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التعريف بمنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي
تمت هيكلة مضامين العلوم اإلسالمية في السنة الثالثةة ثةانوي ضةمن مجةا ت

أعتاد عليها المتعلم خالل مرحلة التعليم القاعدي و المتمثلة في :العقيدة ,والفقه,والقرآن
الكريم والحديث النبوي الشريف,والسيرة النبوية واألخالق والسلوك إضافة لتةاري التشةري
اإلسةةالمي  ،و بحكةةم تطةةور اإلدراك لةةدل المةةتعلم فةةي المرحلةةة الثانويةةة تةةم تعميةةق
مفاهيم سبق أن تناولها في المراحل السابقة بالتركيز على التحليل وتعميق الفهم.

ارتكةةزت ه ةذه المجةةا ت علةةى من ومةةة القةةيم السةةالمية التةةي تعتبةةر الموجةةه لسةةلوك
المتعلم خاصة وهو في مرحلة المراهقة.

وقد تم إدماج بعض القيم م بعضها لتقاربها في األبعاد و المفاهيم كاآلتي :

 القيم التعبدية واإليمانية
 القيم األسرية وا جتماعية

 القيم التواصلية واإلعالمية
 القيم الحقوقية
 القيم المالية وا قتصادية

أمةا النصةوا الشةرعية فقةد تةم ا حتفةا بالتفسةير الموضةوعي والتركيةز علةى األحاديةةث
المتعلقة بالجانب المالي وا قتصادي منهةا مجموعةة مةن األحاديةث النبويةة  ،باإلضةافة

إلةةى تحليةةل بعةةض الوثةةائق التن يميةةة التةةي صةةدرت فةةي زمةةن الرسةةول صةةلى ا عليةةه
(نا خطبة حجة الوداع) .

 -وقد حدد المنهاج الكفاءة الختامية و المالمح الخاصة بالمتعلم.

 /1مالمح التخرج من المرحلة الثانوية :
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يتوق من المتعلم عند تخرجه من المرحلة الثانوية أن:
* يحفة ة ة ق ة ةةد ار م ة ةةن القة ة ةرآن الكة ة ةريم واألحادي ة ةةث النبوية ة ةة الشة ة ةريفة وفهمهم ة ةةا والعم ة ةةل

توجيهاتهما

* يؤدي و يفة العبادة أداء صحيحا ويدرك أبعادها.
* يفهم اإلسالم فهما صحيحا .

* يتخلق باألخالق اإلسالمية الفاضلة.

* متفتحا على غيره ويحسن الحوار والتواصل م غيره .
* يعتني بالجمال في شتى م اهره وفق توجيهات اإلسالم.

* يمارس السلوك الصحي بأنواعه.

* يحس ةةن تحلي ةةل الوث ةةائق المختلف ةةة الص ةةادرة ف ةةي عه ةةد الرس ةةول ص ةةلى ا علي ةةه وس ةةلم
والخلفاء الراشدون.
 /2ملمح المتعلم عند تخرجه من السنة الثالثة ثانوي:

يتوق من المتعلم عند تخرجه من السنة الثانية ثانوي أن:

القرن الكريم قراءة صحيحة وفق قواعد الترتيل ويفسر النصوا المقررة
 أن يق أر آ
تفسي ار موضوعيا
 يفهم ويشرح بعض نصوا ا حا ديث المقررة

 يعرف أثار اإليمان با في ا ستقرار النفسي وا جتماعي
 يؤدي العبادات أداء صحيحا ويفهم أبعادها الكبرل ويدرك أسرارها
 يعرف دور األسرة في اإلسالم و كيفية المحاف ة عليها

 يحسن التواصل م غيره ويناقش ويحاور بالتي هي أحسن
 يحلل بعض الوثائق النبوية
 يعرف الحلول واألحكام التي وضعها اإلسالم لبعض المشاكل المالية
وا قتصادية ودور المال في التنمية المستدامة
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 يدرك قيمة الحقوق اإلنسانية ومدل حرا اإلسالم على المحاف ة عليها ويعمل
على ترقيتها
الكفاءة الختامية للسنة الثالثة ثانوي
القرن تالوة صحيحة و فهم المقرر منه وتفسيره تفسي ار
القدرة على تالوة آ
موضوعيا والعمل بتوجيهاته

وتحليل وشرح بعض أحاديث الرسول صلى ا عليه وسلم واستخراج العبر

واألحكام منها وتمثل قيم اإلسالم عقيدة وسلوكا ودور ذلك في تحصين الذات
وتكوين المسلم المتزن والمتفتح والمتفاعل م محيطه و فهم ما تضمنته خطبة

الرسول صلى ا عليه وسلم في حجة الوداع من القيم اإلنسانية .

