك��ان اإلسالم
ّ
العملية.
 -يُط ّبق بشكل كامل الوضوءمن غري أخطاء ،مع القدرة
عىل توضيحه لزمالئه.
وموسع
 -يُح ِّدد بشكل كاملّ
أوق��ات الصلوات املفروضة
وعدد ركعاتها.
�وس��ع بني
 -ي��رب��ط بشكل م� ّالطهارة والعبادة موض ًحا ذلك
باألمثلة.
موسع بني أنواع
  -مُي ّيز بشكل ّالطهارة موض ًحا ذلك باألمثلة.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحمتوس ًعا يف
نواقض الوضوء
ّ
األمثلة.
 -يُط ّبق بشكل كامل صفةالصالة من غري أخطاء ،مع
القدرة عىل توضيحها لزمالئه.
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تابع ..املجال � :4أحكام الإ�سالم ومقا�صدها
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ
الثالث

الرابع

الخامس

السادس
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الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

سطحي بني رشوط
  -مُي ّيز بشكلّ
الصالة ومبطالتها.
 -ي��ق��ارن بشكل م��ح��دود بنياألذان واإلق��ام��ة وال يُحسن
أداءهام.
 -يذكر مفهوم الصوم وفضلهسطحي ومحدود.
بشكل
ّ
 -يحاول تصميم ٍتوضيحي
عرض
ٍّ
ب��ال��وس��ائ��ط ع���ن إح���دى
العبادات ،مع وجود أخطاء.
متك ّررة.
سطحي بني
  -مُي �يّ��ز بشكلّ
والسنن
الصلوات املفروضة
ُّ
الرواتب.
 -يذكر بشكل محدود أحكامالصيام.
 -يذكر بشكل محدود أن��واعالصدقة وفضلها ،مع وجود
أخطاء.
سطحي أحكام
 -يذكر بشكلّ
صالة الجامعة.
 -يقارن بشكل محدود ومرتددبني صالة الجمعة والعيد.
 -يحاول تصميم ٍعرض مح ّف ٍز
توضيحي بالوسائط عن
ٍّ
إحدى العبادات ،مع وجود
أخطاء متك ّررة.
 -يذكر بشكل جز ّيئ أنواع أعاملالصالة.
سطحي أنواع
 -يذكر بشكلّ
السجود وأحكامها.
 -يستنتج بشكل محدود أنواعصيام التطوع م��ن أدلّتها
الرشعية.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

  -مُي ّيز بشكل تا ّم ودقيق بنيرشوط الصالة ومبطالتها.
 -يقارن بشكل تا ّم ودقيق بنياألذان واإلق��ام��ة ويؤديهام
بشكل صحيح.
 -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق مفهومالصوم وفضله من غري أخطاء.
 -يُص ّمم بنجاح ت��ا ّم عرضً اتوضيحيًا بالوسائط املتعددة
عن إحدى العبادات من غري
أخطاء.
  -مُييّز بشكل تام ودقيق بنيوالسنن
الصلوات املفروضة
ُّ
الرواتب.
 -يُ��وضّ ��ح بشكل ت��ام أحكامالصيام ومقاصده.
 -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق أنواعالصدقة وفضلها م��ن غري
أخطاء.
 -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق أحكامصالة الجامعة من غري أخطاء.
 -قارن بشكل تا ّم ودقيق بنيأحكام صالة الجمعة والعيد.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم عرضً ا محف ًزاتوضيح ًيا بالوسائط عن إحدى
العبادات من غري أخطاء.

  -مُي ّيز بشكل جز ّيئ بني رشوطالصالة ومبطالتها ،مع وجود
أخطاء.
 -يقارن بشكل جز ّيئ بني األذانواإلقامة ويؤديهام مع أخطاء.
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بشكل ج��ز ّيئ مفهومالصوم وفضله ،مع وجود
أخطاء.
 -يُ��ص � ّم��م ع��رضً ��ا توضيحيًابالوسائط املتعددة عن إحدى
العبادات ،مع وجود أخطاء.
  -مُييّز بشكل جز ّيئ بني الصلواتوالسنن الرواتب مع
املفروضة ُّ
وجود أخطاء.
 -يُوضّ ح بشكل ج��ز ّيئ أحكامالصيام ومقاصده.
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بشكل ج���ز ّيئ أن��واعالصدقة وفضلها ،مع وجود
أخطاء.
 -يُبينِّ بشكل جز ّيئ أحكام صالةالجامعة ،مع وجود أخطاء.
 -يقارن بشكل جز ّيئ بني أحكامص�لاة الجمعة والعيد ،مع
وجود أخطاء.
 -يُص ّمم عرضً ا محف ًزا توضيح ًياب��ال��وس��ائ��ط ع���ن إح���دى
العبادات ،مع وجود أخطاء.
 -يُص ّنف بشكل ج��ز ّيئ أعامل - -يُص ّنف بشكل ت��ا ّم ودقيقأعامل الصالة ،من غري أخطاء.
الصالة ،مع وجود أخطاء.
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بشكل ج���ز ّيئ أن��واع - -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق أنواعالسجود وأحكامها ومقاصدها ،السجود وأحكامها ومقاصدها،
من غري أخطاء.
مع وجود أخطاء.
 -يستنتج بشكل ج��ز ّيئ أنواع - -يستنتج بشكل صحيح أنواعصيام التطوع م��ن أدلّتها صيام التطوع م��ن أدلّتها
الرشعية ،من غري أخطاء.
الرشعية ،مع وجود أخطاء.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

موسع بني رشوط
  -مُي ّيز بشكل ّالصالة ومبطالتها موض ًحا ذلك
باألمثلة.
موسع بني األذان
 -يقارن بشكل ّواإلق��ام��ة ويؤديهام بشكل
صحيح.
موسع مفهوم
 -يُبينِّ بشكل ّالصوم وفضله من غري أخطاء.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم وبدقّة عرضً اتوضيح ًيا بالوسائط عن إحدى
العبادات من غري أخطاء.
م��وس��ع بني
  -مُي��يّ��ز بشكلّ
والسنن
الصلوات املفروضة
ُّ
الرواتب موضّ ًحا ذلك باألمثلة.
موسع أحكام
 -يُوضّ ح بشكل ّالصيام ومقاصده.
�وس��ع أن��واع
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بشكل م� ّالصدقة وفضلها م��ن غري
أخطاء.
موسع أحكام
 -يُبينِّ بشكلّ
صالة الجامعة من غري أخطاء.
�وس��ع بني
 -ي��ق��ارن بشكل م� ّأحكام صالة الجمعة والعيد.
 -يُص ّمم بنجاح تام وبدقة عرضً امحف ًزا توضيح ًيا بالوسائط
عن إحدى العبادات من غري
أخطاء.
موسع أعامل
 -يُص ّنف بشكل ّالصالة ،ويقارن بينها.
�وس��ع أن��واع
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بشكل م� ّالسجود وأحكامها ومقاصدها،
من غري أخطاء.
 -يستنتج بشكل تام وصحيحأنواع صيام التطوع من أدلّتها
الرشعية ،ويقارن بينها.

تابع ..املجال � :4أحكام الإ�سالم ومقا�صدها
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

سطحي بني
السابع - -يذكر بعض أحكام الرخص يف - -يربط بشكل
ّ
أحكام الرخص يف الطهارة
الطهارة والصالة.
 -يذكر بشكل محدود ُسنن والصالة ومقاصدها الرشعية. -ي�شرح بشكل ج���ز ّيئ ُسننالفطرة وأحكام الغُسل.
 -يذكر بشكل جز ّيئ أنواع صالة الفطرة وأحكام الغُسل. -يُبينِّ بشكل جز ّيئ أنواع صالةالتط ّوع.
ال��ت��ط � ّوع وأث��ره��ا يف حياة
املسلم.

 -يربط بشكل عميق وتا ّم بنيأحكام الرخص يف الطهارة
والصالة ومقاصدها الرشعية.
 -يرشح بشكل تا ّم ُسنن الفطرةوأحكام الغُسل.
 -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق أنواعصالة التط ّوع وأثرها يف حياة
املسلم.

 -يُط ّبق بشكل كامل الصلواتذوات األس��ب��اب يف مواقف
افرتاضية ،مع وجود أخطاء.
 -يُطبّق بشكل كامل أحكامالعمرة يف مواقف افرتاضية،
مع وجود أخطاء.
 -يستخلص ب��ش��ك��ل ج��ز ّيئاملقاصد الرشعية ألحكام
العمرة مع وجود أخطاء.
 -يُ��ب�ِّي�نِّ بشكل ج��ز ّيئ أحكاماألَيمْ ان وال ُّنذور.

 -يُط ّبق بشكل كامل الصلواتذوات األس��ب��اب يف مواقف
افرتاضية من غري أخطاء.
 -يُطبّق بشكل كامل أحكامالعمرة يف مواقف افرتاضية
من غري أخطاء.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم امل��ق��اص��د الرشعية
ألحكام العمرة.
 -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق أحكاماألَيمْ ان وال ُّنذور.

الثامن - -يُط ّبق بشكل جز ّيئ الصلوات
ذوات األس��ب��اب يف مواقف
افرتاضية.
 -يُطبّق بشكل ج��ز ّيئ أحكامالعمرة يف مواقف افرتاضية.
 -يستخلص بشكل محدوداملقاصد الرشعية ألحكام
العمرة.
 -يذكر بشكل ج��ز ّيئ أحكاماألَيمْ ان وال ُّنذور.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

موسع بني أحكام
 -يربط بشكل ّالرخص يف الطهارة والصالة
ومقاصدها الرشعية ،ويقارن
بينها.
موسع ُسنن
 -ي�شرح بشكل ّالفطرة وأحكام الغُسل.
موسع أنواع صالة
 -يُبينِّ بشكل ّالتط ّوع وأثرها يف حياة املسلم
موض ًحا ذلك باألمثلة.
 -يُط ّبق بشكل كامل الصلواتذوات األس��ب��اب يف مواقف
افرتاضية من غري أخطاء ،مع
القدرة عىل توضيحها لزمالئه.
 -يُط ّبق بشكل كامل أحكامالعمرة يف مواقف افرتاضية
من غري أخطاء ،مع القدرة
عىل توضيحها لزمالئه.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحاملقاصد الرشعية ألحكام
العمرة.
موسع أحكام
 -يُبينِّ بشكلّ
األَيمْ ���ان وال�� ُّن��ذور ،ويقارن
بينهام.
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تابع ..املجال � :4أحكام الإ�سالم ومقا�صدها
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

التاسع - -يذكر بشكل ج��زيئ أحكام
الزكاة.
 -يحاول أن يق ّدم تقري ًرا عندور الزكاة يف عالج مشاكل
الفقر يف العامل اإلسالمي ،مع
وجود أخطاء متكررة.
 -يُط ّبق بشكل ج��ز ّيئ أحكامالحج يف مواقف افرتاضية.
ّ
سطحي بني ما
  -مُييّز بشكلّ
يحل وما ال يحل من األطعمة
يف اإلسالم.
 -ي���ح���اول ت��ص��م��ي��م ع� ٍ��رض
بالوسائط املتعددة يربز فيه
جاملية اإلسالم حول املقاصد
الترشيعية إلحدى العبادات،
مع وجود أخطاء متكررة.
سطحي بني أنواع
 -مييز بشكلّ
الحكم الرشعي.

 -يُبينِّ بشكل جزيئ أحكام الزكاةومقاصدها الرشعية.
 -يُق ّدم تقري ًرا عن دور الزكاة يفعالج مشاكل الفقر يف العامل
اإلسالمي ،مع وجود أخطاء.
 -يُط ّبق بشكل كامل أحكامالحج يف مواقف افرتاضية ،مع
ّ
وجود أخطاء.
  -مُييّز بشكل جز ّيئ بني ما يحلوما ال يحل من األطعمة يف
اإلسالم ،مع وجود أخطاء.
 -يُ��ص� ّم��م ع��رضً ��ا بالوسائطاملتعددة ي�برز فيه جاملية
اإلس��ل��ام ح����ول امل��ق��اص��د
الترشيعية إلحدى العبادات،
مع وجود أخطاء.
 -مييز بشكل ج��ز ّيئ بني أنواعالحكم الرشعي ،مع وجود
أخطاء.

 -يُبينِّ بشكل تا ّم ودقيق أحكامالزكاة ومقاصدها الرشعية.
 -يُق ّدم تقري ًرا بنجاح تا ّم عندور الزكاة يف عالج مشاكل
الفقر يف العامل اإلسالمي.
 -يُط ّبق بشكل كامل أحكامالحج يف مواقف افرتاضية من
ّ
غري أخطاء.
  -مُييّز بشكل تام ودقيق بني مايحل وما ال يحل من األطعمة
يف اإلسالم.
 -يُص ّمم بنجاح ت��ام عرضً ابالوسائط املتعددة يربز فيه
جاملية اإلسالم حول املقاصد
الترشيعية إلحدى العبادات،
من غري أخطاء.
 -مييز بشكل ت��ا ّم ودقيق بنيأنواع الحكم الرشعي.

العارش - -يذكر بعض أحكام الجهاد يف
اإلسالم.
 -يرشح أحكام الزواج ومقاصدهالرشعية ب�تر ّدد ،ومع وجود
أخطاء كثرية.
 -يحلل بشكل غ�ير صحيحأس��ب��اب ظ��ه��ور امل����دارس
الفقهية.
 -يستخلص بشكل محدودأسباب االختالف الفقهي بني
املذاهب األربعة.

سطحي أحكام
 -يربط بشكلّ
الجهاد يف اإلسالم بالضوابط
واملقاصد الرشعية.
 -ي�شرح بشكل ج��زيئ أحكامالزواج ومقاصده الرشعية مع
وجود أخطاء.
 -يحلل بشكل ج��ز ّيئ أسبابظهور املدارس الفقهية.
 -يستخلص بشكل جز ّيئ أسباباالختالف الفقهي بني املذاهب
األربعة ،مع وجود أخطاء.

 -يربط بشكل عميق وت��ا ّمبني أحكام الجهاد يف اإلسالم
والضوابط واملقاصد الرشعية.
 -ي�شرح بشكل ت���ا ّم أحكامالزواج ومقاصده الرشعية.
 -يحلل بشكل صحيح معظمأس��ب��اب ظ��ه��ور امل����دارس
الفقهية.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم أس��ب��اب االخ��ت�لاف
الفقهي بني املذاهب األربعة.

78

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

موسع أحكام
 -يُبينِّ بشكلّ
الزكاة ومقاصدها الرشعية
موض ًحا ذلك باألمثلة.
 -يُق ّدم تقري ًرا بنجاح تا ّم عندور الزكاة يف عالج مشاكل
الفقر يف ال��ع��امل اإلس�لام��ي
مدعماً ذلك باألدلة.
 -يُطبّق بشكل كامل أحكامالحج يف مواقف افرتاضية من
ّ
غري أخطاء ،مع القدرة عىل
توضيحها لزمالئه.
  -مُي ّيز بشكل موسع بني ما يحلوما ال يحل من األطعمة يف
اإلس�لام موض ًحا ذلك بأمثلة
معارصة.
 -يُص ّمم بنجاح تا ّم وبدقّة عرضً ابالوسائط املتعددة يربز فيه
جاملية اإلسالم حول املقاصد
الترشيعية إلحدى العبادات،
من غري أخطاء.
موسع بني أنواع
 -مييز بشكل ّالحكم الرشعي.
 -يربط بشكل موسع بني أحكامالجهاد يف اإلسالم والضوابط
واملقاصد الرشعية موض ًحا
ذلك ببعض األمثلة املعارصة.
موسع وبدقّة
 -يرشح بشكل ّأح��ك��ام ال���زواج ومقاصده
الرشعية.
 -يحلل بشكل ت��ا ّم وصحيحأس��ب��اب ظ��ه��ور امل����دارس
الفقهية.
 -يستخلص بشكل تا ّم وصحيحأسباب االختالف الفقهي بني
املذاهب األربعة.

تابع ..املجال � :4أحكام الإ�سالم ومقا�صدها
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثاين
عرش

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

الحادي - -يُ��ق� ّي��م بشكل غ�ير صحيح
العقود املالية املعارصة وفق
عرش
ضوابط وأحكام اإلسالم.
 -يستخلص بشكل محدودمنهج اإلسالم يف بناء األرسة،
مع أخطاء كثرية.
  -مُي ّيز بشكل سطحي بني أنواعاملحرمات من النساء.
 -يُبينِّ بشكل محدود القواعدالفقهية الكربى ومكانتها يف
الترشيع.
 -ي��ق��ارن بشكل م��ح��دود بنيمصادر الرشيعة اإلسالمية ،مع
وجود أخطاء.

 -يُق ّيم بشكل ج��زيئ العقوداملالية املعارصة وفق ضوابط
وأحكام اإلسالم.
 -يستخلص بشكل جزيئ منهجاإلس�ل�ام يف بناء األرسة مع
وجود أخطاء.
  -مُي ّيز بشكل جزيئ بني أنواعاملحرمات من النساء.
 -يُبينِّ القواعد الفقهية الكربىومكانتها يف الترشيع ،مع
وجود األخطاء.
 -يقارن بشكل جز ّيئ بني مصادرالرشيعة اإلسالمية.

 -يُق ّيم بشكل ت��ا ّم ودقيقالعقود املالية املعارصة وفق
ضوابط وأحكام اإلسالم.
 -يستخلص بشكل صحيحمعظم منهج اإلسالم يف بناء
األرسة.
  -مُي ّيز بشكل تا ّم ودقيق بنيأنواع املحرمات من النساء.
 -يُبينِّ بشكل تا ّم وبدقة القواعدالفقهية الكربى ومكانتها يف
الترشيع.
 -يقارن بشكل تا ّم ودقيق بنيمصادر الرشيعة اإلسالمية.

 -ن���ادرا ّ ما يربط بني أحكامالفراق بني الزوجني ومقاصدها
الرشعية.
 -يربهن بشكل غري صحيح عىلتحريم بعض البيوع وأثرها يف
املجتمع.
 -يحلل بشكل غ�ير صحيحاألسس واملبادئ التي يقوم
عليها النظام االقتصادي يف
اإلسالم.
 -ناد ًرا ما يربط بني الرضوراتالخمس وفقه األول��وي��ات
واملوازنات.
سطحي بني االتباع
  -مُي ّيز بشكلّ
والتقليد.

 -ي��رب��ط بشكل سطحي بنيأحكام الفراق بني الزوجني
ومقاصدها الرشعية.
 -ي�بره��ن بشكل ج���زيئ عىلتحريم بعض البيوع وأثرها يف
املجتمع.
 -يحلل بشكل ج��زيئ األسسوامل��ب��ادئ التي يقوم عليها
النظام االقتصادي يف اإلسالم.
سطحي بني
 -يربط بشكلّ
ال��ض�رورات الخمس وفقه
األولويات واملوازنات.
  -مُييّز بشكل جز ّيئ بني االتباعوالتقليد ،مع وجود أخطاء.

 -يربط بشكل عميق وتا ّم بنيأحكام الفراق بني الزوجني
ومقاصدها الرشعية.
 -يربهن بشكل ت��ا ّم وصحيحع�لى تحريم بعض البيوع
وأثرها يف املجتمع.
 -يحلل بشكل صحيح معظماألسس واملبادئ التي يقوم
عليها النظام االقتصادي يف
اإلسالم.
 -يربط بشكل عميق وتام بنيال��ض�رورات الخمس وفقه
األولويات واملوازنات.
  -مُي ّيز بشكل تام ودقيق بنياالتباع والتقليد.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُق ّيم بشكل ت��ا ّم ودقيقالعقود املالية املعارصة وفق
ضوابط وأحكام اإلسالم.مدعماً
ذلك باألدلة.
 -يستخلص بشكل تام وصحيحمنهج اإلسالم يف بناء األرسة.
موسع بني أنواع
  -مُي ّيز بشكل ّاملحرمات من النساء.
موسع القواعد
 -يُبينِّ بشكل ّالفقهية الكربى ومكانتها
يف الترشيع .موض ًحا ذلك
باألمثلة.
 -ي��ق��ارن بشكل م��وس��ع بنيمصادر الرشيعة اإلسالمية
موضحا ذلك باألمثلة..
�وس��ع بني
 -ي��رب��ط بشكل م� ّأحكام الفراق بني الزوجني
ومقاصدها الرشعية.
موسع وبدقة
 -يربهن بشكل ّع�لى تحريم بعض البيوع
وأثرها يف املجتمع.
 -يحلل بشكل ت��ا ّم وصحيحاألسس واملبادئ التي يقوم
عليها النظام االقتصادي يف
اإلسالم.
 -ي��رب��ط بشكل م��وس��ع بنيال��ض�رورات الخمس وفقه
األولويات واملوازنات موض ًحا
ذلك باألمثلة.
  -مُي ّيز بشكل موسع بني االتباعوالتقليد.
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املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

روضة - - 1يذكر بعض البيانات األساسية - -يذكر بعض البيانات األساسية - -يعيد رسد بعض م��ن قصة
بي dبلغة مناسبة،
بي dأو ّ
بي dوبعض املواقف مولد ال َّن ّ
أي من عن ال َّن ّ
ع��ن ال َّن ّ
أح���داث قصة م��ول��ده ،مع من قصة مولده مع وجود ويذكر بنجاح بعض البيانات
األساسية عنه.
بعض األخطاء.
وجود خلط وأخطاء كثرية.
روضة - - 2يذكر البيانات األساسية عن - -يذكر بعض البيانات األساسية - -يعيد س��رد بعض من قصة
بي dبلغة مناسبة،
بي dوبعض املواقف مولد ال َّن ّ
بي dوبعضً ا من أحداث عن ال َّن ّ
ال َّن ّ
قصة مولده ،مع وجود خلط من قصة مولده مع وجود ويذكر بنجاح بعض البيانات
األساسية عنه ،وبعض صفاته.
أخطاء.
وأخطاء كثرية.
األول - -يذكر بعضً ا من معامل حياة
بي dمن مولده وحتى
ال َّن ّ
كفالة ج��ده ل��ه ،مع وجود
أخطاء كثرية.
 -اليستطيع التحدث بنجاح عنمواقف تظهر رحمه أيب هريرة
 kوعطفه عىل الحيوان.
 -اليستطيع التحدث بنجاح عندور أسامء  mيف الهجرة.
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 -يذكر بعضا من معامل حياةبي dمن مولده وحتى
ال َّن ّ
كفالة ج��ده ل��ه ،مع وجود
بعض األخطاء والخلط بينها.
 -يتحدث عن مواقف تظهررحمته وعطفه عىل الحيوان،
مع وجود أخطاء كثرية.
 -يتحدث عن دور أسامء mيف الهجرة ،مع وجود أخطاء.

 -ي��ذك��رأه��م م��ع��امل ح��ي��اةبي dمن مولده وحتى
ال َّن ّ
كفالة جده له بنجاح موض ًحا
بعض صفاته ،ومع ًربا عن حبه
تأسيه به يف طاعته
له وكيفيه ّ
لوالديه.
 -يتحدث بنجاح عن مواقفتظهر رحمته وعطفه عىل
الحيوان.
 -يتحدث بنجاح عن دور أسامء mيف الهجرة.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يعيد رسد بعض م��ن قصةبي dبلغة سليمة،
مولد ال َّن ّ
ويذكر البيانات األساسية عنه
بدقّة ،ويتمكن من التعبري عن
ح ّبه له بأسلوبه الخاص.
 -يعيد س��رد بعضً ا من قصةبي dبلغة سليمة،
مولد ال َّن ّ
ويذكر البيانات األساسية عنه
بدقّة ،ويتمكن من التعبريعن
ح ّبه له بأسلوبه الخاص.
 -يستخدم لغة صحيحة ومعربةل��ي��ذك��ر أه���م م��ع��امل حياة
بي dمن مولده وحتى
ال َّن ّ
كفالة جده له بدقّة موض ًحا
بعض صفاته ،ومع ًربا عن حبه
تأسيه به يف طاعته
له ،وكيفية ّ
لوالديه بذكر مواقف حقيقية
من حياته.
 -يتحدث بطالقة عن مواقفواقعية تظهر رحمته وعطفه
عىل الحيوان.
 -يستطيع التحدث عن دورأسامء  mيف الهجرة بدقّة.

تابع ..املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ
الثاين

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستطيع ذك��ر بعض معاملحياة dبعد كفالة عمه له
واشتغاله بالرعي والتجارة،
م��ع وج���ود أخ��ط��اء كثرية،
واليستطيع التعبري عن كيفية
تأسيه بالنبيd
ّ
 -اليستطيع ال��ت��ح��دث عنمواقف تظهر رحمته وعطفه
عىل الفقراء.
 -اليستطيع التحدث بنجاحعن صفات عيل بن أيب طالب
وفاطمة الزهراء.n

 -يستطيع ذكر بعض معامل حياةبي dبعد كفالة ع ّمه له
ال َّن ّ
واشتغاله بالرعي والتجارة،
م��ع وج��ود بعض األخ��ط��اء،
واليستطيع التعبري بنجاح عن
تأسيه بالنبي.d
كيفية ّ
 -ال يستطيع ال��ت��ح��دث عنمواقف تظهر رحمته وعطفه
عىل الفقراء بنجاح.
 -يستطيع التحدث عن بعضصفات عيل بن أيب طالب
وفاطمة الزهراء ،nمع
بعض األخطاء.

 -يستخدم لغة مناسبة ليذكربيd
أهم معامل حياة ال َّن ّ
بعد كفالة ع ّمه له وعمله
بالرعي وال��ت��ج��ارة بنجاح،
موض ًحا بعض صفاته ،ومع ًربا
تأسيه به
عن ح ّبه له وكيفيه ّ
يف تعامله مع أهله وأقربائه.
 -يتحدث عن مواقف تظهررحمته وعطفه عىل الفقراء
بنجاح.
 -يتحدث بنجاح عن صفاتعيل بن أيب طالب وفاطمة
الزهراء nبنجاح.

الثالث - -يتحدث ع��ن ب��داي��ة نُ��ب� َّوة
بي dون���زول الوحي،
ال َّن ّ
م��ع وج���ود أخ��ط��اء كثرية،
واليستطيع التعبري بنجاح
بي dيف
عن كيفية ّ
تأسيه ال َّن ّ
تعامله مع جريانه.
 -ال يستطيع التحدث بنجاح عنأثر أيب بكر الصديق وخديجة
بيd
 nفي مساندة ال َّن ّ
واإلميان به وتصديقه.
 -اليستطيع أن يكتب قامئةتتضمن بعض األع�مال التي
تُعبرّ عن خدمة اإلسالم بنجاح.

 -يستطيع التحدث عن بدايةبي dونزول الوحي،
نُب َّوة ال َّن ّ
مع وجود بعض األخطاء ،وال
يستطيع التعبري بنجاح عن
تأسيه بالنبي dيف
كيفية ّ
تعامله مع جريانه.
 -يتحدث بنجاح عن أثر أيب بكرالصديق وخديجة nيف
بي dواإلميان به
مساندة ال َّن ّ
وتصديقه ،مع وجود أخطاء.
 -يكتب قامئة تتضمن من 13من األع�مال التي تعرب عن
خدمة اإلس�ل�ام ،م��ع وج��ود
بعض األخطاء.

 -يستطيع التحدث عن بدايةبي dونزول الوحي
نُب َّوة ال َّن ّ
تأسيه
بنجاح ،ويعربعن كيفية ّ
بالنبي dيف تعامله مع
جيرانه بذكر بعض املواقف.
 -يتحدث بنجاح عن أثر أيببكر الصديق وخديجةn
بي dواإلميان
يف مساندة ال َّن ّ
به وتصديقه.
 -يكتب قامئة تتضمن أكرث من 5من األعامل التي تعرب عن
خدمة اإلسالم.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستخدم لغة صحيحة ومعربةل��ي��ذك��ر أه���م م��ع��امل حياة
بي dبعد كفالة ع ّمه له
ال َّن ّ
وعمله بالرعي والتجارة بدقّة
موض ًحا بعض صفاته ،ومع ًربا
تأسيه به
عن ح ّبه له وكيفيه ّ
يف تعامله مع أهله وأقربائه
بذكر مواقف حقيقية من
حياته.
 -يتحدث بدقة عن مواقفواقعية تظهر رحمته وعطفه
عىل الفقراء.
 -يتحدث بدقة عن صفات عيلبن أيب طالب وفاطمة الزهراء
.n
 -يستطيع التحدث عن بدايةبي dونزول الوحي
نُب َّوة ال َّن ّ
بدقة ،ويستطيع التعبري عن
تأسيه بالنبي dيف
كيفية ّ
تعامله م��ع ج�يران��ه برسد
مواقف حقيقية من حياته.
 -يتحدث بدقة عن أثر أيب بكرالصديق وخديجة nيف
بي dواإلميان به
مساندة ال َّن ّ
وتصديقه.
 -يكتب قامئة تتضمن أكرث من 8من األعامل التي تعرب عن
خدمة اإلسالم.
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تابع ..املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

d

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الرابع - -ال يستطيع التدليل بنجاح
بي dوعىل
ع�لى ص�بر ال َّن ّ
قومه وإرادته الخري لهم ،وال
يستطيع التعبري كتابيًا عن
تأسيه بال َّنبي dيف ثقته بالله
ّ
وقت الشِّ َّد ِة ،ويف تعامله مع
أصحابه.
 -اليستطيع أن يدلل عىل حياءعثامن lوإنفاقه املال
يف سبيل الله ،ويُح ِّدد سبب
تسمية زينب بنت خزمية
 mبأ ّم املساكني.
 -اليستطيع أن ي��دل��ل عىلاتصافه بالحياء وبرحمة
املساكني اقتدا ًء بعثامن وأ ّم
املساكنيn
الخامس - -ال يستطيع التدليل عىل
بي dيف الدعوة
حكمة ال َّن ّ
إىل الله ،وأنه مؤيَّد ومحاط
بالرعاية واالهتامم من الله
بنجاح ،وال يستطيع التعبري
تأسيه بال َّنبي
كتابيًا عن كيفية ّ
 dيف الحكمة يف الدعوة ،وال
يستطيع أن يُ ِع ّد قامئة بصفتني
بي.d
أو أكرث من صفات ال َّن ّ
 -ال يستطيع أن يدلل بنجاحع�لى ع��دل وزه��د عمر بن
الخطاب وتفقده لرعيته
وخ��وف��ه م��ن ال��ل��ه وحكمة
فاطمة بنت عبد امللك.B
 -ال يستطيع أن يكتب بنجاحقامئة بأعامل متكنه من خدمة
اإلسالم واملسلمني.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستطيع التدليل عىل صرببي dعىل قومه وإرادته
ال َّن ّ
الخري لهم بنجاح ،ويستطيع
تأسيه
التعبري كتابيًا ع��ن ّ
بالنبي dيف ثقته بالله
وقت الشِّ َّد ِة ،ويف تعامله مع
أصحابه بنجاح.
 -يدلل بنجاح عىل حياء عثامن lوإنفاقه املال يف سبيل
الله ،ويُح ِّدد سبب تسمية
زينب بنت خزمية mبأ ّم
املساكني.
 -يدلل بنجاح ع�لى اتصافهبالحياء وبرحمة املساكني
اقتدا ًء بعثامن وأ ّم املساكني
.n

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستطيع التدليل عىل صرببي dعىل قومه وإرادته
ال َّن ّ
الخري لهم بدقة ،ويستطيع
تأسيه
التعبري كتابيًا ع��ن ّ
بالنبي dيف ثقته بالله وقت
الشِّ َّد ِة ،ويف تعامله مع أصحابه
بأسلوب واضح ومميز.
 -يدلل بدقة عىل حياء عثامن lوإنفاقه املال يف سبيل
الله ،ويُح ِّدد سبب تسمية
زينب بنت خزمية mبأ ّم
املساكني بدقة.
 -يدلل بذكر مواقف حقيقيةعىل اتصافه بالحياء وبرحمة
املساكني اقتدا ًء بعثامن وأ ّم
املساكني.n

 -يستطيع التدليل عىل صرببي dعىل قومه وإرادته
ال َّن ّ
الخري لهم ،مع وجود بعض
األخطاء ،واليستطيع التعبري
تأسيه بالنبي dيف
كتاب ًيا عن ّ
ثقته بالله وقت الشِّ َّد ِة ،ويف
تعامله مع أصحابه.
 -ي��دل��ل ع�لى ح��ي��اء عثامن lوإنفاقه املال يف سبيل
الله ،ويُح ِّدد سبب تسمية
زينب بنت خزمية mبأ ّم
املساكني ،مع وج��ود أخطاء
كثرية.
 -يدلل عىل اتصافه بالحياءوبرحمة املساكني اق��ت��دا ًء
بعثامن وأ ّم املساكني،nمع
وجود بعض األخطاء.
 -يستطيع التدليل عىل حكمة - -يستطيع التدليل عىل حكمة - -يستطيع التدليل عىل حكمةبي dيف الدعوة إىل الله،
بي dيف الدعوة إىل الله ،ال َّن ّ
بي dيف الدعوة إىل الله ،ال َّن ّ
ال َّن ّ
وأنه مؤيَّد ومحاط بالرعاية وأنه مؤيَّد ومحاط بالرعاية وأنه مؤيَّد ومحاط بالرعاية
واالهتامم من الله ،مع وجود واالهتامم من الله بنجاح ،وااله��ت�مام من الله بدقّة،
تأسيه
تأسيه ويعرب كتابيًا عن كيفية ّ
أخطاء كثرية ،وال يستطيع ويعبر كتابيًا عن كيفية ّ
تأسيه بال َّنبي dيف الحكمة يف بال َّنبي dيف الحكمة يف
التعبري كتابيًا عن كيفية ّ
بال َّنبي dيف الحكمة يف الدعوة ،ويتمكن من إعداد الدعوة بذكر مواقف واقعية،
بي .dويتمكن م��ن إع���داد قامئة
الدعوة ،ويتمكن من إعداد قامئة بأبرز صفات ال َّن ّ
بي- - dيدلل عىل عدل وزه��د عمر بأكرب قدر ممكن من صفات
قامئة بأبرز صفات ال َّن ّ
بي.d
بنجاح.
بن الخطاب وتفقده لرعيته ال َّن ّ
 -يدلل عىل عدل وزه��د عمر وخ��وف��ه م��ن ال��ل��ه وحكمة - -يدلل بدقة عىل عدل وزهدبن الخطاب وتفقده لرعيته فاطمة بنت عبد امللك .Bعمر بن الخطاب وتفقده
وخ��وف��ه م��ن ال��ل��ه وحكمة - -يكتب بنجاح قامئة بأعامل لرعيته وخ��وف��ه م��ن الله
فاطمة بنت عبد امللك ،Bمتكنه م��ن خ��دم��ة اإلس�لام وحكمة فاطمة بنت عبد
امللك.B
واملسلمني.
مع وجود أخطاء كثرية.
 -يكتب قامئة بأعامل مميزة -يكتب قامئة بأعامل متكنه منمتكنه م��ن خ��دم��ة اإلس�لام
خدمة اإلسالم واملسلمني مع
واملسلمني.
وجود أخطاء كثرية.

تابع ..املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

السادس - -اليستطيع استخالص أهم
بيd
األعامل التي قام بها ال َّن ّ
يف املدينة بنجاح ،واليستطيع
استخالص مواقف التسامح
والرحمة واإلنسانية من غزويت
بدر ٍ وأُ ُح� ٍ�د ،أو التدليل عىل
بي dيف التعامل
هدى ال َّن ّ
مع األرسى.
 -اليستطيع أن يذكر بنجاحأهم معامل سرية اإلمام مالك
وجهاده يف طلب العلم.
 -اليستطيع أن يدلل بنجاحعىل أن عائشة mكانت
أول عاملة يف اإلسالم.
 -ال يستطيع أن يدلل عىلاهتاممه بطلب العلم اقتداء
باإلمام مالك وعائشة.m
السابع - -يستطيع رسد غزوة األحزاب
وصلح الحديبية ،مع وجود
خلط وأخطاء كثرية.
 -ال ميكنه استخالص مواقفبي dعىل حقن
حرص ال َّن ّ
الدماء وتعزيز السالم من
خالل غزوة األح �زاب وصلح
الحديبية.
 -يستطيع رسد جوانب من حياةالصحابية رفيدة األسلمية
 mواإلمام أيب حنيفة ،مع
وجود خلط وأخطاء كثرية.
 -ال يستطيع استخالص الدروسوالعرب املستفادة من سرية
الصحابية رفيدة األسلمية
 mواإلمام أيب حنيفة.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يستطيع اس��ت��خ�لاص أهمبيd
األعامل التي قام بها ال َّن ّ
يف املدينة بنجاح ،ويستطيع
استخالص مواقف التسامح
والرحمة واإلنسانية من غزويت
بدر ٍ وأُ ُح ٍد ،مع وجود أخطاء
ويستطيع التدليل عىل هدى
بي dيف التعامل مع
ال َّن ّ
األرسى بشكل جزيئ.
 -يذكر أهم معامل سرية اإلماممالك وجهاده يف طلب العلم
مع بعض األخطاء
 -يدلل بنجاح عىل أن عائشة mكانت أول عاملة يف
اإلسالم.
 -يدلل عىل اهتاممه بطلبالعلم اقتداء باإلمام مالك
وعائشة.m
 -يستطيع وصف غزوة األحزابوصلح الحديبية ،مع وجود
أخطاء بسيطة.
 -يجد صعوبة يف استخالصبي dعىل
مواقف حرص ال َّن ّ
حقن الدماء وتعزيز السالم
م��ن خ�لال غ���زوة األح���زاب
وصلح الحديبية.
 -يستطيع رسد جوانب من حياةالصحابية رفيدة األسلمية
 mواإلمام أيب حنيفة.
 -يجد صعوبة يف استخالصال���دروس والعرب املستفادة
من س�يرة الصحابية رفيدة
األسلمية mواإلم���ام أيب
حنيفة.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستطيع اس��ت��خ�لاص أهمبيd
األعامل التي قام بها ال َّن ّ
يف املدينة بنجاح ،ويستطيع
استخالص مواقف التسامح
والرحمة واإلنسانية من غزويت
بدر ٍ وأُ ُح ٍد مد�لَالً عىل هدى
بي dيف التعامل مع
ال َّن ّ
األرسى.
 -يذكر بنجاح أهم معامل سريةاإلمام مالك وجهاده يف طلب
العلم.
 -يدلل بنجاح عىل أن عائشة mكانت أول عاملة يف
اإلسالم.
 -يدلل بنجاح عىل اهتاممهبطلب العلم اقتداء باإلمام
مالك وعائشة.m
 -يستطيع وصف غزوة األحزابوصلح الحديبية بدقّة.
 -يستطيع استخالص مواقفبي dعىل حقن
حرص ال َّن ّ
الدماء وتعزيز السالم من
خالل غزوة األح �زاب وصلح
الحديبية.
 -يستطيع ال��ت��ح��دث بلغةمناسبة عن جوانب من حياة
الصحابية رفيدة األسلمية
 mواإلمام أيب حنيفة.
 -يستطيع استخالص بعضال���دروس والعرب املستفادة
من س�يرة الصحابية رفيدة
األسلمية mواإلم���ام أيب
حنيفة.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستطيع اس��ت��خ�لاص أهمبيd
األعامل التي قام بها ال َّن ّ
يف املدينة بنجاح ،ويستطيع
استخالص مواقف التسامح
وال��رح��م��ة واإلن��س��ان��ي��ة من
غزويت بدر ٍ وأُ ُح ٍد ،ويستطيع
بيd
التدليل عىل هدى ال َّن ّ
يف التعامل مع األرسى بدقة.
 -يذكر بدقة أهم معامل سريةاإلمام مالك وجهاده يف طلب
العلم.
 -يدلل بدقة عىل أن عائشة mكانت أول عاملة يف
اإلسالم.
 -يدلل عىل اهتاممه بطلبالعلم اقتداء باإلمام مالك
وعائشة mبذكر مواقف
حقيقية من حياته.
 -يستطيع تلخيص غ��زوةاألح���زاب وصلح الحديبية
بدقّة.
 -يستخلص بدقّة مواقف حقنالدماء وتعزيز السالم غزوة
األحزاب وصلح الحديبية.
 -يستطيع تلخيص جوانبمن حياة الصحابية رفيدة
األسلمية mواإلم���ام أيب
حنيفة بدقة.
 -يستخلص ب��دق��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من سرية
الصحابية رفيدة األسلمية
 mواإلمام أيب حنيفة.

83

تابع ..املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثامن - -يستطيع رسد مواقف العفو
والتسامح من خالل فتح مكة
وغزوة ُحنني ،مع وجود خلط
وأخطاء كثرية.
 -ال ميكنه استخالص الدروسوالعرب املستفادة من فتح
مكة وغزوة ُحنني ومن سرية
بي dاألب املربيّ والج ّد
ال َّن ّ
الرحيم.
 -يستطيع رسد ج��وان��ب منسرية السيدة الشِّ فاء بنت عبد
الله mواإلم��ام الشافعي،
مع وجود خلط وأخطاء كثرية.
 -ال يستطيع استخالص الدروسوالعرب املستفادة من سرية
السيدة الشِّ فاء بنت عبد
الله العدوية mواإلم��ام
الشافعي.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يستطيع وصف مواقف العفووالتسامح من خالل فتح مكة
وغزوة ُحنني ،مع وجود أخطاء
بسيطة.
 -يجد صعوبة يف استخالصالدروس والعرب املستفادة من
فتح مكة وغزوة ُحنني ومن
بي dاألب املربيّ
سرية ال َّن ّ
والج ّد الرحيم.
 -ال يستطيع التحدث بنجاحع��ن ب��ع��ض ج��وان��ب س�يرة
السيدة الشِّ فاء بنت عبد الله
 mواإلمام الشافعي.
 -يجد صعوبة يف استخالصالدروس والعرب املستفادة من
سرية السيدة الشِّ فاء بنت عبد
الله العدوية mواإلم��ام
الشافعي.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يستطيع وصف مواقف العفووالتسامح من خالل فتح مكة
وغزوة ُحنني بدقّة.
 -يستطيع استخالص بعضالدروس والعرب املستفادة من
فتح مكة وغزوة ُحنني ومن
بي dاألب املربيّ
سرية ال َّن ّ
والج ّد الرحيم.
 -يستطيع التحدث بنجاح عنج��وان��ب م��ن س�يرة السيدة
الشِّ فاء بنت عبد اللهm
واإلمام الشافعي.
 -يستطيع استخالص بعضالدروس والعرب املستفادة من
سرية السيدة الشِّ فاء بنت عبد
الله العدوية mواإلم��ام
الشافعي.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستطيع تلخيص مواقفالعفو والتسامح من خالل
فتح مكة وغزوة ُحنني بدقّة.
 -يستخلص ب��دقّ��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من فتح
مكة وغزوة ُحنني ومن سرية
بي dاألب املربيّ والج ّد
ال َّن ّ
الرحيم.
 -يستطيع التحدث بدقة عنج��وان��ب م��ن س�يرة السيدة
الشِّ فاء بنت عبد اللهm
واإلمام الشافعي.
 -يستخلص ب��دق��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من سرية
السيدة الشِّ فاء بنت عبد
الله العدوية mواإلم��ام
الشافعي.

تابع ..املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

التاسع - -يستطيع رسد حادثة وفاة
بي dو َح َّجة ال َوداع ،.مع
ال َّن ّ
وجود خلط وأخطاء كثرية.
 -ال ميكنه استخالص الدروسوالعرب املستفادة من حادثة
بي dو َح َّجة ال َوداع.
وفاة ال َّن ّ
 -يستطيع بشكل محدود رشحوصايا ال َّرسول dيف حجة
الوداع.
 -يستطيع رسد أبرز املواقف منسرية اإلمام مسلم بن الحجاج
واإلمام أحمد بن حنبل،C
مع وجود خلط وأخطاء كثرية.
 -ال يستطيع استخالص الدروسوالعرب املستفادة من سرية
اإلم���ام مسلم ب��ن الحجاج
واإلمام أحمد بن حنبل.C
العارش - -يستطيع ذكر مقومات حياة
ال َّرسول dال��زوج��ي��ة ،مع
وجود خلط.
 -ال يستطيع أن يربهن عىلبطالن بعض الشّ بهات التي
أث�ي�رت ح���ول ال َّرسولd
وسريته.
 -يستطيع رسد سرية السيدةسكينة بنت الحسنيn
والشيخ أحمد بن عبد العزيز
امل��ب��ارك .م��ع وج���ود خلط
وأخطاء كثرية.
 -ال يستطيع استخالص الدروسوالعرب املستفادة من سرية
السيدة سكينة بنت الحسني
 nوالشيخ أحمد بن عبد
العزيز املبارك.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يستطيع التحدث عن حادثةبي dو َح َّجة ال َوداع،.
وفاة ال َّن ّ
م��ع وج���ود خلط وأخ��ط��اء
بسيطة.
 -يجد صعوبة يف استخالصالدروس والعرب املستفادة من
بي dو َح َّجة
حادثة وفاة ال َّن ّ
ال َوداع.
 -يصف بشكل ج��زيئ وصاياال َّرسول dيف حجة الوداع.
 -ال يستطيع التحدث بنجاحعن أب��رز املواقف من سرية
اإلم���ام مسلم ب��ن الحجاج
واإلمام أحمد بن حنبل.C
 -يجد صعوبة يف استخالصالدروس والعرب املستفادة من
سرية اإلمام مسلم بن الحجاج
واإلمام أحمد بن حنبل.C
 -يستطيع استنتاج مقوماتحياة ال َّرسول dالزوجية ،مع
وجود أخطاء بسيطة.
 -يستطيع أن يربهن عىل بطالنشُ بهة من الشّ بهات التي أثريت
حول ال َّرسول dوسريته.
 -يستطيع رسد سرية السيدةسكينة بنت الحسنيn
والشيخ أحمد بن عبد العزيز
املبارك.
 -يجد صعوبة يف استخالصال���دروس والعرب املستفادة
من سرية السيدة سكينة بنت
الحسني nوالشيخ أحمد
بن عبد العزيز املبارك.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستطيع ال��ت��ح��دث بلغةبيd
مناسبة عن وفاة ال َّن ّ
و َح َّجة ال َوداع.
 -يستطيع استخالص بعضالدروس والعرب املستفادة من
بي dو َح َّجة
حادثة وفاة ال َّن ّ
ال َوداع.
 -يصف بشكل كامل وصاياال َّرسول dيف حجة الوداع.
 -يستطيع التحدث بنجاح عنأبرز املواقف من سرية اإلمام
مسلم بن الحجاج واإلم��ام
أحمد بن حنبل.C
 -يستطيع استخالص بعضالدروس والعرب املستفادة من
سرية اإلمام مسلم بن الحجاج
واإلمام أحمد بن حنبل.C

 -يستطيع ال��ت��ح��دث بلغةبيd
مناسبة عن وفاة ال َّن ّ
و َح َّجة ال َوداع.
 -يستخلص ب��دق��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من حادثة
بي dو َح َّجة ال َوداع.
وفاة ال َّن ّ
 -يرشح بدقة وصايا ال َّرسولdيف حجة الوداع.
 -يستطيع التحدث بدقة عنأبرز املواقف من سرية اإلمام
مسلم بن الحجاج واإلم��ام
أحمد بن حنبل.C
 -ويستخلص بدقة ال��دروسوالعرب املستفادة من سرية
اإلم���ام مسلم ب��ن الحجاج
واإلمام أحمد بن حنبل.C

 -يستطيع استنتاج مقوماتحياة ال َّرسول dالزوجية
بنجاح.
 -يستطيع أن يربهن عىل بطالنبعض الشّ بهات التي أثريت
حول ال َّرسول dوسريته ،مع
وجود بعض األخطاء.
 -يستطيع التحدث بلغة مناسبةعن سرية السيدة سكينة بنت
الحسني nوالشيخ أحمد
بن عبد العزيز املبارك.
 -يستطيع استخالص بعضال���دروس والعرب املستفادة
من سرية السيدة سكينة بنت
الحسني nوالشيخ أحمد
بن عبد العزيز املبارك.

 -يستطيع استنتاج مقوماتحياة ال َّرسول dالزوجية
بدقة.
 -يستطيع أن يربهن بدقةعىل بطالن بعض الشّ بهات
التي أُثريت حول ال َّرسولd
وسريته.
 -ي�شرح بدقة س�يرة السيدةسكينة بنت الحسنيn
والشيخ أحمد بن عبد العزيز
املبارك.
 -يستخلص ب��دق��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من سرية
السيدة سكينة بنت الحسني
 nوالشيخ أحمد بن عبد
العزيز املبارك.
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تابع ..املجال  :5ال�سرية وال�شخ�صيات
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثاين
عرش

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

الحادي - -يستطيع ذكر سامت ومميزات
منهج ال َّرسول dفي بناء
عرش
الفرد والجامعة ،مع وجود
أخطاء متكررة.
 -ال يستطيع أن يستخدم منهجبي ،dوأساليبه يف الدعوة
ال َّن ّ
إىل الله تعاىل.
 -يستطيع رسد ج��وان��ب منسرية أم سلمة mواإلمام
البخاري ،qم��ع وج��ود
خلط وأخطاء كثرية.
 -ال يستطيع استخالص الدروسوالعرب املستفادة من سرية أم
سلمة mواإلمام البخاري
.q

 -يستطيع االس���ت���دالل عىلس�م�ات وم��م��ي��زات منهج
ال َّرسول dيف بناء الفرد
والجامعة ،مع وجود أخطاء
بسيطة.
 -ي��ح��اول اس��ت��خ��دام منهجبي ،dوبعض أساليبه يف
ال َّن ّ
الدعوة إىل الله تعاىل.
 -ال يستطيع التحدث بنجاحع��ن س�ي�رة أم سلمةm
واإلمام البخاري.q
 -يجد صعوبة يف استخالصالدروس والعرب املستفادة من
سرية أم سلمة mواإلمام
البخاري.q

 -يستطيع االستدالل عىل سامتومميزات منهج ال َّرسول dيف
بناء الفرد والجامعة بنجاح.
 -يستطيع اس��ت��خ��دام منهجبي ،dوأساليبه يف الدعوة
ال َّن ّ
إىل ال��ل��ه ت��ع��اىل بالحكمة
واملوعظة الحسنة والحوار
اإليجايب.
 -يستطيع التحدث بنجاح عنسرية أم سلمة mواإلمام
البخاري.q
 -يستطيع استخالص بعضالدروس والعرب املستفادة من
سرية أم سلمة mواإلمام
البخاري.q

 -يستطيع بشكل محدود ذكررحمة ال َّرسول dوصورها
ومجاالتها.
 -يستطيع رسد سرية أم اإلماراتفاطمة بنت مبارك ،مع وجود
خلط وأخطاء كثرية.
 -يستطيع رسد شخصية الشيخزايد بن سلطان ،sمع
وجود أخطاء متكررة وبرتدد.
 -ال يستطيع استخالص الدروسوالعرب املستفادة من سرية أم
اإلمارات فاطمة بنت مبارك
والشيخ زاي���د ب��ن سلطان
.s

 -يستطيع أن يعد تقري ًرا يذكرمن خالله رحمة ال َّرسولd
وصورها ومجاالتها ،مع وجود
أخطاء بسيطة.
 -يستطيع التحدث بشكل جزيئعن دور أم اإلم��ارات فاطمة
بنت مبارك يف خدمة اإلسالم.
 -يستطيع التحدث بشكل جزيئعن شخصية الشيخ زايد بن
سلطان.s
 -يجد صعوبة يف استخالصالدروس والعرب املستفادة من
سرية أم اإلمارات فاطمة بنت
مبارك والشيخ زايد بن سلطان
.s

 -يستطيع أن يعد تقري ًرا يذكرمن خالله رحمة ال َّرسولd
وصورها ومجاالتها بنجاح.
 -يستطيع التحدث بنجاحعن أم اإلمارات فاطمة بنت
مبارك يف خدمة اإلسالم.
 -يستطيع التحدث بنجاحعن شخصية الشيخ زايد بن
سلطان.s
 -يستطيع استخالص بعضالدروس والعرب املستفادة من
سرية أم اإلمارات فاطمة بنت
مبارك والشيخ زايد بن سلطان
.s
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( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يستطيع االس��ت��دالل بدقةعلى سامت ومميزات منهج
ال َّرسول dيف بناء الفرد
والجامعة.
 -يستطيع اس��ت��خ��دام منهجبي ،dوأساليبه يف الدعوة
ال َّن ّ
إىل الله بالحكمة واملوعظة
الحسنة وال��ح��وار اإليجايب
بشكل متقن.
 -يستطيع التحدث بدقة عنم��ن س�ي�رة أم سلمةm
واإلمام البخاري.q
 -يستخلص ب��دق��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من سرية أم
سلمة mواإلمام البخاري
.q
 -يستطيع بشكل متقن إعدادورقة بحثية استقصائية عن
رحمة ال َّرسول dوصورها
ومجاالتها.
 -يُص ّمم بدقة عرضً ا بالوسائطاملتعددة حول انجازات أم
اإلمارات فاطمة بنت مبارك.
 -يحلل ع�لى ن��ط��اق واس��عشخصية الشيخ زاي���د بن
سلطان.s
 -يستخلص ب��دق��ة ال���دروسوالعرب املستفادة من سرية أم
اإلمارات فاطمة بنت مبارك
والشيخ زاي���د ب��ن سلطان
.s

املجال  :6الهوية والق�ضايا املعا�صرة
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

روضة - - 1يستطيع أن يعرب أحيانًا عن
نعمة الوطن وع��ن املنعم
سبحانه ،مع وجود أخطاء.
 -يبذل جه ًدا غري مركز الستخداماللغة املالمئة؛ ملناقشة قضايا
وت��ح��دي��ات داخ���ل الغرفة
الصفية واملدرسة.
روضة - - 2يستطيع أن يعرب عن نعمة
الوطن أحيانًا ،وأحيانًا يعرب
عن املنعم سبحانه.
 -يبذل جه ًدا غري مركز الستخداماللغة املالمئة ملناقشة قضايا
وت��ح��دي��ات داخ���ل الغرفة
الصفية واملدرسة.
األول - -يُفسرِّ يف الغالب معنى األرسة
وعالقاتها الداخلية ،مع وجود
أخطاء وخلط.
 -يرشح معنى البيئة الزراعية،وال يتمكن من تحديد معنى
النعمة يف الزراعة.
الثاين

 -يُ��ف�ِّس�رِّ  -غ��ال �بً��ا  -معنىالجوار،ويبني  -بصعوبة -
بعض الحقوق والواجبات.
 -يصف  -أحيانًا  -عنارص البيئةال��زراع��ي��ة ،وال يتمكن من
توضيح مظاهر عظمة الخالق
من خاللها.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يستطيع أن يعرب عن نعمةالوطن ،ويشري إىل الخالق
غالبًا.
 -يستخدم اللغة املناسبة بنيالحني واآلخر ليناقش قضايا
وت��ح��دي��ات داخ���ل الغرفة
الصفية ،ولكنه ليس ق��اد ًرا
عىل تحديد املناسبات الدينية
والوطنية.
 -يستطيع أن يعرب عن نعمةالوطن ،ويشري إىل الخالق
غالبا.
 -يستخدم اللغة املناسبة بنيالحني واآلخر ليناقش قضايا
وت��ح��دي��ات داخ���ل الغرفة
الصفية ،ولكنه ليس ق��اد ًرا
عىل تحديد املناسبات الدينة
والوطنية.
 -يُفسرِّ معنى األرسة ،ويدركبعض الحقوق والواجبات
الدينية ألفراد األرسة.
 -يرشح يف معظم األحيان النعميف البيئة الزراعية ،وناد ًرا ما
يُح ِّدد وجه العطاء وقدرة
املنعم تعاىل.
 -يُفسرِّ معنى الجوار ،ويبني غالبًا  -بعض الحقوقوالواجبات ،وال يستطيع أن
يُح ِّدد أنواع الجوار.
 -يصف بشكل مستمر مكوناتالبيئة ال��زراع��ي��ة ،ويُ��وضّ ��ح
أح��ي��انً��ا  -مظاهر عظمةالخالق فيها.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يعرب بجمل عن نعمة الوطن،ويربطها باملنعم.
 -يستخدم اللغة املناسبة دامئًاليناقش قضايا وتحديات
داخل الغرفة الصفية ،ويُح ِّدد
املناسبات اإلسالمية والوطنية
أحيانًا.

 -يعرب بجمل مرتابطة عن نعمةالوطن ،ويربطها بالله ،ويعرب
عن واجبه بالشكر.
 -يستخدم اللغة املناسبة عىلنطاق واس��ع ليناقش قضايا
وت��ح��دي��ات داخ���ل الغرفة
الصفية ،ويُح ِّدد املناسبات
اإلسالمية والوطنية بدقة.

 -يعرب بجمل عن نعمة الوطنوح ّبه ،ويربطها بالله املنعم.
 -يستخدم اللغة املناسبة دامئًاليناقش قضايا وتحديات
داخل الغرفة الصفية ،ويُح ِّدد
املناسبات اإلسالمية والوطنية
يف الغالب.

 -يعرب بجمل مرتابطة عن نعمةالوطن وح ّبه ،ويربطها بالله،
ويعرب عن واجبه بالشكر.
 -يستخدم اللغة املناسبة عىلنطاق واس��ع ليناقش قضايا
وت��ح��دي��ات داخ���ل الغرفة
الصفية ويعرب عن املناسبات
اإلسالمية والوطنية بدقة.

 -يُح ِّدد الحقوق والواجبات - -يُ���ح��� ِّدد ب��دق��ة ال��ح��ق��وقوالواجبات الدينية ألف �راد
الدينية ألفراد األرسة.
 -يرشح مفهوم البيئة الزراعية ،األرسة ويربط بينها. -يُح ِّدد مفهوم البيئة الزراعية،ويُح ِّدد فضل الله املنعم.
ويربطها بقدرة الخالق ومدى
الحاجة اليها.
 -يُح ِّدد معنى الجوار ،ويبنيالحقوق والواجبات ،ويستطيع
أن يُح ِّدد أنواع الجوار ،وأحيانًا
يرتبهم حسب األهمية.
 -ي��ص��ف م��ك��ون��ات البيئةالزراعية ،ويُ��وضّ ��ح مظاهر
عظمة الخالق فيها ،ويربطها
بالحباة.

 -يُح ِّدد معنى الجوار بدقة،ويبني الحقوق والواجبات،
وي��رت��ب ال���ج�ي�ران حسب
الحقوق والبعد والقرب.
 -يُح ِّدد مكونات البيئة الزراعية،ويُوضّ ح مظاهر عظمة الخالق
فيها ،ويربطها بالرحمة
واملح ّبة والعطاء
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تابع ..املجال  :6الهوية والق�ضايا املعا�صرة
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

الثالث - -يُبينِّ معنى املحتاج أحيانًا ،وال
يستطيع تحديد حقوقه.
 -يُفسرِّ جزئيًا العالقة بني املاءوالنبات ،وأحيانًا يُبينِّ عظمة
الخالق ،وال يستطيع إدراك
مصلحة اإلنسان يف ذلك.
الرابع - -يصف -غال ًبا  -املرافق العامة،
وأهميتها ،وال يتمكن من
اق�تراح الخطط املناسبة لها
بنا ًء عىل املبادئ واألحكام
اإلسالمية
 -يذكر -غال ًبا  -قضايا وتحدياتبيئية ،وال يتمكن من اقرتاح
الحلول املناسبة لها بناء عىل
املبادئ واألحكام اإلسالمية.
الخامس - -يصف مشاعره  -أحيانًا ،-
وناد ًرا ما يصف قضايا دولية،
وال ميتلك القدرة عىل اكتشاف
الحكمة منها أو أسبابها.
 -يصف  -غ��ال� ًب��ا  -النعم،وبصعوبة يُبينِّ أهميتها ،وال
يتمكن م��ن بيان خطوات
عملية لشكرها واستنتاج
الحكمة منها.
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( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يُ���ع��� ِّرف امل��ح��ت��اج وأن���واعاملحتاجني ،ويُح ِّدد حقوقهم
وطرقًا ملساعدتهم.
 -يُفسرِّ العالقة بني املاء والنباتويربطها بعظمة الله ،ويبني
عالقتهام بحياة اإلنسان.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُح ِّدد معنى املحتاج وأنواعاملحتاجني ،ويُح ِّدد حقوقهم
وط��رق مساعدتهم ويُح ِّدد
أولوياتهم.
 -يُفسرِّ العالقة بني املاء والنباتويربطها بعظمة الله ويُعلِّل
حاجة اإلنسان إليهام ،وواجبه
نحوهام.
 -يصف بدقّة املرافق العامة،وي�شرح أهميتها ،ويقرتح
الخطط املناسبة الستدامتها،
ويربط ذلك باملبادئ واألحكام
اإلسالمية والقوانني الوطنية.
 -يحل بدقة مشكالت اجتامعيةوبيئية ،بناء ع�لى املبادئ
واألحكام اإلسالمية ،ويقرتح
حالً لها.

 -يُبينِّ معنى املحتاج ،وأحيانًاأن��واع املحتاجني ،وي�تردد يف
تحديد حقوقهم ،وال يستطيع
تحديد طرق مساعدتهم.
 -يُفسرِّ  -غال ًبا  -العالقة بنياملاء والنبات ،ويربطها بعظمة
الله ،ويبني مصلحة اإلنسان
أحيانًا.
 -يصف بشكل مستمر املرافق - -يصف املرافق العامة ،ويرشحالعامة ،وأهميتها ،ويجد أهميتها ،وي��ق�ترح خططًا
صعوبة يف اق�ت�راح الخطط للحفاظ عليها ب��ن��اء عىل
املبادئ واألحكام اإلسالمية
املناسبة للمحافظة عليها.
 -يصف بشكل مستمر قضايا والقوانني الوطنية.وتحديات بيئية ،ولكنه يجد - -يحل مشكالت اجتامعية
صعوبة يف اق�ت�راح الحلول وبيئية ب��ن��اء ع�لى امل��ب��ادئ
املناسبة لها بناء عىل املبادئ واألحكام اإلسالمية ،مع وجود
أخطاء بسيطة بني الفينة
واألحكام اإلسالمية.
واألخرى،
 -يصف مشاعره باستمرار- - ،يصف م��ش��اع��ره ب��وض��وح- - ،يعرب ع��ن مشاعره ب��دقّ��ة،وأحيانًا يصف قضايا دولية ،وي��ص��ف ق��ض��اي��ا دول��ي��ة ،ويصف قضايا دولية بوضوح،
ويستطيع  -جزئيا  -اكتشاف ويستطيع اكتشاف الحكمة وي��رب��ط ب�ين الحكمة منها
واألس���ب���اب وف���ق امل��ب��ادئ ونتائجها بناء عىل املبادئ
الحكمة أو األسباب.
اإلسالمية والوطنية.
 -يصف باستمرار النعم ،ويبني اإلسالمية والوطنية. غال ًبا  -أهميتها ،وي�تردد - -يصف بسهولة النعم ،ويُبينِّ - -يصف النعم ب��دقّ��ة ،ومييزيف ب��ي��ان خ��ط��وات شكرها أهميتها ،ويستنتج الحكمة بينها ويستنتج الحكمة منها،
منها ،وخطوات شكر النعمة ،وي�ش�رح خ��ط��وات شكرها،
واستخالص الحكمة منها.
ويقرتح طرائق لحاميتها.
ويكتشف طرائق حاميتها.

تابع ..املجال  :6الهوية والق�ضايا املعا�صرة
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

السادس - -يُح ِّدد مكانة دولة اإلمارات
العربية املتحدة ودوه��ا يف
األمة العربية بشكل عام ،و -
غالبًا  -يستطيع تحديد بعض
إسهاماتها ،وال يسطيع تصميم
مرشوع متكامل عن دورها
 -يدرك أهمية البيئة عمو ًما،وبصعوبة يُ��ط�بّ��ق مبادئ
اإلسالم يف التعامل معها ،وال
مُ ْيكنه تصميم مرشوع عنها.

 -يُح ِّدد مكانة دولة اإلماراتالعربية املتحدة ودوه��ا يف
األمة العربية بشكل واضح،
ويستطيع تحديد أغلب
إسهاماتها ،ويصمم مرشو ًعا
غري متكامل عن دورها
 -يدرك أهمية البيئة ،ويُط ّبق غالبًا -مبادئ اإلس�لام يفالتعامل معها ،وال مُ ْيكنه
تصميم مرشوع متكامل عنها.

 -يُح ِّدد مكانة دولة اإلماراتالعربية املتحدة ودوه��ا يف
األمة العربية بشكل واضح،
ويُح ِّدد إسهاماتها ،ويُص ّمم
مرشو ًعا متكامالً عن دورها
 -يدرك أهمية البيئة بوضوح،ويُط ّبق مبادئ اإلس�لام يف
التعامل مع البيئة ،ويُص ّمم
مرشو ًعا متكامالً عنها.

السابع - -يدرك معنى الحضارة عمو ًما،
وبصعوبة يستنتج املبادئ
التي قامت عليها الحضارة
اإلسالمية ،وال يستطيع تصميم
مرشوع عن الحضارة.
 -ي��درك الفجوة بني األغنياء/ال��ف��ق �راء وم��ف��ه��وم ال��زك��اة
والصدقة ولكنه ال يستطيع
تصميم م�شروع بالوسائط
املتعددة إلجراء املقارنة بني
حياة األغنياء وحياة الفقراء.

 -يدرك معنى الحضارة عمو ًما،ويستنتج  -غالبًا  -املبادئ
التي قامت عليها الحضارة
اإلسالمية ،ويص ّم ُم مرشو ًعا
شكل ًيا عن الحضارة اإلسالمية.
 -يُفسرِّ بشكل جزيئ الفجوةبني األغنياء/الفقراء ومفهوم
الزكاة والصدقة ،ولكنه يجد
صعوبة يف تصميم مرشوع
بالوسائط املتعددة إلجراء
املقارنة ب�ين حياة األغناء
وحياة الفقراء.
 -ي��درك أهمية األم��ن يشكلعا ّم ،لكنه يُح ِّدد املسؤولية
الفردية والجامعية عن األمن
بصعوبة.
 -ي��ص��ف ب�ين ال��ح�ين واآلخ���رقضايا وتحديات اجتامعية
كبرية ،ويجد صعوبة يف اقرتاح
الحلول ب��ن��ا ًء ع�لى املبادئ
واألحكام اإلسالمية والوطنية.

 -يدرك معنى الحضارة بوضوحويربط بني سامت الحضارة
اإلسالمية واملبادئ التي قامت
عليها ويصمم مرشو ًعا متكامالً
عن الحضارة اإلسالمية.
 -يُفسرِّ بشكل كامل الفجوةبني األغنياء/الفقراء ومفهوم
الزكاة والصدقة ،ولكنه يجد
صعوبة يف تصميم مرشوع
بالوسائط املتعددة إلجراء
املقارنة بني حياة األغنياء
وحياة الفقراء
 -يُفسرِّ رضورة األمن ،ويُح ِّددبوضوح املسؤولية الفردية
والجامعية عن األمن
 -ي��ص��ف ق��ض��اي��ا وت��ح��دي��اتاج��ت�ماع��ي��ة ك��ب�يرة ،ويحل
امل��ش��ك�لات وف���ق امل��ب��ادئ
واألحكام اإلسالمية والوطنية،
مع وج��ود أخطاء من حني
آلخر.

الثامن - -ي��درك أهمية األم��ن يشكل
عا ّم ،لك ّنه ال يقدر أن يُح ِّدد
املسؤولية الفردية والجامعية
عن األمن.
 -ن�����اد ًرا م��ا ي��ص��ف قضاياوتحديات كبرية ،وال ميتلك
القدرة عىل اق�تراح الحلول
بنا ًء عىل املبادئ واألحكام
اإلسالمية والوطنية.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُح ِّدد مكانة دولة اإلماراتالعربية املتحدة ودوه��ا يف
األم��ة العربية بدقة ويُعلِّل
مكانتها ،وإسهاماتها ،ويُص ّمم
مرشو ًعا متكامالً عن دورها،
ويربطه بواجبها.
 -ي��درك أهمية البيئة بدقةيُ��ط�بّ��ق م��ب��ادئ اإلس�ل�ام يف
التعامل مع البيئة ،ويضع
تصورا لذلك ،ويُص ّمم مرشو ًعا
متكامالً لخدمة البيئة.
 -يُح ِّدد معنى الحضارة بدقةويربط بني نتائج الحضارة
اإلسالمية ومبادئها التي قامت
عليها ويصمم مرشو ًعا شامالً
عن الحضارة اإلسالمية يف
اإلمارات.
 -يُص ّمم بدقة مرشو ًعا بالوسائطاملتعددة إلجراء املقارنة بني
حياة األغنياء وحياة الفقراء،
وستنتج األس��ب��اب ،ويقرتح
حلوالً للمشكلة عىل أساس
موروثه الوطني.
 -يُ��ح� ِّدد بدقة أهمية األمنويُوضّ ح املسؤولية الفردية
والجامعية عنه ،ويُبينّ أهمية
الطاعة والتعاون لتحقيقه.
 -يصف بدقة قضايا وتحدياتاج��ت�ماع��ي��ة ك��ب�يرة ،ويحل
املشكالت بناء عىل املبادئ
واألحكام اإلسالمية والوطنية.
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تابع ..املجال  :6الهوية والق�ضايا املعا�صرة
( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

التاسع - -يُح ِّدد أنواع األمن ،وغال ًبا ما
يُبينِّ عواملها ،لكنه ال يتمكن
م��ن تحديد أول��وي��ات��ه��ا ،أو
عرضها يف برنامج متكامل.
 -ي��درك بعض قضايا التقليدبشكل ع���ام ،وال يستطيع
استنتاج خطرها عىل الفرد
واملجتمع.

 -يُح ِّدد أنواع األمن ،وغال ًبا مايُبينِّ عواملها ويُح ِّدد أولوياتها
ويضع لها برنام ًجا ،مع وجود
أخطاء.
 -يناقش بشكل ج��ز ّيئ قضاياالتقليد ،وغال ًبا ما يربطها
بأسبابها ونتائجها.

 -يُح ِّدد أن��واع األم��ن ،ويُبينِّعواملها ،ويُح ِّدد أولوياتها،
ويص ّمم برنام ًجا م ًناسبا عنها.
 -يناقش قضايا التقليد ،ويربطهابأسبابها ونتائجها ،ويُح ِّدد
الفئات التي متارس التقليد،
وي ْنقُد سلوكها،

العارش - -يدرك مفهوم طاعة (الحاكم)
ويل األمر وحكمها وأهميتها،
لك ّنه ال يستطيع أن يُص ّمم
ع��رضً ��ا ش��ام�لاً متكامالً عن
مخاطر التف ّرق والترشذم.
 -يدرك مجموعة متنوعة منالقضايا العاملية يف القرن
الحادي والعرشين والتي تؤثر
بشكل مبارش عىل مواطني
دولة اإلمارات العربية املتحدة
دون تحديد كل قضية عىل
حدة.

 -يناقش مفهوم طاعة (الحاكم)ويل األمر وحكمها وأهميتها،
لك ّنه يصعب عليه أن يُص ّمم
ع��رضً ��ا ش��ام�لاً متكامالً عن
نعمة وجود الحاكم ومخاطر
الخروج عىل الحاكم.
 -يُفسرِّ مجموعة متنوعة منالقضايا العاملية التي تؤثر
بشكل مبارش عىل مواطني
دول���ة اإلم�����ارات العربية
املتحدة ،ولك ّنه ال يتمكن من
تكوين مناذج محفزة للتنمبة.

الحادي - -يُفسرِّ بشكل ج��زيئ مبادئ
الثقافة اإلسالمية ،ويُوضّ ح
عرش
دوره بكالم عام وغري محدد،
وال يستطيع وض��ع تصور
لحامية ثقافته.
 -يدرك مجموعة متن ّوعة منالقضايا العاملية يف القرن
الحادي والعرشين والتي ت ٌؤث ّر
بشكل مبارش عىل املسلمني.

 -يُفسرِّ مبادئ الثقافة اإلسالمية،ويدرك دوره يف الحفاظ عىل
ثقافته ،لك ّنه يجد صعوبة يف
تحديد التح ّديات املستقبلية
التي تهددها.
 -يصف مجموعة متنوعة منالقضايا العاملية يف القرن
الحادي والعرشين والتي ت ٌؤث ّر
بشكل مبارش عىل املسلمني،
ولك ّنه ال يتمكن من تكوين
مناذج ل ُيط ّبق عليها املبادئ
واألحكام.

 -يُح ِّدد مفهوم طاعة (الحاكم)ويل األمر وحكمها وأهميتها،
ويص ّمم عرضً ا شامالً متكامالً
ع��ن نعمة وج���ود الحاكم
ومخاطر الخروج عىل الحاكم،
وتف ّرق الكلمة.
 -ي��ك� ّون ع���د ًدا م��ن النامذجاملحفزة ع�لى االن��خ �راط يف
التنمية وب��ن��اء الشخصية
التي تظهر قدر ًة عىل تطبيق
املبادئ واألحكام اإلسالمية
والثوابت الوطنية ،مع وجود
األخطاء بني الفينة واألخرى
 -يُ���ف�ِّس�رِّ م���ب���ادئ ال��ث��ق��اف��ةاإلسالمية ،وي��درك دوره يف
الحفاظ عىل ثقافته ،ويُح ِّدد
التح ّديات املستقبلية التي
ته ّددها ،ويضع خطة لها ،مع
وجود أخطاء.
 -يك ّون عد ًدا من النامذج التيتظهر ق��درت��ه ع�لى تطبيق
املبادئ واألحكام اإلسالمية
وال���ث���واب���ت االج��ت�ماع��ي��ة
والوطنية ،مع وجود أخطاء
بني الفينة واألخرى
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( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُح ِّدد أنواع األمن بدقة ،ويُبينِّعواملها ،ويحللها ،ويُح ِّدد
أولوياتها ويص ّمم برنام ًجا
متكامالً وشامالً عنها
 -يناقش قضايا التقليد بدقةويربطها بأسبابها ونتائجها،
ويُ��ح�� ِّدد الفئات املعن ّية،
ويضع تصو ًرا لتوجيه الفئات
املقصودة انطالقًا من املبادئ
اإلسالمية والثوابت الوطنية.
 -يُ��ح� ِّدد بدقة مفهوم طاعة(الحاكم) ويل األمر وحكمها
وأهميتها ،ويص ّمم عرضً ا
شامالً متكامالً عن نعمة وجود
الحاكم ومخاطر الخروج عىل
الحاكم ،ويظهر نتائج وحدة
الصف والكلمة
ّ
 -يُح ِّدد أهمية التنمية ،ويربطهابأثرها عىل املجتمع ،ويك ّون
ع��د ًدا من النامذج املحفزة
عىل التنمية وبناء الشخصية
القيادية التي تظهر قدر ًة عىل
مواكبة عرصها.
 -يُفسرِّ مبادئ الثقافة اإلسالميةب��دق��ة ،ويُ���ح��� ِّدد دوره يف
الحفاظ عىل ثقافته ،ويجدول
التحديات املستقبلية التي
تهددها ،ويضع مرشو ًعا شامالً
لحاميتها.
 -يك ّون عد ًدا من النامذج التيتظهر ق��درت��ه ع�لى تطبيق
املبادئ واألحكام اإلسالمية
والثوابت االجتامعية بنجاح،
ويص ّنفها.

( )1دون املستوى بكثري

الصف
ّ
الثاين
عرش

الطّالب املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:

 -يُفسرِّ بشكل ج��ز ّيئ مبادئالهوية والخدمة الوطنية،
ويُ��وضّ ��ح دوره فيها بشكل
عا ّم ،وال يستطيع وضع تص ّور
لحامية هويّته.
 -يدرك مجموعة متنوعة منالقضايا العاملية (العوملة،
االت��ص��ال ،اقتصاد املعرفة)
يف القرن الحادي والعرشين
والتي تٌؤث ّر بشكل مبارش عىل
املسلمني يف الدول املجاورة.

( )2دون املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:

 -يُفسرِّ مبادئ الهوية والخدمةالوطنية ،ويُوضّ ح دوره فيها،
لك ّنه يجد صعوبة يف كشف
التح ّديات املستقبلية التي
ته ّدد الهوية الوطنية.
 -يصف مجموعة متن ّوعة منالقضايا العاملية يف القرن
الحادي والعرشين والتي ت ٌؤث ّر
بشكل مبارش عىل املسلمني
يف ال��دول امل��ج��اورة ،ولك ّنه
ال يتمكن من تكوين مناذج
ل ُيط ّبق عليها املبادئ واألحكام
اإلسالمية والثوابت االجتامعية
والوطنية.

( )3ضمن املستوى

الطّالب املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:

 -يُح ِّدد التح ّديات املستقبليةالتي ته ّدد الهوية الوطنية،
ويُوضّ ح دور الخدمة الوطنية
يف حاميتها ،ويقرتح خطّة ،مع
وجود أخطاء.
 -يكون عد ًدا من النامذج التيتظهر ق��درت��ه ع�لى تطبيق
املبادئ واألحكام اإلسالمية
والثوابت االجتامعية ،ويقارن
بينها،مع وج��ود أخطاء بني
الفينة واألخرى.

( )4مستوى متقدم

الطّالب املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:

 -يُفسرِّ مبادئ الهوية والخدمةالوطنية بدقة ،ويُح ِّدد دوره
يف ال��ح��ف��اظ ع�لى هويّته،
ويُص ّنف التح ّديات املستقبلية
التي ته ّددها ،ويضع مرشو ًعا
شامالً لحاميتها.
 -يكون عد ًدا من النامذج التيتظهر ق��درت��ه ع�لى تطبيق
املبادئ واألحكام اإلسالمية
والثوابت االجتامعية والوطنية
بنجاح ،ويُحلِّل أبعادها بدقّة.
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معايري مهارات القرن احلادي والع�شرين
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معايري مهارات القرن احلادي والع�شرين:
يشهد العامل حال ًيا ثورة أدت إىل تطور هائل يف املجاالت كلها .هذا التطور يتميز بالرسعة واالستمرارية ،وألننا جزء من هذا العامل فعلينا التمكن من
مواكبة هذا التطور الرسيع ،والتأقلم معه حتى ال نعيش يف حالة عزلة عن عاملنا.
الإطار الرتبوي ملتطلبات القرن احلادي والع�شرين

تكابد دول العامل يف سبيل رفع مستوى أداء القوى العاملة فيها ،ويستحوذ قطاع التعليم العام عىل االهتامم األكرب؛ لكونه األساس الذي ت ُبنى عليه
بقية القطاعات األخرى ،مثل :التعليم الجامعي ،والتعليم املهني .لذلك ،وعندما شارف القرن املايض عىل االنتهاء ،متت صياغة مواصفات امل ُخرج
التعليمي املطلوب للقرن الحادي والعرشين ،لتمكني الداخل إىل سوق العمل من معلومات املواد التي تُدرس يف مناهج التعليم العام ،وذلك من
خالل عدة مهارات أساسية ،مثل :االبتكار ،والقدرة عىل حل املشاكل ،والتواصل الفعال ،والتفكري الناقد .ويعود التفكري يف هذا االتجاه ألسباب
جوهرية؛ منها أن إحصائيات كفاءة مخرجات التعليم ملتطلبات سوق العمل ،تدل عىل أن مدارس التعليم العام ال تؤدي دورها عىل الوجه املطلوب.
بل يؤكدون عىل أن املدارس بها نقص يف متكني الطالب من املهارات األساسية املطلوبة.
ونتيجة للجهود املشرتكة بني الرتبويني ومؤسسات املجتمع املدين ذات الصلة ظهرت املواصفات املطلوب أن يتحىل بها خريجو التعليم العام ،يف إطار
متكامل ،ميسمى «اإلطار الرتبوي ملتطلبات القرن الحادي والعرشين» ،يشمل املهارات ،واملعلومات ،والخربات التي يجب أن يتقنها الطالب للنجاح
يف العمل والحياة ،واملكونة من مزيج من املحتوى املعريف ،ومهارات متعددة ومحددة ،وخربات ومعارف ذات صلة.
ويتكون اإلطار املذكور من ثالث مجموعات :األوىل تشمل املهارات الحياتية واملهنية ،والثانية تشمل مهارات التعلم واالبتكار ،والثالثة تشمل مهارات
الوسائط املعلوماتية والتقنية .كام يشتمل هذا اإلطار كذلك عىل مفاهيم الوعي األممي ،واملعرفة املالية واالقتصادية ،واملعرفة بكيفية تكوين وإدارة
منشآت األعامل ،واإلملام مبتطلبات املواطنة ،واملعرفة مبتطلبات الصحة الخاصة والعامة ،واملعرفة البيئية.
وإن تلك املهارات أصبحت الشغل الشاغل لجميع كبار املربني املتخصصني يف الدراسات الرتبوية بالدول الكربى ،مثل :الواليات املتحدة ،والصني،
والهند ،ودول االتحاد األورويب ،وهي من أشهر نظريات التعلم يف العرص الحديث ،والتي تواكب ظهورها مع ظهور الثورة املعلوماتية التي تجتاح
الدول املتقدمة ،وال مجال لطالب الدول التي ترغب يف التقدم إال السعي الكتساب تلك املهارات ليسايروا أقرانهم يف تعزيز املهارات والقدرات
املطلوبة من أجل البناء والتطوير والتحديث يف بالدهم نحو املستقبل.
خاصا بعملية التعليم املتصلة مبعايري الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة ضمن جدولني:
وتقدم هذه الوثيقة إطا ًرا ً
الجدول (أ) :يصف خمسة مواضيع متعددة التخصصات من القرن الحادي والعرشين تتعلق بالتعلم من حيث تطبيق الطالب ملهارات التعلم.
الجدول (ب):يصف مهارات القرن الحادي والعرشين التي ترتبط بالتعلم عرب الصفوف املختلفة مبا يضمن جاهزية جميع الطالب ملرحلة
الدراسة الجامعية والعمل.
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الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:

أوالً :المعرفة المالية واالقتصادية واألعمال التجارية

موضوعات القرن الحادي
والعشرين

 ي��ع��رف ك��ي��ف يتخذ
ال��ق �رارات االقتصادية
الشخصية المناسبة
 يفهم دور االقتصاد في
المجتمع
 يستخدم ال��م��ه��ارات
الريادية لتعزيز إنتاجية
مكان العمل وفاعليته

مهارات القرن الحادي والعشرين ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -
للكليات وسوق العمل

 ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ط�لاب
اس��ت��خ��دام م��وض��وع
ال��م��ع��رف��ة ال��م��ال��ي��ة
ب��اع��ت��ب��اره��ا قضايا
مطروحة للنقاش مع
طالب من دول أخرى
م���ن خ��ل�ال أش��ك��ال
الوسائط المتنوعة
 يتمكن ال��ط�لاب من
اس��ت��خ��دام معايير
التربية الوطنية والعلوم
االجتماعية وربطها
ب��ت��خ��ص��ص��ات أخ���رى
كالرياضيات والعلوم
واللغة اإلنكليزية

 ع��رض كيفية جمع
ال����ب����ح����وث م��ن
م��ص��ادر مختلفة
نصية وإلكترونية-ل��ت��ع��ل��م مفاهيم
ومصطلحات مالية
محلية أو وطنية أو
عالمية
 ع����رض م���ه���ارات
التفكير المنظومي
والتفكير الناقد لفهم
إح��دى النظريات
االقتصادية األساسية
المتعلقة بالعرض
والطلب مث ًال

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

 ت��ع��زي��ز م��ه��ارات
ال��ط�لاب ف��ي جمع
ال��م��ع��ل��وم��ات من
م��ص��ادر متنوعة:
إلكترونية ووجاهية.
 تعزيز التفكير الناقد
والتفكير المنظومي
لزيادة مستوى تعلم
الطالب للنظريات
االقتصادية المركبة
في الدول المختلفة.
 ت��ع��زي��ز ق����درات
الطالب على التعاون
وإي��ص��ال النتائج
والتحليالت التي
توصلوا إليها من
خالل بحوث أجروها
على االق��ت��ص��ادات
العالمية.

 إت���ق���ان تحليل
ال��م��وارد الموثوقة
باستخدام مهارات
التفكير ال��ن��اق��د
والتفكير المنظومي
ب���ه���دف تحليل
القضايا االقتصادية
وال��س��ي��اس��ي��ة في
اإلم���ارات العربية
المتحدة ،وكيف
تتوافق م أو تختلف
عن مناطق أخرى
من العالم.
 ت��ن��ظ��ي��م ال��ط�لاب
لطالب آخرين من
ث��ق��اف��ات مختلفة
لمشاركة البحوث
ال��م��وث��وق��ة ح��ول
تواريخ االقتصادات
المتعددة الدولة.
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تابع ..الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:

ثان ًيا :المعرفة الصحية

موضوعات القرن الحادي
والعشرين
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 يحصل على المعلومات
وال��خ��دم��ات الصحية
األس��اس��ي��ة ،ويفسر،
ويفهم ،ويستخدم تلك
المعلومات والخدمات
بطرائق تعزز الصحة،
ويفهم التدابير الوقائية
الخاصة بالصحة البدنية
والعقلية ،بما في ذلك
النظام الغذائي السليم
والتغذية والتمارين
ال��ري��اض��ي��ة وتجنب
المخاطر والتخفيف
من الضغط واإلجهاد.
 يستخدم المعلومات
ال��م��ت��وف��رة للخروج
بنقاشات مالئمة تتعلق
بالصحة.

مهارات القرن الحادي والعشرين ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -
للكليات وسوق العمل

 ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ط�لاب
اس��ت��خ��دام م��وض��وع
ال��م��ع��رف��ة الصحية
ب��اع��ت��ب��اره��ا قضايا
مطروحة للنقاش مع
طالب من دول أخرى
م���ن خ��ل�ال أش��ك��ال
الوسائط المتنوعة.
 يتمكن ال��ط�لاب من
استخدم معايير التربية
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��ل��وم
االج��ت��م��اع��ي��ة ورب��ط
ب��ت��خ��ص��ص��ات أخ���رى
كالرياضيات والعلوم
وال���ص���ح���ة وال��ل��غ��ة
اإلنكليزية.

 ع����رض م���ه���ارات
التفكير ال��ن��اق��د
والتفكير المنظومي
ل��م��ع��رف��ة كيفية
ال����وص����ول إل���ى
ال��م��ع��رف��ة ،وجمع
ومشاركة البحوث
م������ن م����ص����ادر
أخ����رى -ال��ن��ص��ي��ة
واإللكترونية -للربط
بين الناس وعالقتهم
ب��ال��م��ك��ان ال���ذي
يعيشون فيه.
 ع��رض فهم كيفية
ت��أث��ي��ر التغيرات
المناخية على صحة
ورفاه السكان.

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

 ت��ع��زي��ز اس��ت��خ��دام
ال��ط�لاب لمواقع
التواصل االجتماعي
ل��ل��م��ش��ارك��ة في
ال���م���ح���ادث���ات
الكتابية والشفوية
وال��وج��اه��ي��ة مع
ط�لاب آخرين من
ث��ق��اف��ات مختلفة
حول قضايا صحية
تؤثر على مناطق
أخ��رى ف��ي العالم
بناء على استخدامها
الحالي والتاريخي
للبيئة المادية.
 ت��ع��زي��ز اس��ت��خ��دام
الطالب للمعلومات
ال���م���وث���وق���ة في
م��ن��اق��ش��ات��ه��م مع
أقرانهم.

 إت��ق��ان اس��ت��خ��دام
البحوث والتفكير
الناقد والمنظومي
لدى الربط بمهارات
االتصال والتعاون
عند طالب اإلمارات
العربية المتحدة
ليتمكن الطالب من
مشاركة ومقارنة
تحليالتهم للتغيرات
البيئية اإلقليمية
المرتبطة بمخاوف
ص��ح��ي��ة تاريخية
وحالية ومستقبلية
مع طالب من دول
أخرى
 إت����ق����ان إدارة
األه��داف .والوقت
م���ن ق��ب��ل ط�لاب
اإلم���ارات العربية
ال��م��ت��ح��دة ل��دى
عملهم ضمن فرق
متنوعة وتفاعلهم
م��ع أق �ران��ه��م من
ثقافات أخرى.

تابع ..الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:
موضوعات القرن الحادي
والعشرين

ثال ًثا :الوعي العالمي

 يفهم ويتناول قضايا
عالمية.
 يتعلم ويعمل بالتعاون
م��ع أف����راد يمثلون
ث��ق��اف��ات ودي���ان���ات
وأنماط حياة متنوعة
بروح الحوار المتبادل
وال���م���ف���ت���وح ع��ل��ى
المستوى الشخصي
وعلى مستوى المجتمع
المحلي.
 يفهم لغات وثقافات
األمم األخرى.

مهارات القرن الحادي والعشرين ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -
للكليات وسوق العمل

 ي��ت��ع��ل��م ال���ط�ل�اب،
ويفهمون الثقافات
األخرى حول العالم من
خالل مقارنة الثقافات،
مستخدمين معرفتهم
التي ح��ازوا عليها من
تعلمهم لمعلومات
التربية الوطنية والعلوم
االجتماعية.
 من خالل التكنولوجيا،
سيصبح طالب اإلمارات
ال��ع��رب��ي��ة المتحدة
قادرين على التواصل
م��ع ط�لاب م��ن دول
أخ���رى ،مما يمكنهم
من تطبيق مهاراتهم
المكتسبة م��ن خالل
مناهج التربية الوطنية
والعلوم االجتماعية
لفهم الثقافات األخرى.

 ع����رض م���ه���ارات
التفكير ال��ن��اق��د
والتفكير المنظومي
ل��دى ال��ط�لاب من
خ�لال بناء عملية
ق����راءة ال��خ �رائ��ط
ابتداء من البسيطة،
وصوالً إلى المعقدة.
 ع����رض م���ه���ارات
التفكير اإلبداعي
لدى الطالب أثناء
ابتكارهم خرائطهم
الخاصة في التعلم
حول الحي والمدينة
والدولة التي ينتمون
إليها.
 ع����رض م���ه���ارات
االتصال والتعاون
لدى الطالب أثناء
تعلمهم الخرائط
السياسية والمادية
وال��م��وض��وع��ي��ة
ل��دول��ت��ه��م وكيف
ت����ؤدي األح����داث
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة إل��ى
إحداث التغييرات.
 ع���رض ال��م��ه��ارات
االج���ت���م���اع���ي���ة
ومهارات الثقافات
المتبادلة مع تعلم
الطالب بشكل أكبر
ع���ن حكوماتهم
ودستورهم.

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

 ت��ع��زي��ز التفكير
الناقد والمنظومي
واإلب���داع���ي ل��دى
الطالب من خالل
استخدامهم لقراءة
الخرائط كأداة لفهم
التغيرات التاريخية
والبيئية للثقافات
األخرى.
 استخدام الوسائط
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
المحكية والمكتوبة
إلي��ص��ال ومشاركة
الكيفية التي أثرت
من خاللها الكوارث
الطبيعية إضافة
إلى الثقافات عبر
البلدان المختلفة
على بعضها.
 تعزيز ال��م��ه��ارات
االجتماعية وتبادل
ال��ث��ق��اف��ات أث��ن��اء
اخ��ت��ب��ار ال��ط�لاب
وتحليلهم للبناءات
الحكومية لدى عدة
أمم متحضرة.

 إت���ق���ان م��ه��ارات
البحث واإلب���داع
والتعاون لتحليل
ك���ي���ف���ي���ة وض���ع
الميول العالمية
عبر الثفافات في
ال��ن��م��و السكاني
والبيئي والحكومي
واالق��ت��ص��ادي على
خارطة العالم.
 إت��ق��ان اس��ت��خ��دام
م��ه��ارات الوسائط
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
لمشاركة ومقارنة
النتائج ال��ت��ي تم
إجراء البحث حولها
بنتائج توصل إليها
ط�لاب من ثقافة/
دولة أخرى.
 إت��ق��ان ال��م��ه��ارات
االجتماعية وتعددية
الثقافات من خالل
تحليل كيفية ارتباط
البناءات الحكومية
لدول مختلفة فيما
بينها.
 إتقان مهارات إدارة
المشاريع واإلنتاجية
وتحمل مسؤولية
النتائج.
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تابع ..الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:

راب ًعا :المعرفة البيئية

موضوعات القرن الحادي
والعشرين

100

 يظهر معرفة وفه ًما
بالبيئة وال��ظ��روف
المحيطة التي تؤثر
�وص��ا فيما
بها ،وخ��ص� ً
يتعلق بالهواء والمناخ
وال��ي��اب��س��ة وال��غ��ذاء
وال���ط���اق���ة وال���م���اء
واألنظمة البيئية.
 يظهر معرفة وفه ًما
ألث��ر المجتمع على
العالم الطبيعي (مثال:
النمو السكاني ،التطور
ال��س��ك��ان��ي ،م��ع��دل
استهالك الموارد ،إلخ).
 ي��ح��ق��ق ف���ي قضايا
بيئية ويحللها ،ويخرج
باستنتاجات دقيقة
حول الحلول الفعالة.
 ي��ت��خ��ذ إج����راء تجاه
التحديات
معالجة
البيئية (مثال :يشارك
في إج��راءات عالمية،
ُيص ّمم الحلول التي
تستوحى منها إجراءات
معينة تخص القضايا
البيئية).

مهارات القرن الحادي والعشرين ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -
للكليات وسوق العمل

 ي��م��ك��ن ل��ل��ط�لاب أن
يستخدموا موضوع
البيئة العالمية لطرح
قضايا للمناقشة مع
طالب من دول أخرى
م��ن خ�لال الوسائط
المختلفة.
 يتمكن ال��ط�لاب من
اس��ت��خ��دام معايير
ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
والعلوم االجتماعية
ورب��ط��ه��ا بتخصصات
أخ���رى كالرياضيات
والعلوم والصحة واللغة
اإلنكليزية.

 إدخ����ال م��ه��ارات
التفكير ال��ن��اق��د
لتعليم ال��ط�لاب
كيفية الوصول إلى
البحوث من مصادر
أخ����رى وجمعها
ومشاركتها مع زمالء
الصف.
 ع����رض م���ه���ارات
التفكير المنظومي
لدى الطالب ليفهموا
البناءات االجتماعية
(األسرة والمدرسة).
والمجتمع وآثارها
على البيئة.
 ع���رض ال��م��ه��ارات
االج���ت���م���اع���ي���ة
ومهارات الثقافات
المتبادلة مع تعلم
الطالب ما يتعلق
بالقرارات الحكومية
والدستورية التي
تؤثر على البيئة.

ارتباط التعلم بالصفوف
9-6

ارتباط التعلم بالصفوف
12 - 10

 ت��ع��زي��ز التفكير
الناقد والمنظومي
واإلب���داع���ي ل��دى
ال��ط�لاب ليقوموا
بالبحث مستخدمين
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
ال���م���ع���ل���وم���ات
واالت��ص��االت بهدف
اس��ت��ك��ش��اف أي��ة
رواب������ط ل��ت��أث��ي��ر
اإلم���ارات العربية
المتحدة وسياسات
ح��ك��وم��ات دول��ي��ة
أخرى عبر التاريخ،
قد ك��ان لها تأثير
على البيئة.
 تعزيز المحادثات
م��ع ط�لاب آخرين
من ثقافات مختلفة
ح��ول قضايا تخص
المنطقة التي ينتمي
إليها كل منهم من
حول العالم.

 إت����ق����ان ط�ل�اب
اإلم���ارات العربية
المتحدة لمهارات
االتصال وتكنولوجيا
ال���م���ع���ل���وم���ات
واالتصاالت ليتفاعلوا
مع طالب من دول
أخ����رى ويعملوا
م��ت��ع��اون��ي��ن على
تحليل السياسات
الحكومية التي تؤثر
على القضايا البيئية.
 إت��ق��ان العمل مع
ثقافات متعددة من
خالل فرق افتراضية
من الطالب لعمل
م���ن���ت���ج���ات م��ن
الوسائط -وسائل
التواصل االجتماعي-
بهدف مناصرة أو
مناهضة السياسات
ال��ح��ك��وم��ي��ة التي
تختلق قضايا من
شأنها أن تؤثر على
البيئة.

تابع ..الجدول (أ) :موضوعات ومهارات القرن الحادي والعرشين:

خامسا :المعرفة المجتمعية
ً

موضوعات القرن الحادي
والعشرين

 ي��ش��ارك بفاعلية في
الحياة االجتماعية من
خالل المعرفة بكيفية
البقاء على اطالع وفهم
بالعمليات الحكومية
 ي����م����ارس ح��ق��وق
وواج��ب��ات المواطنة
على المستوى المحلي،
وم��س��ت��وى ال���دول���ة،
والمستوى الوطني
والمستوى العالمي
 ي����درك التضمينات
المحلية وال��دول��ي��ة
ل���ق���رارات المجتمع
المحلي

مهارات القرن الحادي والعشرين ارتباط التعلم بالصفوف
رياض أطفال 5 -
للكليات وسوق العمل

 يتمكن ال��ط�لاب من
اس��ت��خ��دام الموضوع
الذي يتناول معنى أن
تكون مواط ًنا عالم ًيا
مهت ًما ،وما الذي يعنيه
ه��ذا األم���ر بالنسبة
للطالب من دول أخرى
م��ن خ�لال المناقشة
وأشكال أخرى متنوعة
من الوسائط المتوفرة
 ي��ت��م��ك��ن ال���ط�ل�اب
مستخدمين معايير
ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
والعلوم االجتماعية
من الربط بتخصصات
أخ���رى كالرياضيات
والعلوم والصحة واللغة
اإلنكليزية

 عرض مهارات حل
ال��م��ش��ك�لات أم��ام
ال��ط�لاب ليتعلموا
ك���ي���ف ي��ك��ون��وا
مبدعين في تسوية
المسائل التي تطرأ
ف��ي البيت أو في
المدرسة
 عرض أساليب جمع
ال��م��ع��ل��وم��ات من
خ�لال تكنولوجيا
ال���م���ع���ل���وم���ات
واالت������ص������االت
والوسائط األخرى،
بهدف جمع األدلة
لحل مشكلة على
نطاق المدرسة مع
فهم لسبب وكيفية
ال��ت��ص��رف ضمن
أن��ظ��م��ة وأح��ك��ام
المدرسة
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 ت���ع���زي���ز ت��ع��ل��م
ال��ط�لاب للمنطق،
وح��ل المشكالت،
وات��خ��اذ األح��ك��ام
والقرارات باستخدام
أدوات تكنولوجيا
ال���م���ع���ل���وم���ات
واالت������ص������االت
وال��وس��ائ��ط بهدف
ال��م��ش��ارك��ة في
البحث عن إجابات
لمشكالت وطنية،
كاالقتصاد والطاقة
الهجرة.
 ت��ع��زي��ز م��ه��ارات
الطالب في التفكير
الناقد واإلب��داع��ي
وال��ت��ص��رف بشكل
تعاوني لفهم أسباب
وخصائص مشكالت
عالمية
 ت��ع��زي��ز ال��ف��ه��م
ب���ال���ث���ق���اف���ات
المختلفة أث��ن��اء
إج��راء المحادثات
م��ع ط�لاب آخرين
حول ما يعنيه كون
ال��ط�لاب مواطنين
ومعنى مسؤولياتهم
تجاه المجتمعات
المحلية وال��دول��ة
والمنطقة ضمن
القوانين والدساتير
التي تحكمها

 إت���ق���ان ال��ط�لاب
ل���ق���درات إج���راء
الناقد
التحليل
والبحث واستخدام
الوسائط المتعددة
واخ��ت��ب��ار وع��رض
قضية معاصرة في
اإلم���ارات العربية
المتحدة وتتعلق
بقرارات حكومية
 إت���ق���ان ال��ع��م��ل
اإلب��داع��ي والعمل
ال��ج��م��اع��ي ضمن
فريق افتراضي يضم
ثقافات متنوعة،
إض��اف��ة إل��ى إدارة
الوقت واأله��داف
لوضع خطة عمل
لمعالجة جوانب
القضية العامة آنفة
الذكر.
 إت���ق���ان م��ه��ارات
االت��ص��ال لتنظيم
ط�لاب آخ��ري��ن في
اإلم���ارات العربية
ال��م��ت��ح��دة بهدف
تفعيل الخطة
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مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل
أوالً:
التفكري الناقد وحل املشكالت.

 عرض مفهوم كيف تكون مفك ًرا
ناقدا ً،من حيث تطبيقه على
مبادئ فهم ثقافة الفرد وثقافة
اآلخرين حول العالم.
 إدخال مفهوم التفكير المنظومي
من خالل ترسيخ القيم واآلداب
اإلسالمية.

 تعزيز مهارات التفكير الناقد من
خالل إدخال التقكير المنطقي
والتحليل لتعزيز م��ه��ارات
االتصاالت الالزمة في الفهم.
 تعزيز التفكير المنظومي
وال��ت��راب��ط ل��ح��ل المشكالت
باستخدام المبادئ واألحكام
اإلسالمية.

ثانيًا:
التعلم واالبتكار.

 تعليم الطالب كيفية تطوير
وت��ط��ب��ي��ق وإي���ص���ال األف��ك��ار
الجديدة لآلخرين بفاعلية بهدف
فهم ثقافة الفرد ضمن المبادئ
واألح��ك��ام التي يحتكم إليها
المسلم
 عرض أنشطة التفكير اإلبداعي،
ك��ن��ش��اط اس��ت��ث��ارة األف��ك��ار؛
ليتعلم الطالب كيف يشاركون
بأفكارهم ،ويحترمون كافة
األفكار المطروحة ضمن المبادئ
واألحكام اإلسالمية.

 تعزيز تعلم الطالب لتطوير
وتنفيذ وإيصال األفكار الجديدة
 تعزيز أنشطة التفكير اإلبداعي،
كنشاط استثارة األفكار ،وعرض
األحجيات وزي���ارة المعارض
سي ًرا على األق��دام لتعزيز فهم
األفكار األخرى وتعزيز مهارات
االتصال ضمن المعرفة بالمبادئ
واألحكام اإلسالمية.

 يتقن الطالب التفكير المنطقي
من خالل استخدام الممارسات
االستقرائية واالستنباطية بهدف
تحليل ق��ض��اي��ا التخصصات
المتداخلة باستخدام المبادئ
واألحكام اإلسالمية.
 تعزيز التفكير المنظومي ،الذي
يسمح للطالب بالبحث عن
المبادئ واألح��ك��ام اإلسالمية
وربطها.
 يتعلم ال��ط��ال��ب كيف يحل
ال��م��ش��ك�لات وي��ت��وص��ل إل��ى
االستنتاجات بإصدار األحكام
من خ�لال المبادئ واألحكام
اإلسالمية.
 يتقن الطالب تعلم كيفية تطوير
وتنفيذ وإيصال األفكار الجديدة
لآلخرين بفاعلية.
 يتقن الطالب أنشطة مشاركة
األف��ك��ار بهدف إب��ق��اء أذه��ان
الطالب منفتحة لتقبل وفهم
األف��ك��ار ف��ي س��ي��اق المبادئ
واألحكام اإلسالمية.
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مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل
ثالثًا:
االتصال والتعاون.

 تعليم الطالب كيف يوضحوا
أف��ك��اره��م وم���ا ي��ج��ول في
خواطرهم مستخدمين مهارات
االتصال الشفوي والكتابي وغير
اللفظي ضمن المبادئ واألحكام
اإلسالمية.
 إدخال مفهوم العمل الجماعي،
بهدف مشترك ،لحل المشكالت
باستخدام المبادئ واألحكام
اإلسالمية.

 تعزيز أهمية ب��ن��اء الفريق
والتعاون مع اآلخرين إليجاد
وتخطيط وتنفيذ مشاريع صفية
بتخصصات مختلفة ضمن
المبادئ واألحكام اإلسالمية.

راب ًعا:
املعرفة املعلوماتية.

 تعليم الطالب كيفية الوصول
إلى أشكال المعلومات بكفاءة
وفاعلية ،يدو ًيا وتكنولوج ًيا،
بهدف تعزيز المبادئ واألحكام
اإلسالمية.

 تعزيز عملية التعلم للوصول
إلى المعلومات وتقييمها بكفاءة
وفاعلية وحسم ضمن المبادئ
واألحكام اإلسالمية.

خامسا:
ً
املعرفة يف مجال الوسائط.

 اس��ت��خ��دام م��ص��ادر الوسائط
المتعددة لتقييم وجهات النظر
المختلفة للطالب اآلخرين
من ثقافات أخرى ،ومن الدول
ال��م��ج��اورة ،لتعزيز المعرفة
بالتعاليم اإلسالمية.

 تعزيز استخدام مصادر الوسائط
المختلفة لتقييم وجهات
النظر؛ بهدف إقناع اآلخرين
بقبول فهمك للمبادئ واألحكام
اإلسالمية.

 يتقن الطالب تعلم كيفية
توضيح أفكاره مستخد ًما مهارات
االتصال الكتابي وغير اللفظي
مع مجموعات طالبية متعددة
الثقافات لمشاركة المبادئ
واألحكام اإلسالمية معها
 يتقن الطالب مهارات التعاون مع
اآلخرين إليجاد وتخطيط وتنفيذ
م��ش��اري��ع صفية بتخصصات
مختلفة من خالل إظهار المرونة
واالستعداد لتقديم التنازالت
لتحقيق هدف مشترك ضمن
المبادئ واألحكام اإلسالمية.
 يتقن الطالب عملية الوصول
إل��ى المعلومات وتقييمها
بكفاءة وفاعلية ،ويستخدم
مهارات التفكير الناقد في حل
المشكالت المتعلقة بقضايا
مطروحة ،مستخد ًما المبادئ
واألحكام اإلسالمية.
 يتقن الطالب استخدام مصادر
ال��وس��ائ��ط المتعددة لتقييم
وجهات النظر المختلفة في
البحث ع��ن م��وض��وع عالمي
محدد وتقييمه باستخدام إطار
عمل خاص بالمبادئ واألحكام
اإلسالمية.
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سادسا:
 تعليم الطالب كيفية تطبيق  تعزيز تعلم الدراسات اإلسالمية
ً
املعلومات
تكنولوجيا
معرفة
لتطبيق التكنولوجيا الرقمية
التكنولوجيا الرقمية بفاعلية.
واالتصاالت.
بفاعلية من خالل استخدامها
ك��أداة بحث وتنظيم وتقييم
وإيصال المعلومات.

ساب ًعا:
املرونة والتكيف.

 إدخال فهم وتعلم أهمية الردود  تعزيز فهم وأهمية ال��ردود
والتعليقات ف��ي ال��دراس��ات
والتعليقات م��ن المدرسين
اإلسالمية التي يتم الحصول عليها
وال��ط�لاب اآلخ��ري��ن من حيث
من المدرسين وم��ن الطالب
عالقتها بالدراسات اإلسالمية.
اآلخرين.
 تعزيز كيفية التعامل مع المديح
واإلخفاقات والنقد.

ثام ًنا:
املبادرة والتوجيه الذايت.

 ع��رض عملية التعلم لوضع  ت��ع��زي��ز تعلم عملية وض��ع
األهداف وإدارة الوقت والعمل
األهداف وإدارة الوقت والعمل
باستقاللية من خ�لال مراقبة
باستقاللية على التعلم في
وتعريف وتحديد األولويات في
الدراسات اإلسالمية.
المهمات التي تستوجب إكمال
مشروع تعليمي إسالمي.
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 يتقن الطالب تطبيق استخدام
التكنولوجيا الرقمية بفاعلية من
خالل استخدامها كأداة إليصال
وحل قضايا عالمية تتعلق بعدم
المساواة االجتماعية ،وتطوير
المشاريع باستخدام المبادئ
واألحكام اإلسالمية.
  ُيق ّدر الطالب أهمية الحصول
على ال��ردود والتعليقات من
المدرسين والطالب اآلخرين في
الدراسات اإلسالمية.
 يتقن الطالب التعامل مع المديح
واإلخفاق والنقد في الدراسات
اإلسالمية.
 يتقن الطالب ال��م��وازن��ة بين
وجهات النظر والمعتقدات
المختلفة وح��ل المشكالت
والعمل في البيئات متعددة
ال��ث��ق��اف��ات ،ض��م��ن ال��م��ب��ادئ
واألحكام اإلسالمية.
 يتقن الطالب عملية وضع
األه���داف وإدارة الوقت في
الدراسات اإلسالمية من خالل
العمل باستقاللية وباتباع الرقابة
الذاتية وتحديد األولويات في
المهمات لتحقيق وتوضيح
المبادرة.
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مهارات القرن الحادي والعشرين
للكليات وسوق العمل
تاس ًعا:
املهارات االجتامعية والثقافية.

 إدخ���ال تعلم معرفة الوقت
ال��م��ن��اس��ب ل��ل��ك�لام وال��وق��ت
المناسب لالستماع باحترام،
من خ�لال المبادئ واألحكام
اإلسالمية.

 تعزيز العمل بانسجام وتناغم
مع المجموعات المختلفة لفهم
كيفية تأثير اإلسالم والديانات
األخرى حول العالم على التاريخ
والثقافات والحكومات األخرى.

رشا:
عا ً
اإلنتاجية واملساءلة.

 إدخ���ال تعلم إدارة مشاريع
ال��دراس��ات اإلسالمية الصغيرة
بشكل ف���ردي أو جماعي-للخروج بالنتائج المرجوة.

حادي عرش:
القيادة واملسؤولية.

 إدخ��ال تعلم مهارات القيادة
باستخدام أسلوب حل المشكالت
للتأثير على اآلخرين وتوجيههم
نحو فهم المبادئ واألحكام
اإلسالمية.

 تعزيز تعلم إدارة المشاريع على
اختالف أحجامها -الفردية منها
والجماعية -للخروج بالنتائج
ال��م��رج��وة م��ن خ�لال إظهار
أخالقيات إيجابية في العمل،
وإدارة ال��وق��ت ،والمشاركة
الفعالة م��ن خ�لال الجهود
التعاونية وض��م��ن المبادئ
واألحكام اإلسالمية.
 تعزيز ال��م��ه��ارات القيادية
ب��اس��ت��خ��دام م���ه���ارات حل
المشكالت والمهارات الشخصية
للتأثير على اآلخرين وإلهامهم
وتوجيههم لتحقيق هدف
مشترك خاص بالمبادئ واألحكام
اإلسالمية.

 يتقن الطالب العمل ضمن
مجموعات مختلفة بإظهار
االحترام للثقافات المختلفة؛
وي��ع��رف متى يتكلم ومتى
يستمع ،ويستجيب بانفتاح
ذهني لألفكار والقيم المختلفة
مع إبقاء المبادئ واألحكام
اإلسالمية في ذهنه.
 يتقن الطالب إدارة مشاريع
المبادئ واألح��ك��ام اإلسالمية
م��ن��ف��ردأ أو ض��م��ن ف��ري��ق-للخروج بالنتائج المرجوة من
خ�لال العمل بإيجابية وعلى
عدة مهمات ،ومن خالل إظهار
األخ��ل�اق وت��ح��م��ل مسؤولية
النتائج ،سوا ًء كانت إيجابية أم
سلبية.
 ي��ت��ق��ن ال��ط��ال��ب ال��م��ه��ارات
القيادية مستخد ًما مهارات حل
المشكالت والمهارات الشخصية
ليرفع من مستوى قوة اآلخرين
في التأثير في الفريق وتوجيهه
لتحقيق هدف مشترك ضمن
المبادئ واألحكام اإلسالمية.

ثريل نغ وفاضل .2009 .مهارات القرن الحادي والعشرين :التعلم من أجل الحياة في وقتنا الحالي.

105

106

م�صفوفات املدى والتتابع

107

املفاهيم الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف من الرو�ضة �إلى الثاين ع�شر
الصف
املحور

املجال
القرآن
الوحي
الكريم
اإللهي

وعلومه

روضة 2+1
 -آية الشعار. -االستامع. -اإلنصات.- -الخشوع.

األول

الثاين

الثالث

 -املفاهيم الواردة - -املفاهيم الواردة - -املفاهيم الواردةيف ال����س����ور يف ال����س����ور يف ال����س����ور
املقررة.
املقررة.
املقررة.
 -آداب التالوة- - .آداب التالوة- - .آداب ال��ت�لاوة(اإلن�����ص�����ات،
 -معية الله. -الطهارة.ال����خ����ش����وع،
 -عبادة الله.االس���ت���ع���اذة،
البسملة).

الرابع

الخامس

 -املفاهيم الواردةيف ال����س����ور
املقررة.
 -آداب التالوة. -ال�لام الشمسيةوالالم القمرية.

 -املفاهيم الواردةيف ال����س����ور
املقررة.
 -آداب التالوة. -ط���اع���ة ال��ل��هورضاه.
 -الخوف من الله.- -القلقلة.

��ب األع�مال
الحديث - -إفشاء السالم- - .البرِّ .
 -ال����ص����ل����وات - -املاهر بالقرآن- - .املؤمن القوي- - .أح� ُّ -صالة الجامعة .إىل الله. -الصدقالخمس.
الرشيف - -الكلمة الطيبة- - .اله َّرة.
 -قراءة القرآن. -الفذ. -الود. -العلم. -ال ّنار.وعلومه  - -الهدية.
 -ال���ح���س���ن���ة - -آداب املساجد. -البخل -الخطايا. -الرحمة.  -الصدقة. -املفلس.والسيئة.
 -امليزان. -الخلق الحسن- - .حسن الخلق- - .املناجاة. -الشّ فاعة. -الكرم. -املحبة يف الله- - .الج ّنة. -أركان اإلسالم- - .التعاون. -إكرام الضيف. -التقوى. ُ -ح��س��ن إس�ل�ام - -الطّ ّعان الل ّعان- - .بر الوالدين. -م�����راف�����ق�����ة  -قطيعة األرحام- - .الرفق. -الفاحش.املرء.
بي dيف
 -البذيء. -حب الله. -ال���ص�ل�اة عىل - -ال���ص���دق مع ال َّن ّالج ّنة.
النفس.
بي.
 -الوضوء. -الصدق.ال َّن ّ
 -إطعام الطعام - - .صالة الجمعة- - .اح�ت�رام الكبريوال��ع��ط��ف عىل
 -إقراء السالم- - .التعاون.الصغري.
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السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -املفاهيم الواردةيف س������وريت:
(ال���س���ج���دة،
امللك).
 -قدرة الله تعاىل. -النون الساكنةوالتنوين.

 -املفاهيم الواردةيف س��وريت( :ق،
الرحمن).
 -تالوة القرآن. -امل��ي��م الساكنةوالتنوين.
 -ح��ف��ظ ال��ق��رآنوفهمه.

 -املفاهيم الواردةيف سورة( :يس).
 -امل��د الطبيعي(األصيل).
 -املد الفرعي. -تالوة القرآن. -ح��ف��ظ ال��ق��رآنوفهمه.

 -املفاهيم الواردةيف س������وريت:
(ال����واق����ع����ة،
الحجرات) .
 -أحكام الراء. -أحكام الوقف. -تالوة القرآن. -ح��ف��ظ ال��ق��رآنوفهمه.

 -املفاهيم الواردةيف س�������ورة:
(الكهف).
 -تالوة القرآن. -ح��ف��ظ ال��ق��رآنوفهمه.
 -ج��م��ع ال��ق��رآنالكريم.
 -القرآن امليك.- -القرآن املدين.

 -املفاهيم الواردةيف س�������ورة:
(األحزاب).
 -تالوة القرآن. -ح��ف��ظ ال��ق��رآنوفهمه.
 -اإلع�����ج�����از يفالقرآن (العلمي
وال���ت���اري���خ���ي
والغيبي) .

  -العبودية لله.  -يوم القيامة.  -الجليس الصالح.السوء.
  -الجليس ّ  -آية املنافق.  -سباب املسلم.  -قتال املؤمن. - -الكفر والفُسوق.

 -التوبة. -اإلساءة. -القائم يف حدودالله.
 -الواقع يف حدودالله.
 -كفالة اليتيم. -اإلرساف واملَخْيلة.- -الطعام والرشاب.

 -ت ُشّ د ال ّرحال. -املسجد الحرام. -املسجد النبوي. -املسجد األقىص. -التقرب إىل الله. -األعامل بالنيات. -النافلة.والس ّنة.
 -الفريضة ُّ -اإلمعة. -تنفيس كربةاملؤمن.
- -بَ ْسط الرزق.

 -السبع املوبقات. -الحالل والحرام. -الدين النصيحة. -التشبه بالنساء. -امل����ج����اه����رةباملعصية.
 -االنتحار. -ال���ت���ردي م��نالجبل.
 -ال رضر وال رضار. -حق املسلم عىلاملسلم.

الس ّنة ال ّنبوية.
 ُّ - -مصادر الترشيع. -تدوين السنة. -مكانة السنة يفالترشيع.
 -ال��ق��ب��ول وال���ردوال����ص����ح����ة
والضعف.
 -الحديث املتواتر. -ح���دي���ث خ�براآلحاد.
 -ال����ح����دي����ثاملشهور.
 -ال����ح����دي����ثالصحيح.
 -ال����ح����دي����ثاملوضوع.
 -ت��ق��دي��ر جهودالعلامء يف جمع
السنة النبوية.

 -السنن النبوية. -ال��ت��م��ي��ي��ز بنيدرجات الحديث
(ال���ص���ح���ي���ح،
ال����ح����س����ن،
ال���ض���ع���ي���ف،
املوضوع).

 -املفاهيم الواردةيف سورة( :النور).
 -تالوة القرآن. -ح��ف��ظ ال��ق��رآنوفهمه .
 -التفسري باملأثور. -التفسري بالرأي. -ال���ت���ف���س�ي�رالتحلييل.
 -ال���ت���ف���س�ي�راملوضوعي.
السنن الرشطية.
ُ -السنن الحتمية.
ُ - -الهدي ال ّنبوي يفالصحة.
ّ
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الصف
املحور

روضة 2+1

املجال
العقيدة العقيدة - -الخالق.
اإلسالمية اإلميانية - -املخلوقات.
 -خالق الكون. -الودود. -الطبيعة. -التأمل. -الرزق. -رحمة الله. -حب الله.العقلية
اإلميانية

قيم
اإلسالم
وآدابه
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األول

الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

 -ص���ف���ات ال��ل��ه - -أسامء املالئكة- - .ال�����ك�����ت�����ب - -الج ّنة وال ّنار. -الربوبية. -النعيم والشقاء. -صفات املالئكة .الساموية.تعاىل.
 -الرحمن. -وظائف املالئكةُ - - .ر ُسل الله تعاىل- - .ص���ف���ات أه��ل -أركان اإلميان- - .اللطيف.الج ّنة.
 -التوراة. -أولو العزم. -اإلميان باملالئكة- - .القدير. -ص���ف���ات أه��ل -اإلمي��ان بالكتب - -أول��و العزم من - -املعجزة اإللهية- - .اإلنجيل.ال ّنار.
  -ال َّزبور.ال ُّرسل.
الساموية.
 -صحف إبراهيم- - .اليوم اآلخر. -اإلمي����ان برسل - -أنبياء الله تعاىل. -القرآن الكريم.الله تعاىل.
 -اإلمي���ان باليوماآلخر.
 -ع��امل اإلن��س��ان- - ،قدرة الله تعاىل- - .قدرة الله تعاىل- - .العلم واملعرفة- - .العلم واملعرفة- - .قيمة العلم.النبات ،الحيوان- - .البيئة املحيطة- - .البيئة املحيطة- - .م��ص��ادر العلم - -م��ص��ادر العلم - -التفكري.
 -الحقائق.واملعرفة.
واملعرفة.
 -نعم الله تعاىل- - .احرتام الكبري- - .الثقة بالنفس. -إع�م�ال العقل - -ال��ب��ح��ث عن - -التعلم من ذوي -الحواس.الخربة والدراية.
الحقائق.
واملالحظة.
  -بر الوالدينُ - - .حسن املعاملة- - .طاعة الله. -محبة الله.  -ال��ت��ع��اون يف - -التسامح. -الشجاعة. -الكرم.اإلسالم.
 -الرفق باملسلمني. ُ -حسن الخُلق- - .التقوى. -األخ ّوة يف الله- - .حسن املعاملة.- -صلة الرحم.

قيم
اإلسالم

 -حب الوالدين- - .أرضار الكذب- - .األمانة والخيانة. -اللعب الجامعي. -املسامحة. -الصدق. -التوكل عىل الله- - .اح�ت�رام رغبات -األمانة. -احرتام األرسة- - .الرحمة والرأفة اآلخرين. -ح����ب ال��خ�يربالحيوان.
للمسلم.