– تقديم مادة العلوم اإلسالمية
–

العلوم اإلسالمية تعني ذلك النشاط الفردي و ا جتماعي الهادف لتنشئة اإلنسان
 عقيديا و وجدانيا وجسديا وجماليا وخلقيا  ،وفق ما جاء في القرآن و السنة  -تنشئةشاملة ،و تزويده بالمعارف وا تجاهات الالزمة لنموه نموا سليما وفقا للغرض الذي
ت اْل ِج َّن و ِ
نس إِ َّ لَِي ْعُب ُد ِ
ون} الذاريات
رسمه القرآن الكريم ،قال ا تعالىَ {:و َما َخلَ ْق ُ
اإل َ
َ
. 56
فالعلوم اإلسالمية توجه طاقات اإلنسان إلى ا نسجام التام م هذا الغرض  ،وهي
تعمل للوصول به إلى المستول الذي يليق بمكانته في الوجود انطالقا من العقيدة
اإلسالمية ،ألن اإليمان هو الكفيل بتنمية الرقابة الذاتية النابعة من فلسفة الجزاء
(الثواب والعقاب).
والعلوم اإلسالمية كمادة تعليمية  ،ترتكز على التصور الشمولي القائم على
التوازن و التكامل بين الجوانب العقلية والمادية والنفسية والروحية
وعليه  ،ينبغي أن تعكس المادة هذا التصور بالتركيز على الجوانب الوجدانية و
فرغ المادة من طبيعتها  ،و
السلوكية عوض اإلغراق في المعارف فقط حتى
تُة ّ
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تفقد فاعليتها  ،و تصبح عناوين بدون مضمون ،ومن ثََّم يتحقق مبدأ العبودية
المن م لعالقات اإلنسان م غيره
إن المرحلة الثانوية تزامن مرحلة حساسة وحرجة من أطةوار حيةاة المةتعلم وهةي مرحلةة
المراهقةة ،هةةذه المرحلةةة التةي تتميةةز بجنةةوح صةاحبها إلةةى اإلفةراط أو التفةريط فةةي كةةل شةةيء،
بسةةبب األحاسةةيس الفياضةةة والغ ارئةةز الجياشةةة ،وتنصةةب كلهةةا فةةي بوتقةةة إثبةةات الةةذات بشةةتى
السلوكيات ولو كانت منحرفة ،والتمرد على القيود األسرية وا جتماعيةة ،سةواء أكانةت قيةودا
سةةليمة أم باليةةة ،ممةةا يتطلةةب تعةةامال حكيمةةا وعلميةةا معةةه ،حتةةى يةةؤدي اكتسةةاب المعرفةةة
إلى ردود فعل تكون نتائجها سلبية
ولهةةذا جةةاءت مةةادة العلةةوم اإلسةةالمية فةةي المرحلةةة الثانويةةة اسةةتجابة لمتطلبةةات هةةذه
المرحلةةة الحساسةةة مةةن أطةوار حيةةاة المةةتعلم ،فهةةي تلغةةي شخصةةيته ،بةةل تتةةيح لةةه الفرصةةة
لوض ة سةةلوكيات اإلنسةةان المسةةلم علةةى المحةةك بخطةةاب عقلةةي وعةةاطفي متةةزن ،كمةةا تأخةةذ
بيده إلى شاطئ ا عتدال في كل شيء ،معتمدة في ذلك اإلقناع والحجة البينة.
و قد جاءت مضامين العلوم اإلسالمية في السنة الثانيةة ثةانوي مهيكلةة فةي المجةا ت
التالية :العقيدة ،والفقه ،والقرآن الكريم ،والحديث النبوي الشريف ،والسةيرة النبويةة ،أصةول الفقةه
والفكر والثقافة.
وهةذه المجةا ت كلهةا ترتكةز علةى من ومةة قةيم إسةالمية ،والتةي مةن شةأنها أن تكةون
الموجةةه لسةةلوك المةةتعلم ،خاصةةة وهةةو فةةي مرحلةةة مةةن الثةةورة العاطفيةةة والتفةةتح والنمةةو العقلةةي
الذي يضعه في موق المسؤولية