آداب
اإلسالم

 -آداب الطعام - -آداب ال��ن��وم - -آداب ودع���اء - -دع����اء رك���وب -أدب التعامل- - .النظافة.دخ���ول امل��ن��زل وسائل النقل.
واالستيقاظ.
والرشاب.
 -التسمية عند - -آداب النظافة.والخروج منه - - .آداب الطريق.
األكل والرشب.
  -طرح السالم. -االستئذان.- -رد التحية

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -أرشاط الساعة - -أس���م��اء ال��ل��ه - -األخطاء الفعلية- - .أسامء الله تعاىل- - .مفهوم الغيب- - .الخطاب اإللهي- - .األفكار الهدامة. -األخطاء القولية- - .الغفور والعدل- - .أث�����ر اإلمي�����ان - -العقل والعلم - -الغُل ّو والتط ّرف.الحسنى.
الكربى.
 -ال���ش���ب���ه���اتوالنظر.
بالغيب.
 -امل��س��ؤول��ي��ة يف - -امل ُغيث وال َحليم- - .القضاء والقدر- - .العدل اإللهي.ِ
 -عاملية العقيدة ح��ول العقيدةالحلم
 -مظاهراإلسالم.
اإلسالمية.
اإلسالمية.
اإللهي.
 -املحاسبة عىلّ
 -خ����ص����ائ����ص -اإلغ�����اث�����ة يفاألفعال.
ال���ع���ق���ي���دة
اإلسالم.
اإلسالمية.
 -قيمة العلم. -التفكري. -الحقائق. -ق������وة ال��ح��قوالتمسك به.
 -العمل التط ّوعي. -الدعاء يف حياةاملسلم.
 -التيسري. -الهمة والنشاط.- -الشكر والصرب.

 -أذك���ار الصباحواملساء.
 -آداب الدعاء. -آداب دخ���ولاملسجد.

����س�����ن�����ن - -خصائص املناهج - -التفكري الناقد.
 َ -و ْح��دان��ي��ة الله - -قيمة القراءة- - .ال� ُاإلس�ل�ام���ي���ة يف - -النقد الب ّناء.
 -التفكري السليم .االجتامعية.تعاىل.
التفكري.
السنن اإللهية.
 -دالئ��ل َو ْحدانيةُ -الله.
 -ع��ظ��م��ة ال��ل��هتعاىل.
 -العمل عبادة- - .ط��ل��ب ال��ع��ل��م - -ب��ذل النصيحة - -امل����ش����ارك����ة  - -االستعفاف. -الشورى. -اإلخ����ل���اص يف وم���ج���ال���س���ة والتناصح العدل املجتمعية.ق���وة املجتمع - -ح�ماي��ة ال��ف��رد - -اإلن������ص������اف
العلامء.
العمل.
والتسامي.
واملجتمع.
ومتاسكه
 -تقدير العمل –- -نرش العلم. -اإلخ����ل���اص يف - -التسامح الفكري - -اج����ت����ن����اب - -ال��زه��د وع��دماليدوي.
التعايل.
امل ُح ّرمات.
 -م��راق��ب��ة ال��ل��ه ال��ق��ول والعمل مع املخالفني.التعصب.
  -الرخاء.البعد عن الرياء
تعاىل.
 -عدم ّوغ��ض
 -ال � ِع � ّف��ة -االستعانة بالله .والنفاق.ّ
البرص.
 -حقوق األخوة. -التواضع. -البعد عن الرذيلة -عدم األنانية.محاسبة الذات.
  -دع���اء ك � ّف��ارة - -آداب السفر- - .آداب التسوق - -آداب اللباس - -أدب ال��ح��واروال��ت��ع��ام��ل مع وال���زي���ن���ة يف والنقاش.
املجلس.
اإلسالم.
املرافق العامة.
- -آداب املجالس.

 -ال����ت����ف����ك��ي�راإلبداعي.
ّ
 -ال���ع���ق���ل���ي���ةاإلبداعية.
 -امل���س���ؤول���ي���ةالفردية.
 -امل���س���ؤول���ي���ةالجامعية.
 -ال���ت���س���ام���حوالتعايش.
  -اإلحسان. - -رعاية األرسة.

 -آداب ال���رؤىواألحالم.
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الصف
املحور

روضة 2+1

املجال
أحكام أحكام - -أركان اإلسالم.
اإلسالم العبادات - -الطهارة.
 -ال��ن��ظ��اف��ة يفومقاصدها
الجسد واملكان
واللباس.

أحكام
املعامالت

-

األول

الثاين

الثالث

الرابع

 -ال����ط����ه����ارة  - -رشوط الصالة- - .ال����ص����ل����وات -الوضوء. -مبطالت الصالة .املفروضة. -ال����ص����ل����وات والعبادة.السنن الرواتب.
املفروضة.
 -الحدث والخبث- - .األذان واإلقامةُ - - . -ف���ض���ل ص�ل�اة -فضل الصالة- - .نواقض الوضوء- - .الصوم.السنة.
 -فضل الصوم. -ع��دد الصلواتُ
 -مبطالت الصوم.املفروضة.
 -شهر رمضان. -أوقات الصالة. -أحكام الصيام. -ال����ص����دق����ة(ال���ف���ري���ض���ة
والتطوع).
 -فضل الصدقة.-

-

-

-

الخامس
 -صالة الجامعة. -صالة الجمعة. -ف���ض���ل ص�ل�اةال����ج��م�اع����ة
والجمعة.
- -صالة العيدين.

-

قواعد
األحكام

-
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-

-

-

-

-

السادس

السابع

الثامن

التاسع

 -أركان الصالة. ُ -سنن الصالة. -م���ك���روه���اتالصالة.
 ُ -س��ج��ود السهو.وسجود التالوة.
 -صيام التط ّوع. -ف���ض���ل ص���ومالتط ّوع.

���ص يف
  -ال���� ُّر َخ� ُاإلسالم.
 -التي ّمم والغ ُْسل. -امل����س����ح ع�لىالخفني.
 -ص�ل�اة املسافرواملريض.
 -اإلس���ل��ام دي��نالتيسري.
ُ - -سنن ال ِفطرة.

  -ال���ص���ل���واتذوات األسباب
(ال���كُ���س���وف،
ال���خ���س���وف،
االس��ت��س��ق��اء،
االستخارة)
 -ال ُعمرة- -األَيمْ ان وال ُنذور.

  -الزكاة. -الفقر.  -الحج. -املُ��ح � ّرم��ات منالطعام والرشاب.

-

-

-

-

-

-

العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

- -الزواج.

-

-

املالية

 -العقوداملعارصة.
 -األرسة يف اإلسالم. -املُ��ح � ّرم��ات منالنساء.
 -الحكم الرشعي- - .املدارس الفقهية - - .القواعد الفقهية -االخ�����ت��ل��اف الكربى. -الحالل. -ال����ت��ش�ري����عالفقهي.
 -الحرام.اإلسالمي.
 -الجهاد. -املباح. -مصادر الترشيع -املكروه.يف اإلسالم.
- -املندوب.

  -فراق النكاح.  -البيوع املحرمة. -ال�����ن�����ظ�����اماالق��ت��ص��ادي يف
اإلسالم.
 -ال����ض����روراتالخمس.
 -فقه األولويات. -فقه املوازنات.- -االتباع والتقليد.
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الصف
املحور

املجال
السرية
السرية
والشخصيات النبوية

الشخصيات
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روضة 2+1

األول

الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

�ي
 -ن��س��ب ال � َّن��ب� ّمحمد.d
 -الطفل اليتيم. -الصادق واألمني. -طلع البدر علينا(نشيد).

  -ت��اري��خ مولدبيd
ال َّن ّ
 -ك���ف���ال���ة عبدامل��ط��ل��ب وأب��و
ط��ال��ب لل َّنبي
.d
بي. d
 -حب ال َّن ّ -ط�����ف�����ول�����ةبي.d
ال َّن ّ
بيd
 -رضاعة ال َّن ّيف بني سعد.

بيd
 -صفات ال َّن ّال���ت���ي ت��ح�لى
بها ب�ين الناس
ك����ال����ص����دق
واألمانة.
 -بناء الكعبة.  -عبادة األصنام.- -القدوة الحسنة.

 -ن����زول ال��وح��يج�بري��ل عليه
السالم.
 -غار حراء. -الرؤيا الصادقة. ُ -حسن معاملةبي d
ا ل َّن ّ
لجريانه.

بيd
 -صرب ال َّن ّودع����وت����ه إىل
ال��ل��ه بالحكمة
وامل����وع����ظ����ة
الحسنة.
بيd
 -ثقة ال َّن ّبتأييد الله له.
 ُ -حسن معاملةبي d
ا ل َّن ّ
للصحابة.
بيd
 -عبادة ال َّن ّوطاعته لله.

 -قوة اإلميان عندبي.d
ال َّن ّ
بيd
 -اجتهاد ال َّن ّيف سبيل الدعوة.
 -رعاية الله لنبيه. -ال��ت��أيس بال ّنبي.d

 -االق���ت���داء ب��أيبهر يرة l
يف ال��ع��ط��ف
والرفق والرأفة
بالحيوان.
  -أبو هريرةlمن��وذج للقدوة
الحسنة.

  -االق��ت��داء بعيلب��ن أيب طالب
 lيف حبه
للمساكني ورفقه
بهم.
 -االقتداء بأخالقع��ل�ي ب����ن أيب
طا لب l
(ال����ت����واض����ع
واألم������ان������ة
وال��ع��ط��ف عىل
الفقراء).
  -التمثُل بفاطمةا لزهرا ء m
يف عطفها عىل
الفقراء.

  -االقتداء بأيب بكرالصديق lيف
صدقه ومحبته
للنبي.d
بي يف
 -صاحب ال َّن ّالغار وخليفته.
  -منارصة اإلسالم.  -االق�����ت�����داءبخديجة بنت
خويلد mيف
حبها لدين الله.
  -أول زوج���ةللنبي( dأم
املؤمنني).
  -منارصة خديجة mللنبيd
مبالها.

  -االقتداء بصفاتعثامن بن عفان
 lوخ��اص��ة
الحياء.
 -إنفاق امل��ال يفسبيل الله.
 -تجهيز جيشالعرسة ورشاء برئ
رومة.
  -االقتداء بزينبب��ن��ت خ��زمي��ة
 mيف حبها
ل��ل��م��س��اك�ين
وعطفها عليهم.

 -عمر بن الخطاب lأول أمري
للمؤمنني امللقب
بالفاروق عدل
عمر بن الخطاب
.l
 -زه���د ع��م��ر بنالخطابl
 -االق��ت��داء بعمرب���ن ال��خ��ط��اب
 lيف صدقه
ومحبته للنبي
.d
 -االقتداء بفاطمةبنت عبد امللك
 mيف زهدها
وإخ�ل�اص���ه���ا
وصدقها.

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

الحادي عرش

الثاين عرش

 -ال�����ح�����ي�����اةاالج��ت�ماع��ي��ة يف
املدينة املنورة.
 -الهجرة النبوية.بيd
 -معاملة ال َّن ّلألنصار.
 -غزوة بَ ْدر الكربى- -غزوة أُ ُحد.

 -الصفة الدفاعيةبيd
لجهاد ال َّن ّ
وغزواته.
 -غ���زوة الخندق(األحزاب).
 -ح��ف��ر الخندقللدفاع عن املدينة
تجاه العدو القادم
من األحزاب.
 -ح��ف��ر الخندقلحقن الدماء.
بيd
 -مشورة ال َّن ّألصحابه.
 ُ -صلح الحديبية. -بيعة ال ِّرضوان. -رشوط ُص��ل��حالحديبية.
 -مشورة أم سلمه mيف صلح
الحديبية.
 -االقتداء برفيدةاألسلمية mيف
التطوع واملبادرة.
بيd
 -إشادة ال َّن ّمب��واق��ف رفيدة
ا ألسلمية m
وبعملها.
 -اإلمام األكرب (أبوحنيفة النعامن).
 -دوره يف خدمةالفقه اإلسالمي.

 -فتح مكّة املك ّرمةيف السنة الثامنة.
 -كتامن األمر ملنعالقتال.
 -دخول مكّة.بيd
 -تواضع ال َّن ّلربه.
 -ال���ع���ف���و ع��ن��داملقدرة.
 -تحطيم األصنام.  -غزوة ُحنني. -النرص من اللهوليس عن كثرة
الجيش.
 -حصار الطائف. -االق��ت��داء بالنبيرب و َج ٍّد.
 dك ُم ٍّ

�ي
 -وف����اة ال � َّن��ب� ّعليه السالم 11
للهجرة.
 -موقف الصحابةم������ن وف������اة
بي.d
ال َّن ّ
 ُ -ح ّجة الوداع 10للهجرة.
 -خُ��ط��ب��ة حجةالوداع.
بيd
 -وصايا ال َّن ّألمته.

 -ال َّرسول dزو ًجا. -ال َّرسول dيفخدمة أهل بيته.
 -االقتداء بالرسول dيف محبته
أله������ل ب��ي��ت��ه
وإحسانه إليهم.
 -منهج ال��دع��وةبي.d
عند ال َّن ّ
 ُ -ح��س��ن معاملةبيdلزوجاته.
ال َّن ّ

 -االقتداء بال ّنبي dيف وف��ائ��ه
وحسن معاملته.
 -م��ع��امل ال��وف��اءب��ال��ع��ه��ود عند
بي.d
ال َّن ّ
 -م���ع���امل حسناملعاملة مع غري
املسلمني عند
بي.d
ال َّن ّ

 -ا ل َّر سو ل dرحيماً شفوقًا.
 -ال َّرسول dشابًّامستقيماً .
 -االقتداء بال ّنبي dيف رحمته
واستقامته.

 -االقتداء بالشفاءبنت عبد الله
 mيف العلم
والعمل
 -اإلم��ام الشافعي(العامل املجدد).
 -دور اإلم�����امال��ش��اف��ع��ي يف
خ��دم��ة الفقه
اإلسالمي.
 -االقتداء باإلمامالشافعي رحمه
الله يف التجديد
واالجتهاد.

 -اإلمام مسلم بنالحجاج (املحدث
املتقن).
 -االقتداء باإلماممسلم يف بذل
الجهد يف طلب
العلم.
 -االقتداء بأحمدب���ن ح��ن��ب��ل يف
الورع والتواضع
والتسامح.

بسكينة
 -االقتداء ُب��ن��ت الحسني
 mيف علمها
وزهدها.
 ُ -ر ّواد التعليمال��ش��رع�����ي يف
الدولة.
 -دور ال�����رواديف ن�شر العلم
وال���دع���وة إىل
ال��ل��ه بالكلمة
الطيبة واملوعظة
الحسنة ،وتوعية
املجتمع.

 -أم سلمة (أماملؤمنني).m
 -دوره��ا يف روايةالحديث.
 -اإلم���ام البخاريودوره يف خدمة
الحديث الرشيف
ورشوطه يف قبول
الحديث الرشيف.

 -ال��ت��م��ث��ل ب��أماإلم��ارات فاطمة
بنت م��ب��ارك يف
خدمة املسلمني.
 -دوره��ا يف رعايةعمل الخري.
 -القائد املؤسسالشيخ زاي��د بن
سلطان آل نهيان
(حكيم العرب
وصانع االتحاد،
ب���اين اإلن��س��ان)
.q
 -ال����ج����وان����باإلس��ل�ام����ي����ة
واإلن��س��ان��ي��ة يف
سرية الشيخ زايد.

 -االقتداء باإلماممالك بن أنس يف
حبه للعلم.
 -جهاد مالك بنأن���س يف طلب
العلم وخدمة
الدين.
 -االقتداء بعائشةأم املؤمننيm
يف حبها للعلم
والفقه والشعر.
بيd
 -حب ال َّن ّلعائشة. m
 -ف��ق��ه ع��ائ��ش��ة mوعلمها
بالدين وروايتها
للحديث.
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تابع ..املفاهيم الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف من الرو�ضة �إلى الثاين ع�شر
الصف
املحور

املجال
االنتامء
الهوية
والقضايا
املعارصة

روضة 2+1

األول

 -نِعم الله تعاىل- - .االنتامء العائيل. -ح���ب ال��وط��ن - -واجبات األرسة.  -حقوق األرسة.واألرض.
 -حب القيادة- - .التعاون األرسي.- -خلق األرض.

الثاين

الثالث

الرابع

الخامس

 -االنتامء للحي- - .االن������ت���م��اء - -األماكن واملرافق - -االعتزاز والفخربدولة اإلم��ارات
العا ّمة.
للمجتمع.
 -حقوق الجوار. -احرتام الجريان- - .م����س����اع����دة - -حامية املرافق العربية املتّحدة. -ال����خ����دم����ةالعا ّمة.
 -املحافظة عىل املحتاج. -رعاية املحتاجني- - .املحافظة عىل اإلنسانية.الجوار.
 -مواقف الدولةاملمتلكات.
  -التسامح.  -التسامح.يف خدمة القضايا
اإلنسانية.
 -مبدأ املشاركةالفاعلة.

 -نظافة البيئة- - .العمل التطوعي.القضايا - -حب الخالق- - .البيئة الزراعية- - .حكمة الله يف - -أهمية املاء.
املعارصة - -مخلوقات الله- - .أهمية الزراعة .تنوع املخلوقات- - .ع�ل�اق���ة امل���اء - -سعادة اإلنسان- - .شكر النعمة.
 -الكون والحياة. -النفايات.بالحياة.
 -اإلنسان. -ال����ح����اج����ات - -طاعة الله. -املحافظة عىل - -ال��ت��خ �لّ��ص من - -تسخري الكون. -املحافظة عىل - -الحيوان.األساسية.
النفايات.
املاء.
 -النبات.البيئة.
  -االستدامة.  -االستدامة. - -االستدامة.
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السادس

السابع

 -االعتزاز والفخرباأل ّمة العربية.
 -النهوض باأل ّمة. -ح�ماي��ة ت��اري��خاأل ّمة وحضارتها.
 -العامل اإلسالمي. -ت َب ّني قضايا األ ّمةاإلسالمية.
- -حل املشكالت.

 -االعتزاز بالرتاثاإلس���ل��ام������ي
وال����ح����ض����ارة
العربية اإلسالمية
وإسهاماتها يف
تقدم البرشية.
 -خ����ص����ائ����صوم����م����ي����زات
ال����ح����ض����ارة
اإلسالمية.
 -الفنون اإلس�لاموضوابطها.

الثامن

التاسع

العارش

 -شكر الله عىل - -األمن االجتامعي- - .وج���وب طاعةويل األمر رش ًعا.
ن��ع��م��ة األم���ن - -األمن الغذايئ.
 -األم���ن الفكري - -ع�����دم ج����وازواألمان.
ال���خ���روج عىل
 -دور ال��ف��رد يف والنفيس.الحاكم الرشعي.
تحقيق األم��ن
 -مخاطر الخروجواألمان.
ع�ل�ى ال��ح��اك��م
 -أثر األمن واألمانالرشعي.
ع��ل�ى ال���ف���رد
 -التنمية البرشية.واملجتمع.

 -أمراض العرص. -الفقر. -البيئة. -استدامة البيئة- - .مخاطر الفقر - -ظهور األمراض.ع��ل�ى ال���ف���رد - -سلوك اإلنسان.
 -التلوث. -انتشار األمراض.واملجتمع.
 -الهدر. -مبادئ اإلسالم- - .معالجة جيوب - -م���ك���اف���ح���ةاألمراض.
الفقر.

 -التقليد األعمى. -مظاهر التقليد. -أسباب التقليد. -موقف اإلس�لامم���ن التقليد
األعمى.

 -التنمية البرشية. -بناء اإلنسان. -ال��ش��خ��ص��ي��ةالقيادية.

الحادي عرش

الثاين عرش

 -ح�ماي��ة الوطنوم���ن���ج���زات���ه
ومكاسبه.
 -حامية الثقافةالوطنية.
 -الخدمة الوطنية. -خ��دم��ة الوطنواج����ب دي��ن��ي
عظيم.
 -أهمية الخدمةالوطنية.
 -دور ال��خ��دم��ةال��وط��ن��ي��ة يف
تحقيق االنتامء.
 -ال���ت���ن���م���ي���ةاملستدامة.
 -إدارة املعرفة. -البطالة.- -مخاطر البطالة.

 -ح�ماي��ة الوطنوم���ن���ج���زات���ه
ومكاسبه.
 -حامية الثقافةالوطنية.
 -الخدمة الوطنية. -خ��دم��ة الوطنواج����ب دي��ن��ي
عظيم.
 -أهمية الخدمةالوطنية.
 -دور ال��خ��دم��ةال��وط��ن��ي��ة يف
تحقيق االنتامء.
 -العوملة. -إي���ج���اب���ي���اتالعوملة.
 -سلبيات العوملة. -الهوية والرتاث.- -ثقافة املجتمع.

*تعد هذه املهارات مهارات أدائية أساسية يف الرتبية اإلسالمية ،يضاف إليها املهارات األخرى ،كمهارات التفكري( :املالحظة ،التصنيف ،التنبؤ،
القياس ،التفسري ،االستدالل ،ضبط املتغريات ،وضع فروض) ،ومهارات صنع القرار( :تحديد الحاجة إىل القرار ،متييز البدائل ،فحص القيم،
اتخاذ القرار) ،ومهارات حل املشكالت( :جمع املعلومات ،تنظيم البيانات ،توليد البدائل ،تطوير الخطط ،تقييم املخرجات) ،ومهارات االتصال:
(املحادثة ،الحوار ،املناقشة ،الكتابة ،اإلنصات) ،ومهارات العالقات الشخصية( :التعاون ،النقاش الجامعي ،مهارات القيادة).
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خريطة منهج الرتبية الإ�سالمية
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املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :رو�ضة 1
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

القرآن - -حفظ القرآن
الكريم
وتسميعه:
وعلومه 1.1سورة الفاتحة.
 2.2سورة الناس.
3.3سورة اإلخالص.
4.4سورة املسد.
1.1إفشاء السالم.
الحديث - -أحاديث
الرشيف نبوية رشيفة2.2 .تبسمك يف وجه أخيك
وعلومه
صدقة.
3.3تهادوا تحابوا.
ُ 4.4م ْن َد ّل عىل خري فله
مثل أجر فاعله).

العقيدة العقيدة - -الله الخالق- - .الله خالقي.
اإلسالمية اإلميانية - -الله الودود- - .خالق الكون
واملخلوقات.
 -ريب يحبني.العقلية - -مخلوقات الله - -عامل اإلنسان والحيوان
والنبات.
اإلميانية تعاىل.
 -البحر والسمك. -نعم الله -الزهور واألشجارتعاىل.
والثامر.
 -الحيوانات والطيور. -أحب مخلوقات ريب. -الطعام والرشاب مننعم الله تعاىل ،وزمييل
أخي أشاركه يف مأكيل
ومرشيب.
الحواس من نعم الله
-ّ
تعاىل.
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الوزن النسبي
من الحصص

8

8

6

6

األساليب والوسائل واألنشطة

 -تدريب الطّالب عىل آداب تالوة القرآن الكريم.السور القرآنية تالوة منوذجية.
 -تالوة ُّ -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل ،وعرضها عليهم. -عرض اآليات عىل شفافيات ،أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين الكلامت باستخدام الصور التي تقرب املعنى. -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تالوة الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -قراءة األحاديث النبوية الرشيفة قراءة معربة. -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل ،وعرضها عليهم. -عرض األحاديث عىل شفافيات ،أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين املفردات والرتاكيب اللغوية باستخدام الصور التيتقرب املعنى.
 -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تسميع الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -اإلنشاد الفردي أو الجامعي ،مع توضيح حب الله. -أسلوب القصة الستخالص صفات الله تعاىل وواجبنا نحوه. -عرض صور عن مخلوقات الله. -تكليف الطّالب بالتحدث عام يرونه من مخلوقات. -تكليف الطّالب بالتعبري شفه ًّيا عن حبهم لله تعاىل.  -لعب األدوار بأن يتقمص الطّالب دور اإلنسان والحيواناتوالنباتات مع توضيح حبهم للمخلوقات.
 -أسلوب القصة مع توضيح واجب اإلنسان تجاه املخلوقات. -استخدام أفالم عن املخلوقات وعرضها عىل الطّالب. -إنشاد نشيدة عن حب املخلوقات وأهميتها. -زيارة إىل حديقة الحيوانات. -ترديد املعلم واملتعلمني لدعاء الطعام القبيل والبعدي ومن املمكنأن يستعني املعلم برشيط مسجل عليه الدعاء بصوت جميل.
 -استخدام عرض تقدميي لتوضيح نعمة الطعام وأهمية الحفاظعليها.
 -استخدام قرص مدمج أو مادة فلمية أو صور عن نعم الله يفالطعام.
 -تكليف الطّالب بتصنيف صور الطيور والنباتات والحيوانات يفكراسة النشاط.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :رو�ضة 1
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة
قيم
اإلسالم

املوضوعات الفرعية

 -حب األرسة- - .يف ِحضْ نٍ أمي. -أيب يعلمني ويالعبني. -الصدق -أرسيت تحبني وأحبها.واألمانة.
 -أحب أن أكون صادقًاوأمي ًنا.

آداب - -أدب التعامل - -طاعة الوالدين وتقبيل
اإلسالم
أيديهم والسالم عليهم.
مع األرسة.
 -أدب الطعام - -احرتام اإلخوةواألخوات والتلطف
والرشاب.
معهم يف الكالم.
 -من آداب الطعاموالرشاب :التسمية
وذكر الله يف بداية
الطعام والرشاب
ونهايتهام.
أحكام - -أركان اإلسالم- - .الشهادتان ،الصالة،
أحكام
العبادات
الزكاة ،الصوم ،الحج.
 -الطهارةاإلسالم
 -طهارة البدن والثيابوالنظافة
ومقاصدها
واملكان.
العامة.
 -أحب الطهارة والنظافةألنهام من اإلميان.
أحكام - -مولد ال َّرسول
املعامالت .d
 -حب ال َّرسول.d
 -صفاتال َّرسول.d
 -نشيد :طلعالبدر علينا.

 -نسب ال َّرسول.d -اسم ال َّرسول dوأبيهوجده.
 -واجبنا نحو ال َّرسول.d
 -من صفات ال َّرسولdالصدق واألمانة.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

6

6

األساليب والوسائل واألنشطة

 -اإلنشاد الفردي أو الجامعي عن األرسة. -أسلوب القصة الستخالص فضل الوالدين وحب األرسة. -تكليف الطّالب بالتعبري عن طاعتهم للوالدين وعالقتهم بأرستهم. -تكليف الطّالب بإلصاق صور العائلة يف كراسة النشاط. -أسلوب القصة إلظهار فضل قيمتي الصدق واألمانة ،أو عرضرشيط مصور يُوضّ ح ذلك.
 -أسلوب التمثيل ورضب األمثلة إليضاح آداب التعامل مع الوالدين. -تكليف الطّالب بالتعبري عن طاعتهم للوالدين وعالقتهم بأرستهم. -تكليف الطّالب بإلصاق صور العائلة يف كراسة النشاط. -عرض مناذج أو صور من األطعمة أمام الطّالب. -أسلوب العرض العميل والتمثيل أمام الطّالب بالتسمية وذكر الله.- -تكليف الطّالب بإلصاق صور من األطعمة يف كراسة النشاط.

 -يعدد املعلم أركان اإلسالم ،ويربطها بحديث أركان اإلسالم. -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط "فيديو"،أو قرص مدمج عن الصالة أو الحج أو عن إفطار جامعي يف
رمضان.
 -تدريب الطّالب عىل نطق الشهادتني وأرك��ان اإلس�لام األخرىومحاكاة املعلم من خالل الرتداد الفردي ثم الجامعي.
 -يعدد املعلم أنواع الطهارة ويكلف الطّالب برتديدها. -تكليف الطّالب بالتعبري عن حبهم للطهارة والنظافة. -أسلوب الرسد القصيص. -اإلنشاد الفردي والجامعي. -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية. -تكليف الطّالب بالتحدث عن ال َّرسول ،dوالتعبري عن حبهم لهوذكر (مولده ،واسمه واسم أبيه واسم جده).
- -متثيل الطّالب لبعض املواقف التي حدثت يوم مولد ال َّرسول.d
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املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :رو�ضة 2
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

القرآن - -حفظ القرآن
الكريم
وتسميعه:
وعلومه 1.1سورة النرص.
2.2سورة الكوثر.
3.3سورة قريش.
4.4سورة الفيل.
1.1بُني اإلسالم عىل
الحديث - -أحاديث
الرشيف نبوية رشيفة .خمس.
وعلومه
2.2يا غُالم :س ِّم الل َه وك ُْل
بيمينك.
3.3الكلمة الط ّيبة صدقة.
اس ِب ُخلُقٍ
4.4خالِقِ ال ّن َ
َح َسن.

العقيدة العقيدة  - -الله الخالق- - .رزق الله تعاىل
اإلسالمية اإلميانية - -الله الودود .ملخلوقاته.
 -مظاهر رحمة اللهتعاىل يف َخلْ ِقه.
العقلية - -اإلميان بوجود - -آثار وجود الله يف
األنفس واآلفاق.
اإلميانية الله تعاىل.
 -البيئة املحيطة:1.1البحر والسمك.
2.2الزهور واألشجار
والثامر.
3.3الحيوانات والطيور.
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الوزن النسبي
من الحصص

8

8

6

4

روضة 2
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تدريب الطّالب عىل آداب تالوة القرآن الكريم.السور القرآنية تالوة منوذجية.
 -تالوة ُّ -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض اآليات عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين الكلامت باستخدام الصور التي تقرب املعنى. -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تالوة الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -قراءة األحاديث النبوية الرشيفة قراءة معربة. -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض األحاديث عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين املفردات والرتاكيب اللغوية باستخدام الصور التيتقرب املعنى.
 -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تسميع الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -اإلنشاد الفردي أو الجامعي ،مع توضيح حب الله. -أسلوب القصة الستخالص صفات الله تعاىل وواجبنا نحوه. -عرض صور عن مخلوقات الله. -تكليف الطّالب بالتحدث عام يرونه من مخلوقات. -تكليف الطّالب بالتعبري شفه ًّيا عن حبهم لله تعاىل. -عرض مادة فلمية أو صور تظهر البيئة املحيطة باملتعلمني. -تكليف الطّالب بالتعبري عماّ رأوه أمامهم. -تكليف الطّالب بجمع معلومات عن البيئة املحيطة بهم. -أسلوب القصة مع توضيح واجب اإلنسان تجاه البيئة املحيطة به. -زيارة لحديقة إىل حديقة عامة للتعرف عىل األشجار والزهور أوالجلوس عند شاطئ البحر والنظر والتأمل فيه.
 -استخدام عرض تقدميي لتوضيح أهمية الحفاظ عىل البيئة. -تكليف الطّالب بتصنيف ما شاهدوه ،مثل :الطيور والنباتاتوالحيوانات يف كراسة النشاط.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :رو�ضة 2
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة
قيم
اإلسالم

آداب
اإلسالم

املوضوعات الفرعية

 -قيم األرسة- - .احرتام الوالدينوطاعتهم ،ومساعدتهم
 -االحرتام.وتلبية طلباتهم،
 -التعاون.ورعايتهم يف الكرب.
 -احرتام اإلخوة الكبار. -العطف عىل اإلخوةالصغار.
 -التعاون بني أفراداألرسة.
 -أدب التعامل - -التعامل مع املعلممع اآلخرين - -التعامل مع األقران
والزمالء يف املدرسة.
(السلوك
 -االستئذان.القويم).
 -طرح السالم.َ - -ر ّد التَّحيّة.

أحكام - -أركان اإلسالم- - .الشهادتان ،الصالة،
أحكام
العبادات
الزكاة ،الصوم ،الحج.
 -النظافة يفاإلسالم
 -نظافة البدن والثياباإلسالم.
ومقاصدها
واملكان.
 -النظافة من اإلميان.- -نشيد عن النظافة.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

6

روضة 2
األساليب والوسائل واألنشطة

 -اإلنشاد الفردي أو الجامعي عن األرسة. -أسلوب القصة الستخالص فضل الوالدين وحب األرسة. -تكليف الطّالب بالتعبري عن طاعتهم للوالدين وعالقتهم بأرستهم. -تكليف الطّالب بإلصاق صور العائلة يف كراسة النشاط. -أسلوب القصة إلظهار فضل قيمتي االحرتام والتعاون أو عرضرشيط مصور يُوضّ ح ذلك.

 -أسلوب التمثيل ورضب األمثلة إليضاح آداب التعامل معاآلخرين.
 -تكليف الطّالب بالتعبري عن احرتامهم ملعلميهم وأقرانهم وإعطاءأمثلة من حياتهم اليومية.
 -تعليق لوحات رشف داخل الصف عليها صور الطّالب واملعلمني. -تكليف الطّالب بإلصاق صور ملعلميهم وأقرانهم يف كراريسهم.  -أسلوب العرض العميل والتمثيل أمام الطّالب؛ لتدريبهم عىلطرح السالمَ ،و َر ِّد السالم ،واالستئذان قبل الدخول أو الخروج من
الصف.
 -يعدد املعلم أركان اإلسالم ،ويربطها بحديث أركان اإلسالم.  -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط فيديوأو قرص مدمج إلظهار املسلمني وهم يؤدون الصالة أو وهم
يؤدون مناسك الحج.
 -تكليف الطّالب بجمع معلومات عن الصالة والحج والزكاةوأركان اإلسالم األخرى
  -اإلنشاد الفردي والجامعي والرتداد خلف املعلم ومحاكاته. -يُوضّ ح املعلم أهمية النظافة يف اإلسالم ويربطها باإلميانوالعبادة.
- -تكليف الطّالب بالتعبري عن حبهم للنظافة.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :رو�ضة 2
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

 -مولد ال َّرسول.d
 -حب ال َّرسول.d
 -صفاتال َّرسول.d
- -نشيد.

الهوية االنتامء - -املناسبات
الدينية
والقضايا
والوطنية.
املعارصة
 -حب القيادةوالوطن.

القضايا - -الحاجات
املعارصة األساسية.
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املوضوعات الفرعية

  -اسم ال َّرسول.d  -اسم أبيه وجده وأمه.d
  -واجبنا نحو ال َّرسول.d
  -من صفات ال َّرسول( :dالصادق  -األمني
 املبارك  -املطيع). -نشيد :طلع البدرعلينا.
  -لقاؤنا األسبوعي.  -شهر البهجة والرسور.  -العيد فرحة.  -عيد الفطر وعيداألضحى.
  -االتحاد قوة. -اليوم الوطني للدولة. -مظاهر االحتفالباملناسبات.
 -حب الوطن مناإلميان.
 -الوالء للقيادة واجبرشعي.
 -الطعام والرشاب،اللباس ،السكن.
 -أهمية الحاجاتاألساسية يف الحياة.
 -تأمني الحاجاتاألساسية.
 -واجب املحافظة عىلالحاجات األساسية.

الوزن النسبي
من الحصص

6

4

4

روضة 2
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب الرسد القصيص يف التعريف بنسب ال َّرسول.d -اإلنشاد والرتداد الفردي والجامعي لنشيد طلع البدر علينا. -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية. -تكليف الطّالب بالتحدث عن ال َّرسول ،dوالتعبري عن حبهم له،وذكر (مولده ،واسمه واسم أبيه واسم جده).
- -متثيل الطّالب لبعض املواقف التي حدثت يوم مولد ال َّرسول.d

 -عرض صور أو مادة فلمية عن األيام واألعياد التي متر يف الحياة. -إتاحة الفرصة للمتعلمني للتعبري عن فرحتهم بالعيد. -رضب األمثلة من الواقع والتاريخ عن حب الدين والوطن كحبال َّرسول dملكة املكرمة.
 -أسلوب التمثيل ولعب األدوار مع توضيح أهمية حب الوطن. -استخدام الصور أو البطاقات التي توضح واجبنا تجاه الوطن. -اإلنشاد الجامعي للنشيد الوطني.  -القيام برحالت وزيارات ملؤسسات تعزز االنتامء وحب الوطن. - -إتاحة الفرصة لتعبري الطّالب عن حب الوطن والقيادة بلغتهم.

 -عرض صور أو مادة فلمية عن الحاجات األساسية. -تكليف الطّالب بالتعبري شفويًا عن الحاجات األساسية. -املناقشة والحوار باستخدام صور متنوعة الحاجات األساسيةتعرض عىل رشيط فيديو أو الحاسوب أو جهاز عرض الشفافيات.
 -تكليف الطّالب بجمع صور ولصقها يف كراسة النشاط. -أسلوب التمثيل مع توضيح أهمية الحاجات األساسية.- -تكليف الطّالب بذكر واجبهم تجاه الحاجات األساسية.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الأول
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة
القرآن
الكريم
وعلومه

الحديث
الرشيف
وعلومه

املوضوعات الفرعية

 -الحفظ والتفسري. -الحفظوالتفسري- - :بيان املعنى اإلجاميل
السور
1.1سورة الفلق .لكل سورة من ُّ
2.2سورةالكافرون .املقررة.
3.3سورة املاعون- - .تفسري معاين الرتاكيب
4.4سورة الهمزة .واملفردات القرآنية
السور
5.5سورة العرص .الواردة يف ُّ
6.6سورة التكاثر .املقررة.
7.7سورة القارعة.
1.1ما عاب رسول اللهd
 -أحاديثنبوية رشيفة .طعا ًما.
2.2باس ِم َك رَبيّ وضعت
جنبي.
3.3دخلت امرأة النار يف
هرة.
َ 4.4م ْن ال يرحم ال يرحم.
5.5البرِ ُّ ُحسن الخُلق.
6.6من استطاع منكم أن
ينفع أخاه فليفعل.
7.7من حسن إسالم املرء
تركه ما ال يعنيه.
8.8الله يف عون العبد ما
كان العبد يف عون
أخيه

الوزن النسبي
من الحصص

8

8

األول
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تدريب الطّالب عىل آداب تالوة القرآن الكريم.السور القرآنية تالوة منوذجية.
 -تالوة ُّ -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض اآليات عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين الكلامت باستخدام الصور التي تقرب املعنى. -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تالوة الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -قراءة األحاديث النبوية الرشيفة قراءة معربة. -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض األحاديث عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين املفردات والرتاكيب اللغوية باستخدام الصور التيتقرب املعنى.
  -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. - -تسميع الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الأول
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -ربوبية الله تعاىل.العقيدة العقيدة - -الله ريب.
اإلسالمية اإلميانية - -الله الرحمن- - .رحمة الله تعاىل.
 -أركان اإلميان- - .مظاهر رحمة اللهتعاىل.
 -أثر الرتاحم بني الناس. -الرحمة بالحيوانواجب.

العقلية - -قدرة الله - -مظاهر عظمة الله
تعاىل وقدرته.
اإلميانية تعاىل.
 -مخلوقات الله - -عامل الحيوان والنبات:1.1البحر والسمك.
تعاىل.
2.2الزهور واألشجار
والثامر.
3.3الحيواناتوالطيور.
- -أحب مخلوقات ريب.
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الوزن النسبي
من الحصص

6

6

األول
األساليب والوسائل واألنشطة

  -اإلنشاد الفردي أو الجامعي ،مع توضيح حب الله.  -أسلوب القصة الستخالص صفات الله تعاىل وواجبنا نحوه.  -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو باستخدامرشيط فيديو أو قرص مدمج عن مظاهر رحمة الله تعاىل.
  -تكليف الطّالب بالتحدث عام يرونه من مظاهر يف الكون تدلعىل رحمة الله تعاىل.
  -تكليف الطّالب بجمع قصص مصدرها الكبار من اآلباء واملعلمنيعن الرحمة باإلنسان والحيوان وقصها أمام زمالئهم.
  -تكليف الطّالب بالتعبري شفه ًّيا عن كيفية الرحمة والرفقبالحيوانات التي خلقها الله تعاىل لخدمة اإلنسان.
  -يعدد املعلم أركان اإلميان الستة ويوظف البطاقات ولوحاتالجيوب.
  -تكليف الطّالب جمع املعلومات عن ركن واحد من أركان اإلميان.  -لعب األدوار بأن يتقمص الطّالب دور الحيوانات والنباتات مع  -توضيح حبهم للمخلوقات. -أسلوب ارضب األمثلة عىل قدرة الخالق العظيم. -أسلوب الحوار والنقاش لتوضيح واجب اإلنسان تجاه مخلوقاتالله
 -استخدام أفالم عن املخلوقات وعرضها عىل الطّالب إلظهار قدرة  -الله تعاىل وعظمته. -إنشاد فردي وجامعي عن حب املخلوقات وأهميتها .زيارةللحديقة
  -العامة أو حديقة الحيوانات. -استخدام عرض تقدميي عن عاملي الحيوان والنبات وأهميتهام. -تكليف الطّالب بتصنيف صور الطيور والنباتات والحيوانات يف - -كراسة النشاط.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الأول
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة
قيم
اإلسالم

آداب
اإلسالم

املوضوعات الفرعية

 -أهمية الصدق يف  -الصدق.الحياة.
 -التسامح. -أرضار الكذب. -جزاء الصادقني وعاقبةالكاذبني.
 -مفهوم املشاركة. -مواقف تظهر تسامحاملسلم.
 -التسامح ُخلُق إمياين. -أرضار األنانية واألُث ْ َرة. -آداب النظافة - -أهمية النظافة.يف اإلسالم- - .أرضار عدم النظافة.
 -كيفية تحقيق النظافةيف الجسم والثوب
واملكان.
 -إظهار اإلعجاببالنظافة.

أحكام - -أركان اإلسالم- - .الشهادتان ،الصالة،
أحكام
العبادات
الزكاة ،الصوم ،الحج.
 -الوضوء.اإلسالم
 -أهمية الوضوء للصالة. -الصلواتومقاصدها
املفروضة- - .أسامء الصلوات
املفروضة.
 -أهمية الصالة. -عدد ركعات الصلواتاملفروضة.

الوزن النسبي
من الحصص

6

6

6

األول
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب القصة أو لعب األدوار أو التمثيل إلظهار أهمية قيمتي  -الصدق والتسامح. -عقد مقارنات بني الصدق والكذب ،وبني التسامح وحب  -النفس واألث��رة باستخدام السبورة أو اللوحات الكرتونية أوالبطاقات.
  -تقديم مادة فلمية أوعروض تقدميية عن الصدق وجزاء الصادقني.  -ربط الصدق بالحياة ربطًا إجرائ ًيا فاعالً.  -تكليف الطّالب بالتعبريعن الصدق وإعطاء أمثلة ومواقف تحلَّوا  -فيها ب ُخلُقي الصدق والتسامح. -أسلوب التمثيل ولعب األدوار ورضب األمثلة إليضاح أهميةالنظافة يف الحياة.
 -تكليف الطّالب بالتعبري عن حبهم للنظافة. -تكليف الطّالب بالتعبري عن أرضار عدم النظافة عىل اإلنسانوالبيئة املحيطة به.
 -عرض مناذج باستخدام الحاسوب أو صور تظهر الفرق بني البيئةالنظيفة وغري النظيفة.
 -تدريب الطّالب عىل املحافظة عىل نظافة فصولهم الدراسية. -يعدد املعلم أركان اإلسالم ،ويربطها بحديث أركان اإلسالم.  -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط "فيديو"  -أو قرص مدمج عن الوضوء للصالة. -تدريب الطّالب عىل كيفية الوضوء عمل ًيا يف متوضأ املدرسة -محاكاة املعلم يف الوضوء خطوة بخطوة. -يعدد املعلم أسامء الصلوات املفروضة وعدد ركعات كل صالة. -تكليف الطّالب تعداد الصلوات املفروضة وعدد ركعاتها. -توظيف السبورة أو البطاقات أو اللوحات لتدوين أسامء الصلواتوعدد ركعات كل صالة (جدول).
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الأول
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

املوضوعات الفرعية

 -معامل من - -مولد ال َّرسولdحياة ال َّرسول - -حضانة ال َّرسول.d
 -رضاعة ال َّرسول.d.d
  -من أخالق - -كفالة ال َّرسول.dبي- - dحب ال َّرسول،d
ال َّن ّ
والتأيس به.
(طاعة
الوالدين).

الشخصيات - -أبو هريرة - -عطف أيب هريرة
 lعىل الحيوانات
.l
ورحمته بها.
 -أسامء بنت -دور أسامء بنت أيبأيب بكر
بكر الصديق nيف
الصديق
الهجرة.
.n
 -تضحية أسامءmلإلسالم.
 -واجبات أفراد األرسة.الهوية االنتامء - -األرسة.
 -حقوق أفراد األرسة.والقضايا
 -التعاون بني أفراداملعارصة
األرسة.
 -اإلحسان إىل األقارب.القضايا - -البيئة
املعارصة الزراعية.
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 -أهمية البيئة الزراعيةلحياة اإلنسان.
 -الحفاظ عىل البيئةالزراعية.
 -العمل يف الزراعة فيهطاعة لله تعاىل.

الوزن النسبي
من الحصص

6

6

4

4

األول
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب الرسد القصيص مع تغيري نربات الصوت حسب املوقفالتعليمي مع طرح األسئلة عىل الطّالب لتثبيت الخربة التعليمية.
 -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية. -تكليف الطّالب بالتحدث عن ال َّرسول dوالتعبري عن حبهم لهوذكر (مولده ،وحاضنته ،ومرضعته ،وكفالته).
 -استخدام العروض التقدميية عن السرية من خالل جهاز الحاسوب. -أسلوب القصة -أسلوب التمثيل. -املناقشة والحوار الستنتاج ما متيزت به هذه الشخصيات منجوانب مضيئة يقتدي بها الطّالب.
 -إتاحة الفرصة للمتعلمني للتعبري عن حبهم للتمثل بالصحابة. -استخدام الصور والخرائط والرسوم واللوحات املتعلقة باملوضوع. -اإلنشاد الفردي والجامعي. -أسلوب القصة. -الحوار واملناقشة حول ِب ِّر الوالدين والحقوق والواجبات. -تكليف الطّالب بذكر أدلة عىل تعاونهم مع أفراد أرسهم. -يد ّون يف ك ّراسة النشاط أسامء أفراد أرسته ،ويضع صورة كل منهمأسفل االسم (إن أمكن) ،وينظمها بطريقة تدل عىل االتحاد بني
أفراد األرسة (يف شكل شجرة-يف شكل هرم-يف شكل أصابع اليد).
 -أسلوب التمثيل ولعب األدوار حول العمل يف الزراعة. -الحوار واملناقشة حول البيئة الزراعية وفوائدها ،وواجب اإلنسانتجاهها باملحافظة عليها وعدم تركها تبور.
 -تكليف الطّالب بجمع صور عن البيئة الزراعية يف كراسة النشاط.استخدام الصور واألرشطة واألقراص املدمجة إليضاح الصورة عن
البيئة الزراعية.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

القرآن - -الحفظ
الكريم
والتفسري:
وعلومه 1.1سورة
العاديات.
2.2سورة الزلزلة.
3.3سورة البَيِّ َنة.
4.4سورة القدر.
5.5سورة ال َعلَق.
الحديث - -أحاديث
الرشيف نبوية رشيفة.
وعلومه

املوضوعات الفرعية

 -الحفظ والتفسري. -بيان املعنى اإلجاميلالسور
لكل سورة من ُّ
املقررة.
 -تفسري معاين الرتاكيبواملفردات القرآنية
السور
الواردة يف ُّ
املقررة.
 -فضل القرآن الكريم. -آداب التالوة.1.1أرأيتم لو أن نه ًرا بباب
أحدكم.
2.2خريكم من تعلم
القرآن.
3.3ال يؤمن أحدكم حتى
يحب ألخيه ما يحب
لنفسه.
4.4ليس املؤمن بالط ّعان
وال الل ّعان وال الفاحش
وال البذيء.
5.5من قرأ حرفًا من كتاب
الله.
6.6من توضأ فأحسن
الوضوء.
7.7إذا كنتم ثالثة فال
يتناجى.
أي اإلسالم خري قال:
ّ 8.8
تطعم الطعام وتقرأ
السالم.

الوزن النسبي
من الحصص

8

الثاين
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تدريب الطّالب عىل آداب تالوة القرآن الكريم.السور القرآنية تالوة منوذجية.
 -تالوة ُّ -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض اآليات عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين الكلامت باستخدام الصور التي تقرب املعنى. -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تالوة الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -قراءة األحاديث النبوية الرشيفة قراءة معربة. -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض األحاديث عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين املفردات والرتاكيب اللغوية باستخدام الصور التيتقرب املعنى.
 -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل.- -تسميع الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم.

8
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

العقيدة العقيدة - -أركان اإلميان- - .اإلميان بالله وصفاته
اإلسالمية اإلميانية - -اإلميان بالله (اللطيف والقادر).
 -اإلميان برسل الله تعاىلتعاىل.
 -اإلميان بالرسل( .نوح ،إبراهيم.)x- -نشيد عن األنبياء.

الوزن النسبي
من الحصص

6

العقلية - -اإلميان بوجود - -مظاهر وجود الله
تعاىل يف الكون.
اإلميانية الله تعاىل.
 -أدلة وجود اللهتعاىل يف الكون ويف
مخلوقاته (النبات -
الحيوان  -اإلنسان).
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6

الثاين
األساليب والوسائل واألنشطة

 -اإلنشاد الفردي أو الجامعي ،مع توضيح حب الله. -أسلوب القصة الستخالص صفات الله تعاىل وواجبنا نحوه. -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو باستخدام رشيطفيديو أو قرص مدمج عن مظاهر قدرة الله تعاىل ولطفه بعباده.
 -تكليف الطّالب بالتحدث عام يرونه من مظاهر يف الكون تشريلقدرة الله تعاىل ولطفه.
 -التعلم التعاوين بتشكيل مجموعات من الطّالب وإسناد مهمةمحددة لكل مجموعة.
 -الحوار واملناقشة حول أثر اإلميان بالله تعاىل. -استخدام اللوحات والشفافيات واألرشطة واملواد الفلمية. -يعدد املعلم أركان اإلميان الستة ويوظف البطاقات ولوحاتالجيوب.
 -التعلم التعاوين بتشكيل مجموعات من الطّالب وإسناد مهمةمحددة لكل مجموعة.
 -الحوار واملناقشة حول مظاهر اإلميان بالله تعاىل. -استخدام اللوحات والشفافيات واألرشطة واملواد الفلمية التيتتناول أدلة وجود الله تعاىل.
 -أسلوب االستقصاء للوصول إىل أدلة وجود الله تعاىل. -تكليف الطّالب بجمع معلومات عن أدلة وجود الله تعاىلوتدوينها يف كراريسهم.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -أهمية األمانة يفالحياة.
 -أرضار الخيانة وأثرهاعىل الفرد واملجتمع.
 -جزاء أهل األمانةوعاقبة الخائنني.
 -اللعب الجامعي. -احرتام رغبات اآلخرين.حب األمانة.
- -نشيد أُ ّ

قيم
اإلسالم

  -األمانة. -احرتاماآلخرين.

آداب
اإلسالم

 -آداب الطعام - -حاجة اإلنسان للطعام.يف اإلسالم- - .الطعام مهم الستمرار
الحياة.
- -كيفية تناول الطعام.

 -نواقض الوضوء.أحكام - -الطهارة
أحكام
العبادات
(الوضوء)- - .متى ينتقض وضوء
اإلسالم
 -صفة الصالة .املسلم؟ومقاصدها
 -كيف يتطهر املسلممن ال َح َدث وال َخبَث؟
- -كيف يصيل املسلم؟

الوزن النسبي
من الحصص

6

4

8

الثاين
األساليب والوسائل واألنشطة

 -الحوار واملناقشة حول األمانة وأهميتها وأرضار الخيانة. -أسلوب لعب األدوار والتمثيل ملواقف عن األمانة ،واحرتاماآلخرين.
 -عقد مقارنة بني األشخاص الذين يتمتعون بصفة األمانة ،ومن اليتمتع بهذه الصفة باستخدام السبورة أو البطاقات أو اللوحات.
 -رضب األمثلة من التاريخ عن شخصيات اتصفت باألمانة (أمنياألمة أبو عبيدة بن الجراح).
 -إنشاد الطّالب للنشيد بعد إنشاد املعلم. -استخدام مادة فلمية أو قرص مدمج عن األمانة وصورها وأهميتها. -إعطاء الفرصة للمتعلمني لعرض مواقف وقصص عن األمانةمصدرها اآلباء واإلخوة الكبار ،وتعبريهم عن حب األمناء وكراهية
الخائنني من خالل هذه املواقف.
 -ترديد املعلم واملتعلمني لدعاء الطعام القبيل والبعدي ،ومناملمكن أن يستعني برشيط مسجل عليه الدعاء بصوت جميل.
 -توظيف خريطة يعدها املعلم عن آداب الطعام يف اإلسالم. -الحوار واملناقشة حول آداب الطعام وأهمية االلتزام بها. -استخدام قرص مدمج أو مادة فلمية توضح آداب الطعام. -تدريب الطّالب عمل ًيا عىل آداب الطعام ،وحثهم عىل االلتزام بها -إلقاء الطّالب لألدعية يف اإلذاعة املدرسية ،وكتابتها عىل لوحاتتعلق يف مطعم أو مقصف املدرسة أو عىل لوحات العرض فيها.
 -توضيح كيفية الطهارة من الحدث والخبث. -التعلم باألقران وتوزيع الطّالب يف مجموعات وزمر. -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط "فيديو"أو قرص مدمج إلظهار خطوات الوضوء والصالة.
 -تدريب الطّالب عىل كيفية الوضوء عمليًا يف متوضأ املدرسة. -محاكاة املعلم يف الوضوء خطوة بخطوة. -يعدد املعلم أسامء الصلوات املفروضة وعدد ركعات كل صالة. -تكليف الطّالب تعداد الصلوات املفروضة وعدد ركعاتها. -توظيف السبورة أو البطاقات أو اللوحات لتدوين أسامء الصلواتوعدد ركعات كل صالة (جدول).
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -ال َّرسول dراعيًاالسرية - -األعامل
السرية
النبوية
التي قام بها صبو ًرا.
والشخصيات
بي- - dال َّرسول dتاج ًرا
ال َّن ّ
وهو يف كَ َن ِف صدوقًا.
بي dوالتأيس
ع ّمه.
 -حب ال َّن ّبه.
 -من أخالقبيd
ال َّن ّ
( ُح ْس ُن
املعاملة األهل
واألقارب).
بي. d
الشخصيات - -عيل بن أيب - -ابن عم ال َّن ّ
طالب- - lنشأ وترىب يف بيت
النبوة.
 -فاطمةالزهراء- - mأول من أسلم من
الصبيان.
 -زوج السيدة فاطمةالزهراء.m
بي dلفاطمة
 -حب ال َّن ّالزهراء.m
 -دور فاطمة الزهراءبي
 mيف حامية ال َّن ّ
وال َّذ ْود عنه مبكّة
املكّرمة.
 -واجبات الجريان نحوالهوية االنتامء - -الجريان.
بعضهم.
والقضايا
 -حقوق الجوار.املعارصة
 -التعاون بني الجريان. -اإلحسان إىل الجريان.القضايا - -البيئة.
املعارصة
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 -آيات الله سبحانه يفخلق النبات.
 -تنوع النبات واختالفأصنافه وألوانه ومثاره.
 -حامية النباتات.- -الكون يسبح لله.

الوزن النسبي
من الحصص

6

6

6

6

الثاين
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب الرسد القصيص مع تغيري نربات الصوت حسب املوقفالتعليمي مع طرح األسئلة عىل الطّالب لتثبيت الخربة التعليمية.
 -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية. -تكليف الطّالب بالتحدث عن ال َّرسول dوالتعبري عن حبهم لهوذكر (مولده ،وحاضنته ،ومرضعته ،وكفالته).
- -استخدام العروض التقدميية عن السرية من خالل جهاز الحاسوب.

 -أسلوب لعب األدوار. -أسلوب القصة. -العصف الذهني الستنتاج درجة القرابة وعالقة ال َّرسولdبسيدنا عيل lوعالقة سيدنا عيل lبالسيدة فاطمة.m
 -استخدام الصور واألفالم واألق�راص املدمجة التي تحتوي عىلتوضيحات لهذا الجانب.
 -تكليف الطّالب بتجميع معلومات مبساعدة الكبار عن سيدنا عيلوالسيدة فاطمة.m

 -أسلوب القصة. -أسلوب التمثيل. -الحوار واملناقشة آلداب ومواقف عن حسن الجوار. -استخدام صور ولوحات تعرب عن مواقف اإلحسان إىل الجار. -استخدام مادة فلمية أو قرص مدمج يحتوي مواقف إيجابية عناإلحسان للجار ،ومواقف سلبية تنفر الطّالب من إيذاء الجار.
 -لعب األدوار بأن يتقمص الطّالب أدوار النباتات. -مناقشة وحوار حول الحكمة من خلق النبات وواجبنا نحو النعمة. -استخدام أفالم وصور وأقراص مدمجة بها مادة ثرية عن النباتات.- -تكليف الطّالب بجمع صور للنباتات ولصقها يف كراس النشاط.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثالث
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة
القرآن
الكريم
وعلومه

الحديث
الرشيف
وعلومه

املوضوعات الفرعية

 -بيان املعنى اإلجاميل -الحفظالسور
والتفسري:
لكل سورة من ُّ
1.1سورة الرشح .املقررة.
2.2سورة الضحى- - .تفسري معاين الرتاكيب
3.3سورة الليل .واملفردات القرآنية
السور
4.4سورة
الواردة يف ُّ
املقررة.
الشمس.
 5.5سورة البلد - - .فضل القرآن الكريم.
6.6سورة الفجر- - .آداب التالوة
 -آداب التالوة( .االستعاذة والبسملة).1.1الذي يقرأ القرآن وهو
 -أحاديثنبوية رشيفة .ماهر فيه.
2.2إن الصدق يهدي إىل
الرب.
3.3مثل املؤمنني يف
توادهم وتراحمهم.
4.4الصلوات الخمس
والجمعة إىل الجمعة.
5.5ما من يشء أثقل يف
ميزان العبد املؤمن.
6.6البخيل من ذكرت
يل.
عنده فلم ّ
يصل ع ّ
7.7ال يدخل الجنة قاطع
رحم.
َ
8.8عن أنس :أسرَ َّ إ ّيل نبي
الله dرسا.

الوزن النسبي
من الحصص

8

8

الثالث
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تدريب الطّالب عىل آداب تالوة القرآن الكريم.السور القرآنية تالوة منوذجية.
 -تالوة ُّ -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض اآليات عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين الكلامت باستخدام الصور التي تقرب املعنى. -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل. -تالوة الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم. -قراءة األحاديث النبوية الرشيفة قراءة معربة. -تسجيل قراءة الطّالب عىل رشيط تسجيل وعرضها عليهم. -عرض األحاديث عىل شفافيات أو عىل جهاز الحاسوب عن طريقبرنامج العروض التقدميية.
 -رشح معاين املفردات والرتاكيب اللغوية باستخدام الصور التيتقرب املعنى.
 -تدريب الطّالب عىل الحفظ الجزيئ والكيل.- -تسميع الطّالب ملا حفظوه أمام زمالئهم.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثالث
الصف
املجال
العقيدة
اإلسالمية

املحور املوضوعات الرئيسة
العقيدة
اإلميانية

العقلية
اإلميانية
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املوضوعات الفرعية

 -أسامء املالئكة.y -اإلميانباملالئكة- - .صفات املالئكة.y
 -وظائف املالئكة -اإلميانوأدوارهم.
بالرسل.
 -أولو العزم من ال ُّرسل(موىس وعيىس.)x
 -عدد ال ُّرسل. -الحكمة من إرسالال ُّرسل.
 -مكانة ال ُّرسلوأفضليتهم.
 -معجزات ال ُّرسل. -أثر اإلميان بالرسل. -واجبنا نحو ال ُّرسل. -أهمية العلم واملعرفة. -العلم -قيمة العلم واملعرفةواملعرفة.
وأثرهام عىل الفرد
 -البحث عنواملجتمع.
الحقيقة.
 -مصادر العلم واملعرفة. -التعلم من املخلوقاتجميعها.
 -إعامل العقلواملالحظة.
 -القيام بالتكليفاتاملطلوبة.
 -منهجية التفكري وحلاملشكلة.

الوزن النسبي
من الحصص

6

4

الثالث
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب القصة الستخالص صفات املالئكة والرسل.y -استخدام البطاقات واللوحات أو السبورة لتدوين صفات املالئكةوالرسل.y
 -تكليف الطّالب بالتحدث عن صفات املالئكة والرسل. -التعلم التعاوين بتشكيل مجموعات من الطّالب ،وإسناد مهمةمحددة لكل مجموعة.
 -الحوار واملناقشة حول أثر اإلميان باملالئكة والرسل. -استخدام اللوحات والشفافيات واألرشط��ة وامل��واد الفلمية إنوجدت.
 -يوظف املعلم الكتاب امل��دريس ملعالجة األنشطة التعليميةوالتقوميية.

 -الحوار واملناقشة حول أهمية العلم واملعرفة. -أسلوب االستقصاء للوصول إىل الحقائق العلمية. -تدريب الطّالب عىل عملية البحث ذات ًيا للحصول عىل املعرفة. -تكليف الطّالب بالقيام بالواجبات واألنشطة املطلوبة منهم. -العصف الذهني للتوصل إىل إمكانية تعلم اإلنسان من كلما يحيط به سواء أكان إنسانًا صغ ًريا أم كب ًريا أم مخلوقًا من
املخلوقات .كالحيوانات والطيور ،وذلك باملالحظة وإعامل العقل.
 -استخدام مادة فلمية أو قرص مدمج يحتوى عىل مالحظات كونيةمن املمكن أن يتعلم منها اإلنسان.
 -تكليف الطّالب مبالحظة كائن من الكائنات املحيطة (طائر أوحيوان) ،وتسجيل مالحظاته عن هذا الكائن.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثالث
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة
قيم
اإلسالم

آداب
اإلسالم

املوضوعات الفرعية

 ِ -ب ُّر الوالدين- - .حقوق الوالدينالواجبة.
 -التعاون. -طاعة الوالدين -التّسامح.ورعايتهام .واإلحسان
إليهام من العبادة
الواجبة.
 -مواقف وصور من ِب ُّرالوالدين.
 -معنى التعاون .أثرالتعاون يف بناء
املجتمع .أرضار
األنانية .صور من
التعاون .نبذ العنف
واالبتعاد عنه.
 -حب التسامح .جزاءالعفو واملسامحة.
مواقف وصور من
التسامح .التسامح
خلق املؤمنني .املبادرة
بالصفح.
 -آداب النوم - -دعاء النوم ودعاءواالستيقاظ .االستيقاظ.
 -آداب النومواالستيقاظ.
 -أهمية النوم لإلنسان. -أرضار السهر بغريحاجة.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

الثالث
األساليب والوسائل واألنشطة

 -الحوار واملناقشة حول بر الوالدين وطاعتهام والتعاون واملسامحة. -أسلوب لعب األدوار والتمثيل ملواقف عن بر الوالدين والتعاونواملسامحة بني الناس.
 -عقد مقارنة بني األشخاص الذين يتمتعون بخلق التعاون و ِب ّرالوالدين واملسامحة ومن ال يتمتع بذلك باستخدام السبورة أو
البطاقات أو اللوحات.
 -رضب أمثلة (القدوة الحسنة) من سرية الصحابة أو التابعني أوغريهم عن ِب ّر الوالدين والتسامح والتعاون.
 -استخدام مادة فلمية أو قرص مدمج عن قيم التعاون وبر الوالدينواملسامحة.
 -إعطاء الفرصة للمتعلمني لعرض مواقف وقصص عن القيمالسابقة مصدرها اآلباء واإل الكبار.
- -توظيف الكتاب املدريس ملعالجة األنشطة التعليمية والتقوميية.

 -تزويد الطّالب بدعاء النوم ودعاء االستيقاظ مع االستعانة برشيطمسجل عليه الدعاء بصوت جميل.
 -الحوار واملناقشة حول آداب النوم وأهميته وأرضار السهر بغريحاجة.
 -استخدام قرص مدمج أو مادة فلمية توضح آداب النوم. -إلقاء الطّالب لألدعية يف اإلذاعة املدرسية ،وكتابتها عىل لوحاتتعلق عىل لوحات العرض باملدرسة.
 -االستامع لحفظ الطّالب لدعاء النوم أمام زمالئهم مع تصويباألخطاء ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثالث
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

أحكام - -رشوط الصالة- - .رشوط صحة الصالة
أحكام
العبادات
(الوضوء ،دخول وقت
 -مبطالتاإلسالم
الصالة ،استقبال القبلة،
الصالة.
ومقاصدها
طهارة البدن والثوب
 -األذانواملكان ،سرت العورة).
واإلقامة.
 -متى تبطل صالة -الصوم.املسلم؟
 -معنى الصوم. -فضل الصيام. -رؤية هالل شهررمضان.
 -مبطالت الصوم.السرية - -بدء الوحي- - .الرؤيا الصادقة.
السرية
 -نزول الوحي عىلوالشخصيات النبوية - -الرتبية
بي.d
والتعليم يف
ال َّن ّ
دار األرقم- - .جربيل عليه السالم.
 -غار حراء. -اقرأ باسم ربك الذيخلق.
 -أول من أسلم منالشخصيات - -أبو بكر
الرجال أبو بكر
الص ّديق
ِّ
الص ّديق.l
.l
ِّ
الص ّديق lيف
 -خديجة بنت - -دور ِّخويلد .mنرصة اإلسالم والدفاع
عن ال َّرسول.d
 -خديجة أم املؤمنني.mبي.d
 -زوج ال َّن ّ -موقف خديجةmبي dبعد
من ال َّن ّ
نزول الوحي.
 -تضحية خديجةmومساندتها للرسول
.d
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الوزن النسبي
من الحصص

10

4

6

الثالث
األساليب والوسائل واألنشطة

 -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط "فيديو"أو قرص مدمج.
 -تدريب الطّالب عىل كيفية األذان واإلقامة عمل ًيا -توظيف السبورة أو البطاقات أو اللوحات لتدوين رشوط صحةالصالة ومبطالت الصالة
 -استخدام الخرائط املفاهيمية والذهنية لتثبيت الخربة التعليمية -املناقشة والحوار حول رشوط الصالة ومفهوم الصوم وفضله. -البيان العميل لألذان واإلقامة يف مسجد املدرسة. -استخدام الصور والرسوم أو األرشطة أو برامج الحاسوب املتعلقةباملوضوعات.
 -كتابة األذان واإلقامة عىل لوحات أو يف كراسة النشاط. -أسلوب الرسد القصيص مع تغيري نربات الصوت حسب املوقفالتعليمي مع طرح األسئلة عىل الطّالب لتثبيت الخربة التعليمية.
 -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية. -تكليف الطّالب بالتحدث عن قصة نزول الوحي عىل ال َّرسولdيف غار حراء.
 -استخدام العروض التقدميية عن نزول الوحي من خالل جهازالحاسوب.
 -أسلوب القصة املشوق.الص ّديق lيف نصرة
 -الحوار واملناقشة حول إسهامات أيب بكر ِّاإلسالم ،وإسهامات السيدة خديجة mيف مساندة ال َّرسول،d
وأهمية الصديق يف حياة اإلنسان.
 -استخدام األف�لام واألق �راص املدمجة يف توضيح بعض جوانباملوضوع.
 -توظيف الكتاب املدريس للقراءة وحل األنشطة املصاحبة للخربةالتعليمية.
 -تكليف الطّالب بجمع معلومات عن أيب بكر الصديق وخديجةبنت خويلد.n

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثالث
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -مفهوم ذوي الحاجة.الهوية االنتامء - -رعاية
املحتاجني- - .مساعدة ذوي الحاجة
والقضايا
واجب وطني وديني.
املعارصة
 -جزاء وثواب رعايةاملحتاجني والفقراء.
 -دور دولة اإلماراتالعربية املتحدة يف
رعاية املحتاجني داخل
الدولة وخارجها.
القضايا - -حياة اإلنسان - -حياة اإلنسان عىل
املعارصة عىل األرض .كوكب األرض.
 -املاء مصدر الحياة. -نِ َعم اللهتعاىل (املاء)- - .حامية مصادر املياه
واملحافظة عليها.
 -التلوث عدو البيئةواألرض واإلنسان.
 -املحافظة عىل نعمالله يف األرض كاملياه
والنبات واجب وطني
ورشعي.
 -ريادة دولة اإلمارات يفاملحافظة عىل البيئة.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

الثالث
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب القصة. -أسلوب التمثيل. -الحوار واملناقشة ألهمية اإلحسان إىل ذوي الحاجة. -استخدام املواد الفلمية واألق �راص املدمجة التي تقدم صو ًراملساعدة املحتاجني.
 -إعطاء الفرصة للتالميذ ليتحدثوا عن مواقف حياتية قاموا فيهامبساعدة الفقري والضعيف.
 -قراءة الطّالب لقصص أخرى تدور حول مساعدة املحتاج وعرضهاأمام زمالئهم.
 -لعب األدوار بأن يتقمص الطّالب أدوار النباتات. -املناقشة والحوار حول الحكمة من خلق املاء والنبات وواجباإلنسان نحو هذه النعمة.
 -استخدام أفالم وصور وأقراص مدمجة بها مادة ثرية عن النباتاتواملياه.
 -تكليف الطّالب بجمع صور للنباتات ولصقها يف كراس النشاط. -الحوار واملناقشة حول دور الطّالب يف املحافظة عىل نظافة البيئةوكيفية حامية املياه من التلوث.
 -استخدام الصور واألفالم التي تقدم صو ًرا مرغوبة عن ترشيداستخدام املاءظن ،وأخرى غري مرغوبة.
  -تكليف الطّالب بعمل مقارنة وإصدار أحكام عام شاهدوه منالصور املرغوبة وغري مرغوبة.
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املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الرابع
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة
القرآن
الكريم
وعلومه

الحديث
الرشيف
وعلومه

138

املوضوعات الفرعية

 -بيان املعنى اإلجاميل -الحفظالسور
والتفسري:
لكل سورة من ُّ
1.1سورة الغاشية .املقررة.
 2.2سورة األعىل- - .تفسري معاين الرتاكيب
3.3سورة الطارق .واملفردات القرآنية
السور
4.4سورة الربوج .الواردة يف ُّ
5.5سورة االنشقاق .املقررة.
6.6سورة املطففني- - .أحكام الالم الشمسية
والقمرية.
 -أحكام (-الم لفظ الجاللة).التجويد.
1.1املؤمن القوي خري
 -أحاديثنبوية رشيفة .وأحب عند الله.
2.2كفى باملرء كذبًا أن
يحدث بكل ما سمع.
3.3صالة الجامعة أفضل
من صالة الفذ.
4.4ال تنزع الرحمة إال من
شقي.
5.5ومل يكن رسول الله
 dفاحشً ا وال متف ّحشً ا
وكان يقول :dإن من
خياركم أحسنكم أخالقًا.
6.6اتق الله حيثام كنت
وأتبع السيئة الحسنة.
7.7عن أنس lقال:
قال رسول الله :dإن
الله ليرَ ىض عن العبد أن
يأكل األَكلة ،فيَحمده
عليها ،أو يرشب
الشرَّ بة ،فيحمده عليها.
8.8إن ال ّرفق ال يكون يف
يشء إال زانه)

الوزن النسبي
من الحصص

16

12

الرابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -تدريب الطّالب عىل تطبيق أحكام الم لفظ الجاللة. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -توظيف الكتاب امل��دريس للتالوة الفردية ومعالجة األنشطةالتعليمية.
 -عرض األحاديث النبوية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أوحاسوب.
 -القراءة النموذجية من قبل املعلم ثم قراءة الطّالب ،مع مراعاةالفروق الفردية ،والبدء باملجيدين وتصويب األخطاء.
 -املناقشة والحوار حول الكلامت الجديدة الواردة يف األحاديث -التعلم التعاوين الستنتاج األحكام والهدايات والتوجيهات النبويةالواردة يف األحاديث الرشيفة.
 -التعلم الذايت من خالل االتصال مبصادر التعلم يف املدرسة. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة الفردية ومعالجة األنشطةالتعليمية واألنشطة التقوميية.
 -إعداد أوراق عمل تعزي ّزية وإثرائية وتوزيعها عىل املجموعاتالتعاونية.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الرابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

العقيدة العقيدة - -اإلميان
اإلسالمية اإلميانية بالكتب
الساموية.

العقلية - -البحث
اإلميانية والتفكري
العلمي.

املوضوعات الفرعية

 -أسامء الكتب السامويةوأسامء الرسل الذين
أنزلت عليهم.
 -أهمية الكتبالساموية لألقوام التي
أُنزلت عليهم.
 -الكتب السامويةوالقرآن الكريم.

  -البحث عن الحقيقة.  -الدقة واملوضوعية. -قصة موىس fمعالعبد الصالح.
 -منهج التفكري العلمي. -خطوات التفكريالعلمي.
 - -حل املشكلة.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

الرابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -جمع معلومات عن الكتب الساموية ومناقشتها مناقشة جامعيةيف الصف.
 -توزيع الطّالب يف مجموعات عمل تعاونية.  -تكليف الطّالب بالرجوع ملصادر التعلم الذايت لكتابة تقرير عنواحد من الكتب الساموية.
 -األلعاب التعليمية للربط بني الكتب وال ُّرسل.y -تكليف الطّالب عمل خريطة ذهنية عن الكتب الساموية. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة الجهرية ومعالجة األنشطةالتعليمية واألنشطة التقوميية.
 -عمل أوراق عمل تعزيزية وإثرائية وتوزيعها عىل املجموعاتالتعاونية.
 -أسلوب العصف الذهني.  -يُز ّود املعلم الطّالب مبعلومات محددة ،ثم يطلب منهم التأكدمن صحتها ودقّتها من خالل البحث والتّح ّري.
 -أسلوب التعلم الذايت. -عرض مادة مسموعة تحيك قصة موىس fمع العبد الصالح. -ربط الطّالب بغرف مصادر التعلم ،وتنويع البيئة الصفية.- -تدريب الطّالب عىل عملية البحث والتفكري.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الرابع
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -محاسن األخالق يفالتعامل مع الناس
 -احرتام الكبري والعطفعىل الضعيف
 -التحيل مبحاسناألخالق من العبادة.
 -ماهية الكرم.  -صور ومناذج لل َك َرموالكُرماء.
  -فوائد ال َك َرم.  -أرضار البُخْل عىلالفرد واملجتمع.

قيم
اإلسالم

 ُ -حسنالتعامل.
- -ال َك َرم.

آداب
اإلسالم

 -آداب دخول  - -دخول املنزل. -الخروج من املنزل.املنزل
والخروج منه- - .دعاء دخول البيت
والخروج منه.
 -التأدب بآداب اإلسالمعند دخول بيوت
اآلخرين والخروج
منها.

 -آداب الصالة.أحكام - -الصالة
أحكام
العبادات
املفروضة- - .فضل صالة النافلة.
اإلسالم
 -الصلوات: -السننومقاصدها
1.1املسنونة.
الرواتب.
 -أحكام الصوم2.2 .الرواتب.3.3الوتر.
4.4الليل.
5.5الرتاويح.
 -أحكام الصيام.140

الوزن النسبي
من الحصص

5

3

8

الرابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار. -تكليف الطّالب بوضع قامئة ألخالق التعامل الحسن مع الناس،وقامئة أخرى لألخالق السيئة.
 -عرض مشاهد متثيلية ملواقف ُخلُقية س ّيئة ،ليقرتح الطّالب عال ًجالها من خالل أسلوب حل املشكالت.
 -كتابة موضوعات عن احرتام الكبري والعطف عىل الصغري ومناقشتهايف الصف بشكل جامعي.
 -متثيل مواقف حياتية تتعلق باحرتام الكبري والعطف عىل الصغريومواقف تتعلق بالكرم والبخل ومناقشتها.
 -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -توزيع الطّالب عىل مجموعات ،وتكليفهم بوضع قامئتني :األوىللفوائد ال َك َرم واألخرى ألرضار ال ُبخْل.
 -مشاهدة برامج تتعلق بالبخل وحياة البخالء ،وبعد املشاهدةيقرتح الطّالب حلوالً ملشكالت ال ُبخْل وال ُبخالء.
 -توظيف الكتاب املدريس ملعالجة األنشطة التعليمية والتقوميية. -تزويد الطّالب بدعاء دخول املنزل مع االستعانة برشيط مسجلعليه الدعاء بصوت جميل.
 -الحوار واملناقشة حول آداب دخول املنزل. -استخدام العروض التقدميية لتوضيح آداب دخول املنزل. -إلقاء الطّالب لألدعية يف اإلذاعة املدرسية ،وكتابتها عىل لوحاتتعلق عىل لوحات العرض باملدرسة.
 -االستامع لحفظ الطّالب لدعاء دخول املنزل أمام زمالئهم معتصويب األخطاء ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ لتنتج كل مجموعة تحت إرشافاملعلم برنام ًجا تُبينّ فيه آداب دخول املنزل.
 -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط "فيديو"أو قرص مدمج أو العروض التقدميية عن آداب الصالة.
 -تدريب الطّالب عىل صاليت الفريضة والنافلة. -تكليف الطّالب بعمل خرائط مفاهيمية عن صاليت الفريضةوالنافلة باستخدام السبورة أو اللوحات أو أشكال "كيفن".
(الس َنن الرواتب).
 -املناقشة والحوار حول صاليت الفريضة والنافلة ُّ -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي. -عرض نصوص رشعية تتعلق بالصوم ،ويطلب من الطّالب استنباطاألحكام منها.
- -ينظم الطّالب حملة تط ّوعية داخل املدرسة حسب األصول.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الرابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

 -بدء الدعوة. -الهجرة إىلالحبشة
 -عام الحزن. -من أخالقبيd
ال َّن ّ
(الصرب والثقة
بالله).

الشخصيات - -عثامن بن
عفانl
 -زينب بنتخزمية.m

املوضوعات الفرعية

 -الدعوة بالحكمةواملوعظة الحسنة.
 -املواقف من الدعوة. -املسلمون األوائل. -هجرة املسلمني إىلالحبشة.
 -صحيفة املقاطعة. -وفاة أيب طالب. -وفاة خديجة.m -الفوائد والعرب منأحداث السرية النبوية.
 -جوانب من سريةعثامن.l
 -حياء عثامن بن عفان.l
 -إنفاق عثامنlللامل يف سبيل الله
تعاىل.
 -جوانب من سرية أماملؤمنني زينب بنت
خزمية.m
 -موقف زينب بنتخزمية mمن
املساكني.
 -العرب والفوائد منسرية أم املؤمنني زينب
وعثامن بن عفان
.n

الوزن النسبي
من الحصص

6

4

الرابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب الرسد القصيص مع تغيري نربات الصوت حسب املوقفالتعليمي مع طرح األسئلة عىل الطّالب لتثبيت الخربة التعليمية.
 -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية. -تكليف الطّالب بالتحدث عن بدء الدعوة إىل اإلسالم سرِ ًّا وجه ًرا -استخدام العروض التقدميية عن قصة نزول الوحي. -متثيل بعض مواقف السرية النبوية ،أو االستامع إىل أرشطة تتحدثعن السرية ،ومشاهدة رشيط" فيديو "يتعلق بالسرية.
 -يُح ِّدداملتعلمون عىل خريطة للجزيرة العربية ورشق أفريقيا خطسري املهاجرين إىل الحبشة.
 -أسلوب املناقشة والحوار والتعلم الذايت. -أسلوب القصة املشوق. -تلخيص سرية عثامن بن عفان وأم املساكني nمن كتاب"اإلصابة" البن حجر العسقالين.
 -متثيل مواقف من حياة الشخصيتني. -املناقشة والحوار الجامعي. -مشاهدة رشيط فيديو أو سامع رشيط تسجيل عن سرية عثامنبن عفان وأم املساكني nوكتابة تقرير موجز عنهام.
 -تحرير سرية الشخصيتني يف مجلة الحائط. -التحدث عن سريتهام يف اإلذاعة املدرسية. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة ،وحل األنشطة املصاحبة للخربةالتعليمية.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الرابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

الهوية االنتامء - -املرافق
العامة.
والقضايا
املعارصة

القضايا - -البيئة.
املعارصة
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املوضوعات الفرعية

 -مفهوم املرافق العامة. -أنواع املرافق العامة. -املحافظة عىل املرافقالعامة.
 -املشاركة مع جامعاتاملحافظة عىل املرافق
العامة يف املدرسة
وخارجها.
 -األرضار الناجمة عناإلرضار باملرافق العامة
عىل الفرد واملجتمع.
 -صور املحافظة عىلنظافة البيئة.
 -أهمية املحافظة عىلنظافة البيئة.
 -نظافة الفصلواملدرسة.
 -دور األفراد يفاملحافظة عىل البيئة
وحاميتها من التلوث
(العمل التطوعي).
- -التخلص من النفايات.

الوزن النسبي
من الحصص

3

3

الرابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -يقيم املعلم نقاشً ا وح��وا ًرا حول مجموعة من الصور تتعلقباملرافق العامة.
 -مشاهدة رشيط فيديو أو برنامج حاسوب لبيان كيفية املحافظةعىل املرافق العامة.
 -يشارك متعلمو الصف الرابع يف عمل حملة لتوعية متعلمياملدرسة بأهمية املحافظة عىل املرافق العامة.
 -يتعاون الطّالب مع إدارة املدرسة ومكتب الخدمة االجتامعيةالقرتاح أفضل الحلول ملشكلة تشويه مقاعد الحافالت املدرسية.

 -مشاهدة برنامج من خالل رشيط "فيديو" أو قرص مدمج أو لوحةمصورة حول مراحل خلق الكون وقوانني النظام فيه.
 -يضع الطّالب قامئة مص ّنفة لنعم الله تعاىل يف الكون والبيئةاملحيطة.
 -املناقشة والحوار الجامعي لبيان كيفية شكر نعم الله تعاىل عىلاإلنسان.
 -كتابة عبارة تحث الطّالب عىل حسن التعامل مع البيئة وتثبيتهاعىل جدران املدرسة.
 -تكليف الطّالب بعمل مقارنة وإصدار أحكام عىل ما يعرض عليهممن صور مرغوبة وغري مرغوبة عن البيئة.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :اخلام�س
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -بيان املعنى اإلجاميلالقرآن - -الحفظ
الكريم
السور
والتفسري:
لكل سورة من ُّ
املق ّررة.
وعلومه 1.1سورة
 -تفسري معاين الرتاكيباالنفطار.
2.2سورة التكوير .واملفردات القرآنية
3.3سورة َعبَ َس
السور
الواردة يف ُّ
املق ّررة.
4.4سورة
النازعات- - .أحكام القلقلة.
5.5سورة النبأ.
 -أحكامالتجويد.
1.1أتدرون من املفلس
الحديث - -أحاديث
الرشيف نبوية رشيفة .فينا؟
وعلومه
2.2أي األعامل أحب إىل
الله.
3.3يا أبا َذ ٍّر أعريته بأُ ِّمه؟
4.4إياكم والغلو يف الدين.
5.5من كان يؤمن بالله
واليوم اآلخر فليكرم
ضيفه.
6.6ما خُيرِّ َ رسول اللهd
بني أمرين قط.
7.7اقرأوا القرآن فإنه يأيت
يوم القيامة شفي ًعا
ألصحابه.
8.8عن ربيعة بن كعب
األسلمي lقال:
كنت أبيت مع رسول
الله dفأتيته بوضوئه
وحاجته فقال يلَ :س ْل،
فقلت :أسألك مرافقتك
يف الج ّنة.

الوزن النسبي
من الحصص

18

14

الخامس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة)ميكناالستفادة من كتب التفسري).
 -تدريب الطّالب عىل إتقان ُحكم القلقلة. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -إجراء مسابقات لحفظ وتالوة القرآن الكريم. -توظيف الكتاب امل��دريس للتالوة الفردية ومعالجة األنشطةالتعليمية.
 -عرض األحاديث النبوية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أوحاسوب.
 -القراءة النموذجية من قبل املعلم ثم قراءة الطّالب مع مراعاةالفروق الفردية ،والبدء باملجيدين وتصويب األخطاء.
 -املناقشة والحوار حول الكلامت الجديدة الواردة يف األحاديث -التعلم التعاوين الستنتاج األحكام والهدايات والتوجيهات النبويةالواردة يف األحاديث الرشيفة.
 -التعلم الذايت من خالل االتصال مبصادر التعلم يف املدرسة. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة الفردية ومعالجة األنشطةالتعليمية واألنشطة التقوميية.
 -إعداد أوراق عمل تعزيزية وإثرائية وتوزيعها عىل املجموعاتالتعاونية.
 -التعلم الذايت من خالل االتصال مبصادر املعلومات والتعلم يفاملدرسة.
 -نرش الهدي النبوي بني الطّالب بواسطة اإلذاعة املدرسية والنرشاتوصحف الحائط وأرشطة التسجيل.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :اخلام�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

العقيدة العقيدة - -اإلميان باليوم  - -مفهوم اليوم اآلخر
عند املسلم.
اإلسالمية اإلميانية اآلخر.
 -صفات أهل الجنةوأحوالهم.
  -صفات أهل الناروالشقاء.
 -املسؤولية واملحاسبة يفالدنيا واآلخرة.

العقلية - -العقل يف
اإلميانية اإلسالم.
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 -قيمة العقل -أهمية العقل ومكانتهيف اإلسالم.

الوزن النسبي
من الحصص

6

4

الخامس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -الحوار واملناقشة لتحديد مفهوم اليوم اآلخر. -التعلم الذايت عن طريق كتابة بحوث تتعلق باإلميان باليوم اآلخر. -التعلم التعاوين من خالل توزيع الطّالب يف مجموعات لتحديدمراحل يوم القيامة وترتيبها ترتي ًبا زمن ًّيا.
 -جمع نصوص من القرآن الكريم والحديث الرشيف تصف أحوالالصالحني يوم القيامة.
 -سامع رشيط عن اليوم اآلخر وكتابة تقرير عنه. -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ لوضع قامئتني :األوىل لألعامل التيتوجب الج ّنة والثانية لألعامل التي توجب النار.
 -املناقشة والحوار الجامعي حول مواضيع الج ّنة وال ّنار. -تشجيع الطّالب عىل عمل الخري واالبتعاد عن الرش. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة الجهرية ومعالجة األنشطةالتعليمية واألنشطة التقوميية.
 -إعداد أوراق عمل تعزيزية وإثرائية وتوزيعها عىل املجموعات -أسلوب العصف الذهني وحل املشكالت. -يزود املعلم الطّالب مبعلومات محددة عن العقل ووظائفه ،ثميطلب منهم التأكد من صحتها ودقتها من خالل البحث والتحري.
 -أسلوب التعلم الذايت. -ربط الطّالب بغرف مصادر التعلم وتنويع البيئة الصفية.- -تدريب الطّالب عىل توظيف العقل يف عملية البحث والتفكري.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :اخلام�س
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -مفهوم الشجاعة. -مناذج من الشجاعة. -مفهوم الرفق. -من صور الرفق يفاإلسالم.
 -نبذ العنف والتطرف. -أرضار الغضب. -ليس الشديد بالرصعةإمنا الشديد الذي ميلك
نفسه عند الغضب.

قيم
اإلسالم

 -الشجاعة.- -الرفق.

آداب
اإلسالم

 -آداب ركوب  - -دعاء ركوب وسائلوسائل النقل .النقل.
  -آداب ركوب وسائل -آدابالنقل.
الطريق.
 -التأدب بآداب اإلسالمعند ركوب وسائل
النقل.
- -حق الطريق.

الوزن النسبي
من الحصص

4

6

الخامس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -يتم تناول املوضوع من خالل املزاوجة بني أسلوب القصة وأسلوباملناقشة والحوار.
 -عقد مناظرة بن مجموعتني من الطّالب ملناقشة قضايا حساسةيحتاج تناولها إىل جرأة وشجاعة.
 -تصميم استامرة بإرشاف املعلم للكشف عن اتجاهات الطّالبنحو الخوف والجنب ومناقشتها
 -تكليف الطّالب تقديم مواقف متثيلية عن الشجاعة والرفقلتكوين اتجاهات إيجابية لديهم.
 -عرض مشاهد متثيلية سلبية لحاالت من الغضب والعنف ليقرتحالطّالب عال ًجا لها من خالل أسلوب حل املشكالت.
 -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -توزيع الطّالب يف مجموعات؛ لوضع قامئتني :األوىل لفوائد الشجاعةواألخرى ألرضار العنف.
 -توظيف الكتاب املدريس ملعالجة األنشطة التعليمية والتقوميية. -تزويد الطّالب بدعاء ركوب وسائل النقل ،مع االستعانة برشيطمسجل عليه الدعاء بصوت جميل.
 -الحوار واملناقشة حول آداب ركوب وسائل النقل وآداب الطريق -استخدام العروض التقدميية لتوضيح آداب ركوب وسائل النقلوآداب الطريق.
 -إلقاء الطّالب كلامت عن آداب الطريق يف اإلذاع��ة املدرسية،وكتابتها عىل لوحات تعلق عىل لوحات العرض باملدرسة.
 -االستامع لحفظ الطّالب لدعاء ركوب وسائل النقل أمام زمالئهممع تصويب األخطاء ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
 -توزيع الطّالب يف مجموعات؛ لتنتج كل مجموعة تحت إرشافاملعلم برنام ًجا ملعالجة املشاكل التي تحدث يف وسائل النقل
والطرقات.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :اخلام�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -فضل صالة الجامعة.أحكام - -صالة
أحكام
العبادات
 -أجر صالة الجامعة.الجامعة.
اإلسالم
 -صالتا الجمعة - -صالة املسبوق.ومقاصدها
والعيدين- - .الحكمة من اجتامع
املسلمني للصالة.
 -فضل يوم الجمعةوالعيدين.
 -أوجه الشبه واالختالفبني صاليت الجمعة
والعيدين.
 -حكمة مرشوعية صالةالعيدين.
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الوزن النسبي
من الحصص

8

الخامس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط" فيديو"أو قرص مدمج أو العروض التقدميية عن صاليت الجمعة والعيدين.
 -تدريب الطّالب عىل صاليت الجمعة والعيدين. -تكليف الطّالب باستقصاء أوجه الشبه واالختالف بني صاليتالجمعة والعيدين باستخدام السبورة أو اللوحات أو أشكال
"كيفن".
 -املناقشة والحوار حول صاليت الجمعة والعيدين. -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي. -مشاهدة رشيط "فيديو" يُوضّ ح كيفية صالة الجامعة والجمعةوالعيدين وصالة املسبوق.
 -التطبيق العميل لصاليت الجمعة والعيدين يف مسجد املدرسة -إقامة صالة الظهر جامعة يف مصىل املدرسة. -االستفادة من اإلذاعة املدرسية وصحف الحائط يف حث الطّالبعىل املحافظة عىل صاليت الجمعة والجامعة.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :اخلام�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

املوضوعات الفرعية

 -دعوة أهل - -الخروج إىل الطائف. -حادثة اإلرساءالطائف.
واملعراج.
 -اإلرساء -عرض الدعوة عىلواملعراج.
وفود
 -الهجرةإىل املدينة - -ال ُح ّجاج.
 -بدء إسالم األنصار.املنورة.
 -من أخالق - -الهجرة إىل املدينة.بي- - dالفوائد والعرب من
ال َّن ّ
(قوة اإلميان أحداث السرية النبوية.
والثبات عىل
الحق).

 -جوانب من سرية عمرالشخصيات - -عمر بن
بن الخطاب.l
الخطاب
 -إسالم عمر بن.l
 -فاطمة بنت الخطاب.lعبد امللك - -هجرة عمر بن
الخطاب.l
.m
 -عدل عمر بن الخطاب lوزهده.
 -فاطمة بنت عبد امللك.m
 -موقفها من زوجهاومساندته.
 -دورها يف روايةالحديث.
 -اهتاممها بالعلم. -العرب والفوائداملستفادة.

الوزن النسبي
من الحصص
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4

الخامس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب الرسد القصصيّ مع تغيري نربات الصوت حسب املوقفالتعليمي مع طرح األسئلة عىل الطّالب لتثبيت الخربة التعليمية.
 -استخدام األقراص املدمجة واألفالم الخاصة بالسرية النبوية.بي إىل الطائف.
 -تكليف الطّالب استقصاء أسباب خروج ال َّن ّ -توزيع الطّالب يف مجموعات تعاونية وتوزيع مهامت تعليميةعليهم.
  -متثيل بعض مواقف السرية النبوية أو االستامع إىل أرشطة تتحدثعن اإلرساء واملعراج أو مشاهدة رشيط "فيديو".
 -يُح ِّدداملتعلمون عىل خريطة للجزيرة العربية موقع مدينة الطائف- -أسلوب املناقشة والحوار والتعلم الذايت.

 -أسلوب القصة املشوق. -تلخيص سرية عمر بن الخطاب lفاطمة بنت عبد امللكmمن كتاب "اإلصابة" البن حجر العسقال ّين.
 -متثيل مواقف من حياة عمر بن الخطاب lوخاصة إسالمهوهجرته.
 -املناقشة والحوار الجامعي. -مشاهدة رشيط فيديو أو سامع رشيط تسجيل عن سرية عمر بنالخطاب lفاطمة بنت عبد امللك mوكتابة تقرير موجز
عنهام.
 -تحرير سرية الشخصيتني يف مجلة الحائط. -التحدث عن سريتهام يف اإلذاعة املدرسية. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة وحل األنشطة املصاحبة للخربةالتعليمية.
 -استقصاء دور فاطمة بنت عبد امللك mيف مساندة زوجهاالخليفة عمر بن عبدالعزيز.l
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :اخلام�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

الهوية االنتامء - -دولة اإلمارات - -موقف اإلمارات من
قضايا العامل العريب
والقضايا
والقضايا
واإلسالمي.
العاملية.
املعارصة
 -برامج الخدماتاإلنسانية.
 -إسهامات الدولةالكربى يف مختلف
املجاالت اإلنسانية.
القضايا - -اإلنسان
املعارصة والكون.

الوزن النسبي
من الحصص

3

 -عالقة اإلنسان بالكون. -مسخرات الكون.3
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الخامس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -مشاهدة أفالم تبني إسهامات دولة اإلم��ارات يف خدمة قضايااإلسالم واملسلمني ومناقشتها.
 -زيارة الجمعيات الخريية يف الدولة وكتابة تقارير عن أنشطتهااملتعلقة بقضايا املسلمني.
 -تنظيم حملة تربعات يف املدرسة. -االستفادة من اإلذاعة املدرسية. -جمع معلومات وصور تتعلق باملوضوعات املقررة. -مشاهدة برنامج عن رشيط "فيديو" أو قرص مدمج أو لوحةمصورة حول مراحل خلق الكون وقوانني النظام فيه.
 -تكليف الطّالب بكتابة تقرير عام شاهدوه عن الكون. -تدريب الطّالب عىل التأمل والنظر واالعتبار. -جمع معلومات وصور عن الكون. -زيارة أماكن تهتم بأمور الكون ،وكتابة تقارير عنها.- -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�ساد�س
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة
القرآن
الكريم
وعلومه

الحديث
الرشيف
وعلومه

املوضوعات الفرعية

 -سورة السجدة: -الحفظ1.1إثبات الرسالة ونزول
والتفسري:
القرآن الكريم.
1.1سورة
2.2دالئل توحيد الله
السجدة.
تعاىل وقدرته
2.2سورة ال ُملْك.
3.3إثبات البعث والنشور
 -التالوة:4.4خلق اإلنسان يف
1.1سورة القلم.
النشأة األوىل وبيان
2.2سورة الحاقَّة .األطوار التي م ّرت به.
3.3سورة املعارج5.5 .أحوال املجرمني يوم
القيامة.
4.4سورة نوح.
 -أحكام النون 6.6أحوال املؤمنني يفالدنيا واآلخرة.
الساكنة
والتنوين- - .سورة ال ُملْك:
1.1الله الخالق 5-1
2.2أحوال أهل الج ّنة،
وأحوال أهل ال ّنار
14-6
3.3أدلة وجود الله تعاىل
24-15
4.4البعث والحساب
30-25
1.1ال تزول قدما عبد يوم
 -أحاديثنبوية رشيفة .القيامة حتى يُسأل.
2.2عجبًا ألمر املؤمن.
3.3يا غُالم إين أعلمك كلامت
احفظ الله يحفظك.
َ 4.4مث َُل الجليس الصالح
والجليس.
5.5آية المنافق ثالث.
6.6ما نقصت صدقة من
مال وما زاد الله عب ًدا
بعفو إال ع ًزا.
7.7ك��ان رس���ول اللهd
يف سفر فصام بعض
وأفطر بعض.
باب املسلم ف ٌ
ُسوق
ُ 8.8س ُ
وقتاله كُ ْف ٌر.

الوزن النسبي
من الحصص
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السادس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة (ميكناالستفادة من كتب التفسري).
 -تدريب الطّالب عىل إتقان حكم النون الساكنة والتنوين. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -إجراء مسابقات لحفظ وتالوة القرآن الكريم. -توظيف الكتاب امل��دريس للتالوة الفردية ومعالجة األنشطةالتعليمية.

 -التعلم التعاوين الستخالص األفكار الرئيسة واستنتاج التوجيهاتواألحكام.
 -التعلم ال��ذايت من خالل كتابة البحوث ثم عرضها للمناقشةالجامعية.
 -أسلوب حل املشكالت القرتاح أفضل األساليب ملعالجة بعضاألمراض االجتامعية التي ذكرت يف األحاديث الرشيفة.
 -قراءة األحاديث يف اإلذاعة املدرسية. -تدريب الطّالب عىل كيفية البحث عن رواة األحاديث من الكتبالتي ترجمت لهم.
 -نرش الهدي النبوي بني الطّالب بواسطة اإلذاعة املدرسية والنرشاتوصحف الحائط وأرشطة التسجيل.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�ساد�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

العقيدة العقيدة - -أرشاط الساعة  - -نزول عيىس.f
  -خروج يأجوجاإلسالمية اإلميانية الكربى.
ومأجوج.
 -خروج الدابة. -رشوق الشمس منمغربها.
- -ظهور املسيح الدجال.

العقلية  - -البحث
اإلميانية والتجريب.
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 -البحث الحيس -البحث من خاللالتجريب.

الوزن النسبي
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6

2

السادس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تكليف الطّالب فرادى أو جامعات بجمع نصوص من القرآنوالسنة تبني أرشاط الساعة الكربى.
ُّ
  -تشكيل مجموعات عمل تعاونية من الطّالب ،وإعداد أوراق عملتعزيزية وإثرائية وتوزيعها عىل املجموعات.
 -سامع رشيط أو مشاهدة برنامج عن أحوال أرشاط الساعة ،ثمعقد جلسة للمناقشة.
 -املناقشة والحوار الجامعي حول املوضوع. -تشجيع الطّالب عىل عمل الخري واالبتعاد عن الرش. -توظيف الكتاب املدريس للقراءة الجهرية ومعالجة األنشطةالتعليمية واألنشطة التقوميية.
 -أسلوب العصف الذهني وحل املشكالت. -يزود املعلم الطّالب مبعلومات محددة عن املوضوع املراد البحثفيه ،ثم يطلب منهم التأكد من صحة املعلومات املقدمة إليهم
ودقتها من خالل البحث والتحري.
 -تكليف الطّالب القيام مبهامت بحثية بالرجوع للمصادر العلمية(التعلم الذايت).
- -تدريب الطّالب عىل توظيف الحس والتجربة يف عملية البحث.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�ساد�س
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

قيم
اإلسالم

 -ال����ع����م����ل - -العمل التطوعيعبادة.
التطوعي.
 -ال����ه����م����ة - -جزاء العمل التطوعيوثوابه.
والنشاط.
 -مفهوم الهمة والنشاط. -التسامح. -مفهوم العجز والكسل.- -كن متسام ًحا.

آداب
اإلسالم

 -آداب دخول - -أهمية املسجد يفاإلسالم.
املسجد.
 -آداب الدعاء- - .آداب املساجد. -أذكار الصباح - -الدعاء ل ُُّب العبادة. -آداب الدعاء.واملساء.
- -أذكار الصباح واملساء.

الوزن النسبي
من الحصص
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السادس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي. -عرض أفالم أو برامج تتعلق بالعمل التطوعي. -تشكيل فريق من املتطوعني ملساعدة زمالئهم دراس ًّيا. -تنظيم عمل تكافيل يفيد الطّالب بإرشاف املعلم. -جمع معلومات وصور تتعلق مبوضوع التكافل. -زيارة جمعيات أو مؤسسات طوعية يف الدولة. -توزيع الطّالب يف مجموعات عمل تتعاون فيام بينها لعمل مرشوعتعاوين يف املدرسية.
 -مواقف متثيلية تعيل من قيمة الهمة والنشاط ،وتحذر من العجز. -عرض أفالم تدعو إىل الهمة والنشاط. -سامع أرشطة تسجيل تحث عىل الهمة والنشاط ،وتحذر منالكسل.
 -األسلوب القصيص يف ذكر مناذج من تسامح ال َّرسول dورفقهبأهله ،وخدمه والسائلني والجاهلني والعصاة.
 --حث الطّالب عىل التأيس بال َّرسول dيف تسامحه مع اآلخرين. -تشجيع الطّالب عىل االشرتاك يف األنشطة املدرسية. -مشاهدة رشيط "فيديو" أو صور توضح آداب املسجد ومناقشتهاجامع ًّيا.
 -استضافة إمام أحد املساجد القريبة من املدرسة ليبني للمتعلمنيكيفية التأدب بآداب املسجد واالبتعاد عن املامرسات غري الالئقة.
 -تكليف الطّالب فرادى أو جامعات بجمع نصوص من القرآنوالسنة عن فضل الدعاء.
 -إصدار نرشة تتعلق مبوضوع الدعاء. -ختم اإلذاعة املدرسية بأدعية وأذكار منتقاة. -االستامع إىل أرشطة أو مشاهدة برامج تتعلق بالدعاء.- -افتتاح اليوم الدرايس باألذكار وختمه بالدعاء أحيانًا.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�ساد�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

أحكام - -أعامل الصالة- - .أركان الصالة.
أحكام
العبادات
 ُ -سنن الصالة. ُ -سجوداإلسالم
 -مكروهات الصالة.الس ْهو.
ومقاصدها
َّ
السجود.
 ُ -سجود التالوة- - .أنواع ُّ -ص ْوم التط ّوع- - .ص ْوم التطوع( :ستةأيام من ش ّوال ،واأليام
البيض).
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الوزن النسبي
من الحصص

8

السادس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -استخدام البطاقات والصور والرسوم واللوحات أو رشيط "فيديو"أو قرص مدمج أو العروض التقدميية عن أعامل الصالة.
 -تدريب الطّالب عىل سجود التالوة.الصالة ومبطالتها باستخدام
 -تكليف الطّالب باستقصاء مكروهات َّالسبورة أو اللوحات أو أشكال "كيفن".
 -املناقشة والحوار حول صوم التط ّوع.الس ْهو
 -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي الفرق بني سجود َّوسجود التّالوة.
 -مشاهدة رشيط "فيديو" حول األيام البيض وص ْوم التطوع.الس ْهو يف مسجد املدرسة
 -التطبيق العميل لسجود َّ -إقامة صالة الظهر جامعة يف مصىل املدرسة.وصحف الحائط يف حث الطّالب
 -االستفادة من اإلذاعة املدرسية ُالس َنن وص ْوم التط ّوع.
عىل املحافظة عىل صالة ُّ

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�ساد�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

املوضوعات الفرعية

 -الحياة يف - -الحياة االجتامعيةوإنهاء الرصاعات بني
املدينة
األوس والخزرج.
 -املنورة بعد -التالحم املجتمعي يفالهجرة.
املؤاخاة بني املهاجرين
 -غزوة بَ ْدرواألنصار.
الكربى.
النبوي.
 -غزوة أُ ُحد- - .بناء املسجدّ
 -وثيقة املدينة وتنظيمالعالقة بني املسلمني
وغري املسلمني.
 -غزوة بَ ْدر.- -غزوة أُ ُحد.

الشخصيات - -اإلمام مالك - -جوانب من سرية اإلمام
مالك.q
بن أنس.
 -عائشة بنت - -رحلة اإلمام مالكqيف طلب العلم.
أيب بكر
الصديق (أم - -خدمة اإلمام مالكq
للحديث الرشيف.
املؤمنني)
 -جوانب من سرية أم.n
املؤمنني عائشة.m
 -فقه عائشةlوعلمها.
 -القدوة الحسنة. -العرب والدروساملستفادة.

الوزن النسبي
من الحصص

8

4

السادس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض أحداث السرية من خالل أسلوب القصة. -مشاهدة أرشط��ة" فيديو" أو برامج حاسوب ألح��داث السريةاملقررة.
 -كتابة تقارير موجز عن الحياة يف املدينة بعد الهجرة.النبوي من مصادر متعددة ،تعكس مراحل
 -جمع صور للمسجدّ
تط ّور بنائه ،واالهتامم به.
 -مشاهدة مادة ِفلْمية عن املسجد النبوي القائم حال ًّيا. -عرض ما ورد يف (وثيقة املدينة) عىل لوحة مكربة أو شفافيات أوجهاز الحاسوب.
 -رسم مخطط لغزويت بَ ْدر وأُ ُحد. -عرض بعض األحداث من خالل مواقف متثيلية. -الكتابة عن أحداث السرية املقررة يف الصحف واملجالت والتعليقعليها.
 -عمل مجلة حائط تتعلق مبوضوعات السرية النبوية. -االستامع إىل أرشطة صوتية متعلقة بأحداث السرية النبوية املقررةوكتابة تقارير ملخصة عنها.
 -األسلوب القصيص. -متثيل املواقف ولعب األدوار. -مشاهدة مادة ِفلْم ّية من خالل رشيط "فيديو" أو قرص مدمج عنسرية اإلمام مالك.q
 -كتابة ملخصات موجزة أو تقارير مخترصة عن حياة هاتنيالشخصيتني.
 -املناقشة والحوار الجامعي. -التعلم التعاوين الستخالص الفوائد والعرب من سرية السيدة عائشة .mواإلمام مالك.q
 -التعريف بالشخصيّتني من خالل اإلذاعة املدرسية ومجالت الحائطيف املدرسة.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�ساد�س
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

الهوية االنتامء - -األمة العربية- - .دور األمة العربية
ومكانتها.
والقضايا
 -إسهامات األمةاملعارصة
العربية.
 -وحدة األمة العربية. -الوطن العريب مهدالرساالت الساموية.
 -دور العرب يف الحفاظعىل اإلسالم.
 -مبادئ اإلسالم يفالقضايا - -البيئة.
املعارصة
التعامل مع البيئة.
 -األخطار املهددة للبيئة(التلوث-الهدر).
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الوزن النسبي
من الحصص

3

3

السادس
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار وتوظيف خريطة العامل العريب لبيانأهمية موقع الوطن العريب.
 -كتابة بحوث تتعلق بإسهامات العرب يف خدمة اإلسالم واإلنسانية. -تكليف الطّالب وضع تصور ،أوإعداد خطة لتفعيل جهود األمةالعربية يف استعادة دورها الحضاري ،وإبراز جهود دولة اإلمارات
بهذا الصدد.
 -جمع معلومات من مصادر متنوعة تتعلق باملوضوعات املقررة. -جمع نصوص رشعية تتعلق مبوضوع البيئة. -تكليف الطّالب استقصاء مبادئ اإلسالم يف التعامل مع البيئة. -مشاهدة مادة علمية عن البيئة وكيفية التعامل معها ،وجهوددولة اإلمارات يف حامية البيئة.
 -كتابة تقرير عن األخطار التي ته ّدد البيئة. -عمل نرشات ومطويات وملصقات ومجالت حائط عن التلوثالذي يهدد حياة اإلنسان عىل كوكب األرض.
 -تدريب الطّالب عىل التأمل والنظر واالعتبار.- -جمع معلومات من شبكة اإلنرتنت عن طرائق الوقاية من التلوث.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�سابع
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -سورة ق:القرآن - -الحفظ
الكريم
1.1اآليات 11-1
والتفسري:
2.2اآليات 22-12
وعلومه 1.1سورة ق.
2.2سورة الرحمن3.3 .اآليات 37-23
4.4اآليات 45-38
 -التالوة:1.1سورة النجم- - .سورة الرحمن:
2.2سورة القمر1.1 .اآليات 23-1
3.3سورة اإلنسان2.2 .اآليات 45-24
3.3اآليات 78-46
 -أحكام -أحكام امليم الساكنة.التجويد.
1.1إن الله يبسط يده
الحديث - -أحاديث
الرشيف نبوية رشيفة .بالليل.
وعلومه
2.2إن الدين يرس.
3.3بَشرِّ املشّ ائني يف الظُّلم.
َ 4.4مثَل القائم عىل حدود
الله.
5.5أنا وكافل اليتيم.
6.6إن الله ال ينظر إىل
أجسامكم.
7.7كلوا وارشبوا والبسوا
وتصدقوا يف غري إرساف
وال َم ْخ َيلَة.
8.8سبعة يُظلّهم الله يف
ظله.

الوزن النسبي
من الحصص
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السابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات أو شفافيات أو حاسوب. -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة (ميكناالستفادة من كتب التفسري).
 -تدريب الطّالب عىل إتقان أحكام امليم الساكنة. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -إجراء مسابقات لحفظ وتالوة القرآن الكريم. -توظيف الكتاب امل��دريس للتالوة الفردية ومعالجة األنشطةالتعليمية
 -التعلم التعاوين الستخالص األفكار الرئيسة واستنتاج التوجيهاتواألحكام.
 -التعلم ال��ذايت من خالل كتابة البحوث ثم عرضها للمناقشةالجامعية.
 -أسلوب حل املشكالت القرتاح أفضل األساليب ملعالجة بعضاألمراض االجتامعية التي ذكرت يف األحاديث الرشيفة.
 -قراءة األحاديث يف اإلذاعة املدرسية. -تدريب الطّالب عىل كيفية البحث عن رواة األحاديث من الكتبالتي ترجمت لهم.
 -نرش ال َه ْدي النبوي ~بني الطّالب بواسطة اإلذاع��ة املدرسيةوالنرشات وصحف الحائط وأرشطة التسجيل.
 -التعامل مع كتب غريب الحديث أو املعاجم اللغوية للتوصل إىلمعرفة معاين مفردات األحاديث.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�سابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

العقيدة العقيدة - -أسامء الله
اإلسالمية اإلميانية الحسنى.

العقلية  - -التدبر
اإلميانية والنظر
والتأمل يف
الكون.
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املوضوعات الفرعية

  -املغيث.  -الحليم. -الواقع اإلنساين. ِ -حلْم الله تعاىل عىلالبرش.
 -مرشوع أو برنامجإغايث.
 -دالئل وحدانية اللهتعاىل.
 -دالئل قدرة الله تعاىل. -آثار الله تعاىل يفالكون.
 -النظر والتأ ّمل يفالنفس والكون.

الوزن النسبي
من الحصص

6

4

السابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار للتوصل إىل بيان آثار أسامء الله عىلسلوك املسلم.
 -أسلوب العصف الذهني. -تشجيع الطّالب عىل التخلق باألخالق املستمدة من أسامء اللهتعاىل وصفاته.
 -كتابة األسامء التي تستمد منها األخالق عىل لوحات ورقية وتلصقعىل الجدران.
 -تكليف الطّالب بكتابة بحوث حول أسامء الله (املغيث-الحليم). -توظيف الكتاب املقرر للقيام بالقراءة وحل املهامت التعليمية. -أسلوب العصف الذهني وحل املشكالت. -تكليف الطّالب القيام مبهامت بحثية عن الكون بالرجوع"لألنرتنت".
 -مشاهدة فلم وثائقي أو قرص مدمج حول آيات الله تعاىل يفالكون.
 -التدرب عىل أسلوب التفكر والتدبر والتأمل. -مشاهدة رشيط "فيديو" أو قرص مدمج عن خلق اإلنسان وعنأرسار عمل أجهزته الداخلية.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�سابع
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -أهمية العمل يفاإلسالم.
 -العمل عبادة. ِ -م َهن ال ُّرسل.y -إتقان العمل. -مفهوم مراقبة اللهتعاىل.
 -ال ّرقابة ال ّداخلية(الذاتية).
 -أثر مراقبة الله تعاىلعىل الفرد واملجتمع.

قيم
اإلسالم

 -العمل. -مراقبة اللهتعاىل.

آداب
اإلسالم

 -دعاء كفارة املجلس. -آداباملجالس يف - -كفارة املجلس.
 -آداب املجلس.اإلسالم.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

السابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي. -عرض أفالم تبني أهمية العمل يف بناء املجتمع. -جمع نصوص رشعية وأقوال مأثورة تحث عىل العمل اليدويوالكسب الحالل.
 -عرض مناذج وأمثلة من سري املرسلني املتعلقة بكسبهم وأعاملهم. -تدريب الطّالب عىل القيام ببعض األعامل اليدوية وذلك بالتعاونمع اإلدارة املدرسية.
 -تشكيل فريق من الطّالب لتقديم يد العون واملساعدة والقيامبأعامل الصيانة لبعض مرافق املدرسة.
 -استعراض أجزاء من بنود وثيقة حقوق العامل العاملية ومقارنتهابحقوق العامل يف اإلسالم.
 -البحث عن قصص من كتب التفسري والحديث والسرية تتعلقمبوضوع مراقبة الله تعاىل.
 -التمثيل ولعب األدوار من خالل مواقف تتضمن مقارنة بني الرقابةالداخلية الذاتية والرقابة الخارجية.
 -أسلوب العصف الذهني. -إقامة ورشة عمل لتصميم جدول ملراقبة األعامل اليومية الذاتية. -االستامع إىل رشيط صويت أو مشاهدة رشيط "فيديو" حولموضوع مراقبة الله تعاىل.
 -أسلوب املناقشة والحوار. -التطبيق العميل آلداب املجلس. -تكليف مجموعة من الطّالب بتصوير مشهدين عىل رشيط" فيديو"األول لشخص يتحىل بآداب املجلس واآلخر لشخص غري ملتزم بها،
ثم يعرض الرشيط عىل بقية الطّالب للمشاهدة واملناقشة.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�سابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

أحكام  - -العبادات - -التيمم.
أحكام
العبادات
 -صالة املسافر.ذوات
اإلسالم
 -صالة املريض.الرخص.
ومقاصدها
 -املسح عىل الخفني. -أحكام -الغ ُْسل.الغ ُْسل.
ِ
ُ - -س َنن الفطرةُ - - .س َنن الفطرة.

الوزن النسبي
من الحصص
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السابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض لوحة توضح كيفية التيمم. -التطبيق العميل لكيفية التيمم واملسح عىل الخفني. -مشاهدة رشيط "فيديو" عن التيمم. -املناقشة والحوار حول أحكام صاليت املسافر واملريض. -تدريب الطّالب عمليًا عىل قرص الصالة وهيئات صالة املريض. -إدارة مناقشة وحوار حول مفهوم ُسنن الفطرة. -كتابة بحث عن مرشوعية صالة املسافر ومناقشته جامع ًيا. -توزيع الطّالب يف مجموعات ،وتكليف كل مجموعة بتعليم بقية  -املجموعات صالة من الصلوات ذوات الرخص. -االستفادة من اإلذاعة املدرسية يف التعريف بالرخص يف اإلسالم. -استخدام البطاقات والصور واللوحات أو رشيط "فيديو" أو -قرص مدمج أو العروض التقدميية عن العبادات ذوات الرخص. -تكليف الطّالب باستقصاء الحكمة من ترشيع الرخص يف - -العبادات.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�سابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -أسباب غزوة األحزاب.السرية - -غزوة
السرية
النبوية
 -التأليب عىل املسلمني.األحزاب.
والشخصيات
 -حفر الخندق. -صلحالحديبية- - .دور نعيم بن مسعود
وحنكته.
 -هزمية األحزاب وكفىالله املؤمنني القتال.
 -رغبة ال َّرسول dيفأداء العمرة.
 -اإلحرام بالعمرة وتركالسالح.
 -اعرتاض قريشللمسلمني.
 -املفاوضات مع قريش. -رشوط ُصلح الحديبية. -جوانب من سريةالشخصيات - -رفيدة
رفيدة األسلمية.m
األسلمية
 -دورها يف املجتمع.m
والعمل التّطوعي.
 -اإلمام أيب -اإلمام أبو حنيفة:qحنيفة
النعامن( .qاسمه ونسبه وطلبه
للعلم وشيوخه وتراثه
الفقهي).
 -أصوله الفقهية. -القدوة الحسنة يفالتميز والتفوق.
 -العرب والدروساملستفادة.

الوزن النسبي
من الحصص

8

8

السابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تقديم أحداث غزوة األحزاب وصلح الحديبية من خالل أسلوبالرسد القصيص الذي يتخلله طرح األسئلة.
 -عرض مشاهد ألحداث السرية النبوية املقررة من خالل أرشطة"فيديو" أو أقراص مدمجة.
 -كتابة تقارير موجزة عن أحداث غزوة األحزاب وصلح الحديبيةومناقشتها جامعيًّا.
 -استخدام الخرائط واملخططات التوضيحية لتتبع وقائع السريةالنبوية.
 -أسلوب حل املشكالت. -املواقف التمثيلية ولعب األدوار. -التعلم التعاوين لتحليل أسباب ونتائج الغزوات املقررة. -التعلم الذايت من خالل االستامع إىل األرشطة وقراءة كتب السرية. -إعداد مجلة حائط تتعلق مبوضوعات السرية النبوية. -االستامع إىل أرشطة صوتية عن غزوة األحزاب وصلح الحديبيةاملقررة وكتابة تقرير يُبينِّ الدروس والعرب املستفادة.
 -األسلوب القصيص. -متثيل املواقف ولعب األدوار. -مشاهدة فلم عىل رشيط "فيديو" أو قرص مدمج عن حياة اإلمامأيب حنيفة النعامن.q
 -االستامع إىل رشيط صويت عن سرية رفيدة األسلمية.m -تكليف الطّالب بكتابة ملخص عن حياة كل من :رفيدة األسلمية ،mواإلمام أيب حنيفة النعامن.q
 -املناقشة والحوار الجامعي. -التعلم التعاوين الستخالص الفوائد والعرب من الشخصيات الثالث. -التعلم الذايت من خالل البحث يف "اإلنرتنت" عن سري العظامء. -تعريف بالشخصيات الثالث يف اإلذاعة املدرسية ومجالت الحائط.- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات والخرائط.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :ال�سابع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

الهوية االنتامء - -الحضارة
اإلسالمية.
والقضايا
املعارصة

القضايا - -الفقر.
املعارصة
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املوضوعات الفرعية

 -مقومات الحضارةاإلسالمية.
 -املبادئ التي قامتعليها الحضارة
اإلسالمية.
 -خصائص الحضارةاإلسالمية.
 -الفنون اإلسالمية. -مناذج من الفناإلسالمي.
 -مخاطر الفقر وآثارهالسلبية عىل التنمية
البرشية.
 -نقص الغذاء يف العامل. -معالجة جيوب الفقر. -جهود دولة اإلماراتيف محاربة الفقر.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

السابع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار حول موضوع الحضارة اإلسالمية. -زيارة متحف الفن اإلسالمي ومتحف الخط العريب وكتابة تقاريرعنهام ثم عرضها للمناقشة.
 -جمع معلومات من بطون الكتب واملجالت ومن "اإلنرتنت"،تتعلق بالفنون اإلسالمية والخط العريب.
 -إقامة دورة للتدرب عىل تصميم بعض اللوحات الفنية بآيات منالقرآن الكريم.
 -إقامة معرض تشكيالت الخط العريب املعارصة. -جمع معلومات من مصادر متنوعة تتعلق باملوضوعات املقررة. -جمع نصوص رشعية تتعلق مبوضوع الفقر. -تكليف الطّالب باستقصاء أساليب معالجة اإلسالم للفقر ،وجهوددولة اإلمارات العربية يف هذا الصدد.
 -مشاهدة أفالم وثائقية أو قرص مدمج أو أرشطة "فيديو" عن الفقر  -وانتشاره يف العامل. -كتابة بحث عن مخاطر الفقر والجوع الذي ت ُهدد حياة الناس. -إعداد نرشات ومطويات وملصقات ومجالت حائط عن الفقر. -تنفيذ جلسة حوار ومناقشة جامعية حول طرائق ووسائل محاربةالفقر.
 -تكليف الطّالب بإعداد تصنيف للدول الفقرية يف العامل حسبمستويات الفقر.
- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات والخرائط.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثامن
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة
القرآن
الكريم
وعلومه

الحديث
الرشيف
وعلومه

املوضوعات الفرعية

 -سورة يس. -الحفظوالتفسري1.1 :ال َّرسول dوالرسالة
8-1
سورة يس.
2.2حفظ الله تعاىل
 -التالوة.لرسوله12-9 d
1.1سورة الفتح.
3.3املرسلون وأصحاب
2.2سورة الذاريات .القرية 29-13
3.3سورة الطور4.4 .وحدانية الله تعاىل
 -أحكاموقدرته 44-30
التجويد:
5.5إعراض املرشكني -45
54
أحكام املد
6.6عاقبة املؤمنني وعاقبة
املرشكني 68-55
7.7القرآن كتاب هداية
ومنهج حياة 76-69
8.8البعث بعد املوت
83-77
 -التالوة :سورة الفتح،وسورة الذاريات،
وسورة الطور.
 -أحكام التجويد :املداألصيل ،والفرعي.
1.1ال ت ُش ّد ال ّرحال.
 -أحاديثنبوية رشيفة2.2 .ما تقرب إ ّيل عبدي
بيشء أحب إ ّيل مام
افرتضته عليه.
3.3إنمّ ا األعامل بال ِّنيات.
4.4ال يكن أحدكم إِ َّم َعة.
5.5أيها الناس :إن الله
طَ ْي ٌب ال يقبل إال طي ًبا.
َّس عن مؤمن
َ 6.6م ْن نَف َ
كُ ْربَة من كُرب الدنيا.
بس َط له
َ 7.7م ْن أَ َح َّب أن يُ َ
يف رزقه.
8.8ال يشري أحدكم عىل
بالسالح
أخيه ّ

الوزن النسبي
من الحصص

20

14

الثامن
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتايل ليزر أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة (ميكناالستفادة من كتب التفسري).
 -تدريب الطّالب عىل إتقان أحكام املد بقسميه األصيل والفرعي. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -إجراء مسابقات لحفظ وتالوة القرآن الكريم. -توظيف الكتاب املدريس واملصحف الرشيف للتالوة الفرديةومعالجة األنشطة التعليمية.
 -تالوة الطالب مع مراعاة الفروق الفردية بينهم والبدء باملجيدين. -تصويب األخطاء ذات ًّيا وجامع ًّيا ثم من قبل املعلم. -تسجيل تالوات مميزة للطالب املجيدين. -إرشاك الطالب يف املسابقات املركزية التي تعقدها وزارة الرتبيةوالتعليم واملناطق التعليمية.