تفصيل مجاالت العلوم اإلسالمية في التعليم الثانوي:
 العقيةةدة :الغايةةة مةةن تدريسةةها غةةرس العقيةةدة اإلسةةالمية الواضةةحة ،انطالقةةا مةةن
ممةا يجعلهةا تةؤتي
البراهين النقلية والعقلية والعلميةة ،بعيةدا عةن التعقيةدات الغريبةة عنهةاّ ،
ثمارهةةا فةةي السةةلوك والتصةةرفات ،فيتجةةه التلميةةذ إلةةى الطاعةةة التامةةة سةةبحانه وتعةةالى
ويتجنب المعصية بكل اطمئنان.
ّ
 القة ةرآن الكة ةريم والح ةةديث النب ةةوي الشة ةريف :الغاي ةةة م ةةن تدريس ةةهما رب ةةط التلمي ةةذ
بأصول اإلسالم ومنابعه الصافية ،وهما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،
 وقةةد ت ةةم اعتمةةاد التفس ةةير الموضةةوعي للقة ةرآن الك ةريم حي ةةث يةةتم ا نط ةةالق ف ةةي
الوحدة من عدة آيات تتناول موضوع الوحدة المقررة

نصوص القران الكريم
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* وسائل القران الكريم في تثبيت العقيدة
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ك أ َْزَكى ََلُ ْم إي َّن اللَّهَ َخبيْيٌ بَا يَ ْ
ني يَغُ ُّ ْ ْ َ
صا يره ْم َوَُْي َفظُوا فُ ُر َ
ي
يض قُل ُهو أَ ًذى فَ ْ ي
ِّسا يِف الْ َم يح ي
َّت يَطْ ُه ْر َن فَيإ َذا تَطَ َّه ْر َن
وه َّن َِ ََّ
{ويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوالَ تَ ْقَربُ ُ
َ
ك َع ين الْ َمح ي ْ َ
اعتَللُواْ الن َ
ين }البقرة222
ني َوُيُي ُّ
ث أ ََمَرُك ُم اللّهُ إي َّن اللّهَ ُيُي ُّ
وه َّن يم ْن َِْي ُ
ب الت ََّّوابي َ
فَأْتُ ُ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ير َ
ٍ
ور
َّم َو َْلْ َم ْ
اْلَن يلي ير َوَما أ يُه َّل ليغَ ْيْي اللّ يه بييه فَ َم ين ْ
{إيََّّنَا ََِّرَم َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَ َ َوالْ ٍ َ
اضطَُّر َغْي َر بَ ٍاٍ َوالَ َعاا فَيإ َّن اللّهَ َغ ُف ٌ
ي
يم }النحل115
َّرِ ٌ
يَ }املائ ٍة90