 -التعلم التعاوين الستخالص األفكار الرئيسة واستنتاج التوجيهاتواألحكام.
 -التعلم الذايت من خالل كتابة البحوث ،ثم عرضها للمناقشةالجامعية.
 -أسلوب حل املشكالت القرتاح أفضل األساليب ملعالجة بعضاألمراض االجتامعية التي ذكرت يف األحاديث الرشيفة.
 -قراءة األحاديث يف اإلذاعة املدرسية. -تدريب الطّالب عىل كيفية البحث عن رواة األحاديث من الكتبالتي ترجمت لهم
 -نرش الهدي النبوي بني الطّالب بواسطة اإلذاعة املدرسية والنرشاتوصحف الحائط وأرشطة التسجيل.
 -التعامل مع كتب غريب الحديث أو املعاجم اللغوية للتوصل إىلمعرفة معاين مفردات األحاديث.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثامن
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

العقيدة العقيدة - -اإلميان
اإلسالمية اإلميانية بالقضاء
والقدر.

العقلية - -القراءة
اإلميانية واإلميان.
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املوضوعات الفرعية

  -مفهوم القضاء والقدر. -أثر اإلميان بالقضاءوالقدر عىل الفرد.
 -األدلة الرشعية(نصوص من القرآن
والس ّنة
الكريم ُّ
النب ّوية)
 -األخطاء الشائعة بنيالناس عن مفهوم
القضاء والقدر.
 -أهمية القراءة يفاإلسالم.
 -أمة محمد dأمةاقرأ.
 -القراءة مفتاح التفكريالسليم.
 -القراء عنوان التقدموالتطور والرقي.
 -القراءة تقود إىلاإلميان.

الوزن النسبي
من الحصص

4

4

الثامن
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار. -أسلوب رضب األمثلة لتوضيح مفهوم القضاء والقدر.والسنة وأقوال الصحابة عن اإلميان
 -جمع نصوص من القرآن ُّبالقضاء والقدر.
 -التعلم التعاوين إلبراز الجانب اإليجايب من مفهوم القضاء والقدر. -استضافة أحد املهتمني بأمور العقيدة اإلسالمية ملناقشته يف مسألةالقضاء والقدر.
 -توظيف الكتاب املدرسي لحل األنشطة التعليمية. -أسلوب املناقشة والحوار. -جمع معلومات تتعلق مبوضوع القراءة وعرضها للمناقشة. -تشكيل مجموعات من الطّالب ،وتحديد موضوعات يف صحيفة أومجلة ،وتكليفهم بإعداد ُملخصات عنها.
 -تكليف الطّالب بكتابة بحوث عن مدى ارتباط تقدم الشعوبوتطورها بارتباط أبنائها بالقراءة.
 -تكليف الطّالب قراءة كتب معينة وتلخيص ما ورد فيها لعرضهللمناقشة الجامعية.
 -إقامة معرض للكتاب يف املدرسة. -زيارة معارض الكتب التي تقام يف الدولة. -تنظيم مسابقات تشجع وتحث عىل القراءة.- -زيارة املكتبات العامة وتدريب الطّالب عىل نظام استعارة الكتب

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثامن
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

قيم
اإلسالم

 -قيمة العلم- - .طلب العلم فريضة. -اإلخالص- - .أهمية العلم والتعلم. -مجالس العلامء. -األخوة. -العلم والعمل. -مفهوم اإلخالص. -اآلثار االجتامعيةوالنفسية الناتجة عن
الرياء.
 -حب الشهرة والسمعةمرض اجتامعي
 -قيمة التالحماملجتمعي ومجاالته.
 -نصوص وآثار عنالتعاون اإلنساين.
 -اآلثار السلبية للفرديةوحب الذات.

آداب
اإلسالم

 -آداب السفر- - .اختيار الصحبة الطيبةيف السفر.
 -فوائد السفر.- -آداب السفر.

الوزن النسبي
من الحصص

6

2

الثامن
األساليب والوسائل واألنشطة

 -االستامع إىل مادة مسجلة ،أو مشاهدة رشيط "فيديو" أو برنامجيحث عىل طلب العلم ،وكتابة تقريرعنه متهي ًدا ملناقشته.
والسنة تدل عىل أهمية طلب العلم.
 -جمع نصوص من الكتاب ُّ -إعداد لوحات تحفِّز عىل طلب العلم ،وتعليقها يف الصف وخارجه. -بأسلوب القصة أو لعب األدوار يتم التمييز بني العامل العاملبعلمه وغري العامل.
 -تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطّالب نحو طلب العلم. -مناقشة الطّالب حول أهمية العلم ومجالسة العلامء. -توظيف اإلذاعة املدرسية يف حث الطّالب عىل االشرتاك مبرشوعالشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم ،وجائزة ديب للقرآن الكريم.
 -مشاهدة برامج لدروس ِعلمية ،وكتابة تقارير عنها. -أسلوب االستقراء للتوصل إىل مفهوم "مصطلح اإلخالص". -جمع نصوص قرآنية تتعلق مبوضوع اإلخ�لاص باالعتامد عىلاملعجم املفهرس أو برامج حاسوبية.
 -أسلوب حل املشكالت والعصف الذهني إليجاد أفضل األساليبوالحلول للتخلص من الرياء ،وحب الشهرة.
 -التعلم ال��ذايت من خالل جمع نصوص رشعية وأق��وال مأثورةومواقف تراثية حول األخوة.
 -متثيل مواقف تدور أحداثها حول الصداقة. -مشاهدة برامج عن اإلخالص يف العمل ،مع كتابة تقارير عنها. -متثيل مبدأ التالحم املجتمعي بني الطّالب ومالحظة أثرها يف تعزيزالتسامح والتعاون وتدوينه.
 -املناقشة والحوار الستنتاج اآلثار السيئة للفردية وحب الذات. -أسلوب املناقشة والحوار. -التطبيق العميل آلداب السفر. -تكليف مجموعة من الطّالب بإعداد مقارنة بني من يتحىل بآدابالسفر وآخر غري ملتزم بها ،ثم يتم النقاش مع بقية الطّالب.
 -إصدار نرشة أو مطوية أو مجلة حائط تكتب عليها آداب السفر. -تعلم آداب السفر من خالل موقف متثييل. -تكليف الطّالب بطرح تصورات جديدة للياقة والذوق يف السفر. -تكليف الطّالب بكتابة تقرير حول مسؤولية املسافر عن نفسهووطنه أثناء السفر.
- -تشجيع الطّالب وحثهم عىل االلتزام بآداب السفر.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثامن
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

أحكام  - -الصلوات
أحكام
العبادات
ذوات
اإلسالم
األسباب.
ومقاصدها
 -أحكامالعمرة.
 -األميانوال ُّنذور.

164

املوضوعات الفرعية

 -صالة الكسوفوالخسوف.
 -صالة االستسقاء. -صالة االستخارة. -العمرة (معنى العمرة-أركان العمرة).
 -معنى اليمني. -أنواع اليمني. -املقصود بالنذر.- -كفارة اليمني وال َّنذر.

الوزن النسبي
من الحصص

12

الثامن
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار. -مشاهدة فلم عن كيفية أداء العمرة. -التطبيق العميل ألعامل العمرة أو تعليمها بواسطة مخططتوضيحي أو مجسم للحرم امليك.
 -تكليف أحد الطّالب الذي سبق له أن اعتمر بأن يرشح لبقية -الطّالب كيفية أداء العمرة. -إقامة صالة االستسقاء يف املدرسة. -التطبيق العميل لبيان كيفية صالة االستخارة. -مشاهدة رشيط لصاليت االستسقاء واالستخارة. -تخصيص مكان يف املدرسة بالتنسيق مع إدارة املدرسة للصالة -رضب األمثلة عىل األميان وال ُّنذور.- -توظيف أسلوب االستقراء للوصول ملعنى اليمني والنذر.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثامن
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

السرية - -فتح مكة- - .أسباب فتح مكة.
السرية
والشخصيات النبوية - -غزوة حنني- - .كتامن األمر ملنع
 -ال َّرسول dأبًا القتال.مربيا ،وج ًدا - -اإلعداد الجيد وحسن
ً
توزيع املهام.
رحيماً .
 -موقف حاطب بن أيببلتعة وما جاء فيه.
 -موقف ال َّرسولdمن أيب سفيان وتأليف
قلبه.
 -دخول مكة املكرمة. -العفو العام. -قتال هوازن وثقيف. -السري نحو الطائف. -محارصة الطائف. -توزيع الغنائم. -ال َّرسول dأبًا مرب ًّيا. -ال َّرسول dج ًدارحيماً .
الشخصيات - -الشفاء بنت - -جوانب من سرية
الشفاء بنت عبدالله
عبدالله
.m
العدوية
 -مواقف من حياة.m
الشفاء.m
 -اإلمام -عمل الشفاء mيفالشافعي
الحسبة لسيدنا عمر
.q
بن الخطاب.l
 -اإلمام الشافعي:q(اسمه ونسبه وطلبه
للعلم وشيوخه وتراثه
الفقهي).
 -أًصول اإلمام الشافعيالفقهية.
 -رحالت اإلمامالشافعي.
 -القدوة الحسنة. -العرب والدروساملستفادة.

الوزن النسبي
من الحصص

8

4

الثامن
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تقديم أحداث فتح مكة وغزوة ُحنني من خالل أسلوب الرسدالقصيص الذي يتخلّله طرح األسئلة.
ّ
 -عرض مشاهد ألحداث السرية النبوية املقررة من خالل أرشطة"فيديو" أو أقراص مدمجة.
 -كتابة تقارير موجزة عن أحداث فتح مكة و ُحنني ومناقشتهاجامعيًّا.
 -استخدام الخرائط واملخططات التوضيحية؛ لربط الحدث باملكان. -أسلوب حل املشكالت واملواقف التمثيلية ولعب األدوار. -التعلم التعاوين لتحليل أسباب ونتائج الغزوات املقررة. -التعلم الذايت من خالل مادة مسموعة ،وقراءة كتب السرية. -إعداد مجلة حائط تتعلق مبوضوعات السرية النبوية. -متثيل مواقف تربوية تتعلق بكيفية التعامل مع األبناء واألحفاد. -التعلم التعاوين؛ الستنتاج الدروس والعرب من فتح مكة ،وغزوةُحنني.
 -تكليف الطّالب بكتابة بحوث إثرائية تتعلق باملوضوعات املقررةوعرضها للمناقشة الجامعية.
 -األسلوب القصيص لعرض جوانب من سرية الشفاء mواإلمامالشافعي.q
 -متثيل املواقف ولعب األدوار. -التعلم التعاوين الستخالص ال��دروس والعرب من دراس��ة سريةالشخصيتني.
 -مشاهدة برامج من خالل أرشطة "فيديو" ،أو أقراص مدمجة ،أومادة مسموعة عن حياة الشخصيتني.
 -كتابة تقارير موجزة عن بعض الكتب التي تناولت سريةالشخصيتني ومناقشتها جامعيًّا.
 -أسلوب املناقشة والحوار. -الكتابة يف املجالت وصحف الحائط عن هاتني الشخصيتني. -إبراز جوانب من حياة الشخصيتني من خالل اإلذاعة املدرسية.- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثامن
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

الهوية االنتامء - -نعمة األمن- - .مفهوم األمن يف
اإلسالم.
والقضايا
 -دور الفرد يفاملعارصة
تحقيق األمن ألرسته
ومجتمعه.
 -أنواع األمن وأقسامه: 1.1األمن الغذايئ.
2.2األمن الفكري والنفيس.
3.3األمن االجتامعي.
4.4األمن الصحي.
5.5األمن واجب وطني.
 -مخاطر انتشار األمراضالقضايا - -األمراض
واألوبئة.
املعارصة واألوبئة.
 -طرق الوقاية من مناألمراض واألوبئة.
 -الفحص الدوريومراجعة املراكز
واملستشفيات.
 -منهج اإلسالم يفالوقاية من األمراض.
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الوزن النسبي
من الحصص

4

4

الثامن
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار حول مفهوم األمن. -جمع معلومات عن أنواع األمن وعرضها للمناقشة. -توزيع الطّالب يف مجموعات وتزويدهم مبهامت تعليمة. -تكليف الطّالب كتابة بحوث عن كيفية تحقيق األمن الغذايئواألمن االجتامعي واألمن الصحي.
 -أسلوب حل املشكالت والعصف الذهني. -زيارة مراكز الدفاع املدين والرشطة. -تشكيل جامعة أصدقاء الرشطة من الطّالب. -متثيل بعض أدوار رجال الرشطة من قبل الطّالب. -جمع نصوص رشعية تتعلق مبوضوع األمراض واألوبئة. -تكليف الطّالب بعمل استقصاء عن كيفية الوقاية من مخاطرانتشار األمراض واألوبئة.
 -مشاهدة أفالم وثائقية عن األمراض الخطرية وانتشارها يف العامل. -كتابة بحث عن أهم األمراض الخطرية وأسبابها وطرق انتقالها -إعداد نرشات ومطويات وملصقات ومجالت حائط ت َ ْوعويّة عناألمراض الخطرية.
  -تنفيذ جلسة حوار ومناقشة جامعية حول وسائل محاربةاألمراض.
 -زيارة املراكز الصحية واملستشفيات. -دعوة متخصصني إللقاء محارضات توعوية عن األمراض.- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات والخرائط.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :التا�سع
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

القرآن - -ال����ح����ف����ظ - -سورة ال ُح ُجرات:
الكريم
1.1اآليات 5-1
والتفسري:
وعلومه 1.1سورةال ُح ُجرات2.2 .اآليات 8-6
2.2سورة الواقعة3.3 .اآليات 10-9
4.4اآليات 13-11
 -التالوة:1.1سورة لُقْامن5.5 .اآليات 18-14
الس ْجدة- - .سورة الواقعة:
2.2سورة َّ
3.3سورة األحقاف1.1 .اآليات 26-1
 -أح������ك������ام 2.2اآليات 56-273.3اآليات 74-57
التجويد.
1.1أحكام الراء4.4 .اآليات 96-75
2.2أحكام الوقف- - .أحكام التجويد:
1.1أحكام الراء.
2.2أحكام الوقف.
الس ْبع املوبقات.
الحديث - -أحاديث
َّ 1.1
الرشيف نبوية رشيفة2.2 .إن ال��ح�لال بَ�ِّي�نِّ وإن
وعلومه
الحرام بَينِّ .
3.3ال ِّدين النصيحة.
4.4لَ�� َع�� َن ال��ل��ه ال��رج��ال
املتشبهني بالنساء.
5.5ك��ل أم��ت��ي م��ع��اىف إال
املجاهرين.
َ 6.6م ْن ت َ َر ّدى من جبل.
7.7ال ضرَ َ َر وال ضرِ ار.
حق املسلم عىل املسلم
ُّ 8.8
ست.

الوزن النسبي
من الحصص
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التاسع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات أو شفافيات أو حاسوب. -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة (ميكناالستفادة من كتب التفسري).
 -تدريب الطّالب عىل أحكام املد بقسميه األصيل والفرعي. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية. -إجراء مسابقات لحفظ وتالوة القرآن الكريم. -توظيف الكتاب املدريس واملصحف الرشيف للتالوة الفرديةومعالجة األنشطة التعليمية.
 -تالوة الطالب مع مراعاة الفروق الفردية بينهم ،والبدء باملجيدين. -تصويب األخطاء ذات ًيا وجامع ًيا ثم من قبل املعلم. -تسجيل تالوات مميزة للطالب املجيدين. -إرشاك الطالب يف املسابقات الرسمية واملركزية التي تعقدها وزارةالرتبية والتعليم واملناطق التعليمية والجهات الرسمية.
 -التعلم التعاوين الستخالص األفكار الرئيسة ،واستنتاج التوجيهاتواألحكام.
 -التعلم ال��ذايت من خالل كتابة البحوث ثم عرضها للمناقشةالجامعية.
 -أسلوب حل املشكالت القرتاح أفضل األساليب ملعالجة بعضاألمراض االجتامعية التي ُذكِرت يف األحاديث الرشيفة.
 -قراءة األحاديث يف اإلذاعة املدرسية. -تدريب الطّالب عىل كيفية البحث عن رواة األحاديث من الكتبالتي ترجمت لهم.
 -تعزيز املفاهيم العامة لألحاديث بواسطة والنرشات وصحفالحائط.
 -التعامل مع كتب غريب الحديث أو املعاجم اللغوية للتوصل إىلمعرفة معاين مفردات األحاديث.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :التا�سع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

العقيدة العقيدة - -أسامء الله
اإلسالمية اإلميانية الحسنى.

املوضوعات الفرعية

 -الغفور.- -العدل.

الوزن النسبي
من الحصص

4

السنن
العقلية ُّ - -
اإلميانية اإللهية.

168

السنن االجتامعية يف
 ُّ -القرآن الكريم.
 ُ -س ّنة التدرج. ُ -س ّنة األجل. ُ -س ّنة التداول الحضاري. ُ -س ّنة التسخري. ُ -س ّنة االعتبار باألممالسابقة.

4

التاسع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -من خالل أسلوب املناقشة والحوار يتم التوصل إىل بيان آثارأسامء الله عىل سلوك املسلم.
 -أسلوب العصف الذهني. -تشجيع الطّالب عىل التخلق باألخالق املستمدة من أسامء اللهتعاىل وصفاته.
 -كتابة األسامء التي تُستمد منها األخالق عىل لوحات ورقية وتعلقيف األماكن املخصصة.
 -تكليف الطّالب بكتابة بحوث حول أسامء الله الحسنى (الغفور،العدل).
 -استضافة محارضين من الدوائر الرسمية. -توظيف الكتاب املدريس؛ لحل األنشطة التعليمية.السنن االجتامعية
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ الستنتاج ُّوالتاريخية الواردة يف القرآن الكريم.
السنن االجتامعية الواردة يف
 -تكليف الطّالب بكتابة بحوث عن ُّالقرآن الكريم.
السنن
 -أسلوب التعلم التعاوين؛ لتصميم جدول للمقارنة بني أنواع ُّاالجتامعية.
 -جمع نصوص قرآنية عن األمم السابقة ملعرفة منهج القرآن الكريميف عرض سريهم.
 -تدريب الطّالب من خالل ورشة عمل عىل كيفية دراسة حياةاألمم السابقة واالستفادة منها يف تنمية العقلية املنهجية.
- -أسلوب املناقشة والحوار.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :التا�سع
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -أهمية النصيحة. -فوائد النصيحة. -آداب النصيحة. -أثر النصيحة عىل الفردواملجتمع.
 -العدل يف اإلسالم. -العدل أساس القوة. -اإلسالم أمنوذج يفتحقيق العدل.
 -صور مرشقة عنالعدل .عرب التاريخ
اإلسالمي.
 -مفهوم التسامحالفكري.
 -قواعد الحوار يفاإلسالم.
 -أدب الحوار يف اإلسالم. -أدلة التسامح الفكري. -آثار التسامح الفكري. -صور وأمثلة عىلالتسامح.

قيم
اإلسالم

 -التناصح. -العدل. -التسامحالفكري.

آداب
اإلسالم

 -آداب األسواق - -آداب املرافق العامة.  -آداب السوق.واملرافق
  -دعاء السوق.العامة.

الوزن النسبي
من الحصص
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3

التاسع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -املناقشة والحوار حول موضوع النصيحة وأهميتها يف اإلسالم. -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ الستنتاج فوائد وآثار النصيحةعىل الفرد واملجتمع.
 -متثيل املواقف ولعب األدوار. -تلخيص كتاب عن النصيحة ومناقشته. -عرض آداب النصيحة بواسطة لوحة مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -جمع نصوص من القرآن الكريم والحديث الرشيف تحث عىلالعدل.
 -أسلوب القصة؛ لعرض مناذج من التاريخ اإلسالمي قامت بتطبيقالعدل يف حياتها.
 -مشاهدة مادة ِفلْمية عن العدل والظلم. -زيارة إحدى املحاكم يف الدولة وكتابة تقرير عن هذه الزيارة. -عرض األدلة الرشعية عىل وجوب التسامح الفكري عىل شفافياتأو عىل جهاز الحاسوب أو عىل لوحات ومناقشتها.
 -أسلوب الحوار ملناقشة قواعد الحوار يف اإلسالم. -رضب األمثلة لنامذج التسامح الفكري واملذهبي عربالتاريخاإلسالمي.
 -التعلم التعاوين لتحديد اآلثار اإليجابية للتسامح الفكري عندتطبيقه ،والسلبية عند إهامله.
 -الربط بالواقع الكتشاف املواقف التي يتحقق فيها أو ينتفي عنهاقيم التسامح الفكري.
 -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية لتوعية الطّالب بآداب املرافق العامةواألسواق.
 -إعداد نرشة أو ملصقات تتعلق بآداب املرافق العامة واألسواق. -استضافة محارض لتناول املوضوع نفسه. -عرض رشيط فيديو يتعلق باملوضوع بنفسه أيضً ا. -تكليف الطّالب تقديم أمثلة إيجابية وأخرى سلبية عام يحدث يفاملرافق العامة واألسواق.
- -مشاهدة مادة فلمية حول املوضوع ثم عقد جلسة ملناقشتها.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :التا�سع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -معنى الزكاة.أحكام  - -الزكاة.
أحكام
العبادات
 -حكمة مرشوعية  -الحج.اإلسالم
 -ما يحل وما الزكاة.ومقاصدها
يحرم من - -فوائد الزكاة.
 -نصاب زكاة األموال.األطعمة
واألرشبة- - .نصاب الزروع والثامر.
 -نصاب عروض التجارة. -معنى الحج. -معنى االستطاعة. -اإلحرام بالحج. -محظورات اإلحرام. -أنواع الحج. -أركان الحج. -ما يحل من الطعاموالرشاب.
 -ما يحرم من الطعاموالرشاب.
 -تعريف الحكمقواعد - -الحكم
األحكام
الرشعي.
الرشعي.
 -أنواع الحكم الرشعي. -الفرض. -املباح. -املندوب. -املكروه.- -الحرام.
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الوزن النسبي
من الحصص
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التاسع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -املناقشة والحوار لبيان أهمية الزكاة. -التعلم التعاوين الستنتاج مثار الزكاة عىل الفرد واملجتمع. -التحدث عن الزكاة وأهميتها وفوائدها يف اإلذاعة املدرسية. -مشاهدة فلم عن كيفية أداء الحج. -التطبيق العميل ألعامل الحج ،أو تعليمها بواسطة مخططتوضيحي.
 -تكليف أحد الطّالب الذي سبق له أن أدى الحج بعرض تجربته. -عرض مناذج من التعليامت واإلرشادات واإلجراءات الرسمية يفالحج.
 -الربط بني الحج وآداب السفر. -تكليف الطّالب استقراء الحكمة من تحريم تناول بعض األطعمةورشب بعض األرشبة.
 -تكليف الطّالب بعمل تصنيف لألطعمة واألرشبة. -تكليف الطّالب بإعداد خريطة مفاهيمية ألنواع األطعمة واألرشبة. -مشاهدة برامج وثائقية عن الطعام والرشاب وكتابة تقرير عنها. -توظيف الكتاب املدريس واللوحات والسبورة. -أسلوب االستقراء الستنتاج معنى الحكم الرشعي. -الحوار واملناقشة حول أنواع الحكم الرشعي. -رضب األمثلة املوضحة عىل أنواع الحكم الرشعي. -طرح األسئلة واستقبال اإلجابات. -العصف الذهني من خالل إثارة قضايا مستجدة تحتاج حكماًرشع ًيا.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :التا�سع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

املوضوعات الفرعية

 َ -ح َّجة الوداع- - .املناداة بالناس للحج.بيd
- -إحرام ال َّن ّوأصحابه.
 -وفاةبي- - .dسوق الهدي.
ال َّن ّ
 -خُطبة َح َّجة الوداع.-بي.d
 -منهج -مرض ال َّن ّبي dيف - -تكليف أيب بكر
ال َّن ّ
تربية الجيل .الصديق بالصالة
بالناس.
بي dوالصالة
 -وفاة ال َّن ّعليه.
بيd
 -منهج ال َّن ّالرتبوي.

الشخصيات - -اإلمام مسلم - -جوانب من سرية اإلمام
مسلم بن الحجاج
بن الحجاج
(املحدث املتقن)
.q
 -اإلمام أحمد .qبن حنبل - -رحلته يف طلب العلم.
 -دوره يف خدمة.q
الحديث النبوي.
 -اإلمام أحمد بنحنبل( :qاسمه
ونسبه وطلبه للعلم
وشيوخه).
 -موقفه يف الورعوالتواضع والتسامح.
 -العرب والدروساملستفادة.

الوزن النسبي
من الحصص
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التاسع
األساليب والوسائل واألنشطة

بي dمن خالل أسلوب
 -تقديم أحداث َح َّجة الوداع ووفاة ال َّن ّالرسد القصيص الذي يتخلله طرح األسئلة.
 -عرض مشاهد ألحداث السرية النبوية املقررة من خالل أرشطة"فيديو" أو أقراص مدمجة.
بي dومناقشتها.
 -كتابة تقارير موجزة عن َح َّجة الوداع ووفاة ال َّن ّ -استخدام الخرائط واملخططات التوضيحية لتتبع وقائع َح َّجةالوداع
 -أسلوب حل املشكالت واملواقف التمثيلية ولعب األدوار. -التعلم الذايت من خالل مادة مسموعة ،وقراءة كتب السرية.بي dالرتبوي.
 -إعداد مجلة حائط تتعلق مبنهج ال َّن ّ -متثيل مواقف تربوية تتعلق بكيفية التعامل مع اآلخرين منخالل الهدي النبوي.
 -التعلم التعاوني؛ الستنتاج الدروس والعرب من خطبة حجة الوداع. -كتابة بحوث أو مقاالت عن حياة ال َّرسول dاملريب واملعلم. -الحديث عن وصايا ال َّرسول dيف َح َّجة الوداع يف اإلذاعة املدرسية. -األسلوب القصيص لعرض جوانب من سرية الشخصيتني. -متثيل املواقف ولعب األدوار. -التعلم التعاوين؛ الستخالص الدروس والعرب من سرية الشخصيتني. -مشاهدة برامج من خالل أرشطة "فيديو" أو أقراص مدمجة ،أومادة مسموعة عن حياة الشخصيتني.
 -كتابة تقارير موجزة عن بعض الكتب التي تناولت سريةالشخصيتني ومناقشتها جامع ًّيا.
 -الكتابة يف املجالت وصحف الحائط عن هاتني الشخصيتني. -إبراز جوانب من حياة الشخصيتني من خالل اإلذاعة املدرسية.- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :التا�سع
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

الهوية االنتامء - -األمن واألمان- - .مفهوم األمن يف
اإلسالم.
والقضايا
 -عوامل تحقيق:املعارصة
1.1األمن الغذايئ.
2.2األمن الفكري
والنفيس.
3.3األمن االجتامعي.
4.4األمن الصحي.
 -األمن واألمان واجبوطني وديني.
 -مفهوم التقليد األعمى.القضايا - -ظاهرة
 -أسباب انتشار التقليداملعارصة التقليد
السلبي.
األعمى.
 -ال يكن أحدكم إمعة. -شخصية املسلموهويته.
 -نهي اإلسالم عن التشبهوالتقليد األعمى.
 -مخاطر التقليد السلبيوأرضاره.
 -نتائج التقليد السلبي. -طرق ووسائل معالجةظاهرة التقليد السلبي.
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التاسع
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار حول مفهوم األمن. -جمع معلومات عن أنواع األمن وعرضها للمناقشة. -تقسيم الطّالب إىل مجموعات وتزويدهم مبهامت تعليمة. -تكليف الطّالب كتابة بحوث عن كيفية تحقيق األمن الغذايئواألمن االجتامعي واألمن الصحي.
 -أسلوب حل املشكالت والعصف الذهني. -زيارة الدفاع املدين والرشطة وتكوين مجموعات أصدقاء الرشطة --تكليف الطّالب وتدريبهم عىل القيام مبهامت رشطية مشابهة. -جمع نصوص رشعية تتعلق مبوضوع التقليد السلبي. -تكليف الطّالب بعمل استقصاء عن كيفية الوقاية من مخاطرظاهرة التقليد األعمى.
 -مشاهدة أفالم وثائقية أو برامج عن الظاهرة وكتابة تقرير عنها. -العصف الذهني؛ لحرص ما ميكن من مظاهر التقليد يف مجتمعاتناالعربية وأسبابها وكيفية عالجها.
 -إعداد نرشات ومطويات وملصقات ومجالت حائط عن للتحذيرمن ظاهرة التقليد األعمى.
 -تنفيذ جلسة حوار ومناقشة جامعية حول وسائل الوقاية منالتقليد السلبي.
 -استضافة الدوائر الرسمية ذات العالقة للحديث عن الظاهرة.- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :العا�شر
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -سورة الكهف:القرآن - -الحفظ
الكريم
(الحفظ والتفسري).
والتفسري:
وعلومه سورة الكهف- - .مراحل جمع القرآن
 -جمع القران الكريم. -كتاب الوحي.الكريم.
 -التالوة :سورة - -القرآن امليك. -القرآن املدين.يوسف.
 -مميزات القرآن امليك.- -مميزات القرآن املدين.

السنة النبوية
السنة النبوية - -مكانة ُّ
الحديث ُّ - -
كمصدر من مصادر
الرشيف مصدر
الترشيع.
وعلومه للترشيع.
 -جهود العلامءاملسلمني يف تدوين
السنة النبوية
واملحافظة عليها.
السنة النبوية
 -أقسام ُّبالنسبة للقرآن
الكريم.

الوزن النسبي
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العارش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة. -توجيه الطّالب نحو كتب أسباب نزول القرآن يف املكتبة أو منخالل برنامج حاسوب ،أو البحث يف اإلنرتنت عن أسباب نزول
بعض اآليات املقررة.
 -االستعانة مبعاجم لغوية للوصول إىل معرفة معاين املفردات. -أسلوب املناقشة والحوار. -عمل مسابقة إلتقان تالوة وحفظ سورة الكهف. -االستامع إىل القرآن الكريم من خالل اإلذاعات املحل ّية أوأجهزةتسجيل.
 -عرض مناذج من التفاسري. -تكليف الطّالب بإجراء بحوث حول جمع القرآن الكريم. -أسلوب املناقشة والحوار.بالسنة النبوية ويتم مناقشتها بشكل
 -جمع معلومات تتعلق ُّجامعي.
 -عرض كتب حديثة مختصة باألحاديث الصحيحة وأخرى مختصةباألحاديث الضعيفة.
 -عقد ندوة لتحذير الطّالب من مخاطر األحاديث املكذوبة عىلاألمة اإلسالمية.
 -التعلم ال��ذايت من خالل كتابة البحوث ثم عرضها للمناقشةالجامعية.
 -تكليف الطّالب فرادى أو جامعات بإعداد وسيلة عرض لجدوليقارن بني ضوابط األحاديث املتواترة وضوابط أحاديث اآلحاد.
السنة النبوية كمصدر من مصادر الترشيع.
 -إجراء بحوث حول قيمة ُّ -التعاون مع الجامعات املحلية من خالل استضافة أحد املختصنيبعلوم الرشيعة؛ ملناقشة ما يثار حول السنة النبوية كمصدر من
مصادر الترشيع.
 -تدريب الطّالب عىل كيفية البحث عن رواة الحديث يف كتبالرتاجم.
  -التعامل مع كتب غريب الحديث أو املعاجم اللغوية للتوصل إىلمعرفة معاين مفردات األحاديث.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :العا�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

العقيدة العقيدة - -اإلميان
اإلسالمية اإلميانية بالغيب.

العقلية - -التفكري
اإلميانية املنهجي يف
اإلسالم.
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املوضوعات الفرعية

 -مفهوم اإلميان بالغيبيف اإلسالم.
 -عامل الغيب والشهادة. -أثر اإلميان بالغيبعىل الفرد واملجتمع.
 -املنهج العقيل يفإثبات أمور الغيب.

 -خصائص التفكرياملنهجي يف اإلسالم.
 -طرائق االستداللالعقيل.
 -مكانة العقل يفاإلسالم.
 -العقل والنقل(الوحي).
 -العقل يدل عىل وجودالله تعاىل.
- -القرآن يتحدى.
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العارش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -املناقشة والحوار. -التعلم التعاوين. -التعلم الذايت. -موقف متثييل ملناظرة عقلية يف إثبات وجود الله تعاىل (مناظرةأيب حنيفة).
 -عرض مناذج لتقارير بحثية. -تدريب الطّالب عىل املنهج العقيل يف إثبات وجود عامل الغيب. -مشاهدة عمل تلفزيوين تاريخي عن بداية الدعوة يف مكة املكرمةومجادالت املرشكني.
 -موقف متثييل أبطاله شخصان :األول يطرح أدلة املنكرين ،واآلخريف ّندها مبنهج عقيل واضح.
 -توزيع الطّالب يف مجموعات؛ الستنتاج خصائص التفكري املنهجييف اإلسالم.
 -تكليف الطّالب بكتابة بحوث عن طرق االستدالل العقيل  -التعلم التعاوين لتصميم جدول للمقارنة بني علوم العقل والنقل. -تدريب الطّالب-من خالل ورشة عمل-عىل دراسة حياة األممالسابقة ،واالستفادة منها يف تنمية العقلية املنهجية.
 -أسلوب املناقشة والحوار. -عرض بعض اآليات القرآنية املتعلقة بتحدي القرآن الكريم للعقلالعريب (لوحة أو شفافية).
 -مشاهدة رشيط "فيديو" أو برنامج حاسوب حول موضوع اإلعجازالعلمي يف القرآن الكريم ومناقشته.
 -استعراض بعض املواضيع املنشورة يف مجالت تهتم باإلعجاز العلمييف القرآن ومناقشتها.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :العا�شر
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

قيم
اإلسالم

 -القيم الفردية - -املقصود باملشاركةاملجتمعية.
والجامعية:
 -قيمة املشاركة - -أهمية املشاركة يفخدمة املجتمع.
املجتمعية.
 -العمل الفردي -التسامح.والعمل الجامعي.
 -التدابري الوقائيةلحامية املجتمع
وضامن سالمته.
 -اإلعالء من شأنالعمل الجامعي.
 -اإلسالم يدعو للعملالجامعي.
 -مميزات العملالجامعي.
 -ضوابط التسامحوحدوده.

آداب
اإلسالم

 -آداب اللباس - -نظرة اإلسالم للباسوالزينة.
والزينة يف
 -فوائد اللباس.اإلسالم.
 -ضوابط اللباسوالزينة يف اإلسالم.
 -حدود عورة كل منالرجل واملرأة.
 -الرشوط الواجبتوافرها يف لباس املرأة
املسلمة.
- -آداب اللباس والزينة.
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العارش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -املناقشة والحوار حول موضوع املشاركة وأهميتها يف اإلسالم. -توزيع الطّالب يف مجموعات؛ الستنتاج فوائد العمل الجامعي. -أسلوب القصة. -متثيل املواقف ولعب األدوار. -كتابة تقرير موجز عن املشاركة املجتمعية ومناقشته. -تدريب الطّالب عىل قيمة املشاركة والعمل الجامعي. -جمع نصوص من القرآن الكريم والحديث الرشيف تحث عىلالعمل الجامعي.
 -مشاهدة مادة مرئية-من خالل قنوات التلفزة الوطنية أو وسائلالعرض الحديثة-عن العمل الجامعي.
 -التعليم التعاوين الستقصاء خصائص التسامح.للتوصل إىل أهمية التسامح ومنطلقاته.
 -الحوار واملناقشةّ
 -باستخدام برامج حاسوب أو شفافيات أو لوحات يتم عرض مجاالتالتسامح ثم مناقشتها.
للتوصل إىل حدود التسامح وضوابطه.
 -التعلم الذايتّ
 -الربط بالواقع لتوضيح آثار التسامح عىل الفرد واملجتمع. -عرض األدلة الرشعية عىل وجوب التسامح الفكري عىل شفافياتأو عىل جهاز الحاسوب أو عىل لوحات ومناقشتها.
 -رضب أمثلة لنامذج التسامح املذهبي عرب التاريخ اإلسالمي القديموالحديث.
 -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية لتوعية الطّالب بآداب اللباس. -إعداد نرشة أو ملصقات تتعلق بآداب اللباس والزينة. -التعاون مع الجامعات الحلية من خالل استضافة محارض لتناولآداب اللباس والزينة.
 -عرض رشيط فيديو يتعلق باملوضوع نفسه أيضً ا. -تكليف الطّالب تقديم أمثلة إيجابية وأخرى سلبية عن املخالفاتالرشعية يف اللباس والزينة.
 -مشاهدة مادة فلمية حول موضوع اللباس ،ثم عقد جلسةملناقشتها.
 -ربط موضوع اللباس والزينة بالواقع من خالل رضب أمثلة وعقداملقارنات بني من يلتزم بآداب اللباس ومن مل يلتزم.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :العا�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

أحكام - -أحكام الجهاد- - .مفهوم الجهاد يف
أحكام
العبادات
اإلسالم.
اإلسالم
 -الجهاد يف السياسةومقاصدها
الرشعية.
 -ضوابط الجهادالرشعية.
 -حكمة مرشوعيةالجهاد.
 -مراحل ترشيع الجهاد. -أنواع الجهاد يفاإلسالم.
 -آداب الجهاد يفاإلسالم.
  -عقد الزواج:أحكام - -الزواج.
 -مقدمات الزواجاملعامالت ضوابط
ِ
(الخطْبة).
الجهاد
الرشعية.رب - -الزواج يف اإلسالم.
 -حكمة مرشوعيةارب ال
الزواج.
 -أركان عقد الزواجورشوطه.
 -أحكام ال ِعشرْ َةالزوجية.
 -مدرسة أهل الرأي.قواعد - -املدارس
األحكام
 -مدرسة أهل الحديث.الفقهية.
 -املذاهب الفقهيةاألربعة.
 -أسباب ظهوراملذاهب الفقهية.
 -أسباب اختالفالفقهاء.
 -أثر االختالف بنيالفقهاء.
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العارش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب االستقراء؛ لبيان معنى الجهاد. -الحوار واملناقشة؛ لبيان مسؤولية ويل األمر عن الجهاد وتقديراملصلحة الوطنية.
 -التعلم التعاوين؛ الستنتاج حكمة مرشوعية الجهاد. -تكليف الطّالب باستقصاء ضوابط الجهاد -تكليف الطّالب بإعداد خريطة مفاهيمية بأنواع الجهاد يف اإلسالم. -تكليف الطّالب كتابة تقرير عن آداب الجهاد ومناقشته.- -توظيف الكتاب املدريس واللوحات والسبورة.

  -املناقشة والحوارحيث يتم بيان أحكام الزواج. -التعلم التعاوين لوضع قامئة لصفات الزوج الصالح. -املشاركة يف أنشطة مؤسسة صندوق الزواج ومسابقاتها السنوية. -التعلم الذايت-املطالعة والتلخيص-لتوضيح أركان الزواج ورشوطه. -مشاهدة برنامج يتناول موضوع الزواج الناجح. -توظيف الكتاب املدريس لحل األنشطة التعليمية -توظيف أوراق العمل واللوحات والسبورة. -عرض مناذج من اإلرش��ادات والتعليامت الرسمية للمقبلني عىلالزواج.
 -أسلوب االستقراء؛ الستنتاج أسباب ظهور املدارس املذاهب الفقهية. -أسلوب االستقصاء واالكتشاف للوصول إىل أسباب اختالف الفقهاء. -الحوار واملناقشة حول املدارس الفقهية -رضب أمثلة الختالف الفقهاء ،ونتائج اختالفهم ومواقف أصحاباملذاهب من هذا االختالف.
 -طرح األسئلة واستقبال اإلجابات من الطالب. -العصف الذهني من خالل إثارة قضايا متس أثر االختالف. -تكليف الطّالب كتابة بحوث وتقارير عن أثر االختالف بين الفقهاء،وفوائد الثروة الفقهية يف إيجاد األحكام للقضايا املعارصة.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :العا�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

املوضوعات الفرعية

  -مقومات - -ال َّرسول dزو ًجا.بي dيف
حياة ال َّرسول - -منهج ال َّن ّ
 dالزوجية .اإلصالح.
بي dيف
 -منهج ال َّن ّالدعوة.

الوزن النسبي
من الحصص
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الشخصيات - -سكينة بنت - -جوانب من سرية
الحسني .mسكينة بنت الحسني
  -الشيخ أحمد .m -زهد سكينة بنتبن عبد
الحسني.q
العزيز بن
حمد املبارك - -الشيخ أحمد عبد
العزيز املبارك:q
.q
 -طلبه للعلم منالصغر.
 -أثر والده يف تربيته. -قربه من الشيخ زايد.q
 -توليه القضاء. -تأسيسه للمحاكمالرشعية.
 -تعيينه مستشا ًراللشيخ زايد.q
- -وفاته 1988م.

4

العارش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -األسلوب القصيص.بي dمع املناقشة.
 -مشاهدة رشيط "فيديو" يتعلق بسرية ال َّن ّ -جمع معلومات من كتب السرية وبرامج الحاسوب عن معاملةبي dألزواجه.p
ال َّن ّ
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ لتقدم كل مجموعة تصو ًرا ملشاركةالفرد يف خدمة نفسه وأهله.
 -جمع معلومات من السرية النبوية حول اهتامم ال َّرسول dبإصالحالفرد واملجتمع ،ومناقشتها داخل الصف.
 -تكليف مجموعات من الطّالب بتصميم نرشات إرشادية بإرشافاملعلم.
 -إعداد خاطرة يف اإلذاعة املدرسية؛ لحث الطّالب وتشجيعهم عىلفعل الخري ونبذ الرش.
بي dالدعوية ثم
 -مشاهدة رشيط "فيديو" يتناول مسرية ال َّن ّمناقشته.
 -ندوة عن أهمية اإلصالح. -األسلوب القصيص لعرض جوانب من سرية الشخصيتني. -متثيل املواقف ولعب األدوار. -التعلم التعاوين؛ الستخالص ال��دروس والعرب من دراس��ة سريةالشخصيتني.
 -مشاهدة برامج عىل قنوات التلفزة املحلية ،أو أرشطة "فيديو" أوأقراص مدمجة عن حياة الشخصيتني.
 -كتابة تقارير موجزة عن بعض الكتب التي تناولت سرية الشخصيتنيومناقشتها جامع ًّيا.
 -الكتابة يف املجالت وصحف الحائط عن هاتني الشخصيتني. -إبراز جوانب من حياة الشخصيتني من خالل اإلذاعة املدرسية أوبرامج اإلذاعات املحلية.
- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :العا�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

الهوية االنتامء - -طاعة ويل
األمر.
والقضايا
املعارصة

القضايا - -التنمية
املعارصة البرشية.
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املوضوعات الفرعية

 -حكم طاعة ويل األمر. -أهمية طاعة ويلاألمر.
 -أبعاد طاعة ويل األمر. -مخاطر الخروج عىلويل األمر.
 -حكم الخروج عىلويل األمر.
 -معالجة الخروج عىلويل األمر وفق أحكام
اإلسالم.
 -مفهوم التنميةالبرشية.
 -أهمية التنميةالبرشية.
 -نظرة اإلسالم للتنميةالبرشية.
 -االنخراط يف التنميةالبرشية.
 -بناء الشخصيةالقيادية.
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العارش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار حول مفهوم طاعة ويل األمر. -جمع املعلومات عن أبعاد وفوائد طاعة ويل األمر ومناقشتها. -تشكيل مجموعات من الطّالب ،وتزويدهم مبهامت تعليمية؛الستقصاء حكم طاعة ويل األمر ومخاطر الخروج عليه.
 -أسلوب حل املشكالت والعصف الذهني. - -تكليف الطّالب بكتابة مقالة عن طاعة ويل األمر.

 -جمع نصوص رشعية تتعلق مبوضوع التنمية البرشية. -تكليف الطّالب بعمل استقصاء عن أهمية التنمية البرشية -املناقشة والحوار حول كيفية تكوين الشخصية القيادية. -مشاهدة أفالم وثائقية أو برامج تتحدث عن التنمية البرشيةوكتابة تقرير موجز عنها.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ لبحث طرائق االنخراط يف التنميةالبرشية.
 -عرض تجارب وطنية رائدة يف التنمية البرشية. -إعداد نرشات ومطويات وملصقات ومجالت حائط لنرش ثقافةالتنمية البرشية.
  -إجراء حوار ومناقشة جامعية لتحديد أشكال التنمية البرشية. --دعوة أهل االختصاص والخربة من املؤسسات الرسمية؛ إلعطاءمحارضات توعوية عن التنمية البرشية الحديثة.
-- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :احلادي ع�شر
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

 -سورة األحزاب:القرآن - -الحفظ
الكريم
(الحفظ والتفسري).
والتفسري:
1.1اآليات 8-1
وعلومه سورة
2.2اآليات 20-9
األحزاب.
3.3اآليات 27-21
 -اإلعجاز4.4اآليات 35-28
العلمي
5.5اآليات 48-36
يف القرآن
6.6اآليات 62-49
الكريم.
 -التالوة :سورة 7.7اآليات 73-63 -تالوة سورة اإلرساء.اإلرساء.
 -اإلعجاز العلمي يفالقرآن الكريم.

السنة النبوية - -أنواع الحديث من
الحديث ُّ - -
حيث القبول والرد
الرشيف مصدر
والصحة والضعف.
وعلومه الترشيع
 -الحديث املتواتر،الثاين.
وحديث اآلحاد.
 -الحديث الصحيح،والحديث الحسن،
والحديث الضعيف.

الوزن النسبي
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الحادي عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتال "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -العمل من خالل مجموعات الستخالص األفكار الرئيسة. -توجيه الطّالب نحو كتب أسباب نزول القرآن يف املكتبة ،أو منخالل برنامج حاسوب ،أو "اإلنرتنت" للبحث عن أسباب نزول
بعض اآليات املقررة.
 -االستعانة مبعاجم لغوية للوصول إىل معرفة معانيااملفردات. -أسلوب املناقشة والحوار. -إجراء مسابقة يف تالوة وحفظ سورة األحزاب.السور املق ّررة مجودةً ،من خالل اإلذاعات املحلية ،أو
 -االستامع إىل ُّاألجهزة الحديثة.
 -عرض مناذج من التفاسري. -تكليف الطّالب بإعداد ملخَّصات حول جمع القرآن الكريم. -أسلوب املناقشة والحوار.بالسنة النبوية ،ث ُ َّم مناقشتها جامعيا.
 -جمع معلومات تتعلق ُّ -عرض كتب حديثة مختصة باألحاديث الصحيحة وأخرى مختصةباألحاديث الضعيفة.
 -عقد ندوة حول مخاطر األحاديث املكذوبة. -التعلم ال��ذايت من خالل كتابة البحوث ثم عرضها للمناقشةالجامعية.
 -تكليف الطّالب فرادى أو جامعات بإعداد وسيلة عرض لجدوليقارن بني ضوابط األحاديث املتواترة وضوابط أحاديث اآلحاد.
السنة النبوية كمصدر من مصادر
 -إجراء ملخّصات حول قيمة ُّالترشيع.
 -استضافة أحد املختصني بعلوم الرشيعة من الجامعات املحلية؛السنة النوية.
لتفنيد الشُّ بهات التي تثار حول ُّ
 -تدريب الطّالب عىل استخدام كتب الرتاجم والتعامل معها.  -التعامل مع كتب غريب الحديث أو املعاجم اللغوية للتوصل إىلمعرفة معاين مفردات األحاديث.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :احلادي ع�شر
الصف
املجال
العقيدة
اإلسالمية

املحور املوضوعات الرئيسة
العقيدة
اإلميانية

العقلية
اإلميانية

املوضوعات الفرعية

 -الخطاب اإللهي -الخطابلإلنسان.
اإللهي.
 -القرآن يتحدى العقلالعريب.
 -القرآن يتحدى العقلاإلنساين.
 -العقل والنقل(الوحي).
 -عاملية العقيدةاإلسالمية.
 -منهج اإلسالم - -التفكري الناقد والنقدالبناء.
يف التفكري
 -مفهوم التفكري الناقد ( -التفكريالناقد والنقد والنقد البناء.
 -عوائق التفكري الناقدالبناء).
والنقد البناء.
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الحادي عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -املناقشة والحوار. -التعلم التعاوين. -التعلم الذايت. -عرض مناذج لتقارير بحثية. -عرض بعض اآليات القرآنية املتعلقة بتحدي القرآن الكريم للعقلالعريب)لوحة أو شفافية(.
 -مشاهدة رشي��ط" فيديو" أو برنامج حاسوب حول العقيدةوالخطاب اإللهي ،ومناقشته.
 -استعراض بعض املواضيع املنشورة يف مجالت تهتم باإلعجازالعلمي يف القرآن ومناقشتها.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ الستنتاج خصائص التفكري املنهجييف اإلسالم.
 -التعلم التعاوين الستقصاء عوائق التفكري الناقد والنقد البناءومناقشتها.
 -بأسلوب حل املشكالت تقرتح كل مجموعة حالًّ أو أكرث لعوائقالتفكري النقدي.
 -إنشاء منرب حر يف املدرسة ميارس الطّالب من خالله النقد البناء. -دورة تدريبية لتدريب الطّالب عىل مامرسة التفكري النقدي. -تكليف الطّالب بكتابة بحوث عن التفكري الناقد والنقد البناء -االستقراء للتوصل ملعنى التفكري الناقد والنقد البناء -أسلوب املناقشة والحوار. -مشاهدة رشيط" فيديو" أو برنامج حاسوب لنامذج من التفكريالناقد.
 -استعراض بعض املواضيع املنشورة يف مجالت تهتم بالتفكريومناقشتها.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :احلادي ع�شر
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة
قيم
اإلسالم

آداب
اإلسالم

املوضوعات الفرعية

 -االستعفاف- - .معنى العفة. -منهج اإلسالم يف -الشورى.تحقيق االستعفاف.
 -اإلنصاف. -املخاطر املرتتبة عىلارتكاب املحرمات.
 -وسائل وقاية الشباب. -دور صندوق الزواج يفتحقيق االستعفاف.
 -مفهوم الشورى يفاإلسالم.
 -عناية اإلسالم مببدأالشورى.
 -مناذج من تطبيقاتالشورى.
 -معنى اإلنصاف. -اإلنصاف يف القولوالعمل.
 -اإلنصاف عند وقوعالخالف.
 -صور وقصص عناإلنصاف.
 -أهمية اإلنصافالعلمي.
 -أدب الحوار- - .آداب الحديث. -آداب االستامع. -آداب -صفات املتحاورين.استخدام
 -فوائد الحوار وحسنوسائل
االستامع.
االتصال
 -آفات الحوار.االجتامعي - -وسائل االتصال
اإللكرتوين.
االجتامعي.
 -أهمية وسائل االتصالوضوابط استعاملها.
 -آداب استعامل وسائلاالتصال اإللكرتوين
الحديثة.
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الحادي عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -املناقشة والحوار. -أسلوب القصة ،حيث يتم استنتاج املخاطر املرتتبة عىل ارتكاباملحرمات.
 -توزيع الطّالب يف مجموعات ،للتوصل إىل القواعد الوقائية التيتحمي الشباب من الوقوع يف املحرمات.
 -جمع نصوص وأق��وال ومواقف تدل عىل عناية اإلس�لام مببدأالشورى.
 -مجموعة من الطّالب تقوم بلعب األدوار لتقديم منوذج مبسطملبدأ الشورى.
 -من خالل االستقراء يتم التوصل إىل معنى اإلنصاف. -التعلم التعاوين حيث يتم تشكيل مجموعات من الطّالب لوضعجدول للمقارنة بني العدل واإلنصاف.
 -بأسلوب املناقشة والحوار يتم تعليل الحاجة إىل اإلنصاف عندوقوع االختالف.
 -األسلوب القصيص لتوضيح دعوة القرآن لإلنصاف ،من خالل تناولهلواقعتي ملكة سبأ وطعمة بن أبريق مع اليهودي.
- -تكليف الطّالب بكتابة تقرير حول أهمية اإلنصاف العلمي.

 -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية لتوعية الطّالب بآداب استعاملوسائل االتصال االجتامعي الحديثة.
 -إعداد نرشة بآداب الحوار واستخدام وسائل التواصل اإللكرتوينالحديثة.
 -استضافة محارض من مؤسسة رسمية؛ لتناول مخاطر وسائلالتواصل االجتامعي الحديثة.
 -عرض مادة مرئية تتعلق باملوضوع نفسه أيضً ا. -تكليف الطّالب تقديم أمثلة إيجابية وأخرى سلبية عن املامرساتاملتوقعة عرب وسائل التواصل االجتامعي.
 -مشاهدة مادة فلمية حول املوضوع ثم عقد جلسة ملناقشتها. -ربط موضوع أدب الحوار ووسائل االتصال الحديثة بالواقع منخالل رضب األمثلة وعقد املقارنات بني من يلتزم بأدب الحوار
وأدب التواصل ومن ال يلتزم بهام.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :احلادي ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

أحكام - -العقود املالية - -العقود يف اإلسالم
أحكام
املعامالت
يف اإلسالم- - .أهمية العقود.
اإلسالم
 -منهج اإلسالم - -أنواع العقود.ومقاصدها
يف بناء األرسة - - .أركان العقد ورشوطه.
 -املحرمات من - -األرسة يف اإلسالم. -األرسة أساس املجتمع.النساء.
 -اهتامم اإلسالم باألرسة. -وظائف األرسة يفاإلسالم.
 -األسس التي تبنىعليها األرسة.
  -املحرمات من النساء.قواعد - -القواعد
األحكام
الفقهية
الكربى.
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 -القواعد الفقهيةومكانتها يف الترشيع.
 -مصادر الترشيع يفاإلسالم.

الوزن النسبي
من الحصص
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الحادي عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار. -التعلم التعاوين؛ لوضع قامئة بأقسام العقود وأنواعها. -املشاركة يف حل أنشطة الكتاب واملهامت التعليمية. -مشاهدة برنامج يتناول موضوع بناء األرسة. -أسلوب العصف الذهني :يشكل الطّالب مجموعات منهم ،تقومباستمطار األفكار التي تساعد عىل تكوين أرسة ناجحة متحابّة.
 -مشاهدة مادة مرئية أو مسموعة عن العقود املالية يف اإلسالمومناقشتها بصورة جامعية.
 -يُص ّمم الطّالب استامرة بإرشاف املعلم حول مسؤولية اآلباء تجاهاألبناء ،ويتم توزيعها عىل أولياء األمور.
 -تكليف الطّالب بإعداد خريطة مفاهيمية عن املحرمات منالنساء.
 -توظيف الكتاب املدريس والسبورة واللوحات. -كتابة بحوث عن العقود يف اإلسالم أو األرسة يف اإلسالم. -أسلوب االستقراء الستنتاج معنى القواعد الفقهية. -أسلوب االستقصاء للوصول إىل مكانة القواعد الفقهية يف الترشيع. -الحوار واملناقشة حول مصادر الترشيع يف اإلسالم. -رضب األمثلة لبيان مصادر الترشيع. -طرح األسئلة واستقبال اإلجابات من الطّالب.  -العصف الذهني. -تكليف الطّالب كتابة بحوث وتقارير عن أثر تَن ّوع مصادرالترشيع.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :احلادي ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

السرية - -منهج ال َّرسول - -رحمته بأمته.
السرية
النبوية
 -رحمته بغري املسلمني. dيف
والشخصيات
 -رحمته بالطفولة.الدعوة.
 -معامل رحمة - -رحمته باملرأة.ال َّرسول- - .dرحمته بالضعفاء.
 -رحمته باملخلوقاتوالكائنات.
 -التخطيط يف حياةالنبي.d
 -دور الفرد واملجتمع يفإنجاح خطط القيادة.
 -أم سلمة mزوجةالشخصيات - -أم سلمة
بي.d
.m
ال َّن ّ
 -اإلمام البخاري.q -اإلمامالبخاري
.q
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الحادي عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب الرسد القصصي ملواقف وأحداث من سرية ال َّرسولdبي ،dثم مناقشته.
مشاهدة رشيط "فيديو" يتعلق بسرية ال َّن ّ
 -جمع شواهد من كتب السرية و"اإلنرتنت" ،عىل كيفية إدارةال َّرسول dللدولة يف املدينة املنورة.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ لتقدم كل مجموعة تقري ًرا موج ًزاعن دستور المدينة.
 -جمع أدلة من السرية النبوية عىل حرص ال َّرسول dعىل بناءمجتمع متامسك يف املدينة ،ومناقشتها داخل الصف.
 -إعداد خاطرة يف اإلذاعة املدرسية ،عن أسلوب ال َّرسول dيف إدارةالدولة باملدينة املنورة.
 -أسلوب القصص؛ لعرض جوانب من سرية الشخصيتني. -متثيل املواقف ولعب األدوار. -التعلم التعاوين؛ الستخالص الدروس والعرب من سرية الشخصيتني. -كتابة تقارير موجزة عن بعض الكتب التي تناولت سريةالشخصيتني ومناقشتها جامعيًّا.
 -الكتابة يف املجالت وصحف الحائط عن هاتني الشخصيتني. -االستامع إىل رشيط صويت أو مشاهدة رشيط "فيديو" أو عملتلفزيوين يتناول سرية أم سلمة mواإلمام البخاري qوكتابة
تقرير عنهام.
 -إجراء بحوث تدور حول سرية اإلمام البخاري qوأم سلمة mومناقشتها مناقشة صفية.
 -توظيف اإلذاع��ة املدرسية إلب��راز جوانب من حياة هاتنيالشخصيتني.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :احلادي ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

الهوية االنتامء - -اللغة
والثقافة.
والقضايا
املعارصة

القضايا - -االستدامة.
املعارصة

املوضوعات الفرعية

 -ترسيخ الثقافة العربيةاإلسالمية.
 -حامية اللغة العربية. -دور دولة اإلمارات يفحامية اللغة العربية.
 -مؤمتر حامية اللغةالعربية الذي يعقد يف
ديب سنويًا.
 -مفهوم االستدامة. -االستخالف يف األرض. -عامرة األرض. -إدارة املعرفة.- -الحد من البطالة.
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الحادي عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -زيارة جمعية حامية اللغة العربية ،واالطالع عىل أنشطها. -زيارة متحف الفن اإلسالمي بإمارة الشارقة. -حضور مؤمتر اللغة العربية املنعقد سنويًا يف ديب. -متابعة برامج التلفزة التي تهتم باللغة العربية ،وكتابة تقرير عنها،ومناقشته يف الغرفة الص ّفيّة.
 -توزيع الطّالب يف مجموعات عمل تعاونية ،وتزويدهم مبهامتتعليمية عن أكرث الوسائل والطرائق املقرتحة نجا ًحا لحامية اللغة
العربية.
 -جمع نصوص رشعية تتعلق مبوضوع االستخالف يف األرض. -تكليف الطّالب بعمل استقصاء عن دور اإلنسان يف عامرة الكون. -املناقشة والحوار حول االستخالف يف األرض. -مشاهدة أفالم وثائقية من خالل قنوات التلفزة املحلية ،تتحدثعن االستدامة ،وكتابة تقرير موجز عنها.
 -توزيع الطّالب يف مجموعات عمل؛ لبحث آليات جديدة ملواجهةالبطالة.
 -تصميم ن�شرات ومطويات وملصقات ومجالت حائط عناالستدامة.
 -عمل حوار ومناقشة جامعية حول وسائل توفري الوظائف. -دعوة مختصني من مؤسسات التعليم العايل ،إلعطاء محارضاتتوعوية عن إدارة املعرفة.
- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات.

املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين ع�شر
الصف
املجال
الوحي
اإللهي

املحور املوضوعات الرئيسة
القرآن
الكريم
وعلومه

الحديث
الرشيف
وعلومه

املوضوعات الفرعية

 -سورة النور( :الحفظ -الحفظوالتفسري).
والتفسري:
سورة النور1.1 .وقاية املجتمع الجرائم
األخالقية اآليات 10-1
 -مناهج2.2حديث اإلفك (عظة
املفرسين.
اآليات
وعربة)
 -التالوة :سورة 26-113.3التدابري الوقائية اآليات
مريم.
31-27
4.4الزواج طريق
االستعفاف اآليات
34-32
5.5الله نور الساموات
اآليات
واألرض
45-35
6.6الطاعة واالمتثال
طريق اإلميان اآليات
57-46
7.7آداب االستئذان داخل
البيوت اآليات 61-58
8.8األدب مع ال َّرسولd
اآليات 64-62
 -تالوة سورة مريم. -مناهج املفرسين:1.1التفسري باملأثور.
2.2التفسري بالرأي.
3.3التفسري التحلييل.
4.4التفسري املوضوعي.
5.5التفسري العلمي.
الس َنن الربانية:
الس َنن
 ُّ - ُّ -الس َنن الرشطية.
الرشطية يف ُّ 1.1
الس َنن الحتمية.
السنة النبويةُّ 2.2 .
ُّ
 -الهدي النبوي يف -هديالرعاية الصحية:
بيd
ال َّن ّ
1.1الصحة وأهميتها يف
الهدي النبوي.
يف الرعاية
2.2مقومات حفظ
الصحية.
الصحة.

الوزن النسبي
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الثاين عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -عرض اآليات القرآنية بواسطة لوحات مكربة أو شفافيات أو جهازحاسوب.
 -التالوة القدوة من املصحف املعلم أو من جهاز تسجيل أو جهازتا ٍل "ليزر" أو حاسوب.
 -املناقشة والحوار حول معاين املفردات والرتاكيب القرآنية. -توجيه الطّالب نحو كتب أسباب نزول القرآن يف املكتبة أو منخالل برنامج حاسوب أو "اإلنرتنت" ،للبحث عن أسباب نزول
بعض اآليات املقررة.
 -أسلوب املناقشة والحوار.السور واآليات املقررة من املصحف املرتل.
 -االستامع إىل ُّ -عرض مناذج من تفاسري القرآن الكريم املطبوعة واإللكرتونية. -تكليف الطّالب بإعداد بحوث حول مناهج املفرسين. -استخدام املعاجم اللغوية بشكل فردي أو جامعي للوصول إىلمعاين مفردات سورة النور.
 -املناقشة وال��ح��وار؛ للتوصل إىل األفكار الرئيسة واألحكاموالتوجيهات.
السور املقررة تالوةً ،من
 -تالوة املعلم النموذجية ،واالستامع إىل ُّاملصحف املرتل.
 -تشجيع الطّالب وحثهم عىل العمل مبا ورد يف سورة النور منتوجيهات وأحكام.
 -كتابة بحوث حول موضوع أسباب نزول القرآن الكريم.- -تنظيم مسابقة "تالوة القرآن الكريم".

 -الحوار واملناقشة ،والربط بالواقع من خالل دراسة وتحليل عددبالس َنن
من الظواهر السلبية ،واإليجابية يف املجتمع ،وربطها ُّ
الرشطية.
 -التعلم التعاوين والتعلم الذايت. -تكليف الطّالب بشكل فردي أو جامعي بإعداد ملخص حولتعزيز الصحة باتباع أمناط الحياة اإلسالمية.
 -أسلوب حل املشكالت ،حيث يتم تناول مشكلة صحية ثم الوقوفعىل الهدي النبوي يف مواجهتها.
 -نرش الهدي النبوي يف الرعاية الصحية يف املجتمع املدريس وخارجه.185

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

العقيدة العقيدة - -العقائد
اإلسالمية اإلميانية الفاسدة.

املوضوعات الفرعية

 -العقائد الباطلة: -موقف اإلسالم منالغُل ّو والتط ّرف.
 -األهداف والنتائجامل ُد ِّمرة للغُل ّو
والتط ّرف.
 -الرد عىل شُ بهات الغُالةواملتط ّرفني ،وبيان
فسادها.

العقلية - -منهج اإلسالم - -التفكري اإلبداعي:
اإلميانية يف التفكري - -مفهوم التفكري
اإلبداعي.
(التفكري
اإلبداعي)- - .مهارات التفكري
اإلبداعي.
 -التفكري اإلبداعي عندعلامء املسلمني.
 -العقيدة اإلسالمية،ودورها يف تكوين
العقلية اإلبداعية.
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الثاين عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -جمع أدلة ومعلومات عن موقف اإلسالم من الغُل ّو والتط ّرف.الوسطي.
 -املناقشة والحوار الجمعي لبيان اإلسالمّ
 -إقامة ورش عمل لصيانة وترميم وتعديل األفكار املغلوطة عناإلسالم.
 -تكليف الطّالب بإعداد بحوث وتقارير عن وسطية اإلسالم. -تصميم ملصقات ومطويّات عن وسطية اإلسالم. -أسلوب حل املشكالت ،حيث يقوم الطّالب باقرتاح وسائل وطرائقملعالجة األفكار الهدامة.
 -مشاهدة فلم أو برنامج يظهر سلوك املتطرفني يف التكفري والتفجريالستنتاج براءة اإلسلتم من أفعالهم.
 -عرض مناذج لتقارير بحثية ومناقشتها بصورة جامعية. -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ الستنتاج خصائص التفكري املنهجييف اإلسالم.
 -أسلوب حل املشكالت ،حيث تقرتح كل مجموعة حالًّ لكيفيةالتخلص من عوائق التفكري اإلبداعي.
 -إنشاء منرب حر يف املدرسة يقدم الطّالب من خالله أفكارهماإلبداعية.
 -دورة تدريبية لتدريب الطّالب عىل مامرسة التفكري اإلبداعي. -تكليف الطّالب بكتابة بحث عن التفكري اإلبداعي. -أسلوب املناقشة والحوار. -مشاهدة مادة مرئية عن التفكري اإلبداعي. -استعراض بعض املوضوعات املنشورة يف مجالت تهتم بالتفكريومناقشتها.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين ع�شر
الصف
املجال
قيم
اإلسالم
وآدابه

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

قيم
اإلسالم

 -املسؤوليةالفردية
والجامعية.
 -التسامح معاملخالفني يف
العقيدة.

آداب
اإلسالم

 -آداب اإلسالم - -موقف اإلسالم منالرؤى واألحالم.
يف الرؤى
 -الرؤيا الصادقة.واألحالم.
 -ادعاء معرفة الغيب. -حكم العرافة والكهانة. -أنواع الرؤى. -ضوابط الرؤىواألحالم.
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الثاين عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -تنظيم حلقة نقاشية لتحديد مفهوم املسؤولية الفردية والجامعية،ومدى شعور الطّالب بها ،وأثرها عىل الفرد واملجتمع.
 -تدريب الطّالب عىل تحمل املسؤولية من خالل إرشاكهم يفأنشطة املدرسة واملجتمع.
 -تصميم استبانة ،وإجراء دراسة ميدانية-بإرشاف املعلم-عن مدىشعور طلبة املرحلة الثانوية باملسؤولية ،وتحليل النتائج.
 -الحوار واملناقشة؛ للتوصل إىل أدلة التسامح يف اإلسالم. -األسلوب القصيص لرسد صور من التسامح اإلسالمي مع املخالفنييف العقيدة..
 -مشاهدة مادة مرئية تظهر مواقف تاريخية لتسامح املسلمني مع -املخالفن ومناقشة محتواها. -كتابة ملخّصات عن تسامح املسلمني مع غريهم. -الحوار واملناقشة؛ للوصول إىل مفهوم الرؤيا وضوابطها. -التعلم التعاوين؛ للتوصل إىل أنواع الرؤيا. -التعلم الذايت (املطالعة ،والتلخيص) لبيان حكم ا ّدعاء علم الغيب. -املشاركة يف اإلذاعة املدرسية لتوعية الطّالب مبخاطر الذهابللع ّرافني واملشعوذين.
 -إعداد نرشة أو ملصقات تتعلق بآداب الرؤى واألحالم. -استضافة محارض من مؤسسات التعليم العايل الحلية؛ لتناولمخاطر ادعاء معرفة الغيب والشعوذة.
 -مشاهدة مادة فلمية حول حيل املشعوذين ،ثم عقد جلسةملناقشتها.
 -ربط موضوع أدب الرؤى واألحالم بالواقع ،وما يحدث يف بعضالقنوات الفضائية من تخصيص برامج لهذه الغاية.
 -تكليف الطّالب بإعداد بحوث وكتابة تقارير عن التوجيهاتالنبوية فيام يخص الرؤى واألحالم.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

أحكام - -الفراق بني - -الطالق.
أحكام
املعامالت
 -الخلع والقضاء.الزوجني.
اإلسالم
  -البيوع املحرمة: -البيوعومقاصدها
1.1الربا.
املحرمة.
2.2القامر.
 -النظاماالقتصادي يف 3.3املراهنة املحرمة.
4.4بيع النجش.
اإلسالم.
5.5االحتكار.
6.6التو ّرق.
7.7بيع الثمرة قبل بدو
صالحها.
8.8بيع السلعة قبل
قبضها.
9.9بيع الرجل عىل بيع
أخيه.
 -أسس االقتصاداإلسالمي.
 -األحكام االقتصاديةالترشيعية.
 -أهداف النظاماالقتصادي.
قواعد - -الرضورات - -حفظ الدين.
األحكام
 -حفظ النفس.الخمس.
 -حفظ العقل. -فقه -حفظ النسل.األولويات- - .حفظ املال.
 -فقه املوازنات- - .فقه األولويات. -الفرق بني - -فقه املوازنات. -اإلتباع:االجتهاد
1.1مناذج من إتباع
والتقليد
الصحابة.
يف األحكام
2.2عوائق اإلتباع.
الفقهية.
 -التقليد:1.1موقف اإلسالم من
التقليد.
2.2مخاطر التقليد.
3.3التقليد يف األحكام
الفقهية.
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الوزن النسبي
من الحصص
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8

الثاين عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -أسلوب املناقشة والحوار الجامعي للتوصل ملفهومي الطالق ،والخلع.  -التعلم التعاوين؛ للتوصل إىل أنواع الطالق وضوابطها. -استضافة أحد املختصني من اإلصالح األرسي إللقاء الضوء عىلمسألة الفراق بني الزوجني (األسباب ،واآلثار).
 -أسلوب حل املشكالت يتم اقرتاح حلول جديدة ،ومناسبة ملعالجةارتفاع نسبة الطالق يف املجتمع.
 -زيارة قسم اإلصالح األرسي ،ثم مناقشة انطباعات الطّالب. -عرض مشاهد متثيلية تتعلق مبوضوع الطالق ثم مناقشة هذهاملشاهد مناقشة علمية.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛ إلعداد جدول للمقارنة بني النظاماالقتصادي اإلسالمي والنظم األخرى.
 -االتصال بأحد الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي للتحدث مع الطّالبواإلجابة عن أسئلتهم عرب الهاتف.
 -عرض مناذج لعقود بيع أو إجارة أو مرابحة ،أو عقود رشكات ،أوعقود عمل بوساطة صور مكربة أو شفافيات.
 -عقد حلقة نقاشية حول مرشوعية بعض التبادالت املالية التيتجري بني الشباب.
 -مشاهدة مواد فلمية عن الربا والقامر وكتابة ملخصات عنها. -مناقشة الشبهات التي ت ُثار حول نظام االقتصاد اإلسالمي وتفنيدها. -تقديم تقارير موجزة من قبل الطّالب. -عرض مناذج اقتصادية محلية وعاملية. -تنظيم حلقة نقاشية لتحديد مفهوم الرضورات الخمس ،ومدىشعور الطّالب بها ،وأثرها عىل الفرد واملجتمع.
 -تدريب الطّالب عىل املسؤولية تجاه الرضورات الخمس يف الحياة،من خالل إرشاكهم يف أنشطة املدرسة واملجتمع.
 -إجراء دراسة ميدانية -بإرشاف املعلم -عن مدى معرفة طلبةاملرحلة الثانوية مبفهوم األولويات واملوازنات.
 -إعداد بحوث تتعلق مبوضوع االتباع والتقليد واالجتهاد. -املناقشة والحوار الجامعي. -عقد ندوة حول خطورة التقليد عىل الفرد واملجتمع.- -أسلوب حل املشكالت ،حيث يتم تناول مسألة الجمود الفكري.

تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

السرية
السرية
والشخصيات النبوية

املوضوعات الفرعية

 -معامل حسن املعاملة -ال َّرسول dوالحياة مع غري املسلمني عند
ال َّرسول.d
االجتامعية.
 -لكم دينكم ويل ديني. -وثيقة املدينة وحقوقاملواطنة.
 -حسن معاملة األرسى. -صلة الرحم مع غرياملسلمني.
 -املعامالت املالية معغري املسلمني.
 -إدارة الوقت.- -إدارة املوارد.

 -الشيخة فاطمة بنتالشخصيات - -الشيخة
فاطمة بنت مبارك.
 -أهم انجازاتها.مبارك.
 -الشيخ زايد - -نشأة الشيخ زايد بنبن سلطان آل سلطان آل نهيان.q
نهيان- - .qصناعة االتحاد.
 -بناء اإلنسان. -دوره يف خدمة اإلسالمواملسلمني.

الوزن النسبي
من الحصص
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الثاين عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

بي dيف القيادة.
 -مشاهدة مادة مرئية تتعلق بسرية ال َّن ّ -يجمع معلومات من كتب السرية وبرامج الحاسوب تتعلقمبوضوع بنية مجتمع المدينة.
 -املناقشة والحوار الجامعي. -أسلوب الرسد القصيص ملواقف وأحداث من سرية ال َّرسول.d -جمع معلومات من كتب السرية وشبكة "اإلنرتنت" عن كيفيةتعزيز ال َّرسول dللعالقات االجتامعية يف املدينة املنورة.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب لتقدم كل مجموعة تقري ًرا موج ًزاعن جوانب الحياة االجتامعية.
 -جمع أدلة من السرية النبوية ،تدل عىل اهتامم ال َّرسول dبعمليةبناء مجتمع متامسك يف املدينة ومناقشتها داخل الصف.
 -املناقشة والحوار لبيان أهمية الوقت يف اإلسالم. -إعداد بحوث تتعلق بإدارة الوقت يف اإلسالم. -إعداد عرض عن كيفية إدارة ال َّرسول dللموارد. -إعداد خطة إلدارة وقت اليوم الدرايس لتحقيق مصلحة الطلبة. -مشاهدة مادة مرئية عن إنجازات أم اإلمارات الشيخة فاطمةبنت مبارك ،ومناقشة محتواها.
 -كتابة ملخصات ،تتعلق بسرية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،qوأم اإلمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.
 -عرض مواقف حوارية من سرية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان qبأسلوب متثييل.
 -رسد جوانب من سرية الشخصيتني بأسلوب القصة. -إعداد تقارير عن اإلسهامات واإلنجازات التي قدمتها هاتانالشخص ّيتان.
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تابع ..املو�ضوعات الواردة يف وثيقة منهج الرتبية الإ�سالمية لل�صف :الثاين ع�شر
الصف
املجال

املحور املوضوعات الرئيسة

الهوية االنتامء - -الخدمة
الوطنية.
والقضايا
املعارصة

القضايا - -العوملة.
املعارصة - -
---- -اقتصاد

املعرفة.
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املوضوعات الفرعية

 -دواعي الخدمةالوطنية.
 -أهمية الخدمةالوطنية.
 -خدمة الوطن منأوجب الواجبات.
 -الخدمة الوطنيةوصقل شخصية
الشباب.

 -إيجابيات العوملةوسلبياتها.
 -سبل الحفاظ عىلالهوية.
 -وسائل االتصالالحديثة ودورها يف
ترسيخ الهوية.
 -أدوات املعرفة يفالعرص الحديث.
 -أثر اقتصاد املعرفة عىلالفرد واملجتمع.

الوزن النسبي
من الحصص
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الثاين عرش
األساليب والوسائل واألنشطة

 -مشاهدة فيديو أو برنامج من قنوات التلفزة املحلية عن الخدمةالوطنية.
  -زيارة مراكز الخدمة الوطنية. -الحوار واملناقشة؛ للتوصل إىل حكم الخدمة الوطنية رش ًعا. -التعلم التعاوين؛ الستقصاء دواعي الخدمة الوطنية ونتائجها عىلالوطن واملواطن.
 -التعلم الذايت (املطالعة ،والبحث ،والتخليص ،والتدوين) الكتشافدور الخدمة الوطنية يف بناء الشخصية القيادية.
 -كتابة تقارير موجزة عن الخدمة الوطنية ،ومناقشتها. -تشكيل مجموعات عمل تعاونية من الطّالب ،وتزويدهم مبهامتتعليمية عن أكرث الوسائل والطرائق املقرتحة نجا ًحا لربنامج
الخدمة الوطنية.
 -املناقشة والحوار حول مفهوم العوملة ،واقتصاد املعرفة. -تكليف الطّالب بإجراء استقصاء عن إيجابيات وسلبيات العوملة. -مشاهدة أفالم وثائقية أو برامج تتحدث عن العوملة واقتصاداملعرفة ،وكتابة تقارير موجزة عنها.
 -تشكيل مجموعات من الطّالب؛القرتاح طرائق جديدة وعرصيةللحفاظ عىل الهوية الوطنية.
 -عمل نرشات ومطويات وملصقات ومجالت حائط عن الهويةالوطنية وسبل الحفاظ عليها.
 -إجراء حوار ومناقشة جامعية حول دور وسائل االتصال الحديثةيف ترسيخ الهوية الوطنية.
 -دعوة مختصني من املؤسسات الوطنية ،إلعطاء محارضات توعويةعن الهوية الوطنية ،واقتصاد املعرفة.
- -توظيف الكتاب املدريس والسبورة والبطاقات واللوحات.

موجهات عامة للتخطيط الدر�سي
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موجهات عامة

تعريف التخطيط الدر�سي:

عملية إجرائية يتم فيها وضع إطار شامل للخطوات واإلجراءات والفعاليات واإلسرتاتيجيات التعليمية التعلمية واألدوات واألساليب التقوميية التي
من شأنها تحقيق نواتج محددة ،والتحقق من بلوغها يف مدة زمنية محددة.

�أهميته:

ترجع أهمية التخطيط الدريس إىل كونه:
1 .1خارطة تنفيذية ضابطة تضع املعلم أمام مهام وإجراءات منهجية مدروسة ،يتوقع بعد تنفيذها تحقيق النواتج املستهدفة ،فهي بهذا تضمن
صحة املسار وحدوده الزمنية ،حيث متكن املعلم من القيام باإلسرتاتيجيات التعليمية التعلمية التي رسمها ،وتنفيذ أدوات التقويم الالزمة،
واستخدام الوسائط املساعدة ،وتجعله أكرث ثقة بنفسه ملا قام به من اطالع عىل محتوى املوضوع املطروق مبا يتضمنه من الخربات واملهارات
الواجب إكسابها للمتعلم.
2 .2ضامنة لتحديد الحاجات التعلمية للمتعلمني تب ًعا لتصنيفهم حسب مستوياتهم؛ مام يحقق مراعاة الفروق الفردية.
3 .3مفيد لتقديم التغذية الراجعة التي توفرها إجراءات التقويم البنائية والوقفات التأملية لتطوير املسار.
4 .4تنمية مهنية مستمرة ،حيث يقف املعلم عىل أهم املستجدات يف املوضوع الذي يخطط له؛ مام يجعله أكرث إملا ًما باملادة العلمية.
5 .5مساهمة من قبل املعلم يف تطوير املناهج؛ ذلك أن التخطيط الدريس يسبقه تحليل املنهج بصورة كلية ،وتحديد اإلسرتاتيجيات الكفيلة بتنفيذه،
وتع ُّرف املواد والوسائل الالزمة لذلك.

�إر�شادات تنفيذية للتخطيط الدر�سي:

ضمت وثيقة معايري املنهج الوطني مجاالت ستة هي :الوحي اإللهي ،والعقيدة ،وقيم اإلسالم وآدابه ،وأحكام اإلسالم ومقاصدها ،والسرية النبوية
والشخصيات ،والهوية وقضايا العرص .واملجاالت هذه ،وإن اختلفت من حيث محتواها املعريف واملفاهيمي ،وتباينت يف مهاراتها وسبل اكتسابها،
وطرائق تدريسها ،وأدوات تقوميها وآلياته ،إال أن مثة قواسم مشرتكة تجمعها يف عملية كتابة التخطيط الدريس ،والتي تيل بطبيعة الحال عملية
التخطيط الذهني للموضوع ،وميكن اإلشارة إليها فيام يأيت:
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منوذج التخطيط الدر�سي
التخطيط الدريس ملادة الرتبية اإلسالمية

منطقة  ................................التعليمية
العام الدرايس ................ :عدد الحصص ................ :الصف والشعبة............. :

 1اليوم والتاريخ................................................... :

 2التهيئة الحافزة...................................................................................................................................................................................:
الوحدة ......................... :عنوان الوحدة .......................................................... :موضوع الدرس........................................................ :

 3نواتج التّعلّم

 4األنشطة املقررة
دور املعلم

دور الطّالب

 5التقويم

 6ملسات املعلم اإلبداعية

 7األنشطة الالصفية:
من الوسائل التعليمية:
□ السبورة الذكية □ البطاقات
		
□ الوسائل اليدوية
□ الوسائط الرقمية املتعددة □ أوراق العمل/أوراق األنشطة
من طرائق التعليم و التّعلّم املقرتحة:
□ التّعلّم الفردي □ املناقشة
□ التّعلّم الثنايئ □ التّعلّم التعاوين
		
□ االستكشاف واالستقصاء
□ مخطط (مفاهيمي)
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□ األلعاب التعليمية
□ امللصقات
□ ...................................

حل املشكالت □ ...................................
□ ّ
□ النمذجة
□ ...................................
□ املرشوعات □ األنشطة العملية□ األنشطة الصورية
□ إسرتاتيج ّية (أ-أ-ت-س)
		
□ األلعاب الرتبوية □ التّعلّم الذايت □ متثيل األدوار
□ ...................................
□ الخرائط الذهنية
□ العصف الذهني □ األبحاث

خطوات كتابة التخطيط الدر�سي
تختلف طبيعة التخطيط الدريس شكالً ومضمونًا تب ًعا لنوع التخطيط املراد إنشاؤه (سنوي – فصيل – وحدة دراسية – موضوع – حصة درسية) ،وما
سنتناوله هنا هو تخطيط الحصة الدرسية .وجدير بالذكر أن التخطيط الدريس وثيقة تصور نظري مخترص ملا يراد تنفيذه ،وباعتامد النموذج الوارد
أعاله من املفيد للزميل املعلم مراعاة الخطوات واملوجهات اآلتية:
1 .1هويّة التخطيط الدريس هي بياناته التعريفية املحددة؛ لذا فإن تدوينها هام ج ًدا ،لتتبع مسار ما أنجزه املعلم واملتعلم.
2 .2التهيئة الحافزة:
•هي املدخل األساس لولوج أي حصة درسية ،ومن املفيد التفريق بينها وبني تقويم التّعلّم القبيل ،فتدوينه وتنفيذه يكون مجديًّا ومندر ًجا
تحت التهيئة الحافزة إذا كان بناء الخربة الجديدة يرتكز وبقوة عىل استدعاء الخربة السابقة لدى الطّالب ،وغال ًبا ما يكون هذا وار ًدا يف بناء
املفاهيم النحوية والبالغية ،ويف حاالت ارتباط ناتجني ببعضهام ،أو عدم إمتام إنجاز املرسوم تحقيقه يف الحصة السابقة ،إذ ليس بالرضورة
 عىل الدوام  -وجود صلة وثيقة بني موضوعني متتاليني.•وليس املجال هنا الحديث عن مواصفات التهيئة الحافزة الفاعلة ،ولكن من الرضوري أن تكون جاذبة ،وثيقة الصلة باملوضوع املطروق،
ويستحسن أن يكون الطّالب طرفًا فاعالً فيها ،تد ّون  -بكلامت مخترصة –يف الحيز املخصص لها .مثال :قيام الطّالب بتمثيل أدوار مرسحية
حوارية ،مشهد (مقطع من فلم) ،استثامر املثري املريئ يف الكتاب املدريس ،مثل الصور والعبارات.
3 .3نواتج التّعلّم:
•محور التخطيط الدريس وجوهره املستهدف من املوقف التعليمي التّعلّمي ،ويد ّون الناتج كام ورد يف رأس املوضوع من الكتاب املدريس املقرر.
4 .4األنشطة املقررة:
أ( -دور املعلم)
•يد ّون يف هذا الحقل – باختصار  -التعليامت والتوجيهات واملبادرات والفعاليات التي سيكلف بها املعلم الطّالب أو سيقوم بها.
ب( -دور الطّالب)
•يدون يف هذا الحقل – باختصار – كل ما سيقوم به الطّالب من استجابات وفعاليات ومبادرات .ويتم اختيار اإلسرتاتيجيات التعليمية
التّعلّمية من (طرائق التدريس) املشار إليها أسفل التخطيط الدريس.
5 .5التقويم:
•يدون يف هذا الحقل – باختصار -آليات التقويم وأدواته.
6 .6ملسات إبداعية:
•ويد ّون يف حقلها أنشطة تعزيزية وعالجية – مطالعات وآراء للمناقشة – مبادرات خاصة تصب يف خدمة تحقيق النواتج.
7 .7األنشطة اللاّ صفية:
•ويدون يف حقلها الواجبات والتكليفات الخاصة والعامة.
 4األنشطة املقررة
 6ملسات املعلم اإلبداعية
 5التقويم
 3نواتج التّعلّم
دور الطّالب
دور املعلم
 -ال��ت��ص��وي��ب امل��ش�ترك -يستخدم الطّالب السياق - -قراءة وعرض العبارات - -قراءة العبارات.لألخطاء القرائية.
مب��ا يف ذل���ك ال��رس��وم وال��رس��وم التوضيحية - -تحليل الرسوم.
 -اإلج��اب��ة ع��ن األسئلة - -ال��ت��ص��وي��ب امل��ش�تركالتوضيحية ليفك ترمي ًزا ذات الصلة.
إلج����اب����ات األس��ئ��ل��ة
املطروحة.
أو يؤكد ع�لى تحديد - -التكليف بالقراءة.
 -ط��رح أسئلة من شأنها - -م��ن��اق��ش��ة ال��س��ي��اق��ات املطروحة.وفهم الكلامت.
 -مناقشة األسئلة املوازيةتقديم إض��اءات تساعد املطروحة والبديلة.
والتعامل معها فرديًّا
عىل فك ال��رم��وز وفهم - -محاكاة أمناط سياقية
الكلامت (مواقف ،تقاليب - -التعامل مع النشاط رقم وزمريًّا.
 -توظيف كلامت موضوع.....
الكلامت وأضدادها)..
 -عرض سياقات مامثلة- - .تحديد م��ا ت��م تعلمه ال �تّ��ع �لّ��م يف سياقاتجديدة.
 -إح��ال��ة ال��طّ��ال��ب إىل وتلخيصه. -إنتاج ع��ب��ارات ورس��ومالنشاط تعلمي رقم.....
توضيحية.
 -تعزيز مبادرات الطّالب.195
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�إ�سرتاتيجيات تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية
�أو ًال� :إ�سرتاتيجية احلوار واملناق�شة:

املناقشة عبارة عن اجتامع عدد من العقول حول مشكلة من املشكالت ،أو قضية من القضايا ودراستها دراسة منظمة؛ بقصد الوصول إىل حل
للمشكلة ،أو االهتداء إىل رأي يف موضوع القضية.
وللمناقشة عادة رائِد يعرض املوضوع ،ويوجه املجموعة إىل الخط الفكري الذي تسري فيه املناقشة حتى تنتهي إىل الحل املطلوب ،ويف املوقف
التعليمي يُ َع ُّد املعلم هو الرائِد الذي يدير دفة الحوار والنقاش بهدف الوصول إىل بيانات أو معلومات جديدة.
�ضوابط �إ�سرتاتيجيات احلوار واملناق�شة:

 أن تكون األسئلة مناسبة لألهداف ومستوى ّ
الطالب والزمن.
 أن تكون األسئلة مثيرة للتفكير ،وليست صعبة ،أو دون المستوى.
 أن تكون األسئلة خالية من األخطاء اللغوية والعلمية.
 أن تكون األسئلة متدرجة في الصعوبة ومباشرة.
 أن يشارك ّ
الطالب جميعهم بالمناقشة ،وأن تُتاح الفرصة للمتعلمين لمناقشة بعضهم.
 أن يشارك المعلم في توزيع ّ
الطالب ،وضبط المناقشة والتنظيم.

ومن مزايا هذه اإلسرتاتيجية الدور اإليجايب لكل عضو من أعضاء املجموعة ،والتدريب عىل طرائق التفكري السليمة ،وثبات اآلثار التعليمية ،واكتساب
روح التعاون والدميقراطية ،وأساليب العمل الجامعي ,،والتفاعل بني املعلم واملتعلم ،وبني الطّالب أنفسهم ،وتشمل كل املناشط التي تؤدي إىل تبادل
اآلراء واألفكار.
وتقوم هذه الطريقة يف جوهرها عىل الحوار ،وفيها يعتمد املعلم عىل معارف الطّالب وخرباتهم السابقة ،فيوجه نشاطهم بُغية فهم القضية الجديدة،
مستخد ًما األسئلة املتنوعة وإجابات الطّالب لتحقيق أهداف درسه ،ففيها إثارة للمعارف السابقة ،وتثبيت ملعارف جديدة ،والتأكد من فهم هذا
وذاك ،وفيها استثارة للنشاط العقيل الفعال عند الطّالب ،وتنمية انتباههم ،وتأكيد تفكريهم املستقل.
�أ�شكال املناق�شة:

أ -املناقشة املفتوحة:
يتم فيها طرح قضية أو مشكلة ذات صلة مبوضوع الدرس متثل نقطة انطالق للمعلم لبدء املناقشة مع الطّالب.
ب -املناقشة املخطط لها:
سبق يُح ِّددفيه املعلم محتوى املناقشة واألفكار التي تتناولها ،ويصوغ األسئلة الرئيسة التي سيطرحها عىل الطّالب.
يتميز هذا النوع بأنه تخطيط ُم ٌ

�أنواع املناق�شة:

أ -املناقشة التلقينية:
تؤكد هذه الطريقة عىل السؤال والجواب بشكل يقود الطّالب إىل التفكري املستقل ،وتدريب الذاكرة ،فاألسئلة يطرحها املعلم وفق نظام محدد
يساعد عىل اسرتجاع املعلومات املحفوظة يف الذاكرة ،ويثبت املعارف التي استوعبها الطّالب ويعززها ،ويعمل عىل إعادة تنظيم العالقات بني هذه
املعارف.
وهذا النوع من املناقشة يساعد املعلم عىل كشف النقاط الغامضة يف أذهان الطّالب ،فيعمل عىل توضيحها بإعادة رشحها من جديد ،أو عن طريق
املناقشة.
فاملراجعة املستمرة للامدة املدروسة خطوة تتيح الفرصة أمام الطّالب لحفظ الحقائق املنتظمة ،وتعطي املعلم إمكانية الحكم عىل مستوى استيعاب
الطّالب للامدة الدراسية.
ب -املناقشة االكتشافية الجدلية:
يُ َع ُّد الفيلسوف "سقراط" أول من استخدم هذه الطريقة ،فهو مل يكن يعطي الطّالب أجوبة جاهزة ،ومل يكن هدفه إعطاء املعارف للمتعلمني ،وإمنا
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كان يرغب يف إثارة حب املعرفة لديهم ،وإكسابهم خربة يف طرائق التفكري التي تهديهم إىل الكشف عن الحقائق بأنفسهم والوصول إىل املعرفة
الصحيحة.
وقد ُس ِّمي هذا الشكل التوليدي للمناقشة بالطريقة السقراطية ،ففي هذه الطريقة يطرح املعلم مشكلة محددة أمام الطّالب تشكل محو ًرا تدور
حوله األسئلة املختلفة الهدف ،فتثري فيهم هذه األسئلة معلومات سبق لهم أن اكتسبوها ،كام تثري مالحظاتهم وخربتهم الحيوية ،ويوازن الطّالب بني
مجموعة الحقائق التي توصلوا إلىها ،حتى إذا أصبحت معروفة وواضحة لديهم يبدأ هؤالء يف استخراج القوانني والقواعد وتصميم النتائج ،وهكذا
يكتشفون عنارص االختالف والتشابه ،ويدرسون أوجه الرتابط وأسباب العالقات ،ويستنتجون األجوبة لألسئلة املطروحة بطريقة االستدالل املنطقي،
وبهذا يستوعبون املعارف بأنفسهم دون االستعانة بأحد.
ج -املناقشة الجامعية الحرة:
يف هذه الطريقة تجلس مجموعة من الطّالب عىل شكل حلقة ملناقشة موضوع يهمهم جمي ًعا ،ويُح ِّددقائد املجموعة أبعاد املوضوع وحدوده.
ويوجه املناقشة ،ليتيح أكرب قدر من املشاركة الفعالة ،والتعبري عن وجهات النظر املختلفة ،دون الخروج عن موضوع املناقشة ،ويُح ِّدديف النهاية
األفكار الهامة التي توصلت لها الجامعة.
د -الندوة:
تتكون من ُمق َّر ٍر وعد ٍد من الطّالب ال يزيد عددهم عن ستة ،يجلسون يف نصف دائرة أمام بقية الطّالب.
يعرض املقرر موضوع املناقشة ،ويوجهها بحيث يُوجِد توازنًا بني املشرتكني يف عرض وجهة نظرهم يف املوضوع ،وبعد انتهاء املناقشة يُلخِّص أهم
نقاطها ،ويطلب من بقية الطّالب توجيه األسئلة التي ثارت يف نفوسهم إىل أعضاء الندوة ،وقد يو ّجه املقرر إليهم أسئلة أيضً ا ،ثم يقوم بتلخيص نهايئ
للقضية ونتائج املناقشة.
هـ -املناقشة الثنائية:
وفيها يجلس متعلامن ،حيث يقوم أحدهام بدور السائل ،واآلخر بدور املجيب ،أو قد يتبادالن املوضوع والتساؤالت املتعلقة به.
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ثان ًيا� :إ�سرتاتيجية حل امل�شكالت:

هي نشاط ذهني منظم للمتعلمني وهي منهج علمي يبدأ باستثارة تفكريه،وذلك بوجود مشكلة ما تستحق التفكري ،والبحث عن حلها ،وفق خطوات
علمية ،ومن خالل مامرسة عدد من األنشطة التعليمية.
ويكتسب الطّالب من خالل هذه الطريقة مجموعة من املعارف النظرية ،واملهارات العملية واالتجاهات املرغوب فيها ،كام أنه يجب أن يكتسبوا
املهارات الالزمة للتفكري بأنواعه ،وحل املشكالت؛ ألن إعداد الطّالب للحياة التي يحيونها والحياة املستقبلية ال تحتاج فقط إىل املعارف واملهارات
العملية يك يواجهوا الحياة مبتغرياتها وحركتها الرسيعة ومواقفها الجديدة املتجددة ،بل ال بد لهم من اكتساب املهارات الالزمة للتعامل بنجاح مع
معطيات جديدة ومواقف مشكلة مل متر بخرباتهم من قبل ومل يتعرضوا لها.
وتدريب الطّالب عىل حل املشكالت أمر رضوري؛ ألن املواقف املشكلة ترد يف حياتهم ،وحل املشكالت يكسبهم أساليب سليمة يف التفكري ،وينمي
قدرتهم عىل التفكري التأميل ،كام أنه يساعدهم عىل استخدام طرائق التفكري املختلفة ،وتكامل استخدام املعلومات ،وإثارة حب االستطالع العقيل
نحو االكتشاف ،وكذلك ينمي قدرتهم عىل التفكري العميل ،وتفسري البيانات بطريقة منطقية صحيحة ،وتنمية قدرتهم عىل رسم الخطط للتغلب عىل
الصعوبات ،وإكسابهم الثقة يف أنفسهم ،وتنمية االتجاه العلمي؛ ملواجهة املواقف املشكلة غري املألوفة التي يتعرضون لها.
تعريف امل�شكالت:

هي كل قضية غامضة تتطلب الحل ،و قد تكون صغرية يف أمر من األمور التي تواجه اإلنسان يف حياته اليومية ،و قد تكون كبرية ،وقد ال تتكرر يف
حياة اإلنسان إال مرة واحدة ،أو هي حاله يشعر منها الطّالب بعدم التأكد والحرية أو الجهل حول قضية أو موضوع معني أو حدوث ظاهرة معينة.
وألسلوب حل املشكالت عدة تعريفات منها أنَّه اسلوب تعليمي يقوم فيه املعلم بدور إيجايب للتغلب عىل صعوبة تحول بينه و بني تحقيق هدفه،
و ليك يكون املوقف مشكلة البد من توافر ثالثة عنارص:
1 .1هدف يسعى إليه.
2 .2صعوبة تحول دون تحقيق الهدف.
3 .3رغبة يف التغلب عىل الصعوبة عن طريق نشاط معي يقوم به الطّالب.
فعملية حل املشكالت تعتمد عىل املالحظة الواعية ،والتجريب ،وجمع املعلومات ،وتقوميها ،وهي نفسها خطوات التفكري العلمي ،كام يتم يف حل
املشكالت االنتقال من الكل إىل الجزء ،ومن الجزء إىل الكل ،مبعنى أن حل املشكالت مزيج من االستقراء واالستنباط ،باإلضافة إىل أن حل املشكالت
طريقة تعليم وتفكري م ًعا ،حيث يستخدم الفرد الطّالب القواعد والقوانني للوصول إىل الحل ،ويف هذه الطريقة تتضافر عمليتا االستقصاء واالكتشاف
وصوالً إىل الحل ،حيث ميارس الطّالب عملية االستقصاء يف جميع الحلول املمكنة ويكتشف العالقات بني عنارص الحل ،وتعتمد إسرتاتيجية حل
املشكالت عىل هدف ،بحيث يتم تخطط وتوجيه أنشطة التعليم عىل أساسه ،كام يتوفر فيها عنرص االستبصار الذي يتضمن إعادة تنظيم الخربات
السابقة ،فحل املشكالت يعني إزالة عدم االستقرار لدى الطّالب ،وحدوث التكيف والتوازن مع البيئة ،ومعنى ذلك أن سلوك حل املشكالت يقع بني
إدراك تام ملعلومات سابقة ،وعدم إدراك تام ملوقف جديد معروض أمامه ميكن أن يستخدم فيه ما لديه من معلومات ومهارات ،وأن ينظم خرباته
ومعلوماته السابقة ،ليختار منها ما يُطبّقه يف عالج أية مشكلة جديد تواجهه.
وتدريب الطّالب عىل أسلوب حل املشكالت يتطلب تعريفهم مبشكالت ترتبط مبا يدرسونه من مواد مختلفة ،أو مبشكالت تتصل بالحياة املدرسية
وغري املدرسية داخل بيئاتهم.
وتختلف املشكالت بني األفراد ،فام هو مشكلة لشخص ما يف وقت ما قد ال يكون كذلك للشخص نفسه يف وقت آخر ،كام أن األمر يتوقف عىل الفرد
نفسه يف قبوله ما يُطرح عليه من مشكلة ،أيسعى إىل حلها أم ال؟
يضاف إىل ذلك أن ما يُ َع ُّد مشكلة بالنسبة للبعض قد ال يُ َع ُّد مشكلة بالنسبة ملتعلم سبق له أن مر بهذا املوقف ،حيث إنه يصل إىل هدفه دومنا
مشقة ،يف حني يُ َع ُّد هذا املوقف مشكلة بالنسبة لطالب آخر؛ فهو يحتاج إىل استحضار خرباته األدبية السابقة ،والقيام بالتفكري يف مهارات التذوق
األديب ،وقواعد النقد األديب املرتبطة بالنص األديب املعروض أمامه ،ثم االنتقاء من هذه وتلك ما ميكن تطبيقه يف هذا املوقف الجديد ،وصوالً إىل
الحل املنشود.
وهناك عدد من الخصائص تستخدم عند الحكم عىل جودة املشكلة التي تعرض عىل الطّالب ،منها أن املشكلة الجيدة هي التي تضع الطّالب
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يف موقف يتحدى مهاراته ،ويتطلب تفك ًريا ال حالًّ رسي ًعا ،وأن يكون مستوى صعوبتها مناس ًبا للمتعلم ،و ألفاظها مألوفة بالنسبة له ،وال تتضمن
معلومات أو بيانات زائدة عن الحاجة أو أقل من املطلوب ،كام أن العمليات التي تتضمنها يجب أن تناسب املستوى املعريف للمتعلمني ،وأن تثري
املشكلة دافع ّيتهم ،وأال تفقدهم الثقة يف نفسه أو تحبطهم بأن تكون لغ ًزا ،ويجب أن تكون ذات معنى للمتعلم ،بحيث تنمي مفاهيمه ومعلوماته
ومهاراته ،وأن تتضمن أشياء حقيقية يألفها.
إن تعليم حل املشكالت ليس باألمر اليسري مثل تعليمهم بعض املفاهيم أو املعلومات أو املهارات؛ ألنه ذو طبيعة مركبة من عوامل متشابكة
ومتداخلة ،منها الدافعية ،واالتجاهات ،والتدريب ،وتكوين الفروض ،واللغة ،وانتقال أثر التعليم ،وعدم وجود محتوى محدد للتعليم يف ضوئه ،أو
طريقة عامة تستند إىل خطوات مربمجة.
�أهمية ا�ستخدم �أ�سلوب حل امل�شكالت:

1 .1تنمية التفكري الناقد والتأميل للمتعلمني وكسابهم مهارات البحث العلمي وحل املشكالت وتنمية روح التعاون والعمل الجامعي لديهم.
2 .2مراعاة الفروق الفردية عند الطّالب ومراعاة ميولهم واتجاهاتهم ،إذ يُ َع ُّد هذا من األتجاهات الرتبوية الحديثة.
3 .3تحقيق قد ٍر من اإليجابية و النشاط يف العملية التعليمية ،لوجود هدف من الدراسة؛ وهو حل املشكلة وإزالة حالة التوتر لدى الطّالب.
4 .4املساهمة يف تنمية القدرات العقلية لدى الطّالب؛ مام يساهم يف مواجهة كثري من املشكالت التي قد تقابلهم يف املستقبل سواء أكان ذلك يف
محيط الدراسة أم يف خارجها.

الأ�ساليب التي يت�ضمنها �أ�سلوب حل امل�شكالت:

يجمع أسلوب حل املشكالت بني:
أ -األسلوب االستقرايئ:
فمنه ينتقل العقل من الخاص إىل العام؛ أي من الحالة الجزئية إىل القاعدة التي تحكم كل الجزئيات التي ينطبق عليها القانون نفسه ،أو من املشكلة
إىل الحل.
ب -األسلوب القيايس:
ينتقل عقل الطّالب من العام إىل الخاص ،أي من القاعدة إىل الجزئيات.
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ثال ًثا� :إ�سرتاتيجية متثيل الأدوار"لعب الدور":

تقوم هذه اإلسرتاتيجية عىل افرتاض أن للمتعلم دو ًرا يجب أن يقوم به مع ًربا عن نفسه ،أو عن أحد آخر يف موقف محدد ،بحيث يتم ذلك يف بيئة
آمنة ،وظروف يكون فيها الطّالب متعاونني ومتسامحني وميالني إىل اللعب.
ويطور الطّالب يف مامرسة هذا النشاط من قدراتهم تعب ًريا وتفاعالً مع اآلخرين،و تنمية سلوكيات مرغوب فيها ،وتطوير شخصياتهم بأبعادها
املختلفة.
ويقصد "بلعب الدور" نشاط إرادي يؤدى يف زمان ومكان محددين ،وفق قواعد وأصول معروفة ،ويختار فيها املشاركون األدوار التي يقومون بتأديتها
دون تر ّدد أو توتر.
كيف يتم تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية؟

يتم من خالل عدد من اإلجراءات:
1.1تحديد املربر من استخدام لعب الدور.
2.2تحديد الهدف من مامرسة لعب األدوار.
3.3تحديد املهام املطلوبة.
4.4توفري الوقت الكايف للمتدربني لقراءة الدور املطلوب القيام به.
5.5االنتقال إىل تنفيذ األنشطة املطلوبة.
6.6قراءة التعليامت ،وتحديد أي أسلوب من أساليب لعب الدور سوف يتم استعامله.
7.7تحديد األنشطة التي سوف ميارسها الطّالب يف البيت.

�أمناط لعب الدور:

أ -لعب الدور التلقايئ:
وفيه ميارس األفراد األدوار يف أنشاطة حرة غري مخطط لها ،يقوم الطّالب فيها بلعب الدور دون إعداد مسبق.
ب -لعب الدور املخطط له:
وهنا ميكن أن يكون الحوار قد تم إعداده من مصادر أخرى ،ويقوم املعلم بتوجيه الطّالب ألداء هذه األدوار يف املوقف التعليمي.
خطوات لعب الدور:

يتكون نشاط لعب الدور من عدة خطوات ،وهي:
1 .1تهيئة املجموعة.
2 .2اختيار املشاركني.
3 .3تهيئة املرسح أو املكان.
4 .4إعداد املراقبني املشاهدين.
5 .5التمثيل أو األداء.
6 .6املناقشة والتقويم.
7 .7إعادة التمثيل.
8 .8املناقشة والتقويم مرة أخرى.
9 .9املشاركة يف الخربات والتعميم.
لكل خطوة هدف تسهم به يف اإلثراء أو الرتكيز عىل النشاط التعليمي.
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خطوات التطبيق يف املوقف التعليمي:

1 .1أن يتم اختيار موضوع يصلح للتطبيق واقعيًّا.
2 .2أن يكون املوضوع مرتبطًا بواقع الطّالب.
3 .3أن تكون املشاركة من ِق َبل الطّالب تط ّوعية ،وليست إجبارية.
4 .4أن يبدي الطّالب آراءهم بحرية يف حدود األنظمة (الرشعية واألخالقية).
5 .5أن يتم االلتزام بالقضية املطروحة.
6 .6أال يتم متثيل جانب دون آخر (الشمولية).
7 .7أن يسمح بتعدد وجهات النظر (واختالفها).
8 .8عقد جلسة تقويم للنتائج بعد تدوينها ،واستخالص اآلراء املتفق عليها.
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راب ًعا� :إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين:

الصفِّية إىل مجموعات صغرية ،يتسم أفرادها بتفاوت القدرات ،والتفاعل
التعلم التعاوين هو إسرتاتيجية تقوم يف أساسها عىل تقسيم الطّالب يف البيئة ّ
فيام بينهم ألداء عمل معني ،بحيث يعلم بعضهم بعضً ا من خالل هذا التفاعل ،عىل أن يتحمل أفراد املجموعة مسؤولية التعلم وصوالً لتحقيق
األهداف املرجوة بإرشاف من املعلم وتوجيهه.
خ�صائ�ص التعلم التعاوين:

من أبرز الخصائص التي متيز التعلم التعاوين ما يأيت:
•تنظيم الفصل الدرايس يف صورة مجموعات صغرية.
•مساعدة مجموعات التعلم عىل إنجاز األهداف يف مستوى اإلتقان املطلوب.
•تنمية التواصل االجتامعي بني أفراد املجموعات من جهة ،وبينهم وبني املعلم من جهة ثانية.
•اعتامد التعلم التعاوين عىل ُجهد كل من الطّالب واملعلم ،فلكل أدواره يف عملية التفاعل التعليمي والتعلمي ،كام يرتبط كل دور منهام بتحقيق
األهداف املنشودة من التعلم.
•التعاون وتقديم املعونة واملساعدة بني أفراد املجموعات سمة مميزة لهذا النوع من التعليم،فهي تجعل منه صيغة من الصيغ الفريدة التي
تعمل عىل تكامل خربات الطّالب.

مناذج التعلم التعاوين:

هناك منوذجان للتعلم التعاوين هام:
أ -منوذج البحث الجامعي:
وهو منوذج يقوم عىل أساس تعاون أعضاء املجموعات يف التعلم التعاوين الكتشاف جوانب التعلم املطلوبة بأنفسهم ،وتحت إرشاد من املعلم،
والتعلم هنا يكون باحتكاك أفراد املجموعة مبصادر الحصول عىل املعلومات املرتبطة بتعلمهم ،وتناقلها وتدارسها فيام بينهم ،وتأيت ضمن هذا
النموذج إسرتاتيجيتا (لنتعلم م ًعا ،واالستقصاء الجمعي).
ب -منوذج تعليم القرناء:
وهو منوذج يعتمد بشكل أسايس عىل التفاعل التدريبي داخل املجموعة ،بحيث يقوم األفراد داخل املجموعات بأدوار املعلمني ،عىل حني ت ُق ّدم لهم
املعلومات املرتبطة بتعلمهم يف صورة جاهزة قابلة للتبادل ،ويتبع هذه النموذج عد ًدا من اإلسرتاتيجيات التي سوف يتم توضيحها وخطواتها فيام
بعد.
وميكن لنا أن نستنتج أن الفروق بني النموذجني السابقني تظهر يف اختالف أدوار املعلم واملتعلم ،وطبيعة مصادر التعلم داخل املجموعات.
�إجراءات تنفيذ �إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين:

1 .1توزيع الطّالب يف مجموعات ،كل مجموعة تتكون من ( )6-4متعلمني ،ووضع اسم لكل مجموعة.
2 .2مراعاة املعلم الفروق الفردية للمتعلمني أثناء توزيعهم يف مجموعات ،بحيث تشتمل كل مجموعة عىل األذكياء واملتوسطني ،والضعاف دراس ًّيا.
3 .3تحديد قائد أو ممثل لكل مجموعة ينظم الحوار داخل مجموعته ،ويعرض ما توصلت إليه من نتائج ،رشيطة أن تكون الرئاسة دورية بني أفراد
املجموعة الواحدة.
4 .4وضع األسس والقواعد املنظمة للعمل الجامعي ،وحث الطّالب عىل االلتزام بها.
5 .5يقوم املعلم بتوزيع األدوات ،والوسائل املعينة ،والعينات الالزمة عىل الطّالب ،كام يوزع عليهم البطاقات التي توضح التعليامت واإلرشادات
الالزمة عن الدرس.
6 .6يقوم املعلم بطرح مجموعة من األسئلة املرتبطة بنواتج التعلم ،يكتبها عىل السبورة ،أو عىل بطاقات توزع عىل كل مجموعة ،ثم يطلب من
الطّالب دراستها ،والبحث اإلجابات املناسبة.
7 .7يُح ِّدد املعلم الزمن املخصص للمداوالت واملناقشات.
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8 .8يتابع املعلم عمل كل مجموعة ،ويناقش أفرادها فيام توصلوا إلىه من مفاهيم ،ويقدم لهم التغذية الراجعة لتصحيح املفاهيم واإلجابات غري
الصحيحة ،أو اإلضافة إليها.
9 .9تعرض كل مجموعة نتيجة ما توصلت إلىه من مفاهيم عن طريق املنسق (قائد املجموعة) ويستمع املعلم باهتامم لكل مجموعة.
1010يقوم املعلم بتوجيه االستنتاجات ،وتدوين خالصة للدرس عىل السبورة.
1111التعزيز اإليجايب بالثناء وتشجيع لإلجابات الصحيحة ،واملتميزة ،وال سيام املبدعة منها.
1212رفع عملية املنافسة بني الطّالب من خالل رصد الدرجات عىل السبورة لإلجابات الصحيحة ،واملتميزة لكل مجموعة.
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خام�سا� :إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني:
ً

يُع ّد العصف الذهني من اإلسرتاتيجيات املشهورة التي تهدف إىل تنمية قدرة األفراد عىل حل املشكالت بطريقة إبداعية من خالل إتاحة الفرصة
لهم م ًعا؛ لتوليد أكرب عدد من األفكار بشكل تلقايئ وحر.
ويقوم الع�صف الذهني على املبادئ التالية:

1 .1تأجيل الحكم عىل األفكار ،وهذا يساعد عىل كرثة األفكار املطروحة وتنوعها ،فقد تبدو بعض األفكار أنها ال قيمة لها ،ولكنها قد تكون مفتا ًحا
لفكرة أخرى.
2 .2إطالق حرية التفكري؛ ألن الكم يولد الكيف ،فالبد من الرتحيب بكل األفكار ما دامت متصلة باملشكلة ليك يكون الفرد أقل تحفظًا.
3 .3كَ ُّم األفكار مطلوب( :ال تتقيد ،انطلق ،ال تحبس األفكار يف ذهنك مهام بدت سخيفة).
4 .4اربط أفكارك بأفكار اآلخرين ،وانتبه إىل األفكار التي تطرح أمامك ،وحاول االستفادة منها يف توليد أفكار جديدة (أضف لبنة إىل البناء).

�أهم مزايا �إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني:

•سهلة التطبيق فال تحتاج إىل تدريب طويل.
•اقتصادية ،حيث ال تتطلب أكرث من مكان مناسب وبعض األقالم واألوراق.
•تنمي الثقة بالنفس ،حيث يتدرب الطّالب عىل طرح آرائهم بحرية تامة.
•تنمي وعي الطّالب مبشكالت الحياة وكيفية حلها.
•تضمن مشاركة أكرب عدد من الطّالب.
•تضفي عىل جو الدرس روح اإلثارة والتحدي.

املبادئ الأ�سا�سية للع�صف الذهني:

يعتمد نجاح جلسات العصف الذهني عىل تطبيق أربعة مبادئ أساسية ،وهي:
1 .1إرجاء التقويم :ال يجوز يف املرحلة األوىل تقييم األفكار وتوجيه النقد إىل الفرد املتكلم؛ ألن ذلك يفقده الثقة يف النفس ،ويولد يف نفسه الخوف
والشعور بالتوتر ،مام يعيقه عن التفكري اإلبداعي والوصول إىل فكرة ذات أهمية.
2 .2إطالق حرية التفكري :ويتم ذلك بتوفري ج ٍّو يسوده الهدوء واالسرتخاء،و يشجع عىل التخيل وتوليد األفكار ،ويكون ذلك من خالل عدم التحفظ
أو الخوف من النقد مهام كانت األفكار غريبة وطريفة أو غري واقعية.
3 .3ال َك ُّم قبل الكيف :أي الحرص عىل الحصول عىل أكرب قدر ممكن من األفكار مها كانت جودتها ،حيث إن األفكار غري الواقعية قد تثري أفكا ًرا
ها ّمة لدى اآلخرين.
4 .4البناء عىل أفكار اآلخرين :أي االستفادة من أفكار اآلخرين الكتشاف أفكار جديدة مبنية عليها.

لذلك يحسن باملعلم أن يحثُّ الطّالب عىل النحو اآليت:
•ق ُْل أي يشء تريده بغض النظر عن خطئه أو صوابه ،أو حتى غرابته.
•ال تنتقد أفكار اآلخرين أو تعرتض عليها.
•ال تسهب يف الكالم ،وحاول االختصار.
•ميكنك أن تطور أفكار زمالئك أو تستنتج منها.
خطوات جل�سة الع�صف الذهني:

أ -تحديد ومناقشة املوضوع:
وعادة يكون املوضوع عبارة عن مشكلة معينة ،ويجب عىل رئيس الجلسة (املعلم) أن يعطي املشاركني (الطّالب) الحد األدىن من املعلومات عن
املوضوع ،حتى يلموا ببعض تفاصيله وليس كلها؛ ألن إعطاء املزيد من التفاصيل يف املوضوع يعني ال َح ّد -وبصورة كبرية -من تفكري الطّالب ،وهو
أمر غري مطلوب.
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ب -إعادة صياغة املوضوع عىل شكل أسئلة:
حيث يطلب املعلم من الطّالب طرح عدة أسئلة تتعلق باملوضوع ،وتكشف عن أبعاده وجوانبه املختلفة ،دون اقرتاح حلول لها يف هذه املرحلة،
وتجب كتابة هذه األسئلة يف مكان واضح للجميع.
ج -العصف الذهني:
يقوم املعلم بطرح أحد األسئلة التي تم تحديدها يف املرحلة الثانية ،ويطلب من املشاركني عرض أفكارهم بحرية تامة مهام كانت غري مقبولة ،ويقوم
املعلم أو أحد الطّالب بتدوينها عىل السبورة أو لوحة ورقية ،مع ترقيم األفكار حسب تسلسل ورودها ،وعندما تستكمل تعلق يف مكان بارز ،ثم
يدعوهم املعلم إىل االستغراق يف التفكري من خالل تأمل األفكار املقرتحة ،وما تستدعيه من تعديل أو إعادة يف الصياغة ،واالستفادة منها يف البناء
عليها ،أو توليد أفكار جديدة.
د -جلسة التقييم:
املقصود من هذه املرحلة هو تقييم األفكار ،وتحديد ما ميكن أخذه منها واالستفادة منه عمليًّا ،حيث يطلب املعلم من املشاركني تصنيف األفكار
املقرتحة عىل النحو اآليت:
1 .1أفكار مفيدة ،وقابلة للتطبيق مبارشة.
2 .2أفكار مفيدة ،إال أنها غري قابلة للتطبيق مبارشة ،وتحتاج إىل مزيد من البحث والدراسة.
3 .3أفكار ليست مقبولة؛ ألنها غري عملية ،وغري قابلة للتطبيق.
من مناذج ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني( :حقوق الوالدين عىل األبناء)
الهدف :أن يطرح الطّالب أكرب قدر من حقوق الوالدين عىل األبناء.
خطوات تنفيذ حلقة الع�صف الذهني:

املرحلة األوىل :ما قبل العصف الذهني.
تذكري الطّالب بخصائص ومبادئ حلقة العصف الذهني.
املرحلة الثانية :حلقة العصف الذهني.
التطرق إىل مشكلة عقوق الوالدين بسبب جهل األبناء بالحقوق الواجبة عليهم.
س  /1ما الحقوق التي ترى أنها تجب للوالدين عىل األبناء؟
•التأمل الفردي للموضوع قبل طرح األفكار.
•استمطار األفكار  -تسجيلها  -عدم نقدها أو تحجيمها أو تقييمها.
املرحلة الثالثة :ما بعد حلقة العصف الذهني.
•تصنيف األفكار.
•النقد واالختيار وتطوير األفكار.
•إعالن النتيجة.