*القيم في القران الكريم

اظ يمني الْغَي َ ي
َّ ي
يي
ي
ني َع ين الن ي
ني }آل
َّاس َواللّهُ ُيُي ُّ
ين يُ ينف ُقو َن يِف َّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ظ َوالْ َعاف َ
السَّرا َوالضََّّرا َوالْ َك َ ْ
{الذ َ
عمران134
{يا أَيُّها الَّ يذين آمنواْ اتَّ ُقواْ اللّه وُكونُواْ مع َّ ي ي
ني }التوب 119
َ َُ
الصااق َ
َ َ
َ َ ََ
ي
ات وب ِّش ير َّ ي
ص ِّم َن األ ََم َو يال َواألن ُف ي
وع َونَ ْق ٍ
ين }البقرة155
وف َو ْ
{ولَنَْب لَُونَّ ُك ْم بي َش ْي ٍ ِّم َن ْ
اْلُ ي
اْلَ ْ
س َوالث ََّمَر َ َ
َ
الصاب ير َ
ي
ي
ي
يم
{وَال تَ ْستَ يوي ْ
اْلَ َسنَ ُ َوَال َّ
َِ َس ُن فَيإ َذا الَّذي بَْي نَ َ
السيِّئَ ُ ْاافَ ْع بيالَّيِت ه َي أ ْ
ك َوبَْي نَهُ َع َ ٍ َاوةٌ َكأَنَّهُ َويِلٌّ َْح ٌ
َ
}فصلت34
{و ْاعبُ ُ ٍواْ اللّهَ والَ تُ ْش يرُكواْ بييه َشْيئاً وبيالْوالي َ ٍيْ ين إي ِْساناً وبي يذي الْ ُقرََب والْيَتَ َامى والْمساكي ي
اْلَا ير يذي الْ ُق ْرََب
ني َو ْ
ْ َ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ ََ
الص ي
ب بياْلَ ي
اِ ي
اْلُنُ ي
اْلَا ير ْ
َو ْ
ب َو َّ
ت أَْْيَانُ ُك ْم إي َّن اللّهَ الَ ُيُي ُّ
ب َمن َكا َن ُُْتَاالً فَ ُُوراً
نب َوابْ ين َّ
السبي ييل َوَما َملَ َك ْ
}النسا 36
ي
ي
ي
ي
ي
ض ُه ْم أ َْولييَا بَ ْع ٍ
الصَلََة
يمو َن َّ
ات بَ ْع ُ
{والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ض يَأْ ُم ُرو َن بالْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ين الْ ُمن َك ير َويُق ُ
َ
ي
ي
ي
ي
َويُ ْؤتُو َن َّ
يم }التوب 71
اللَكاةَ َويُطيعُو َن اللّهَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَئ َ
ك َسيَ ْر َْحُ ُه ُم اللّهُ إ َّن اللّهَ َع يل ٌيل َِك ٌ
ي
ك ُه ُم الْ ُم ْفلي ُحو َن }آل
{ولْتَ ُكن ِّمن ُك ْم أ َُّم ٌ يَ ْ ٍعُو َن إي ََل ْ
اْلَْيْي َويَأْ ُم ُرو َن بيالْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ين الْ ُمن َك ير َوأ ُْولَئي َ
َ
عمران104
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ي
ك ََلي ٍ
ي
ي يي
ي
ي
ات
{وم ْن آيَاته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَواجاً لِّتَ ْس ُكنُوا إلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّا ًة َوَر ْْحَ ً إ َّن يِف َذل َ َ
َ
ٍ
لَِّق ْوم يَتَ َف َّك ُرو َن }الروم21
ي ٍ الْعي َق ي
اب }املائ ٍة2
َوتَ َع َاونُواْ َعلَى الْ ِّرب َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاونُواْ َعلَى ا يْل ْيْث َوالْعُ ْ ٍ َو يان َواتَّ ُقواْ اللّهَ إي َّن اللّهَ َش ي ٍ ُ
َّ ي
ي
ني ليلّ يه ُش َه َ ٍا بيالْ يق ْس يط َوالَ َُْي يرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوٍم َعلَى أَالَّ تَ ْع ي ٍلُواْ ْاع ي ٍلُواْ ُه َو
ين َآمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوام َ
{يَا أَيُّ َها الذ َ
ب ليلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقواْ اللّهَ إي َّن اللّهَ َخبيْيٌ يبَا تَ ْع َملُو َن }املائ ٍة8
أَقْ َر ُ
ي
َّ ي
اه ْم يُ ينف ُقو َن }الشورى38
استَ َجابُوا ليَرِِّّبي ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص ََلةَ َوأ َْم ُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
ين ْ
َ
{والذ َ
َّ ي
َطيعواْ اللّه وأ ي
ي
ول َوأ ُْويِل األ َْم ير يمن ُك ْم فَيإن تَنَ َاز ْعتُ ْم يِف َش ْي ٍ فَ ُرُّاوهُ إي ََل اللّ يه
الر ُس َ
َطيعُواْ َّ
ين َآمنُواْ أ ُ َ َ
{يَا أَيُّ َها الذ َ
ول إين ُكنتم تُؤيمنو َن بياللّ يه والْي ويم ي ي
الرس ي
َِ َس ُن تَأْ يويَلً }النسا 59
ُْ ْ ُ
اَلخ ير َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
َو َّ ُ
َ َْ

* موقف القران الكريم من العقل

آدم وحملْنَ ِ
اهم ِّمن الطَّيِّب ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم َعلَى
ضلْنَ ُ
{ولََق ْد َك َّرْمنَا بَنِي َ َ َ َ َ ُ
اه ْم في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْ نَ ُ َ َ
َ
َكثِي ٍر ِّم َّمن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ضيالً }اإلسراء
ْ
{أَفَالَ ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ
ند غَْي ِر اللّ ِه لََو َج ُدواْ فِ ِيه ا ْختِالَفاً َكثِيراً }النساء82
ْ
ْ َْ
َ ُ

ةاؤ ُه ْم َ
{وِا َذا ِق َ
يل لَهُ ُم اتَّبِ ُعوا َما أ َ
َنز َل اللّهُ قَالُوْا َب ْل َنتَّبِ ُ َمةا أَْلفَْيَنةا َعلَْي ِةه َآب َ
اءنةا أ ََولَ ْةو َك َ
ةان َآب ُ
َ
ِ
ون }البقرة170
د
ت
ه
ي
و
ا
ئ
ي
ش
ون
ل
ق
ع
َ
ً
ُ
َي ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ

ِ
ِ َّ
ض ِرُبهَا لِ َّلن ِ
ون }العنكبوت4
{وتِْل َ
ك ْاأل َْمثَا ُل َن ْ
اس َو َما َي ْعقلُهَا ِإ اْل َعال ُم َ
َ
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التفسير الموضوعي
في تن يم المنهاج و اختيار المجا ت العلمية التي تحقق الكفاءات المحددة ،تم اختيار

في تفسير الق ارن الكريم "التفسير الموضوعي"
تعريف التفسير الموضوعي :

هو جم اآليات المتفرقة في سور القران المتعلقة بالموضوع الواحد لف ا أو

)1

1حكما و تفسيرها حسب المقاصد القرآنية.