ومن �إ�سرتاجتيات التعليم احلديثة التي يجب �أن يتقنها املعلم:

 )1إسرتاتيجيات التعلم الفعال "مرزانو":
من أهمها:تحديد أوجه الشبه واالختالف ،التلخيص وتدوين املالحظات ،تعزيز الجهد ومنح التقدير ،املامرسة والواجبات املنزلية ،العروض والتمثيالت البيانية.
 )2طريقة خرائط املفاهيم:
وهي إسرتاتيجية تعتمد عىل التخطيط من خالل رسم شكل توضيحي مكون من أشكال هندسية وخطوط وأسهم تكتب داخله كلامت أو عبارات
قصرية تقدم إجاميل الخربة وطبيعة العالقات بني أجزاء املفاهيم أو التعميامت أو املبادىء أو النظريات والقوانني.
 )3إسرتاتيجيات التعليم املبنية عىل أبحاث الدماغ:
يت ُّم توظيفها بحيث تنسجم مع اسرتاتيجيات التعليم والتقييم املبنية عىل معايري املحتوى واألداء بحيث تراعي أمناط التعلم وتعدد الذكاءات.
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�إ�سرتاتيجيات التقومي
رصا مهامًّ يف بناء املنهج الدرايس؛ الرتباطه العضوي والوثيق بنواتج تعلم منهج مادة الرتبية
يعد التقويم جز ًءا أساس ًّيا يف العملية التعليمية ،وعن ً
اإلسالمية ،فإنه ال ميكن التثبت من تحقيق تلك النواتج إال بواسطة عملية التقويم.
كام يعد التقويم وسيلة مهمة ورضورية لتصحيح مسار التعليم وتطوير املنهج.
ولعل من �أهم معايري تقومي منهج مادة الرتبية الإ�سالمية وتعلمه:

1 .1أن تكون عملية التقويم مستمرة ،تبدأ قبل بداية التعليم وتستمر إىل ما بعده ،ولذلك فإن التقويم أنواع:
•تقويم قبيل (قبل التعلم) :ويهدف إىل تحديد مستوى استعداد الطّالب للتعلم ،أو تعرف املدخالت السلوكية لديه قبل عملية التعلم
والتعليم ،للبناء عىل ما اكتسبه من خربات تعليمية سابقة ،كام يهدف هذا النوع من التقويم إىل الكشف عن مواطن الضعف والقوة ،لعالج
األول وتعزيز اآلخر وتنميته.
•تقويم تكويني (أثناء التعلم) :ويهدف إىل تحديد مدى تقدم الطّالب نحو تحقيق األهداف املنشودة ،أو مدى استيعابه للموضوعات
التعليمية ،وذلك بغرض تطوير عمليتي التعلم والتعليم.
•تقويم ختامي (بعد التعلم) :ويهدف إىل معرفة مقدار ما تم اكتسابه من النواتج الرتبوية والتعليمية املخطط لها.
2 .2أن تكون عملية التقويم شاملة :أي تشمل مختلف مجاالت عملية التعليم والتعلم ،حيث قياس املعارف واملهارات واالتجاهات والحكم عليها،
وهي أشمل من االختبارات ،ألن االختبارات تهدف إىل قياس مستوى تحصيل الطّالب يف املجال املعريف فقط .وألهمية الجانب الوجداين يف
ترسيخ القيم اإلسالمية النبيلة ،وترجمتها إىل سلوك واقعي يف حياة الطّالب ،فإنه يتعني عىل معلمي مادة الرتبية اإلسالمية يف عملية التقويم
الرتكيز عىل هذا الجانب وتطوير أساليب قياسه وطرائقه وأدواته.
3 .3أن تتوفر يف عملية التقويم املواصفات التالية:
•الصدق :أي أنها تقيس األهداف التي وضعت لقياسها.
•الثبات :أي أنها تعطي النتائج نفسها لو أعيدت مرة ثانية.
•املوضوعية :أي ال يكون للعامل الذايت الشخيص أي تأثري عىل أحكامها.
4 .4أن تقيس عملية التقويم مدى تحقق األهداف ،وتراعي تتابعها وتط ّورها.
5 .5يراعى يف عملية التقويم أن ترتك أث ًرا حس ًنا يف نفس الطّالب ،ورو ًحا معنوية عالية تدفعه إىل حب التعلم ،واملثابرة واالجتهاد يف طلب العلم،
ال أن يضيق صدره بذلك ويصد عنه.
6 .6أن تتسم عملية التقويم بالتنوع يف املستوى ويف األساليب واألدوات ،ملراعاة الفروق الفردية بني الطّالب.
7 .7ينبغي أن يقيس التقويم كل مستويات املجال املعريف ،حيث التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم ،وكل مستويات املجال
الوجداين ،حيث االستقبال واالستجابة والتقويم والتنظيم وتشكيل الذات ،وكل مستويات املجال املهاري ،حيث اإلدراك الحي وامليل واالستجابة
املوجهة واآللية أو التعويد واالستجابة املعقدة والتكيف واإلبداع.

�أهم �إ�سرتاتيجيات التقومي:
�أو ًال� :إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء

املقصود بالتقويم املعتمد عىل األداء هو قيام الطّالب بتوضيح تعلمه ،من خالل توظيف مهاراته يف مواقف حياتية حقيقية ،أو مواقف تحايك املواقف
الحقيقية ،أو قيامه بعروض عملية يظهر من خاللها مدى إتقانه ملا اكتسب من مهارات ،يف ضوء النتاجات التعليمية املراد إنجازها.
فعاليات التقويم املعتمد عىل األداء:
أ .العرض التقدميي:
هو عرض مخطط له ومنظم  ,يقوم به الطّالب ،أو مجموعة من الطّالب ملوضوع محدد يف موعد محدد؛ إلظهار مدى امتالك مهارات محددة ،كأن
يقدم الطّالب أو جامعة من الطّالب رش ًحا ملوضوع ما مدعماً بالتقنيات ،مثل :الصور والرسومات والرشائح اإللكرتونية.
ب .العرض التوضيحي:
يل يقوم به الطّالب أو مجموعة من الطّالب لتوضيح مفهوم أو فكرة ،وذلك إلظهار مدى قدرة الطّالب عىل إعادة عرض املفهوم
عرض
ّ
شفوي أو عم ّ
بطريقة ولغة واضحة ،كأن يُوضّ ح الطّالب مفهو ًما من خالل ربطه بالواقع مثالً.
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ج .األداء العميل:
مجموعة من اإلجراءات إلظهار املعرفة ،واملهارات ،واالتجاهات من خالل أداء الطّالب ملهامت محددة ينفذها عمل ًّيا كأن يطلب إىل الطّالب أداء
الصالة ،أو الوضوء ،أو التيمم ،أو إعداد خريطة لغزوة ،أو إنتاج مجسم ،أو تصميم برنامج محوسب للزكاة ،أو أحكام املرياث ،أو غري ذلك.
د .املحادثة والخطاب:
يتحدث الطّالب ،أو مجموعة من الطّالب عن موضوع معني خالل فرتة محددة وقصرية ،وغالبًا ما يكون هذا الحديث رس ًدا لحادثة كحادثة اإلفك
مثالً ،أو تقديم فكرة إلظهار قدرته عىل التعبري والتلخيص ،وربط األفكار ،كأن يتحدث الطّالب عن ِفلْم وثائقي شاهده عن الشيخ زايد بن سلطان
ٍ
ملخص عن
آل نهيان ،qأو رحلة قام بها ،أو قصة قرأها تتعلق مبوضوع درس ما تربطه بالواقع ،أو حول فكرة طرحت يف موقف تعليمي ،أو
أفكار مجموعته لنقلها إىل مجموعة أخرى.
هـ .العرض:
عرض الطّالب إلنتاجهم الفكري والعميل يف مكان ما ،ويف وقت متفق عليه؛ إلظهار مدى قدرتهم عىل توظيف مهاراتهم يف مجال معني لتحقيق نتاج
محدد مثل :أن يعرض الطّالب مناذج أو مجسامت أو صور أو لوحات أو أعامل تتعلق مبوضوعات الرتبية اإلسالمية.
و .املحاكاة/لعب األدوار:
ينفذ الطّالب أو الطّالب حوا ًرا أو نقاشً ا بكل ما يرافقه من حركات وإمياءات يتطلبها الدور يف موقف يشبه موقفًا حيات ًّيا حقيق ًّيا إلظهار مهاراتهم
املعرفية واألدائية ومدى قدرتهم عىل اتباع التعليامت والتواصل وتقديم االقرتاحات وصنع القرارات من خالل مهمة أو حل مشكلة ،وميكن توظيف
مثل هذه الفعالية يف درس دور املسلم يف العامل املعارص مثالً ،أو يف املقدمات الحوارية يف بعض الدروس.
ز .املناقشة/املناظرة:
طرح قضية ،ومناقشتها مع الطّالب ،أو لقاء بني فريقني من الطّالب حول قضية ما ،حيث يتبنى كل فريق وجهة نظر مختلفة ،باإلضافة إىل محكم
(أحد الطّالب)؛ إلظهار مدى قدرة الطّالب من الفريقني عىل اإلقناع والتواصل واالستامع الفعال ،وتقديم الحجج واملربرات املؤيدة لوجهة نظرهم.
خطوات ت�صميم التقومي املعتمد على الأداء:

1 .1تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح.
2 .2تحديد نواتج التعلم املراد تقوميها ،وترتيبها حسب األهمية واألولوية.
3 .3تحديد ما يراد تقوميه بشكل واضح من املهارات املعرفية والوجدانية واالجتامعية واألدائية ،ونوع املشكالت املراد حلها من قبل الطّالب.
4 .4انتقاء املهامت التقوميية املناسبة واملنسجمة مع النتاجات.
5 .5تحديد وقت اإلنجاز.
6 .6تحديد املعايري ومستوى األداء.
7 .7انتقاء أداة التقويم املناسبة (سلم تقدير ،قامئة رصد .....إلخ).
8 .8تحديد ظروف األداء ورشوطه مثل :املكان ،األجهزة ،املعدات ،املواد املطلوبة ...إلخ.

مثال مقرتح على التقومي املعتمد على الأداء:

موضوع الدرس :ال َّرسول dزو ًجا.
اإلسرتاتيجية :التقويم املعتمد عىل األداء.
الفعالية :العرض التوضيحي.
أداة التقويم :سلم تقدير لفظي/عددي.
املوقف التقوميي :يقدم الطّالب عرضً ا شفويًّا أمام زمالئه يف الصف يتناول من خالله الجوانب اآلتية:
1 .1ال َّرسول dالزوج.
2 .2مقومات حياة ال َّرسول dالزوجية.
•أداء الحقوق املادية.
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•العرشة باملعروف.
•العدالة واإلنصاف.
3 .3الزوج املريب.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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4

3

2

1

يتواصل مع أقرانه بلغة فصيحة سليمة وبسيطة.
يستخدم املفاهيم واملصطلحات اإلسالمية.
يتواصل برصيًّا مع الطّالب جميعهم.
يستخدم حركات الجسم واإلمياءات وتعابري الوجه.
حيوي ونشيط وقوي الشخصية يف عرضه.
يجيب عن تساؤالت الطّالب بشجاعة وثقة واقتدار.
يُبينِّ العنارص الرئيسة يف املحتوى.
ميثَّل ملقومات حياة ال َّرسول dالزوجية.
يدلل عىل مظاهر حسن عرشة ال َّرسول dلزوجاته.
يستخرج العظات والعرب من سرية ال َّرسول dزو ًجا.
ينجز العرض التوضيحي خالل الوقت املحدد.
يربط الدرس بالواقع الذي يعيشه.

•إذا حصل عىل نسبة أقل من  %50فقد قام باملهارة بشكل ضعيف.
•إذا حصل عىل نسبة من  %50إىل  %69فقد قام باملهارة بشكل متوسط.
•إذا حصل عىل نسبة من  %70إىل  %90فقد قام مبعظم املهارة بكفاءة.
•إذا حصل عىل نسبة  %91إىل  %100فقد قام باملهارة بشكل متقن وبكفاءة عالية.
�أنواع املناق�شة:

بعد االنتهاء من مهمة التقويم يقوم املعلم بطرح األسئلة اآلتية عىل الطّالب الذي قام بالتقديم:
•ما نقاط القوة التي استشعرتها يف تقدميك؟
•ما نقاط الضعف التي استشعرتها يف تقدميك؟
•هل هناك ظروف أث َّرت سل ًبا يف تقدميك؟ اذكرها إن وجدت.
•هل ترغب بأسلوب تقويم آخر ملا قدمته؟ ما هو؟ وملاذا؟
•ما التحسينات التي ستجريها عىل التقديم لو طلب منك أن تقوم بالتقديم مرة أخرى؟
ثان ًيا� :إ�سرتاتيجية التقومي بالتوا�صل

وهي جمع املعلومات من خالل فعاليات التواصل بني املعلم واملتعلم باستخدام اللغة لقياس مدى التقدم الذي حققه الطّالب ،وكذلك معرفة طبيعة
تفكريه ،وأسلوبه يف حل املشكالت.
فعاليات التقومي بالتوا�صل:

 -1املقابلة:
وهي لقاء محدد مسبقًا بني املعلم واملتعلم ،مينح املعلم فرصة الحصول عىل معلومات تتعلق بأفكار الطّالب واتجاهاته نحو موضوع معني ،أوتقويم
مدى تقدم الطّالب يف مهمة كمرشوع ،أو بَ ْحث أو ما شابه ذلك من خالل النقاش ،ومن ثم تحديد الخطوات الالحقة والالزمة لتحسن تعلمه.
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 -2األسئلة واألجوبة:
وهي أسئلة مبارشة من املعلم إىل الطّالب لرصد مدى تقدمه ،وجمع معلومات عن طبيعة تفكريه ،وأسلوبه يف حل املشكالت ،وتختلف عن املقابلة
يف أن هذه األسئلة وليدة املوقف وليست بحاجة إىل إعداد مسبق.
ويتحقق تقويم التواصل من مراقبة أربعة مظاهر:
1 .1ما يصدر عن الطّالب من أقوال وأفعال ومهارات يتعامل بها يف املوقف التعليمي.
2 .2نوعية إجاباته عن األسئلة املوجهة إليه.
3 .3نوعية تساؤالته وما يثريه من إشكاليات ترتبط باملواقف التعليمية.
4 .4ما يتخذه الطّالب من ردود فعل يف املوقف التعليمي.
مثال مقرتح على التقومي بالتوا�صل:

•الدرس :النقد البناء.
•اإلسرتاتيجية :التقويم بالتواصل.
•الفعالية :األسئلة واألجوبة.
•أداة التقويم :أسئلة مفتوحة النهاية ،متعددة اإلجابات.
•املوقف التقوميي :بعد رشح املعلم للدرس ،يقوم بتوجيه األسئلة للطلبة ،ثم يناقش الطّالب معلمهم بأسئلة قاموا بإعدادها.

ومن أمثلة أسئلة املعلم:
•ملاذا نجد صعوبة يف تقبل النقد؟
•ملاذا نجد صعوبة يف توجيه النقد لآلخرين؟
•كيف نتآلف مع النقد يف رأيك؟
•كيف ميكنك أن تحافظ عىل احرتام شخص ما لذاته عند انتقاده؟
وبعد املناقشة بني الطلبة يف األسئلة السابقة يقوم املعلم بتسجيل ملحوظاته كام يف سلم التقدير اآليت:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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استعد الطّالب لألسئلة واألجوبة
أعد الطّالب أسئلة يود توجيهها
تتميز أسئلة الطّالب بالوضوح
تتميز أسئلة الطّالب باألهمية
تتميز أسئلة الطّالب بارتباطها املبارش باملوضوع
يوجه الطّالب سؤاله دون تردد
يلتزم الطّالب بالقواعد املحددة عند طلب اإلجابة
يحرتم آراء اآلخرين
يستطيع الطّالب التوصل إىل استنتاجات
يستطيع الطّالب التوصل إىل خالصات
يستمع الطّالب لآلخرين باهتامم

املستويات
بدرجة كبرية بدرجة متوسطة بدرجة قليلة

ثال ًثا� :إ�سرتاتيجية مراجعة الذات

مراجعة الذات هي تحويل الخربات السابقة إىل تعلم بتقييم ما سبق تعلمه ،وتحديد ما سيتم تعلمه الحقًا.وهي إسرتاتيجية هامة متثل مفتا ًحا ها ًّما
إلظهار مدى النمو املعريف للمتعلم ،كام أنّها مكون أسايس للتعلم الذايت الفعال ،والتعلم املستمر ،وتساعد الطّالب يف تشخيص نقاط قوتهم وتحديد
حاجتهم وتقييم اتجاهاتهم.
فعاليات التقومي مبراجعة الذات:

 -1تقويم الذات :هو قدرة الطّالب عىل املالحظة والتحليل والحكم عىل أدائه باالعتامد عىل معايري واضحة ،ثم وضع الخطط لتحسني وتطوير األداء
بالتعاون املتبادل بني الطّالب واملعلم.
 -2يوميات الطّالب :هي مذكرة يكتبها الطّالب ،وتتضمن خواطره حول ما قرأه أو شاهده أو سمعه أو شارك فيه.
 -3ملف الطّالب :هو ملف يتضمن مناذج من أعامل الطلبة واهتامماتهم التي يتم انتقاؤها بعناية لتظهر مدى تقدم الطّالب عرب الوقت.
من مناذج التقويم مبراجعة الذات:
ت�صميم اليوميات:

للبدء يف كتابة مذكرة يفضل األخذ مبا ييل:
•سجل انطباعاتك األولية فور املشاهدة ،أو السامع ،أو القراءة ،مثل( :انزعاجك ،عدم فهمك ليشء ،شعورك).
•لخص األفكار أو الخصائص أو امليزات من الحدث.
•ح ّدد الفكرة الرئيسة.
•ابدأ الكتابة يف أرسع وقت ممكن.
مثال :إذا كانت مذكرتك حول موضوع ما قرأته ،فيمكن مثالً أن تبدأ بالجمل التالية:
1 .1لو كنت مكان املؤلف ...............................................................................................................................
2 .2لقد الحظت أن ........................................................................................................................................
3 .3يف الحقيقة مل أفهم ملاذا ............................................................................................................................
4 .4إذا كنت  ...................................فسوف ...................................................................................................
5 .5ما آثار اهتاممي يف هذا املوضوع هو .........................................................................................................
6 .6لقد فهمت اآلن أن ...................................................................................................................................
7 .7لقد تأثرت كث ًريا عندما ..............................................................................................................................
8 .8أتساءل ملاذا .............................................................................................................................................
9 .9أعتقد أن .................................................................................................................................................
1010لقد شعرت ..............................................................................................................................................
1111الجزء املثري هو ...........................................؛ ألن .....................................................................................
1212الجزء الذي قدم يل تصو ًرا كامالً عن املوضوع هو ......................................................................................
كام ميكن استخدام هذه الجمل يف الكتابة حول حصة تلفزيونية ،أو ندوة ،أو مؤمتر ،أو انطباعات حول رحلة مدرسية ،أو
أية أنشطة أخرى كنقد ملقالة ،أو نص.

خطوات ت�صميم التقومي مبراجعة الذات:

مرحلة اإلعداد ،وتشمل ما يأيت:
•تحديد نتاجات التعلم املراد تقوميها.
•تحديد مهام وأنشطة مناسبة للنتاج املراد تقوميه.
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•تحديد الظرف املطلوب لألداء ،مثل :الوقت ،التكنولوجيا املستخدمة....،إلخ.
•اعتامد معايري لتقويم األداء.
•اعتامد معايري لتقويم مراجعة الذات.
مرحلة التنفيذ ،وتشمل ما يأيت:
•انتقاء دليل أو مؤرش يدل عىل التعلم.
•وصف الدليل أو املؤرش الذي تم انتقاؤه.
•تحليل الدليل أو املؤرش إلظهار مدى ارتباطه باملهمة ونتاج التعلم.
•تقويم الدليل لبيان نقاط القوة التي يظهرها والحاجات املستقبلية.
مرحلة املعالجة ،وتشمل ما يأيت:
•تقويم مراجعة الذات مع املعلم (كتغذية راجعة).
•تقرير الخطوات القادمة مع املعلم.
مثال مقرتح على التقومي مبراجعة الذات:

اإلسرتاتيجية :التقويم مبراجعة الذات
أداة التقويم :قامئة شطب مقرتحة لتقويم ذايت.
املوقف التقوميي :بعد رشح الدرس ،يق ّوم الطّالب مجهوده الفردي.
م

استطعت يف نهاية الدرس أن:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أُع ِّرف كالً من االتباع والتقليد واالجتهاد
أبني حقيقة الرشع
أستنتج مخاطر التقليد عىل العقل املسلم
أبني معاين االتباع
أفرق بني االتباع واالبتداع
أذكر مناذج من اتباع الصحابة
الحق
أبني عوائق اتباع ّ
أذكر موقف اإلسالم من التقليد
أبني الغاية من االجتهاد
أذكر مجال االجتهاد ورشوطه
أبني أن االجتهاد من أهم الوسائل التي يتمكن بها العلامء وأهل االختصاص من التوصل
إىل األحكام الرشعية يف مسائل الحياة املتجددة
أذكر شواهد من اجتهاد الصحابة

11
12

راب ًعا� :إ�سرتاتيجية املالحظة

نعم

ال

التقويم باملالحظة عملية يتوجه فيها املعلم بحواسه املختلفة نحو الطّالب بقصد مراقبته يف موقف نشط؛ وذلك من أجل الحصول عىل معلومات
تفيد يف الحكم عليه ،ويف تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقياته وطريقة تفكريه.
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خطوات ت�صميم التقومي باملالحظة:

•تحديد الغرض (الهدف) من التقويم باملالحظة.
•تحديد نتاجات التعلم املراد مالحظتها.
•تحديد املامرسات واملهامت املطلوبة ،ومؤرشات األداء.
•ترتيب املامرسات واملهامت املطلوبة ومؤرشات األداء يف تسلسل منطقي.
•تصميم أداة تقويم (سلم تقدير ،قوائم شطب...إلخ) لهذه املامرسات واملؤرشات.

مثال مقرتح على التقومي باملالحظة:

الدرس :م ُّد اللّني.
نتاج التعلم :أن يُط ّبق م ّد اللّني أثناء تالوة القرآن الكريم.
املوقف التعليمي :بعد رشح املعلم لدرس "م ّد اللّني" ،يطلب املعلم من الطّالب تالوة القرآن الكريم مراع ًيا َم ّد اللّني ،ثم يقوم مبالحظة أداء الطّالب
وتسجيل مدى إتقانه للمهارة وفق أداة التقويم.
أداة التقويم :سلم تقدير لفظي.
املهارة

التقدير

ممتاز

مييز أن م ّد اللني ال يكون إال يف
معرفة رشوط حالة الوقف عىل الكلمة ،بحيث
يكون حرف اللني قبل الحرف
م ّد اللني
األخري ،ومي ْد  6-4-2حركات أثناء
التالوة بشكل متقن دامئًا.

متوسط

متييز السكون
العارض
مثال مقرتح (:)2

مقبول

مييز أن مد اللني ال يكون إال يف
بحيث يخلط بني م ّد اللني وامل
لكنه ّد ال مييز م ّد اللني ،وال يُط ّبقه
حالة الوقف عىل الكلمة،
العارض للسكون،
أثناء التالوة.
الحرف
يكون حرف اللني قبل
حركات غالبا .مي ّده دامئًا  6-4-2حركات.
األخري ،ومي ْد 6-4-2
ً

متييز حروف مييز حرف اللني من حرف املد ،مييز حرف املد من حرف اللني ،إذا
حيثام ورد يف الكلمة سواء أكان يف كان حرف اللني أو حرف امل ّد قبل
اللني
الحرف األخري فقط.
وسط الكلمة أم يف نهايتها.
يفرق بني السكون األصيل،
والسكون العارض دامئًا.

ضعيف

ال يعرف حروف امل ّد وال
حروف اللني.

ناد ًرا ما مييز حرف اللني
من حرف امل ّد.

يفرق بن السكون األصيل
والسكون أحيانًا مييز السكون األصيل ال مييز الحرف الساكن من
ا
خصوص
العارض إذا كان السكون
ً
الحرف املتحرك.
عن السكون العارض.
األصيل منهام  -يف آخر الكلمة.

الدرس :مخارج الحروف.
اإلسرتاتيجية :املالحظة.
سلم تقدير مقرتح لتقويم تطبيق أحكام مخارج الحروف:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

يتوقع من الطّالب يف نهاية الدرس أن:
يضبط إخراج حروف الحلق من مخارجها
يضبط إخراج حروف اللسان من مخارجها
يضبط إخراج حروف الشفتني من مخارجها
يضبط إخراج ال ُغ َّنة من الخيشوم
يضبط إخراج حروف الجوف من مخارجها
يعمل بشكل تعاوين مع زمالئه
يشارك الطلبة الضعاف يف مجموعته لتحسني تالوتهم
يشارك يف مناقشات الطّالب
يستطيع التغلب عىل املشكالت التي تواجهه أثناء التالوة

4

3

2

1
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خام�سا� :إ�سرتاتيجية التقومي بالقلم والورقة
ً

تعد إسرتاتيجية التقويم القامئة عىل القلم والورقة املتمثلة يف االختبارات بأنواعها من اإلسرتاتيجيات الهامة التي تقيس قدرات ومهارات الطّالب يف
مجاالت معينة ،وتشكل جز ًءا ها ًما من برنامج التقويم يف املدرسة ،وتهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل قياس مستوى امتالك الطّالب للمهارات العقلية
واألدائية املتضمنة يف النتاجات التعليمية ملوضوع أو مبحث معني باستخدام أدوات ُم َع َّدة بعناية وإحكام.
ومن املمكن أن تظهر هذه اإلسرتاتيجية التقوميية الحاجة إىل إعادة التعليم متبو ًعا باختبار آخر ميكن للمتعلم من خالله أن يظهر تعلمه ملهارات
مل يكن يتقنها من قبل ،وينبغي أن يناقش املعلم أو الطّالب يف نوعية األسئلة ،وأوزانها النسبية ،وتزويد الطّالب بجدول مواصفات االختبار ،فاملبدأ
األسايس أال تكون هناك مفاجآت يف االختبارات.
االختبار:

أ .مفهومه :طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة ملعلومات ومهارات يف مادة دراسية ت ّم تعلُّمها مسبقًا ،وذلك من خالل إجاباتهم عن
مجموعة من الفقرات التي متثل محتوى املادة الدراسية.
ب .مواصفاته :يتسم االختبار الجيد بعدد من الصفات منها:
1 .1الصدق :ويقصد به قياس االختبار ملا أُعد لقياسه ،فإذا ُص ّمم االختبار لقياس نواتح التعلم يف دروس محددة ،فيجب أن يقيس هذه النواتج التي
صمم ألجلها االمتحان.
2 .2املوضوعية :ويقصد بها عدم تأثر نتائج الطّالب بذاتية املعلم.
3 .3الشمولية :ويقصد بها أن يكون االختبار شامالً للنواتج املراد قياسها.
ج .أهميته:
•تعرف مواطن القوة والضعف عند الطّالب.
•قياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم.
•إثارة دافعية الطّالب للتعلم.
•تقييم طرائق التعليم والتدريب.
•تقييم املناهج التدريبية ،ومدى مالءمتها لحاجات الطّالب.
•تزويد الطّالب وويل أمره وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة عن مستوى تحصيل الطّالب.
•تقييم املادة التعليمية.
•تقييم أداء املعلم.

�أنواع فقرات االختبار:

أوالً :الفقرات ذات اإلجابة املنتقاة
وميتاز هذا النوع من الفقرات باملوضوعية ،حيث يتم تقدير العالمة بعي ًدا عن ذاتية املصحح ،وعىل الطّالب اختيار اإلجابة الصحيحة من بني عدد
من البدائل ،وتقسم إىل األنواع اآلتية:
 -1فقرات الصواب والخطأ:
الفقرة يف هذا النوع من األسئلة عبارة عن جملة خربية ،يطلب إىل الطّالب أن يجيب عنها بالصواب إذا كانت الجملة صحيحة ،والخطأ إذا كانت
الجملة خطأ ،أو أية صيغة أخرى مثل (نعم ،ال) (ص ،خ).
ويهدف هذا النوع من األسئلة إىل قياس قدرة الطّالب عىل التمييز بني املعلومات الصحيحة واملعلومات الخطأ ،ويستخدم لقياس املستويات الدنيا
من املجال املعريف.
وميتاز هذا النوع من الفقرات مبا يأيت:
1 .1موضوعية التقييم.
2 .2سهولة التصحيح.
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3 .3الشمولية النسبية.
4 .4سهولة الصياغة.
5 .5قياس التذكر والتشجيع عىل الحفظ والتخمني.
لذا فإن من الواجب مراعاة ما يأيت عند كتابة هذا النوع من الفقرات:
•أن تكون الجمل واضحة وقصرية.
•أن تكون الجملة إما صحيحة أو خطأ ،وال يجوز الجمع بني الصواب والخطأ يف الجملة نفسها.
•عدم استخدام كلامت مثل :ال ،مطلقًا ،أب ًدا ،أحيانًا ،فقط ،دامئًا.
•أن تكون الجمل مرتبة عشوائيًّا ،وأن يكون عدد الجمل الصحيحة مساويًا لعدد الجمل الخطأ.
 -2فقرات االختيار من متعدد:
يُع ّد هذا النوع من األسئلة من أفضل أنواع األسئلة ،وأكرثها صدقًا وثبات ًا واستخدا ًما يف االختبارات ،تتكون الفقرة يف مثل هذا النوع من األسئلة
من املنت الذي يُوضّ ح املشكلة ،ويتبعه عدد من البدائل (امل ُ َم ِّوهات) إحداها هو اإلجابة الصحيحة ،ويطلب إىل الطّالب اختيار اإلجابة الصحيحة.
ويستخدم هذا النوع لقياس معرفة الحقائق العلمية واستيعابها ،وتطبيق املعرفة العلمية يف مواقف جديدة ،ويتصف هذا النوع من األسئلة مبا يأيت:
1 .1تغطية محتوى املنهج.
2 .2سهولة التصحيح.
3 .3صعوبة اإلعداد والتصميم.
4 .4صعوبة قياس القدرات التعبريية واألدائية واإلبداعية للمتعلمني.
ومن األمور الواجب مراعاتها عند كتابة هذا النوع من الفقرات ما يأيت:
•أن تُحدد يف منت السؤال مشكلة واضحة ،ويكون أحد البدائل حالً لها.
•أن يكون عدد البدائل  5-4لتقليل نسبة التخمني.
•أن تكون املموهات جميعها محتملة من وجهة نظر الطّالب.
•مراعاة وضوح اللغة يف نص السؤال بحيث نبتعد عن صيغة النفي ،ونتجنب الكلامت التي تحمل عدة معان.
•االبتعاد عن استخدام الكلامت :نبدأ ،دامئًا ،مطلقًا ،إطالقًا.
•عدم استخدام كلامت مثل :جميع ما ذكر ،ال يشء مام ذكر.
 -3فقرات املطابقة (املزاوجة):
يتألف هذا النوع من األسئلة من مجموعتني (قامئتني) من الكلامت أو العبارات ،وتسمى القامئة األوىل (املقدمات) ،والقامئة الثانية (اإلجابات) بحيث
تكون لكل مقدمة يف القامئة األوىل إجابة يف القامئة الثانية ،ويطلب إىل الطّالب أن يربط كل كلمة أو عبارة يف القامئة األوىل مبا يناسبها من كلامت
أو عبارات يف القامئة الثانية .ويستخدم هذا النوع لقياس قدرة الطّالب عىل ربط املفاهيم واملبادئ والتعميامت العلمية.
ويتصف هذا النوع من األسئلة مبا يأيت:
1 .1سهولة اإلعداد والصياغة.
2 .2موضوعية التقييم.
3 .3قلة مجال التخمني فيه.
4 .4مناسبته للمتعلمني يف الحلقة األساسية األوىل.
5 .5مناسبته لقياس قدرات الطّالب املتعلقة بذكر الحقائق ،والتعميامت واملفاهيم العلمية.
6 .6تشجيعه عىل حفظ املعلومات وتذكرها.
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7 .7استخدامه يتطلب وجود عدد من العالقات املتناظرة من املعارف ،وأن يكون عدد بدائل القامئة الثانية (قامئة اإلجابات) أكرث من عدد القامئة
األوىل (املقدمات).
خصائص الفقرات ذات اإلجابة املنتقاة:
•سهولة التصحيح.
•اعتامدها عىل التخمني.
•إجابتها محددة.
•موضوعيتها عالية.
ترتيب الفقرات ذات اإلجابة املنتقاة:
ميكن أن ترتب بحسب إحدى الطرائق اآلتية:
 -درجة صعوبة الفقرة؟ بحيث تكون أوىل الفقرات أسهلها ،وآخر الفقرات أصعبها ،حيث يتم تحديد مستوى صعوبة الفقرات ،إما بالطريقةاإلحصائية التي يستلزم تطبيقها تجري ًّبا ،أو بالطرائق املنطقية إذا مل يتم تطبيقها.
 -نوع الفقرة ،عن طريقة تجميع الفقرات من النوع الواحد يف االختبار. -املنهجية برتتيب الفقرات مبا يتالءم ووحدات أو فصول املنهج. -مستوى النتائج التعليمية املقاسة بوضع الفقرات التي تقيس مستوى معي ًنا من النتائج بشكل متسلسل ،مع إمكانية مالحظة أن مستوى النتائجقد يستخدم لتدرج الفقرات بناء عىل صعوبتها.
ثانيًا :الفقرات ذات اإلجابة املوجهة
يطلب إىل الطّالب يف هذا النوع من الفقرات أن يصوغ اإلجابة بكلامته وبأسلوبه ،ولكن بدرجات متفاوتة من الحرية ،بحسب درجة تحديد اإلجابة
التي تختلف باختالف نوع الفقرة ،وتشمل الفقرات ذات اإلجابة امل ُصاغة األنواع اآلتية:
 -1فقرات التكميل:
وهي جملة خربية غري مكتملة املعنى ،ويطلب إىل الطّالب أن يكملها بوضع الكلامت املناسبة أو شبه الجملة ،أو الرمز ،أو الرقم ،ويع ّد هذا الشكل
من أكرث أشكال فقرات اإلجابة امل ُصاغة تقيي ًدا لحرية الطّالب يف صياغة اإلجابة.
ومتتاز مبا يأيت:
1 .1سهولة الصياغة.
2 .2تشجيع الطّالب عىل حفظ املعلومات.
3 .3شمولية نسبية.
4 .4سهولة التصحيح.
5 .5االختالف عىل اإلجابة يف بعض األحيان (إذا مل يحسن صياغتها).
 -2فقرات اإلجابة القصرية:
اإلجابة عن هذا النوع من الفقرات أطول من إجابة فقرة التكميل ،فهي تعطي درجة أعىل من الحرية للمتعلم يف اإلجابة عنها ،خاصة إذا ظهرت
الفقرة عىل شكل سؤال بدالً من جملة غري تامة املعنى.
 -3الفقرات اإلنشائية املحددة:
هذا النوع من األسئلة يعطي الطّالب حرية أكرب من أسئلة التكميل ،واإلجابة القصرية ،ويقسم هذا النوع إىل قسمني:
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أ .الفقرات اإلنشائية محددة اإلجابة:
هي الفقرات التي تحتمل إجابتها نقاطًا محددة ،كأن يُ ّعدد أسبابًا ،أو يذكر مكونات ،أو يحل مسألة حسابية.
ب .الفقرات اإلنشائية مفتوحة اإلجابة:
الفقرات التي تعطي حرية للمتعلم بأن يجيب عن الفقرة دون قيود عىل طول اإلجابة أو تنظيمها أو زمن اإلجابة.
معايري �صياغة الفقرة اجليدة:

•هل املحتوى املراد قياسه مغطى يف املنهاج؟
•هل النواتج املراد قياسها موجودة يف املنهاج؟
•هل الفقرة واضحة و لغتها مالمئة للمتعلمني؟
•هل إجابة الفقرة محددة؟
•هل صياغة الفقرة جيدة ومختلفة عام جاء يف الكتاب املدريس؟
•هل طريقة عرض الفقرة غري مالمئة؟
•هل املعلومات املتضمنة يف الفقرة رضورية؟
•هل هناك ترتيب منطقي يف الفقرات الفرعية للسؤال ،مثل تسلسلها بحسب مستوى األهداف ،أو التدرج يف الصعوبة ،أو ترتيب موضوعات
املنهج؟
•هل ترتبط الفقرات الفرعية جميعها باملوضوع ،واألشكال ،والبيانات األخرى؟
•هل تعليامت الفقرة واضحة وخالية من االزدواجية والتكرار مثل :صف ،واذكر ،وارشح ،يف آن واحد؟
•هل تم تحديد العالمة الكلية والفرعية لكل سؤال وفقرة؟
•هل تم تجنب الكلامت واملصطلحات التي تحمل أكرث من معنى؟
•هل تم تسليط الضوء عىل املعلومات الهامة يف الفقرة بطريقة واضحة؟
•هل الفراغات املخصصة لإلجابة كافية؟
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جماالت التقييم:

تقسم مجاالت التقييم إىل مجالني رئيسني هام:
مجال املعرفة والفهم:
ويقصد به تذكر واستدعاء املعلومات ،أو ترجمتها وتحليلها من شكل إىل آخر .وتندرج تحت هذا املجال مجموعة من املهارات ،منها:
التعرف ،والتذكر ،والوصف ،واملقارنة املجدولة ،وإعطاء األمثلة ،والتفسري ،وإعطاء الدليل...إلخ.
مجال العمليات (القدرات) العقلية العليا:
وهي املتصلة بقدرة الطّالب عىل التفسري ،والتطبيق ،وإيجاد الشواهد ،واألدلة عىل معرفته ،واستخدام ما تعلمه يف مواقف حياتيه جديدة وغري
مألوفة ،ومن املهارات التي تندرج تحت هذا املجال:
1 .1توظيف املعلومات.
2 .2حل املشكالت.
3 .3التقويم.
4 .4االستقصاء.
5 .5إصدار الحكم ،واقرتاح البدائل والحلول.
6 .6النقد وإبداء الرأي.
بناء االختبار:

تُع ُّد ورقة االختبار تطبيقًا عمل ًيا لتقويم تحصيل الطّالب ،ويتم بناؤها باتباع خطوات عملية علمية منظمة وفق ما يأيت:
 تحديد الغرض من االختبار :يجب أن تكون أسئلة االختبار محققة للغرض الذي بني االختبار من أجله.
 تحليل المحتوى :مجموعة األساليب واإلجراءات الفنية التي ُص ّممت للتصنيف وف ًقا لنواتج التعلم القابلة للقياس.
الدرس

املحور

تحليل املحتوى

نواتج التعلم

ملحوظات

 بناء جدول مواصفات.
جدول املواصفات :هو ُم َخطَّ ٌط يربط العنارص األساسية للمحتوى مبجاالت التقييم ومهاراتها الفرعية ،ويُح ِّدد األوزان النسبية لكل منها.
كيفية بنائه:
لبناء جدول املواصفات نتبع الخطوات اآلتية:
ايس لوحدات الكتاب/املذكرة التدريبية.
1 .1تحليل املحتوى الدر ّ
2 .2تحديد مجاالت التقويم ومهاراتها الفرعية.
3 .3تحديد وزن كل وحدة تدريبية اعتام ًدا عىل:
•عدد األهداف التدريبية.
•عدد الصفحات.
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•عدد الحصص املخصصة (الفرتات التدريبية).
 تحديد وزن كل مجال من مجاالت التقويم.
ملحوظة :يجب مراعاة األهمية النسبية لكل من املحور ومجال التقويم.
طرائق حتديد �أوزان الوحدات الدرا�سية يف جدول املوا�صفات:

الطريقة األوىل :اجمع عدد نواتج التعلم للدرس ،ثم اقسمه عىل عدد نواتج التعلم الكلية للكتاب ،وارضب الناتج يف .100
مثال:
املجموع
4
3
2
1
رقم الدرس
20
8
4
6
2
عدد نواتج الدرس
100%
40%
20%
30%
10%
وزن الدرس
الطريقة الثانية :اجمع عدد صفحات الدرس ثم اقسمه عىل مجموع صفحات الكتاب وارضب الناتج يف .100
مثال:
4
3
2
1
رقم املحور
30
40
50
35
عدد صفحات الوحدة
19%
26%
32%
23%
وزن الوحدة

املجموع
155
100%

فوائد جدول املوا�صفات:

1 .1يوزع فقرات االختبار لتشمل أنوا ًعا مختلفة من املجاالت ومهاراتها الفرعية.
2 .2يوزع فقرات االختبار لتشمل املوضوعات كافة.
3 .3يوفر صدقًا عال ًيا لالختبار.
4 .4يجعل االختبار أداة تشخيصية ،عالوة عىل كونه أداة تحصيلية.
5 .5يوزّع الزمن عىل املوضوعات وأهميتها ،فيعطي الوزن الحقيقي لكل جزء من أجزاء املادة.

جدول مواصفات االختبار:
الرقم

اسم الدرس

الوزن  100%العالمة

مجاالت التقويم
العمليات العقلية العليا
املعرفة والفهم

املجموع 100%

�إخراج االختبار وتطبيقه:

أ .إخراج االختبار:
يتكون االختبار عادة من مجموعة من األوراق ،ميكن تسميتها بكراسة االختبار ،وتشتمل عىل ما يأيت:
1 .1ورقة التعليامت :يفرتض يف هذه التعليامت أن تكون عىل ورقة منفصلة يف بداية كراسة االختبار ،وتوضّ ح ما يأيت:
•نوع االختبار وتاريخه.
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•الزمن املحدد لإلجابة.
•تنبيه الطّالب إىل قراءة التعليامت قبل البدء باإلجابة.
•عدد األسئلة الكلية لالختبار ،وعدد صفحاته.
•تنبيه الطّالب إىل تدوين اإلجابة يف املكان املخصص لذلك.
•تدوين اسم الطّالب وصفه وشعبته ورقمه يف املكان املخصص لذلك.
2 .2ورقة االختبار أو مجموعة أوراق األسئلة.
ب .تطبيق االختبار:
1 .1اختيار الغرفة املجهزة بشكل جيد ،ويفضل أن يكون الطّالب جميعهم يف الغرفة نفسها حتى يتعرضوا للظروف نفسها.
2 .2اختيار الغرفة الهادئة.
3 .3اختيار الوقت املناسب إلجراء االختبار.
4 .4عدم إشعار الطّالب بأهمية االختبار أكرث مام يستحق؛ ألن هذا قد يرفع مستوى القلق لديهم إىل مستوى أعىل من الحد املقبول.
5 .5عدم تحدث املعلم عن قضايا ليست ذات عالقة باالختبار.
6 .6عدم مقاطعة الطّالب يف أثناء اإلجابة إال إذا كان ذلك رضوريًّا.
7 .7تنبيه الطّالب إىل الفرتة الزمنية املتبقية من االختبار بعد أن يبدأ بفرتة مناسبة ،وميكن أن يفعل املعلم ذلك مرة واحدة أو مرتني عىل األكرث.
8 .8عدم إعطاء توضيحات ملتعلم مبفرده عن فقرة معينة.
9 .9عدم السامح بالغش أيًّا كان شكله.
ج .تحليل الورقة االختبارية:
يتم تحليل ورقة االختبار حسب النموذج الخاص بذلك ،للتأكد من أن االختبار قد تم بناؤه حسب جدول املواصفات.
جدول تحليل ورقة االختبار:
الرقم

اسم الدرس

العالمة

مجاالت التقويم
العمليات العقلية العليا
املعرفة والفهم

املجموع 100%

د .تصحيح االختبار:
منوذج اإلجابة (منوذج التصحيح):
ينبغي عىل واضع األسئلة كتابة منوذج اإلجابة  -واإلجابات املتوقعة واملقبولة -وتوزيع العالمات املستحقة عليها ،وبيان اإلجابات غري املقبولة ،وقد
يكون التصحيح يدويّا أو آل ًيا.
فوائد مناذج اإلجابات (مناذج التصحيح):
1 .1ت ُع ُّد محكًّا ملدى وضوح األسئلة ووجود إجابات محددة لها.
2 .2تضمن وجود حلول ميكن التوصل إليها بالنسبة لحل املشكالت ،وإن كانت هناك طرائق أخرى للحل فيبني النموذج كيفية توزيع العالمات
عليها.
3 .3تؤكد عىل أن النواتج املنوي قياسها قد اختربت.
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عند إعداد منوذج اإلجابة يراعى ما يأيت:
•تحضري منوذج اإلجابة عند كتابة السؤال.
•واضع األسئلة هو أفضل من يقوم بوضع اإلجابة النموذجية.
•تقييم منوذج اإلجابة بالطريقة نفسها ملراجعة ورقة األسئلة.
•توزيع عالمة السؤال بشكل يتوافق ومتطلباته.
عند التصحيح يراعى ما يأيت:
•مناقشة دليل التصحيح قبل البدء بعملية التصحيح.
•التزام املصححني جميعهم بدليل التصحيح.
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التنمية املهنية للمعلمني
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يحتل التدريب مكانًا بارزًا يف إعداد العاملني وتأهيلهم يف الحقل الرتبوي عامة واملعلمني بخاصة ،وإذا كان إعداد معلم الرتبية اإلسالمية قبل الخدمة
يتطلب إكسابه معارف ومهارات تخصصية ومهنية تضطلع بها كليات الرتبية والعلوم اإلنسانية ،فإن التدريب املستمر أثناء الخدمة يستهدف تنمية
معارفه وتعزيز مهاراته التخصصية واملهنية.
ومبا أن مرشوع منهج الرتبية اإلسالمية املطور الذي تطرح فيه املادة العلمية بشكل تكاميل ويعتمد عىل مجاالت رئيسة هي( :الوحي اإللهي –
العقيدة – قيم اإلسالم وآدابه – أحكام اإلسالم ومقاصدها – السرية النبوية والشخصيات – االنتامء وقضايا العرص) ،فإن نوعية خاصة من املعلمني
تستطيع التعامل مع هذا املنهج الجديد ،الذي يعتمد عىل تطبيق املهارات والقيم اإلسالمية بشكل أسايس ،وهذا يفرض عىل املعلم أن يتخىل عن
الكثري من األفكار واألساليب التقليدية املستخدمة يف العملية التعليمية التعلمية يف تدريس املادة ،لذلك فإنه البد من إكساب املعلم القدرة عىل
التعامل مع هذا املنهج املطور.
أساسا لتحقيق غاياتها ،لذا فقد تقرر عقد ورش عمل ودورات
وعندما رشعت الوزارة يف تطوير هذا املنهاج ،فإنها اتخذت التدريب أثناء الخدمة ً
لعدد من املعلمني لتوضيح آليات تنفيذ املنهج املطور ليقوموا بدورهم مع أعضاء الفريق الوطني بنقل الخربات التي اكتسبوها إىل املعلمني كافة
من خالل تنظيم دورات تدريبية ومشاغل تطبيقية لبعض الدروس باستخدام أسلوب التعليم املصغر يف بعض املواقف التعليمية املرتبطة باملنهج
املطور للرتبية اإلسالمية.
وألهمية التدريب يف كل زمان ومكان ،والسيام للذين يقومون ببناء األجيال وإعدادهم للمستقبل ،فإن التدريب يكتسب أهمية بالغة يف تطبيق
املنهج الجديد الذي يتطلب برامج تدريبية مخططة ومنظمة يف املجاالت املعرفية والتطبيقية والرتبوية ،وتوظيف التقنيات ،ولعل فعالية الربنامج
التدريبي تتجلىّ بشكل أسايس يف قدرته عىل تعزيز كفايات املعلم املهنية ومهاراته التعليمية التي يعتمد عليها التعلم الفعال.
وانطالقًا من هذا فإننا نقرتح ورش العمل املرفقة ،والربامج التدريبية املهنية لتحقيق هذه الغاية.
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الربامج التدريبية اخلا�صة املقرتحة للمعلمني واملوجهني مبنهج الرتبية الإ�سالمية املطور
م

املوضوع

األهداف

 -توضيح مربرات ودواعيالتطوير يف الرتبية
تعريف عام
اإلسالمية.
باملرشوع
1
الجديد ملادة - -تعزيز فكرة املرشوع
الرتبية اإلسالمية الجديد لدى توجيه
املادة الفني واملعلمني.

 -تنمية كفايات املعلم يفتدريس مهارات مجال توظيف املهارات
 3الرتبية اإلسالمية وتعزيزها لدى الطّالب.
وتقوميها - -تعريف املعلم بأحدث
أساليب تقويم املهارات.
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 -مفهوم الرتبية اإلسالمية. -مربرات ودواعي التطوير يف منهج الرتبيةاإلسالمية.
 -األهداف العامة للرتبية اإلسالمية املطورة. -بناء املعايري ومستويات التعلم. -تنظيم منهج الرتبية اإلسالمية املطور. -مفهوم املنهج -أنواع املناهج والفرق بينها. -املنهج املطور وأهميته. -خطوات املنهج املطور وفقًا ملنحىاملعايري.
 -أشكال التكامل يف املنهج املطور وفقًاملنحى املعايري.
 -أنشطة تطبيقية عىل املنهج املطور وفقًاملنحى املعايري.
 -التعريف مبهارات الرتبية اإلسالميةوأهميتها.
 -املهارات األساسية والتخصصية يف منهجالرتبية اإلسالمية.
 -طرائق تدريس املهارات وتطبيقهاوخطوات تعزيزها لدى الطّالب.
- -أساليب تقويم مهارات الرتبية اإلسالمية.

إطار نظري املالحظة
املبارشة
+
+
مناقشة
استبانة
عامة
تقييم

يوم
واحد

يومان

يوم
واحد

توجيه الرتبية اإلسالمية

2

 -التعريف بفكرة التكاملوالرتابط بني مباحث
املنهج املطور الرتبية اإلسالمية لدى
املعلم.
وفقًا ملنحى
 -إبراز إيجابيات منهجاملعايري
الرتبية اإلسالمية املطور
وفقًا ملنحى املعايري.

محاور املوضوع

الزمن املستهدفون

آليات
التنفيذ

آليات
التقويم

إطار نظري
أوراق
+
ورشة عمل العمل
+
+
مناقشة استبانة
عامة

إطار نظري أوراق عمل
+
+
مجموعات مجموعات
+
عمل
تعلم
+
مصغر
مناقشة

م

املوضوع

األهداف

محاور املوضوع

الزمن املستهدفون

أساليب
توظيف
الوسائل
يوم
التعليمية
4
واحد
والتقانة
الحديثة يف
الرتبية اإلسالمية
 -التعريف باملفاهيم والتعميامت.أساليب تدريس
 -تنمية كفايات املعلم يف -أهمية املفاهيم والتعميامت يف تدريساملفاهيم
يوم
مجال تدريس املفاهيم
الرتبية اإلسالمية.
 5والتعميامت
واحد
والتعميامت والحقائق
 -أساليب تدريس املفاهيم والتعميامت يفيف الرتبية
يف املنهج املطور.
املنهج املطور.
اإلسالمية
 -التقنيات التعليمية وأهميتها للرتبية -االرتقاء بكفايات املعلم اإلسالمية. -أنواع التقنيات التعليمية التي تخدميف مجال توظيف
املنهج املطور.
الوسائل التعليمية
 -تطبيقات عىل أساليب توظيف التقانةوالتقانة الحديثة.
الحديثة يف املنهج املطور.

يوم
واحد

 -تنمية كفايات املعلميف توظيف الكتاب
 -معايري تأليف كتب الرتبية اإلسالميةاملدريس من قبل املعلم
املطورة للطالب.
واملتعلم.
 -معايري تأليف دليل املعلم. -تعريف املعلمني -أساليب تنفيذ األنشطة يف الكتببأهمية كتاب األنشطة
للطالب.

يومان

أساليب
توظيف كتب
الرتبية اإلسالمية
7
(كتاب الطّالب)
من قبل املعلم
واملتعلم

إطار نظري املتابعة
امليدانية
+
+
مجموعات
استبانة
+
ورشة عمل تقييم

معلمو الرتبية اإلسالمية

6

 -تطوير كفايات املعلم يف - -التقويم وأهميته وأنواعه الحديثة.التقويم يف
عمليات التقويم القائم - -التقويم القائم عىل األداء والكفايات
منهج الرتبية
التعليمية.
عىل األداء والكفايات
اإلسالمية
 --أنشطة تطبيقية عىل التقويم.التعليمية.

آليات
التنفيذ

آليات
التقويم

إطار +نظري الزيارة
مجموعات امليدانية
+
+
استبانة
تعليم
تقييم
مصغر
إطار نظري املالحظة
املبارشة
+
+
مجموعات نتاجات
عمل
الفرق
+
+
مناقشة
استبانة
إطار نظري
ورشة+عمل املتابعة
+
+
تعلم ورشة عمل
+
مصغر
استبانة
+
مناقشة
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�إر�شادات عامة للمعلم للتّنفيذ الف ّعال ملعايري املحتوى

أنت كمعلم تتحمل معظم املسؤولية يف تشجيع وتعزيز وتوجيه وتيسري تعلم الطّالب وتحقيق إنجازاته ،ومن أجل أن يتقدم الطّالب عرب نظام
التعليم ليصبح يف نهاية املطاف مواط ًنا متعلماً ومثقفًا ،عليه أوالً أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املعايري التعليمية التي وضعتها دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،والتي تقدم وصفًا كاف ًيا حول ما يجب عىل الطّالب معرفته والقيام به ضمن كل مجال ومحور من املنهاج الدرايس يف كل مرحلة
دراسية ،وفيام ييل اإلسرتاتيجيات الخمس املوىص بها لضامن أن الوقت التعليمي الذي تقضيه مع الطّالب يستند يف واقع األمر لهذه املعايري ،ويساهم
يف مساعدة الطّالب كافة عىل تحقيق املعايري ونواتج التعلم املتوقعة منهم.

الإ�سرتاتيجيات:

قراءة وثيقة املعايري بدقة:
عليك الرتكيز بشكل خاص عىل الصف واملادة التي تقوم بتعليمها ،ومن املهم أيضً ا أن تكون عىل دراية مبعايري الصف الذي يسبق الصف الذي
تعلمه ،والصف الذي يليه حتى تتعرف عىل طبيعة املحتوى واملهارات التي ينبغي عىل الطّالب إتقانها ،وما هي التوقعات الواجب عليهم تلبيتها
لالنتقال للصف التايل؟
التفكري يف األنشطة الستيفاء املعايري:
وذلك من خالل أنشطة استثارة األفكار التي ميكنك القيام بها مع الطّالب ،والتي من شأنها أن تساعدهم عىل تحقيق نواتج التعلم املحددة لكل
معيار ،وكلام كنت أكرث تحدي ًدا وتوضي ًحا ،كان ذلك أفضل ،ويف حال تعرس عليك الفهم الكامل ألي من املعايري أو نواتج التعلم ،فإنه يتعني عليك
سؤال املرشف أو مدير املدرسة.
التأكد من أن الخطط التعليمية تتامىش مع املعايري:
وذلك من خالل مراجعة خطط الدروس لألسبوع القادم ،ومقارنتها بوثيقة املعايري .هل الدروس التي تخطط إلعطائها تتامىش مع املعايري ونواتج
التعلم؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،فكيف ميكنك تغيري الدروس لضامن متاشيها مع املعايري ونواتج التعلم؟
مواءمة التقييم مع املعايري ونواتج التعلم:
ينبغي أن يتضمن كل درس شكالً من أشكال التقييم التي متكنك من تحديد ما إذا كان الطّالب قد أتقنوا نواتج التعلم التي استهدفها الدرس أم ال،
ويف حال إخفاقهم يف ذلك فعليك إما :عمل مراجعة إضافية للدرس مع الطّالب ومحاولة إعادة تقديم املوضوع بأسلوب تعليمي مختلف ،أو إجراء
أنشطة مساندة ،كتوزيع أوراق عمل ملزيد من املامرسة ،والجمع بني الطّالب األكرث اجتها ًدا واملتعلم األقل اجتها ًدا ضمن مجموعة واحدة ،وما إىل
ذلك.
بناء وتحديد الصالت بني مختلف املعايري:
عند وضع الخطط ملختلف الدروس ،فإنه من املفيد التفكري يف الرابط الذي يجمع بني املعايري التي يجري تناولها يف الدرس الحايل وتلك التي جرى
تناولها يف الدرس السابق.
1 .1تظهر الدراسات واألبحاث أن الطّالب يتعلم بشكل أفضل من خالل االعتامد عىل ما تم تعلمه وتجربته مسبقًا ،وبالتايل عليك توظيف هذه
الحقيقة يف رسم وتوضيح مختلف الروابط التي تجمع بني املعايري التي يتقنها الطّالب.
2 .2هناك العديد من املزايا للبناء ولالعتامد عىل ما يعرفه الطّالب مسبقا ،منها مثال :أنه يبني الثقة بالنفس ،ويعزز اهتامم الطّالب ودافعيته نحو
املوضوع ،ويعزز إتقان األشياء واملفاهيم بشكل أرسع؛ ذلك ألنك ال تبدأ من الصفر.
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السديدة ،وما توليه من دعم للعلم والتّعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وحرصها ال ّدائم عىل رفعة
إ ّن تطلعات القيادة ال ّرشيدة ورؤيتها ّ
الوطن واملواطن ،وبناء حياة حضاريّة عرصيّة رائدة ،قد أضاءت منارة لهذا العمل ،وكام مثّلت توجيهات قيادات وزارة الترّ بية والتّعليم نقطة اإلنطالق
السامية.
للعمل عىل إرساء إطار
وطني مو ّحد للمناهج والتّقويم ،تنفيذا لل ّرؤية ّ
ّ
وقد جاء هذا العمل التزا ًما وانسجا ًما مع التّوجهات الكرمية ،وانطالقًا من ثوابت دولة اإلمارات العربية املتّحدة ،وناب ًعا من حاجات امليدان
بوي ،مالمئًا لروح العرص ،مسترشفًا حاجات أجيال املستقبل لبناء مستقبل مرشق قوامه االعتدال والوسطية والعطاء والتسامح ،يرسخ دعامئه
الترّ ّ
جيل واع ألهداف وطنه ،ومعتز بقيادته ،ومؤهل لالبتكار واإلبداع وال ّريادة ،وواثق بنفسه وأ ّمته ،وقادر عىل تلبية حاجات وطنه ومجتمعه وأ ّمته.
إ ّن هذا العمل يضع أمانة التّنفيذ يف أعناق املعلّمني األكْفاء ،األمناء عىل توجيهات وزارة الترّ بية والتّعليم امللتزمني بإرشاداتها املنبثقة من
بكل جديد من خالل التّدريب والعمل ال ّدؤوب ،واملتابعة الحثيثة ،والتّقييم واملراجعة
السديدة ،والتي ال ت ّدخر جه ًدا يف تأهيلهم ورفدهم ّ
ال ّرؤية ّ
بكل أبعادها.
املستمرين ،وصوالً إىل التّمييز وال ّريادة ّ
الص ّف ّية والالص ّف ّية ،قد راعى دور و ّيل األمر يف العملية الترّ بويّة
إ ّن هذا اإلطار ،ومن خالل محتواه من الخربات واملعارف واملهارات واألنشطة ّ
وللمؤسسات املجتمع ّية املعن ّية فرصة االطّالع واملعرفة مبعايري هذا اإلطار ،وتكوين وعي
التّعليم ّية باملشاركة وال ّدعم املعنوي واملادي ،فأتاح له
ّ
مجتمعي بأهدافه العامة والخاصة ،آخذًا بعني االعتبار أهم ّية التّواصل بني البيت واملدرسة ،ودور املدرسة واملعلّم يف بناء الوعي ونرش ثقافة املعايري.
ّ
كل مك ّونات العمليّة التّعليميّة من اإلسهام يف إثرائها ،واالرتقاء
لقد وفّر إطار معايري الرتبية اإلسالمية املرونة الالزمة لتحقيق أهدافه ،مام ميكّن ّ
صف ومرحلة.
مبخرجاتها ضمن اإلطار العا ّم لهذه املعايري ،و بالتّايل تقييمها بنائيًّا وختاميًّا يف كل ّ
الصادقة عاقبتها التّف ّوق والتّم ّيز ،وما التّوفيق إال من عند الله ،إنّه نعم املوىل ونعم ال ّنصري.
ونؤكّد أ ّن األمانة واإلخالص والعزمية ّ
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الأحاديث املقررة ح�سب ال�صفوف:

أوالً :األحاديث الرشيفة املقررة لرياض األطفال 1
ول اللَّ ِهَ ( :dوال َِّذي نَ ْفسيِ ِبيَ ِد ِه ال ت َ ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة َحتَّى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتَّى ت َ َحابُّوا ،أَ َوال أَ ُدلُّ ُك ْم َعلىَ شيَ ْ ٍء إذَاِ
1 .1عن أَبيِ ُه َريْ َرةَ lق ََال :ق ََال َر ُس ُ
السال َم بَ ْي َن ُك ْم) رواه مسلم.
فَ َعلْتُ ُمو ُه ت َ َحابَ ْبتُ ْم ؟ أَفْشُ وا َّ
َ 2 .2ع ْن أَبيِ َذ ٍّر ،lق ََال :ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه( :dت َ َب ُّس ُم َك فيِ َو ْج ِه أَ ِخ َيك صدقةٌ) رواه ابن حبان.
بي dقال( :تَهادوا ت َحابّوا) رواه البخاري يف األدب املفرد.
3 .3عن أيب ُه َريْ َرةَ lعن ال َّن ّ
بيَ ( :dمن َد َّل عىل َخيرْ ٍ ،فَل ُه ُمث ُْل أَ ْج ِر فا ِعلِ ِه) رواه مسلم.
 4 .4أيب مسعود األنصاري ،lيقول ال َّن ّ
ثانيًا :األحاديث الرشيفة املقررة لرياض األطفال 2
َ
َ
الصال ِة ،وإيتاءِ
1 .1عن ابن عمر nقال :قال رسول الله( :dبُ ِن َي ا ِإل ْسال ُم َعىل َخ ْم ٍس :شَ هاد ِة أ ْن ال إِل َه إِال الل ُه ،وأ َّن محم ًدا ُ
رسول الل ِه ،وإقا َم ِة ّ
ال َّزكا ِةَ ،و َح ِّج ال َب ْي ِتَ ،و َص ْو ِم َرمضا َن) متفق عليه..
2 .2عن عمر بن أيب سلمة nقال :قال يل رسول الله( :dس ِّم الل َه َوك ُْل ِب َيمي ِن َكَ ،وك ُْل ِمماّ يَ َ
ليك) متفق عليه.
3 .3عن أيب ُه َريْ َرةَ lقال :قال رسول الله..( :dوال َكلِ َم ُة الطَّيِّبَ ّة ّص ّدقّةٌ)؛ الحديث متفق عليه.
اس ِب ُخلُقٍ َح َسنٍ ) رواه
4 .4عن أيب ذر ومعاذ بن جبل nعن رسول الله dقال( :ات َّقِ الل َه َحيْثُام كُ ْن َت ،وات ْ ِبعِ َّ
السيِّئَ َة ال َح َس َن َة تمَ ْ ُحهاَ ،وخالِقِ ال ّن َ
الرتمذي.
ثالثًا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف األول
اب ُ
رسول الل ِه dطَعا ًما قَطُّ ،إِنِ اشْ تَها ُه أَكَلَ ُه ،وإِلاّ ت َ َركَ ُه) متفق عليه.
1 .1عن أيب ُه َريْ َرةَ lقالَ ( :ما َع َ
2 .2عن ُحذيفة lأن رسول الله dكا َن إِذا أَ َوى إِىل ِفر ِاش ِه يَق ُ
(باس ِم َك َربيِّ َوضَ ْع ُت َج ْنبِي َوب َِك أَ ْرفَ ُع ُه) رواه البخاري ومسلم.
ُولْ :
رسول الل ِه dقالَ ( :د َخل َِت ا ْم َرأَ ٌة ال َّنا َر يف ِه َّر ٍة َحبَ َستْها فَال ِه َي أَطْ َع َمتْهاَ ،وال ِه َي تَ َركَتْها تَأْك ُُل ِم ْن خ ِ
3 .3عن عبد الله بن عمر nأن ُ
َشاش األَ ْر ِض)
رواه البخاري ومسلم.
4 .4عن أيب ُه َريْ َرةَ lقال :قال ُ
رسول الل ِهَ ( :dم ْن ال يَ ْر َح ْم ال يُ ْر َح ْم) متفق عليه.
5 .5عنِ ال َّن َّو ِاس بْنِ َس ْم َعا َن االَن َْصار ِِّي : lقال َر ُس ُ
ول الل ِه( :dالْبرُِ ُح ْس ُن الْ ُخلُقِ ) رواه مسلم.
6 .6ع ْن َجا ِبرٍ lق ََال :قال َر ُس ُ
ول الل ِهَ ( :dمنِ ْاستَطَا َع ِم ْن ُك ْم ا َ ْن يَ ْن َف َع اَخَا ُه فَلْيَ ْف َع ْل) رواه مسلم.
7 .7عن أيب هريرة  lقال :قال َر ُس ُ
إسالم املر ِء ت َركُ ُه ما ال يَ ْع ِني ِه .رواه ابن حبان.
ول الل ِه :dإ َّن من ُح ْسنِ ِ
8 .8عن أيب ُه َريْ َرةَ lقالَ :ر ُس ُ
َّس اللَّ ُه عن ُه كُرب ًة من كُ َر ِب اآلخر ِة ،و َم ْن س َرت علىَ مسلمٍ
َّس عن مسلِمٍ كُرب ًة من كُ َر ِب ال ُّدنيا نف َ
ول الل ِهَ ( :dم ْن نف َ
ِ
س َرت ُه اللَّ ُه يف ال ُّدنيا واآلخر ِة ،واللَّ ُه يف عونِ
العبد ما كا َن العب ُد يف عونِ أخي ِه) رواه الرتمذي.
راب ًعا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف الثاين
يوم َخ ْم َس مر ٍ
1 .1عن أيب ُه َريْ َرةَ lقال :سمعت َر ُس ُ
ات َه ْل يَبْقى ِم ْن َد َرنِ ِه
ول الل ِه dيقول( :أرأيتُ ْم لو أَ َّن نَ ْه ًرا ب ِ
ِباب أَ َح ِدكُ ْم يَ ْغتَ ِس ُل منه ك َُّل ٍ
الصل ِ
َوات ال َخ ْم ِس يمَ ْحو الل ُه ِب ِه َّن ال َخطَايا) متفق عليه.
شيَ ٌء؟ قالوا :ال يبقى من َد َرنِ ِه شيَ ٌء ،قال :فذلِك َمث َُل َّ
2 .2عن عثمان بن عفان lقال :قال َر ُس ُ
ول الل ِهَ :dخيرُْكُ ْم َم ْن ت َ َعلَّ َم ال ُق ْرآ َن َو َعلَّ َم ُه .رواه البخاري.
بي dقال :ال يُ ْؤ ِم ُن أَ َح ُدكُ ْم َحتّى يُ ِح َّب لأِ َخي ِه ما يُ ِح ُّب لِ َنف ِْس ِه) متفق عليه.
3 .3عن أنس lعن ال َّن ّ
ِ
4 .4عن ابن مسعود lقال :قال َر ُس ُ
الفاح ِشَ ،ولاَ ال َبذي ِء) رواه الرتمذي.
ول الل ِه :dلَ ْي َس امل ُ ْؤ ِم ُن بِالطَّ ّعانِ َ ،ولاَ اللَّ ّعانِ َ ،ولاَ
5 .5عن ابن مسعود lقال :قال َر ُس ُ
تاب الل ِه فَلَ ُه َح َس َنةٌَ ،وال َح َس َن ُة ِب َعشرْ ِ أَ ْمثالِها ،ال أَق ُُول :امل ٌ
ألف
حرف ،ولكنٌ :
ول الل ِهَ ( :dم ْن قَ َرأَ َح ْرفًا ِم ْن كِ ِ
حرفَ ،و ِمي ٌم ٌ
حرف ،وال ٌم ٌ
ٌ
حرف) رواه الرتمذي.
َ
َ
َ
َ
َ
6 .6عن عمر بن الخطاب lقال :قال َر ُس ُ
ول الل ِهَ :dم ْن ت َ َوضَّ أ فَأ ْح َس َن ال ُوضُ و َء ث ُ َّم ق ََال :أشْ َه ُد أ ْن ال إِل َه إِلاَّ الل ُه ّوأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ،الل ُه َّم
الستَ ُة يَ ْدخ ُُل ِم ْن أَيّها شا َء .رواه الرتمذي.
ا ْج َعلْني ِم َن التَّ ّواب َني وا ْج َعلْني ِم َن املُتَطَ ِّهري َن ،إِال فُ ِت َح ْت لَ ُه أَبْ َوا ُب ال َج َّنة ِّ
ول الل ِه :dاِذَا كُ ْنتُم �ثَالَث َ ًة فَالَ يَتَ َنا َجى اث ْ َنانِ ُدو َن َص ِ
7 .7ع ْن َع ْب ِد الل ِه بْنِ ُع َم َر nق ََال :ق ََال َر ُس ُ
اح ِبهِام فَإ َّن َذلِ َك يُ ْح ِزنُ ُه .أخرجه مسلم.
َ 8 .8ع ْن َعبْ ِد الل ِه بْنِ َع ْمرٍو nأَ َّن َر ُجالًَ ،سأَ َل َر ُس ُ
ىل َم ْن َع َرف َْت َو َم ْن لَ ْم ت َ ْعر ِْف.
ول الل ِه dأَ ُّي ا ِإل ِ
سالم َخ ٌري؟ ق ََال :تُطْ ِع ُم الطَّ َعا َمَ ،وتَ ْق َرأُ ّ
السالَ َم َع َ
رواه مسلم.
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خامسا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف الثالث
ً
1 .1عن عائشة mقالت :قال َر ُس ُ
الس َف َر ِة ال ِكر ِام البرَ َ َر ِةَ ،والَّذي يَ ْق َرأُ ال ُق ْرآن َويَتَتَ ْعتَ ُع ِفي ِهَ ،و ُه َو َعل ْيه
ول الل ِه :dالَّذي يَ ْق َرأُ ال ُق ْرآ َن َو ُه َو ما ِه ٌر ِب ِه َم َع َّ
ٌّ
شاق لَ ُه أَ ْجران .متفق عليه.
الص ْد َق يَ ْهدي إَىل البرِ ِّ ،وإِ َّن البرِ َّ يَ ْهدي إِىل ال َج َّن ِة ،وإِ َّن ال َّر ُج َل لَيَ ْص ُد ُق َحتّى يُ ْكتَ َب ِع ْن َد الل ِه
بي الل ِه dأَنَّ ُه ق ََال :إِ َّن ِّ
2 .2عن ابن مسعود lعن ال َّن ّ
ِ
ِ
ِ
ِص ْديقًاَ ،وإِ َّن الك َِذ َب يَ ْهدي إِىل ال ُف ُجوِرَ ،وإِ َّن ال ُف ُج َور يَ ْهدي إِىل ال َّنارَِ ،وإِ َّن ال َّر ُج َل لَيَكْذ ُب َحتّى يُ ْكتَ َب ع ْن َد الله كَذّابًا .متفق عليه.
3 .3عن النعامن بن بشري lقال :قال َر ُس ُ
ول الل ِهَ :dمث َُل امل ُ ْؤ ِمن َني يف ت َوا ِّد ِه ْم وتَرا ُح ِم ِه ْم وت َعاطُ ِف ِه ْم َمث َُل ال َج َس ِد إِذا اشْ تَ ىَك ِم ْن ُه ُعضْ ٌو ت َداعى لَ ُه
ِالس َه ِر َوال ُح ّمى .متفق عليه.
سائِ ُر ال َج َس ِد ب َّ
(الصلَواتُ ال َخ ْم ُس َوال ُج ُم َع ُة إِىل ال ُج ُم َع ِةَ ،و َر َمضا ُن إِىل َر َمضانَُ ،م َك ِّفر ٍ
ات لِماَ بَ ْي َن ُه َّن إِذا ا ْجتُ ِن َب ِت
بي  dأَنَّ ُه قالَّ :
4 .4عن أيب ُه َريْ َرةَ lعن ال َّن ّ
الكَبائِ ُر .رواه مسلم
ِ
أثقل يف ميزانِ
العبد امل ُؤ ِمنِ يو َم القيام ِة ِمن ُح ْسنِ ال ُخلُقِ  .رواه الرتمذي.
بي  dقال :ما ِمن شيَ ٍء ُ
5 .5عن أيب الدرداء lأن ال َّن ّ
البخيل َمن ُذكِ ْرتُ ِعن َده فلَ ْم يُ َص ِّل عليَ َّ  .رواه ابن حبان.
َ
بي  dقال :إ َّن
6 .6عن الحسني بن عيل nأن ال َّن ّ
َ 7 .7عنِ ُج َبيرْ بْنِ ُمطْ ِعمٍ  lقال :ق ََال َر ُس ُ
ول الل ِه( :dالَ يَ ْدخ ُُل الْ َج َّن َة ق َِاط ُع َر ِحمٍ ) أخرجه مسلم.
بي dسرِ ًّا ،فام أخبرَ ْتُ ب ِه أ َح ًدا بع َد ُه ،ولقد َسألَتْني أُ ُّم ُسلَيمٍ فام أ ْخبرَ ْتُها ب ِه) رواه البخاري.
8 .8عن أنس lقال( :أسرَ َّ إليَ َّ ال َّن ّ
سادسا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف الرابع
ً
َ
ِ
ِ
ِ
حب إىل الله من امل ُؤمنِ الضَّ ِ
احرص عىل ما ينف ُع َك واستع ْن
1 .1عن أيب هريرة lقال :قال رسول الله( :dامل ُؤم ُن
عيف ويف ك ٍُّل خ ٌريْ ،
ُّ
القوي خ ٌري وأ ُّ
بالل ِه وال تعج ْز ،وإ ْن َ
عمل الشَّ ْيطانِ ) رواه مسلم.
أصابك يش ٌء فال تَق ُْل :ل ْو أنيّ فَ َعل ُْت كا َن كَذا وكَذا ،ولك ْن ق ُْل :قَ َّد َر الل ُه وما شا َء فَ َع َل ،فَإ َّن ل ْو تَ ْفتَ ُح َ
2 .2عن أيب هريرة lقال :قال رسول الله  :d-كَفى بِاملر ِء ك َِذبًا أَ ْن يُ َح ِّدثَ ِبك ُِّل ما َس ِم َع .رواه مسلم
أفضل ِم ْن صال ِة ال َف ِّذ ب َِس ْبعٍ وعرشي َن َد َر َجةً) متفق عليه.
3 .3عن ابن عمر nأن رسول الله dقال( :صال ُة ال َجام َع ِة ُ
قي) رواه أبو داود.
4 .4عن أيب هريرة lقال :سمعت رسول الله dيقول( :ال تُ ْن َز ُع ال َّر ْح َم ُة إِال ِم ْن شَ ّ
5 .5عن عبد الله بن عمرو بن العاص lقال :مل يكن رسول الله dفاحشً ا وال متفحشً ا ،وكان يقول( :إِ َّن ِم ْن خيا ِركُ ْم أَ ْح َس َن ُك ْم أَخْالقًا) متفق عليه.
اس ِب ُخلُقٍ َح َسنٍ ) رواه
6 .6عن أيب ذر ومعاذ بن جبل nعن رسول الله  dقال( :ات َّقِ الل َه َح ْيثُماَ كُ ْن َت ،وات ْ ِبعِ َّ
الس ِّيئَ َة ال َح َس َن َة تمَ ْ ُحها ،وخالِقِ ال َّن َ
الرتمذي.
يرشب الشرَّ بَةَ ،فَي ْح َم ُد ُه عليها) رواه مسلم.
7 .7عن أنس lقال :قال رسول الله( :dإِ َّن الل َه ليرَ ىض َعنِ ال َع ْب ِد أَ ْن يَأْك َُل األَكْلَةَ ،فَ َيح َم ُد ُه عليها ،أ ْو
َ
بي  dق ََال( :إِ َّن ال ِّرف َْق الَ يَكُو ُن يف شيَ ٍء إِلاّ زَانَ ُه َوالَ يُ ْن َز ُع ِم ْن شيَ ٍء إِ الّ شَ انَ ُه) رواه مسلم.
8 .8ع ْن َعائِشَ ةََ mع ْن ال َّن ّ
ساب ًعا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف الخامس
ُ
ْلس فينا َم ْن ال ِد ْر َه َم له وال متاعََ ،
ْلس ِم ْن أ َّمتي َم ْن يأيت
فقال :إِ َّن املُف َ
ْلس؟ قالوا :املُف ُ
1 .1عن أيب هريرة lأن رسول اللهdقال( :أَتدرو َن َمنِ املُف ُ
َذف هذا ،وأَك ََل َ
وصيام وزكا ٍة ،ويأيت َوقَ ْد شت َم هذا ،وق َ
وسف ََك َد َم هذا ،وضرَ َ َب هذا ،فَ ُي ْعطى هذا ِم ْن حسناتِ ِه وهذا
يو َم القيا َم ِة بصال ٍة
ٍ
مال هذاَ ،
ِم ْن حسناتِ ِه ،ف ِإ ْن فَ ِن َي ْت حسناتُ ُه قَ ْب َل أَ ْن يَ ْقضيِ َ ما علي ِه أُ ِخ َذ ِم ْن خَطايا ُه ْم فَطُ ِر َح ْت علي ِه ث ُ َّم طُر َِح يف ال ّنارِ) رواه مسلم.
أي األعام ِل أَ َح ُّب إىل الل ِه تعاىل؟ قال( :أَ ْد َو ُمها وإِ ْن ق ََّل) وقال( :أكْلَفوا ِم َن الأْ َ ْعام ِل ما تُطيقونَ).
بيُّ :d
2 .2عن عائشة mأنها قالتُ :سأل ال َّن ّ
ُ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
بي( :dيا أبا َذ ٍر أ َعيرَّ ْت َ ُه بأ ِّمه؟ إِن ََّك امر ٌؤ َ
فيك جاهليةٌ ،إخوانُكم َخ َولُ ُك ْم ،جعله ُم
3 .3عن أيب ذر lقال :سابَبْ ُت رجالً فعيرَّ ْت ُ ُه ِبأ ِّمه ،فقال َيل ال َّن ّ
َ
تحت أيدي ُك ْم ،ف َم ْن كا َن أَخو ُه تحت يَ ِد ِه ،فل ُيطْ ِع ْم ُه ِمماّ يأك ُُل ،ول ُيلْب ِْس ُه ِمماّ يَلْ َب ُس ،وال تُ َكلِّفُوهم ما يغلِ ُب ُهم ،ف ِإ ْن كَلَّ ْفتُ ُموهم فأعينو ُه ْم)
الل ُه َ
رواه البخاري.
4 .4قال ابن عباس lقال يل رسول الله dغَدا َة الْ َع َق َب ِة َوه َو َعىل ر ِ
ات ُه َّن َحىص الحذ ِ
(هات الْ ُق ْط يل) فَلَ َقط ُْت لَ ُه حص ّي ٍ
احلَ ِت ِهِ :
ْف ،فَلَماّ َوضَ ْعتُ ُه َّن
قال( :بأَ ْمثا ِل هؤال ِء وإيّاكُ ُم وال ُغلُ َّو يف الدّينِ  ،فإمنا َ
يف يَ ِد ِه َ
أهلك من كان قبلكم ال ُغلُ ُّو يف الدّينِ ) متفق عليه.
واليوم اآلخ ِر فَلْيَ ِص ْل َر ِح َم ُه،
واليوم اآلخ ِر فَلْيُ ْك ِر ْم ضَ يْ َف ُه ،و َم ْن كا َن يؤم ُن بالل ِه
5 .5عن أيب ُهريرة lأن رسول الله dقالَ ( :م ْن كا َن يؤم ُن بالل ِه
ِ
ِ
واليوم اآلخ ِر فَلْ َيق ُْل خ ًريا أ ْو لِ َي ْص ِم ْت) متفق عليه.
و َم ْن كا َن يؤم ُن بالل ِه
ِ
6 .6عن عائشة mقالت :ما خُيرِّ َ ُ
رسول الل ِه dبني أمرين قَ ٌّط إال أخذ أيرسِهام ما مل يكن إمث ًا .متفق عليه.
ول الل ِه dيَق ُ
يل َ -ر ضيِ اللّ ُه َع ْن ُه  -ق ََال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ُول( :اقْ َرأُوا الْ ُق ْرآ َن فَ ِإنَّ ُه يَأْ تيِ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة شَ ِفي ًعا ألَ ْص َحا ِب ِه) رواه مسلم.
7 .7عن أيب أُ َما َمةَ ،الْ َبا ِه ُّ
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بيت َم َع َر ُسو ِل الل ِه dفَأَت َ ْيتُ ُه ِب َوضُ وئِ ِه َو َحا َج ِت ِه فَق ََال ِيلَ :س ْل ،فَ ُقل ُْت :أَ ْساَل َُك ُم َرافَ َقتَ َك فيِ الْ َج َّن ِة
8 .8عن َربِي َع َة بْنِ كَ ْع ٍب اال َْسلَ ِم ِّي lق ََال :كُ ْن ُت أَ ُ
الس ُجو ِد .رواه مسلم.
ىل نَف ِْس َك ِب َك ْرث ِة ُّ
ق ََال :أَ َو َغ َري َذلِ َك ،قُل ُْتُ :ه َو ذ ََاك ،ق ََال :فَأَ ِع ِّني َع َ
ثام ًنا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف السادس
تزول قَ َدما ٍ
1 .1عن أيب برزة األسلمي lقال :قال رسول الله ( :dال ُ
عبد يو َم القيا َم ِة حتى يُ ْسأَ َل عن ُع ُم ِر ِه فيام أفناه ،وعن ِعلْ ِم ِه فيام فَ َع َل في ِه،
اكتسبَ ُه وفيام أَنْ َف َق ُه ،وعن جس ِم ِه فيام أبال ُه) رواه الرتمذي.
وعن مالِ ِه ِم ْن أي َن َ
2 .2عن صهيب بن سنان nقال :قال رسول الله ( :dعج ًبا ألم ِر املؤمنِ إِ ّن أَ ْم َر ُه كُلُّه لَ ُه خ ٌري ،ول ْي َس َ
ذلك إِلاّ للمؤمنِ  ،إِ ْن أصابَتْ ُه سرَ ّا ُء شَ َك َر فكا َن
خ ًريا لَ ُه ،وإِ ْن أصابَتْ ُه ضرَ ّا َء َصبرَ َ فكا َن خ ًريا لَ ُه) رواه مسلم.
ٍ
سألت
بي dيو ًما ،فقال( :يا غُال ُم إِنيّ أُ َعلِّ ُم َك
كلامت :احف َِظ الل َه يَ ْح َفظ َْك ،احف َِظ الل َه ت َ ِج ْد ُه تجا َه َك ،إذا َ
3 .3عن ابن عباس nقال :كنت خلف ال َّن ّ
ينفعوك بيش ٍء ملْ
َ
َ
ينفعوك إِلاّ بيش ٍء قَ ْد كَتَبَ ُه الل ُه َلك ،وإِ ْن ا ْجتَ َمعوا
فاستَ ِع ْن بالل ِه ،وا ْعلَ ْم أَ َّن األُ َّم َة ل ْو ا ْجتَ َم َع ْت عىل أَ ْن
فاسأَ ِل الل َه ،وإذا ْاستَ َع ْن َت ْ
ْ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ْ
يرضوك بيشء ملْ يَضرُ َوك إِلاّ بيشء َق كَتَبَ ُه الل ُه َ
َ
الص ُح ُف) رواه الرتمذي.
عىل أ ْن
عليكُ ،رف َع ِت األقال ُم ،و َجف َِّت ُّ
ِ
والسو ِء كَحاملِ املِ ْس ِك ونا ِف ِخ الكريِ ،فحا ِم ُل املِ ْس ِك إ ّما أ ْن يُ ْح َ
ذيك وإ ّما أ ْن ت َ ْبتا َع
بي dقالَ ( :مث َُل
الجليس َّ
الصالِ ِح ّ
4 .4عن أيب موىس lعن ال َّن ّ
ِم ْن ُه وإ ّما أ ْن تَ ِج َد ِم ْن ُه ري ًحا ط ّي ّبةً ،ونا ِف ُخ الكريٍ إ ّما أ ْن يَ ْحر َِق ثِيابَ َك وإ ّما أ ْن تَ ِج َد ِمن ُه ري ًحا خبيثةً) .رواه البخاري.
بي  dقال( :آيَ ُة املُنافقِ ث َالثٌ  :إذا َح َّدثَ كَذ ََب ،وإذا َو َع َد أ ْخل ََف ،وإذا أؤمتِ َن خَا َن) متفق عليه.
5 .5عن أيب هريرة lأن ال َّن ّ
بي  dقال( :ما نَق ََص ْت َص َدقَ ٌة ِم ْن َما ٍل ،وما زَا َد الل ُه َعبْ ًدا ِب َع ْف ٍو إِال ِع ًّزا ،و َما ت َواضَ َع أَ َح ٌد لل ِه إلاّ َرفَ َع ُه الل ُه َع َّز و َج َّل)
6 .6عن أيب هريرة lأن ال َّن ّ
رواه مسلم.
َ 7 .7ع ْن أَن ٍَس lق ََال :كَا َن َر ُ
الص َّوا ُم َع ْن بَ ْع ِض الْ َع َملِ  -ق ََال –
سول الل ِه dفيِ َس َف ٍر ف ََصا َم بَ ْع ٌض َواَفْطَ َر بَ ْع ٌض فَتَ َح َّز َم الْ ُمف ِْط ُرو َن َو َع ِملُوا َوضَ ُع َف ُّ
فَق ََال dفيِ َذلِ َكَ :ذ َه َب الْ ُمف ِْط ُرو َن الْ َي ْو َم بِاالَ ْجرِ .رواه مسلم.
َ 8 .8ع ْن عبدالله بن مسعود lأن َر ُ
(سباب املُسلمِ ف ٌ
ُسوق ،و ِقتالُ ُه كُ ْف ٌر) رواه البخاري.
سول الل ِه dقال:
ُ
تاس ًعا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف السابع
ِ
ِ
توب ُميس ُء اللَّيْلِ
وب ُميس ُء ال َّنهارَِ ،ويَبْ ُس ُط يَ َد ُه بال َّنها ِر ليَ َ
1 .1عن أيب موىس lقال :قال رسول الله( :dإ َّن الل َه ع َّز و َج َّل يَبْ ُس ُط يَ َد ُه باللّيْلِ ليَتُ َ
َحتّى تَطْلُ ُع الشَّ ْم ُس ِم ْن َم ْغ ِربِها) رواه مسلم.
واستَعينوا بال َغ ْد َو ِة وال َّر ْو َح ِة
رس ،ولن يشا َّد ال ّدي َن أح ٌد إلاّ غلب ُه ،ف ََس ِّددوا وقارِبوا وأَبْشرِ وا ْ
النبي  dقال( :إ َّن ال ّدي َن ي ٌ
2 .2عن أيب هريرة lعن ِّ
ويش ٍء ِم َن ال ُّدلْ َج ِة) رواه مسلم.
بي  dقال( :بَشرِّ وا امل َشّ ائِي َن يف الظُّلَمِ إىل امل ِ
َساجد بِال ُّنو ِر التَّا ِّم يَ ْو َم ال ِقيا َم ِة) رواه أبو داود.
3 .3عن بريدة lعن ال َّن ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َوم استهموا عىل َسفينة فصار بَ ْعضُ ُه ْم أعالها
بي  dقالَ ( :مث َُل القائمِ يف حدود الله والواقعِ فيها ،كَ َمثَلِ ق ٍ
4 .4عن النعامن بن بشري nعن ال َّن ّ
وبَ ْعضُ ُه ْم ْأس َفلَها ،وكا َن الذي َن يف ْأس َفلِها إذا ْاستَ َق ْوا ِم َن املا ِء مروا عىل َم ْن فَ ْو ِقهِم ،فقالوا :لو أنْا َخ َرقْنا يف نصيبِنا َخ ْرقًا وملْ نُ ْؤ ِذ َم ْن فوقنا ،فإ ْن
تركوه ْم وما أرادوا َهلكوا جمي ًعا ،وإِ ْن أَخَذوا عىل أَيْديهم نَ َج ْوا ونَ َج ْوا جمي ًعا) رواه البخاري.
بالسبابَ ِة وال ُو ْسطَى ،وفَ َّر َج بَ ْي َن ُهام) رواه البخاري.
 5 .5عن سهل بن سعد lقال :قال رسول الله( :dأَنا وكا ِف ُل ال َيتيمِ يف ال َج َّن ِة هكذا وأَشا َر َّ
6 .6عن أيب هريرة lقال :قال رسول الله ( :dإِ َّن الل َه ال ينظ ُر إىل أجسا ِم ُك ْم وال إىل ُص َو ِركُ ْم ،ولك ْن ينظ ُر إىل قُلو ِب ُك ْم وأ ْعاملِ ُك ْم) رواه مسلم.
سول الل ِه ( :dكُلُوا َواشرْ بُوا َوالْبَ ُسوا َوت ََص َّدقُوا ،فيِ َغيرْ إِسرْ ٍ
7 .7ق ََال َر ُ
اف َوالَ َم ِخيلَ ٍة ).رواه البخاري.
َ
اب نَشَ أ فيِ ِع َبا َد ِة َربِّ ِهَ ،و َر ُج ٌل قَلْ ُب ُه ُم َعل ٌَّق
بي  dق ََالَ :
(س ْب َع ٌة يُ ِظلُّ ُه ُم اللّ ُه فيِ ِظلِّ ِه يَ ْو َم الَ ِظ َّل إِال ِظلُّ ُه ا ِإل َما ُم الْ َعا ِد ُلَ ،وشَ ٌّ
َ 8 .8ع ْن أَبيِ ُه َريْ َرةََ lعنِ ال َّن ّ
فيِ الْ َم َساج ِِدَ ،و َر ُجالَنِ ت َ َحابّا فيِ اللّ ِه ا ْجتَ َم َعا َعلَ ْي ِه َوتَ َف َّرقَا َعلَ ْي ِهَ ،و َر ُج ٌل طَلَ َبتْ ُه ا ْم َرأَ ٌة ذَاتُ َم ْن ِص ٍب َو َجامَ ٍل فَق ََال إِنيّ ِ أَخ ُ
بص َدقَ ٍة
َاف اللّ َهَ ،و َر ُج ٌل ت ََص َّد َق َ
فأَ ْخفَاها َحتّى الَ ت َ ْعلَ َم ِشامَلُ ُه َما تُ ْن ِف ُق يمَ ِي ُن ُهَ ،و َر ُج ٌل َذكَ َر اللّ َه خَالِ ًيا فَفَاضَ ْت َع ْي َنا ُه) متفق عليه.
رشا :األحاديث الرشيفة املقررة للصف الثامن
عا ً
ِ
ِ
ِ
1 .1عن أيب هريرة lقال :قال رسول الله ( :dالتش ُّد ال ِّر ُ
حال إِلاّ إىل ثالثة مساج َد :مسجدي هذا ،ومسجد الحر ِام ومسجد األقىص) رواه مسلم.
َ
يتقرب
2 .2عن أيب هريرة lقال :قال رسول الله :dإن الله تعاىل قال( :ما ت َ َق َّر َب إ ّيل عبدي بِيش ٍء أ َح َّب إ ّيل مماّ افْترَ َضْ ُت عليه ،وما يز ُال عبدي
ُ
رص ُه الذي يُبْصرُِ ِب ِه ،ويَ َد ُه التي يَ ْب ِط ُش بها ،و ِر ْجلَ ُه التي مييش بها ،وإِ ْن َسأَلَني
إ ّيل بال ّنوافلِ حتّى أُ ِح َّب ُه ،فإذا أَ ْح َب ْبتُ ُه ُ
كنت َس ْم َع ُه الذي يسم ُع ِب ِه ،وبَ َ
أَ ْعطَ ْيتُ ُهَ ،ول نِ َْئ استعاذَين لأَُعي َذنَّه) رواه البخاري.
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األعامل بال ِّن ّي ِ
ُ
كانت هجرتُ ُه إىل الل ِه و َرسولِ ِه
3 .3عن عمر بن الخطاب lقال :سمعت رسول الله dيقول( :إِنمَّ ا
ات ،وإِنمَّ ا لِك ُِّل امري ٍء ما نَوى ،فَ َم ْن ْ
كانت ِه ْج َرت ُ ُه لِ ُدنْيا يُصي ُبها ،أ ْو امرأ ٍة يَ ْن ِك ُحها فَ ِه ْج َرت ُ ُه إىل ما هاج َر إلي ِه) متفق عليه.
فَ ِه ْج َرت ُ ُه إىل الل ِه ورسولِ ِه ،و َم ْن ْ
يقول :أنا َم َع ال ّن ِ
4 .4عن حذيفة lقال :قال رسول الله( :dال يَ ُك ْن أَ َح ُدكُ ْم إِ َّم َعةًُ ،
اس أَ ْح َس ْن ُت ،وإِ ْن أَساءوا أَ َسأْتُ  ،ولك ْن َوطّنوا
اس ،إِ ْن أَ ْح َس َن ال ّن ُ
اس أَ ْن تُ ْح ِسنوا ،وإِ ْن أَساءوا أَ ْن تَتَ َج َّنبوا إِسا َءتِ ِه ْم) رواه الرتمذي.
أنف َُس ُك ْم ،إِ ْن أَ ْح َس َن ال ّن ُ
يقبل إِلاّ طَيبًا ،وإِ َّن الل َه أم َر املؤمن َني مبا أم َر ِب ِه امل ُ ْرسل َنيَ ،
فقال :يا
اس :إِ َّن الل َه طَيّ ٌب ال ُ
5 .5عن أيب هريرة lقال :قال رسول الله ( :dأَيُّها ال ّن ُ
يطيل
الرجل ُ
أيها ال ُّرسل كلوا من الطيبات واعملوا صال ًحا إين مبا تعملون عليم وقال :يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم .ث ُ َّم ذك َر َ
جاب َ
الس َف َر أَشْ َعثَ أَ ْغبرَ َ ،يمَُ ُّد يدي ِه إىل السام ِء ُ
لذلك)
َّ
رب ،و َمطْ َع ُم ُه حرا ٌم ،و َمشرْ َ بُ ُه حرا ٌم ،و َملْ َب ُس ُه حرا ٌمَ ،و ُغذ ََّي بالحرا َم ،فَأَنىَّ يُ ْستَ ُ
رب يا ُّ
يقول :يا ُّ
رواه مسلم.
يوم القيا َم ِة ،و َم ْن يَسرَّ ّ عىل
َّس الل ُه عن ُه كُ ْربَ ًة ِم ْن كُ َر ِب ِ
َّس عن مؤمنٍ كُ ْربَ ًة ِم ْن كُ َر ِب ال ُّدنيا نَف َ
بي dقالَ ( :م ْن نَف َ
6 .6عن أيب هريرة lعن ال َّن ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس الل ُه علي ِه يف ال ُّدنيا واآلخ َرةَ ،و َم ْن َسترَ َ مسل ًما َسترَ َ ُه الل ُه يف ال ُّدنيا واآلخ َرة ،والل ُه يف َع ْونِ العبد ما كا َن العب ُد يف َع ْونِ أخيه) رواه مسلم.
ُم ْعسرِ ٍ ي ّ
بي dأنَّه ق ََالَ ( :م ْن أَ َح َّب أَ ْن يُ ْب َس َط لَ ُه يف رِز ِق ِه ،ويُ ْن َسأَ لَ ُه يف أَث َ ِر ِه ،فَلْ َي ِص ْل َر ِح َمه) متفق عليه.
7 .7عن أنس بن مالكَ lعنِ ال َّن ّ
ِالسالَ ِح ،فَ ِإنَّ ُه الَ يَ ْدرِي لَ َع َّل الشَّ ْيطَا َن يَ ْن ِز ُع ِفي يَ ِد ِه ،فَ َي َق ُع فيِ ُح ْف َر ٍة ِم َن
ىل أَ ِخي ِه ب ِّ
بي  dق ََال( :الَ يُ ِش ُري أَ َح ُدكُ ْم َع َ
8 .8عن إيب هريرةَ lعنِ ال َّن ّ
ال َّنارِ) .رواه البخاري.
الحادي عرش :األحاديث الرشيفة املقررة للصف التاسع
ِ
ِ
ِ
وقتل ال َّن ِ
املوبقات .قالوا :يا َ
فس الَّتي
والسح ُرُ ،
السب َع
رسول الله :وما ه َّن ؟ قال :الشرِّ ُك باللهِّ ،
بي dأنَّه ق ََال( :اجتَنبوا َّ
1 .1عن إيب ُه َريْ َرةََ ،عنِ ال َّن ّ
ِ
ِ
املحص ِ
وأكل ما ِل اليتيمِ  ،والتَّوليِّ يو َم ال َّز ِ
حفُ ،
الغافالت) .رواه البخاري.
املؤمنات
نات
وقذف
وأكل ال ِّرباُ ،
بالحقُ ،
ح َّرم الل ُه إلاَّ
ِّ
َ
بي dأنَّه ق ََال( :إ َّن ال ِّدي َن ال َّنصيحةُ ،إ َّن ال ِّدي َن ال َّنصيحةُ ،إ َّن ال ِّدي َن ال َّنصيحةُ .قالوا :مل َن يا َ
رسول الل ِه ؟ قال :لل ِه ،وكتابِه،
2 .2عن متيم الداري َعنِ ال َّن ّ
ورسولِه ،وأمئ ِة املؤمنني ،وعا َّم ِتهم ،وأمئ ِة املسلم َني وعا َّم ِتهم) رواه أبو داود.
اس ،فم ْن اتَّقَى الشّ ب َه ِ
الل بينِّ ٌ وإ َّن ال َحرا َم بينِّ ٌ وبي َنهماَ ُمشْ تَبَ َهاتٌ ال ي ْعلَ ُم ُه َّن كث ٌري من ال ّن ِ
بي dأنَّه ق ََال( :إ َّن ال َح َ
ات
3 .3عن النعامن بن بشري َعنِ ال َّن ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
استَ َربأَ لدي ِن ِه و ِع ِ
ِ
ِ
رض ِه ،ومن وق َع يف الشّ ب َه ِ
ات وق َع يف الحر ِام ،كالراعي ير َعى َ
حول الح َمى يوش ُك أ ْن يَ ْرت َ َع فيه ،أال وإ َّن لكلِ ملك ح ًمى ،أال وإ َّن
َلب) .متفق عليه.
ِح َمى الل ِه م َحا ِر ُم ُه ،أال وإ َّن يف ال َج َس ِد ُمضْ َغةً ،إذا َصلَ َح ْت َصل ََح ال َج َس ُد كُلُّ ُه ،وإذَا ف ََسدَتْ فس َد ال َجس ُد كُلُّ ُه ،أال و ِه َي الق ُ
بي dأَنَّ ُه ق ََال :لَ َع َن الل ُه املتش ِّبه َني من الرجا ِل بالنسا ِء واملتش ِّب ِ
هات من النسا ِء بالرجا ِل) رواه أحمد.
4 .4عن عبدالله بن عباسَ lعنِ ال َّن ّ
رسول اللَّ ِهَ d
5 .5عن أيب سعيد الخدري lأ َّن َ
قال( :ال ضرَ َر وال ضرِ ا َر) رواه النووي.
يصبح
يعمل ُ
6 .6عن أيب هريرة lقال :سمعت رسول الله  dيقول( :ك ُُّل أُ َّمتي ُمعاىف إال امل ُجاهري َن ،وإِ َّن ِم َن امل ُجانَ ِة أَ ْن َ
الرجل بالليلِ عمالً ،ث ُ َّم ُ
ُ
ويصبح يَك ِْش ُف َسترْ َ الل ِه عن ُه) متفق عليه.
فيقول :يا فُال ُن َع ِمل ُْت البا ِر َح َة كَذا وكَذاَ ،وقَ ْد باتَ يَ ْسترُُ ُه َربُّ ُه،
َوقَ ْد َسترَ َ ُه الل ُه،
ُ
َ
َ
بي dأنَّ ُه ق ََالَ ( :م ْن ت َ َر َّدى ِم ْن َج َبلٍ فَ َقتَ َل نَف َْس ُه فَ ُه َو فيِ نَا ِر َج َه َّن َم يَترَ َّدى ِفي ِه خَالِ ًدا ُم َخلَّ ًدا ِفي َها أبَ ًداَ ،و َم ْن ت َ َحىس
7 .7ع ْن أَبيِ هريرةَ lع ْن ال َّن ّ
سُماًّ فَ َقتَ َل نَف َْس ُه ف َُس ُّم ُه فيِ يَ ِد ِه يَتَ َح َّسا ُه فيِ نَا ِر َج َه َّن َم خَالِ ًدا ُم َخلَّ ًدا ِفي َها أَبَ ًداَ ،و َم ْن قَتَ َل نَف َْس ُه ِب َح ِدي َد ٍة فَ َح ِدي َدتُ ُه فيِ يَ ِد ِه يَ َجأُ ِب َها فيِ بَطْ ِن ِه فيِ نَا ِر
َج َه َّن َم خَالِ ًدا ُم َخلَّ ًدا ِفي َها أَبَ ًدا) رواه البخاري.
8 .8عن أيب هريرة lأن رسول الله dقال( :حق املسلم عىل املسلم ست :إذا لَ َقيْتَ ُه ف ََسلِّ ْم علي ِه ،وإذا َ
دعاك فأَ ِجبْ ُه ،وإذا ْاستَ ْن َص َح َك فان َْص ْح له،
وإذا َعط ََس ف َح ِم َد الل َه فَشَ ِّمتْ ُه ،وإذا مر َِض ف ُع ْد ُه ،وإذا ماتَ فات َّ ِب ْع ُه) رواه مسلم.
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وثيقة املنهج ()Curriculum Document
خطة مكتوبة يقوم عليها املنهج املراد تصميمه (بناؤه) أو تطويره ،وتشكل هذه الخطة إطا ًرا عا ًّما يتضمن أسس بناء املنهج ومرتكزاته ودواعي بنائه
أو تطويره ،كام تتضمن عنارص املنهج ومعايري كل منها ،ومعايري تنفيذه وتقوميه.
تصميم وثيقة املناهج ()Curriculum Document Design
وضع إطار لتنظيم عنارص املنهج واتساعها وعمقها وتكاملها الرأيس ،وتكاملها األفقي داخل املادة نفسها ،ومع املواد الدراسية األخرى مبا يحقق
التوازن بني املادة الدراسية واملتعلم ،ومراعاة حاجات املجتمع وثقافته.
ويف تخطيط املناهج وبنائها ،وتنظيم عنارصها ومكوناتها يُفرتض أن تُراعى مفاهيم التصميم اآلتية:
1 .1التصميم األفقي ملحتوى املنهج الذي يتطلب مراعاة اتساع املنهج وعمقه ،والتكامل والرتابط بني املجاالت املعرفية والوجدانية (القيمية)
واملهارية ،كام يتطلب ترابط جميع عنارص املنهج ببعضها (األهداف واملحتوى ،واألساليب ،والوسائط ،واألنشطة ،والتقويم).
2 .2التصميم العمودي ملحتوى املنهج الذي يتطلب تراكم الخربات وتتابعها الرأيس مبا ينسجم مع سيكولوجية الطّالب ،وأعامرهم ومراحل منوهم،
وطبيعة املادة نفسها ،فيكون التتابع من البسيط إىل املعقد ،ومن الكل إىل الجزء بحيث يزداد املنهج عمقًا واتسا ًعا كلام ارتقينا من الصفوف
الدنيا إىل الصفوف العليا.
3 .3التوازن بني منهج النشاط والخربات واملهارات الذي يركز عىل الطّالب وحاجاته وقدراته وخصائصه الذاتية ،وبني منهج املادة الدراسية الذي
يركز عىل طبيعة املعرفة ،وهذا يعني بالرضورة مراعاة التوزان بني املادة واملتعلم ،وبني مكونات املنهج واملواد الدراسية األخرى ،وبني املعرفة
واملهارات والقيم.
تصميم المنهج ()Curriculum Design
وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم عنارصه ومكوناته جميعها (األهداف ،واملحتوى ،واألساليب ،والوسائط ،واألنشطة ،والتقويم) ،ووضعها يف بناء واحد
متكامل يؤدي تنفيذه إىل تحقيق األهداف العامة للمنهج.
املعيار ()Standard
هو ُج ْملَ ٌة يُستند إليها يف الحكم عىل الجودة يف ضوء ما تتضمنه هذه الجملة من وصف ملا هو متوقع تحققه لدى الطّالب من مهارات ،أو معارف،
أو مهامت ،أو مواقف ،أو قيم واتجاهات ،أو أمناط تفكري ،أو قدرة عىل حل املشكالت واتخاذ القرارات.
نواتج التعلم ()Outcomes
هي عبارات تصف كل ما يتوقع أن يكتسبه الطّالب من املعارف واملهارات واالتجاهات والقيم ،وفق مؤرشات قياسية محددة ،ويكون قاد ًرا عىل
أدائها يف نهاية دراسة مقرر درايس ،أو برنامج تعليمي محدد.
وهي تجيب عن السؤال التايل:
ماذا يستطيع الطّالب أن يعرف ويفعل كمخرج لتعلمه يف مستوى درايس معني؟
خرائط املدى والتتابع ()Scope and Sequence Maps
وهو جداول توضح تدفق املفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة يف محتوى املنهج بصورة أفقية ورأسية لصفوف التعليم العام جميعها ،بحيث تربز
التكامل الرأيس واألفقي بني موضوعات املادة الدراسية.
تنظيم محتوى املنهج ()Curriculum Planning
هو تقدميه للمتعلم بشكل معني ،بحيث يؤدي إىل أن يتعلمه بشكل أرسع وأسهل ،وبشكل متدرج بحيث ينمو التعلم ،ويعمق ،ويثبت لدى الطّالب،
وتستمر آثاره معه.
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التنظيم األفقي ()Horizontal Organization
هو التنسيق بن املواد الدراسية املختلفة من ناحية ،والتنسيق بينها وبني الحياة الخارجية من ناحية ثانية ،وبني املواد وحاجات الطّالب من ناحية
ثالثة.
التنظيم الرأيس ()Vertical Organisation
هو التنظيم من أسفل إىل أعىل ،أو من فوق إىل تحت ،ويكون يف املادة الدراسية الواحدة وداخلها ،أي ترتيب موضوعاتها طبقًا ملبادئ معينة ،بحيث
تكون هذه املوضوعات متدرجة ومرتابطة ،ويفيد تعلم أولها يف تعلم ما بعده.
تقويم املنهج ()Curriculum Evaluation
مجموعة عمليات ينفذها أشخاص متخصصون ،يجمعون فيها البيانات التي متكنهم من تقرير ما إذا كانوا سيقبلون املنهاج أو يغريونه أو يعدلونه
أو يطورونه ،بناء عىل مدى تحقيقه ألهدافه التي رسمت له.
تطوير املنهج ()Curriculum Development
إحداث تغيريات يف عنرص أو أكرث من عنارص منهج قائم بقصد تحسينه ،ومواكبته للمستجدات العلمية والرتبوية ،والتغريات يف املجاالت االقتصادية،
واالجتامعية ،والثقافية مبا يلبي حاجات املجتمع وأفراده ،مع مراعاة اإلمكانات املتاحة من الوقت والجهد والكلفة.
ويالحظ مام سبق أن مفهوم تصميم (بناء) املنهج يختلف عن مفهوم تطويره يف نقطه البداية لكل منهام ،فتصميم املنهج يبدأ من نقطة الصفر ،أما
تطوير املنهج فيبدأ من منهج قائم ولكن يراد تحسينه أو الوصول إىل طموحات جديدة ،ومن جهة أخرى تشرتك عمليتا بناء املنهج وتطويره يف أنهام
تقومان عىل أسس مشرتكة وهي الطّالب ،واملجتمع ،واملعرفة ،وأنهام تتطلبان قدرة عىل استرشاف املستقبل وحاجات املجتمع وأفراده.
اإلبداع ()Creativity
هو مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت يف بيئة تربوية مناسبة فإنها تجعل الطّالب أكرث حساسية للمشكالت،
وأكرث مرونة يف التفكري ،وتجعل نتاجات تفكريه أكرث غزارة وأصالة باملقارنة مع خرباته الشخصية أو خربات أقرانه.
االختبار ()Test Examination
هو إجراء الستنباط استجابات يبنى عليها تقويم تحصيل الطّالب أو أدائه يف محتوى درايس معني ،مثالً :املعرفة الخاصة مبوضوع معني.
االختبار التحصييل ()Achievement test
هو أداة مقننة تتألف من فقرات أو أسئلة يقصد بها قياس التعلم السابق للفرد يف مجال أو موضوع معني.
أساليب التدريس ()Teaching Techniques
إجراءات خاصة يقوم بها املعلم ضمن اإلجراءات العامة التي تجري يف موقف تعليمي معني ،فقد تكون طريقة املناقشة واحدة ،ولكن يستخدمها
املعلمون بأساليب متنوعة كاألسئلة واألجوبة ،أو إعداد تقارير ملناقشتها.
االستدالل ()Inference
هو عملية تهدف إىل وصول الطّالب إىل نتائج معينة ،عىل أساس من األدلة والحقائق املناسبة الكافية ،حيث يربط الطّالب مالحظاته ومعلوماته
املتوفرة عن ظاهرة ما مبعلوماته السابقة عنها ،ثم يقوم بإصدار حكم يرفض هذه املعلومات أو يعممها.
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االستقراء ()Induction
هو عملية تفكريية يتم االنتقال بها من الخاص إىل العام أو من الجزئيات إىل الكل ،حيث يتم التوصل إىل قاعدة عامة من مالحظة حقائق مفردة.
االستقصاء ()Investigation
عملية نشطة يقوم بها الطّالب باستخدام مهارات عملية أو عقلية للتوصل إىل تعميم أو مفهوم أو حل مشكلة.
االستنتاج ()Deduction
هو عملية تفكريية متكن الطّالب من الوصول إىل الحقائق باالعتامد عىل مبادئ وقوانني وقواعد صحيحة ،فينتقل فيها الطّالب من العام إىل الخاص،
أو من الكليات إىل الجزئيات ،أو من املقدمات إىل النتائج.
االمتحان النهايئ ()Final Examination
هو االختبار الذي يعده املعلم أو مجموعة من املعلمني بعد االنتهاء من دراسة محتوى املنهج ،وغال ًبا ما يكون عىل هيئة أسئلة مقالية أو موضوعية
أو مهامت شاملة لجميع مستويات األهداف.
التعلم ()Learning
هو نشاط يقوم فيه الطّالب بإرشاف املعلم أو بدونه ،يهدف إىل اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيري سلوك.
التعلم باالكتشاف ()Learning by Discovery
هو التعلم الذي يسلك فيه الطّالب سلوك العامل ،حيث يستخدم معلوماته وقدراته وقابلياته يف عمليات تفكريية عملية وعقلية للوصول إىل نتائج
جديدة.
التعلم التعاوين ()Cooperative Learning
وهو تعلم يتم بإرشاك مجموعة صغرية من الطلبة م ًعا يف تنفيذ عمل ،أو نشاط تعليمي ،أو حل مشكلة مطروحة ،ويسهم كل منهم يف النشاط،
ويتبادلون األفكار واألدوار ،ويعني كل منهم اآلخر يف تعلم املطلوب حسب إمكاناته وقدراته.
التعلم الذايت ()Self-Learning
هو منط من أمناط التعلم يقوم فيه الطّالب باختيار األنشطة التعليمية وتنفيذها بهدف اكتساب معرفة علمية أو تنمية مهارة ذات صلة باملادة
الدراسية أو باهتامماته الخاصة ،وقد يتم هذا التعلم بصورة فردية أو يف مجموعات ،تحت إرشاف املعلم ،أو بصورة غري نظامية عن طريق التعليم
المبرمج ،أو برامج التعلم عن بعد.
التعلم القبيل ()Former Learning
أساسا لتعلمه الجديد.
هو املعرفة العلمية التي اكتسبها الطّالب نتيجة مروره بخربات تعليمية سابقة ،وتعد ً
التعليم ()Instruction
هو التصميم املنظم املقصود للخربة (الخربات) التي تساعد الطّالب عىل إنجاز التغيري املرغوب فيه يف األداء ،وعمو ًما هو إدارة التعلم التي يقودها
املعلم.

243

تقنيات تربوية ()Education Technology
هي الطرائق والوسائل واألجهزة واملواد املسموعة واملرئية واملقروءة التي تسهم يف تحقيق األهداف الرتبوية املنشودة.
التقويم ()Evaluation
هو اإلجراءات التي تهدف إىل تحديد مدى تقدم تعلم الطلبة ،ومدى تحقق مستوى الجودة يف أدائهم ،وفق معايري محددة ،وفيه ميكن تحديد
مستويات الطلبة ،وتحليل أخطائهم ،ويف ضوئه ميكن توجيههم إىل األنشطة التي تالئم مستوياتهم ،لذا فهي عملية تشخيصية ،وعالجية ،ووقائية.
تقويم األداء ()Performance Evaluation
هو ما يقوم به الطّالب يف مجال ما ويتطلب فعالً أو عمالً ،أو يتطلب إنجازًا يختلف يف كثري من جوانبه عن استذكار مجموعة من املعارف.
التقويم البنايئ أو التكويني ()Constructive Evaluation
هو عملية منظمة تتم يف أثناء تكون املعلومة (أثناء التدريس وخالل الفصل الدرايس) ،وتهدف إىل تصحيح مسار العملية الرتبوية للمتعلم ،والتحقق
من فهمه للمعلومة التي مر بها ،وبيان مدى تقدمه نحو الهدف املنشود.
التقويم التشخييص ()Diagnostic Evaluation
هو ذلك التقويم الذي يهدف إىل تحديد أسباب املشكالت الدراسية التي يعاين منها الطّالب والتي تعيق تقدمهم الدرايس.
التقويم الختامي ()Summative Evaluation
هو ذلك التقويم الذي يهتم بكشف الحصيلة النهائية من املعارف واملهارات والقيم والعادات التي يفرتض أن تحصل نتيجة لعملية التعليم.
التقويم القبيل ()Formative Evaluation
التقويم الذي يساهم يف اتخاذ القرارات بطريقة علمية يف أي من املجاالت املختلفة بطريقة علمية ويُح ِّدد املستوى الذي يكون عليه الطّالب قبل
قيامه بالدراسة.
التقويم املستمر ()Continuous Evaluation
التقويم الذي يتم مواك ًبا لعملية التدريس ،ومستم ًرا باستمرارها ،والهدف منه تعديل املسار من خالل التغذية الراجعة بناء عىل ما يتم اكتشافه
من نواحي قصور أو ضعف لدى الطّالب ،ويتم تجميع نتائج التقويم يف مختلف املراحل ،إضافة إىل ما يتم يف نهاية العمل من أجل تحديد املستوى
النهايئ.
التقييم ()Assessment
هو عملية جمع البيانات أو املعلومات عن الطّالب فيام يتصل مبا يعرف أو يستطيع أن يعمل ،ويتم ذلك بالعديد من األدوات من مثل :مالحظة
الطلبة أثناء تعلمهم ،أو تفحص إنتاجهم ،أو اختبار معارفهم ومهاراتهم.
الحقيبة التعليمية ()Learning Kit
وعاء معريف يحتوي عىل عدة مصادر للتعليم ،صممت عىل شكل برنامج متكامل متعدد الوسائط ،يستخدم يف تعلم أو تعليم وحدة معرفية منوعة،
تتناسب مع قدرات الطّالب ،وتناسب بيئته ،يؤدي تعليمها إىل زيادة معارف وخربات ومهارات الطّالب ،وتؤهله ملقابلة مواقف حياتية ترتبط مبا
اكتسبه نتيجة تعلمه محتوى هذه الحقيبة.
وتعرف بانها أسلوب من أساليب التعلم الذايت أو تفريد التعليم الذي ازداد االهتامم به يف اآلونة األخرية مع التغريات والتطورات العلمية الحديثة.
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خرائط املفاهيم ()Concept Maps
عبارة عن أشكال تخطيطية تربط املفاهيم ببعضها عن طريق خطوط أو أسهم تكتب عليها كلامت تسمى كلامت الربط لتوضيح العالقة بني مفهوم
وآخر.
كام أنها عبارة عن بنية هرمية متسلسلة ،توضح فيها املفاهيم األكرث عمومية وشمولية عند قمة الخريطة ،واملفاهيم األكرث تحدي ًدا عند قاعدة
الخريطة ،ويتم ذلك يف صورة تفريعة تشري إىل مستوى التاميز بني املفاهيم ،أي مدى ارتباط املفاهيم األكرث تحدي ًدا باملفاهيم األكرث عمومية ،ومتثل
العالقات بن املفاهيم عن طريق كلامت أو عبارات وصل تكتب عىل الخطوط التي تربط بني أي مفهومني ،وميكن استخدامها كأدوات منهجية
وتعليمية باإلضافة إىل استخدامها كأسلوب للتقويم.
الشفافيّة ()Transparency
صفيحة بالستيكية شفّافة ،تسمح مبرور الضوء من خاللها ،ويتم إعدادها بالكتابة أو الرسم عليها مبارشة ثم عرضها بجهاز إسقاط ضويئ.
طرائق التدريس ()Teaching Methods
تعرف بأنها اإلجراءات العامة التي يقوم بها املعلم يف موقف تعليمي معني.
طريقة العروض العملية:
هي الطريقة التي يقوم املعلم فيها بعملية عرض أمام الطّالب ،أو يقوم متعلم أو مجموعة من الطّالب بالعرض ،وهي أسلوب تعليمي تعلمي لتقديم
حقيقة علمية ،أو مفهوم علمي ،أو تعميم علمي.
القياس ()Measurement
هو العملية التي تقوم عىل إعطاء األرقام أو توظيفها وفقًا لنظام معني من أجل التقييم الكمي لسمة أو متغري معين ،وهي التعبري الكمي باألرقام
عن خصائص األشياء والسامت وغريها.
املرشوع ()Project
هو عمل متصل بالحياة يقوم عىل هدف محدد ،وقد يكون نشاطًا فرديًّا أو جامعيًّا وفقًا لخطوات متتالية ومحددة.
املفهوم ()Concept
هو تصور عقيل مجرد يف شكل رمز أو كلمة أو جملة ،يستخدم للداللة عىل يشء أو موضوع أو ظاهرة معينة.
ملف اإلنجاز ()Portfolio Achievement
هو ذلك امللف الذي يتم فيه حفظ مناذج من أداء الطّالب بهدف إبراز أعامله ومنجزاته التي تشري إىل مدى منوه الطبيعي واالجتامعي والنفيس
واألكادميي واملهاري واإلبداعي والثقايف.
املهارة ()Skill
تعرف يف علم النفس بأنها :الرسعة والدقة يف أداء عمل من األعامل مع االقتصاد يف الوقت املبذول ،وقد يكون هذا العمل بسيطًا أو مركبًا.
مهارات التعلم ()Learning Strategies / Skills
مجموعة املهارات التي تتطلبها عملية التعلم ،ويكتسبها الطّالب ،وتنمو بنموه بصورة تدريجية ومنظمة ،وتشمل مهارات التفكري،ـ وحل املشكالت
واالتصال ،واملهارات الرياضية والعملية.
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النشاط اإلثرايئ ()Enrichment Activity
عمل ينفذه الطّالب الذين أتقنوا مادة الكتاب ،وتسمح قدراتهم وإمكاناتهم بإيصالهم إىل مستويات أداء فائقة تصل إىل االبتكار واإلبداع أحيانًا.
النشاط األسايس ()Essential Activity
هو عمل ينفذه الطّالب جميعهم ،بهدف بناء املعرفة العلمية األساسية يف املادة الدراسية.
النشاط االستهاليل ()Warming-up Activity
هو عمل ينفذه الطّالب للوصول إىل حالة ذهنية متكنهم من تلقي التعلم الجديد ،وقد يكون النشاط متعلقًا بتعلم سابق ميهد للتعلم الجديد ،أو
نشاطًا استكشافيًّا يقود إىل التعلم الجديد.
النشاط التعزيزي ()Supplementary Activity
عمل ينفذه الطّالب الذين أنجزوا املادة الدراسية بصورة عادية ،ومن شأن هذه األنشطة ،أن تدعم تعلمهم ،وتوصلهم إىل تعميق املادة وإتقانها.
النشاط العالجي ()Remedial Activity
هو عمل ينفذه الطّالب الذين يواجهون صعوبات يف التعلم ،ومن شأن هذا العمل اإلسهام يف معالجة وتذليل هذه الصعوبات ،ويأخذ شكل إعادة
تعليم بصورة أكرث مالءمة لهذه الفئة من الطّالب ،مع رضورة أن تنفذ مثل هذه األنشطة بإرشاف املعلم وتوجيهه.
النواتج التعلمية ()Learning Outcomes
هي عبارات تصف أداءات الطّالب املتوقعة بعد دراسته موضوعات معينة.
الهدف العام ()Goal
هو عبارة تصف الناتج التعليمي املتوقع تحقيقه لدى الطّالب.
وسائل تعلم ذايت ()Self-Learning tools
وسائل يعتمد عليها الطّالب يف تعليم نفسه ،وهي مواد تعليمية قد تكون عىل شكل كتاب أو فلم تعليمي ،أو تسجيل صويت وقد تكون كلها يف
حقيبة واحدة.
الوسائل التعليمية التعلمية ()Teaching Tools
هي مجموعة األدوات واملواد واألجهزة التي يستخدمها املعلم أو الطّالب لنقل محتوى معريف ،أو الوصول إليه داخل غرفة الصف أو خارجها؛ بهدف
نقل املعاين وتوضيح األفكار وتحسن عمليتي التعليم والتعلم.
املستويات املعيارية ()Standards Level
تصنيف من أربعة مستويات يقيس مستوى اكتساب الطالب للخربة التعليمية التي مر بها.
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