)2

هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر.

)3

التفسير الموضوعي يتناول السور كلها يحاول رسم صورة شمسية لها .تتناول

أولها أخرها و تتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلها و تجعل أولها تمهيدا

آلخرها و أخرها تصديقا ألولها  ،لقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة و
إن كثرت قضاياها.
خطوات التفسير الموضوعي :
 جمع اآليات القرآنية التي تخدم الموضوع.ترتيب هذه اآليات حسب النزول إزاحة ما قد يوهم با ختالف. -تفسير اآليات ببيان حكمتها و الغرض من تشريعها .

 إخراج الموضوع في صورة متكاملة تامة البناء و األحكام بمراعاة شروط البحثالعلمي.
بناء الموضوع في التفسير الموضوعي :

يتم بناء أي موضوع في التفسير الموضوعي ،وفق المراحل التالية :

 -اختيار الموضوع القرآني المراد دراسته دراسة موضوعية  ،مثل المال في القران ،

المرأة في القران  ،األسرة في القران  ،مكانة العقل في القران ...

10

 حصر اآليات التي تدور حول الغرض القرآني و جمعها كلها . -ترتيب هذه اآليات حسب النزول (مكي  ،مدني  )...و الوقوف على أسبابه إن

أمكن .

 التعرض لمعرفة مناسبات هذه اآليات في سورها . -تكوين الموضوع بجعله في إطار متناسب و هيكل متناسق تام البناء ،متكامل

األجزاء قائم األركان.

تكميل الموضوع بما ورد من األحاديث الصحيحة إن احتاج األمر إلى زيادة فيالوضوح و البيان.

 دراسة هذه اآليات دراسة موضوعية متكاملة  ،تتجانس فيما بينها و توفق بين عامهاو خاصها و مطلقها و مقيدها .

نصوا الحديث الشريف
يعتمد في األحاديث المقررة في المنهاج رواية البخاري ومسلم رضي ا عنهما

المساواة أمام إحكام الشريعة اإلسالمية:

((إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التّي
عن عائشة رضي ا عنها ّ
،أنها قالت ّ
سرقت ،فقالوا ومن ي ْجتَ ِرئ عليه إ أسامة بن زيد ِ
،ح ُّ
ب رسول ا صلّى ا عليه وسلم
َ
ُ

الناس إنما أهلَك الّذين من قبلكم ّأنهم كانوا إذا سرق فيهم
فكلّمه أسامة ،فقال :يأيها ّ
الضعيف أقاموا عليه الحدُّ ،
أن فاطمة بنت
ال ّشريف تركوه ،واذا سرق فيهم ّ
وآي َم وا لو ّ

محمد سرقت لقطعت يدها))
ّ

(متفق عليه واللف لمسلم)
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العمل واإلنتاج ومشكلة البطالة
عن الزبير بن العوام رضي ا

عنه أن الرسول صلى ا

عليه وسلم قال :

" ألن يأتي يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل ،فيأتي بحزمة من حطب على

هره

فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
( رواه البخاري)
مشروعية الوقف وحكمته :

عن أبي هريرة رضي ا عنه ،أن الرسول صلى ا عليه وسلم قال(( :إذا مات

اإلنسان انقط عمله إ من ثالث:صدقة جارية  ،أو علم ينتف به  ،أو ولد صالح

يدعوا له))
( متفق عليه)
توجيهات الرسول صلى اهلل عليه وسلم في صلة اآلباء باألبناء

عن عامر  ،قال سمعت النعمان بن بشير رضي ا عنهما ،وهو على المنبر يقول ((
أعطاني أبي عطية  ،فقالت عمرة بنت رواحة

أرضى حتى تشهد الرسول صلى ا

عليه وسلم .فأتى رسول ا فقال :إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية
:فأمرتني أن أشهدك يا رسول ا قال  :أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟

قال:

 .قال :فاتقوا ا واعدلوا بين أو دكم قال فرج فرد عطيته

(رواه البخاري)

السيرة النبوية

تم اختيار نا خطبة الرسول صلى ا عليه وسلم في حجة الوداع باعتبارها أول

وثيقة في التاري تطرقت إلى حقوق اإلنسان
الفقةةه :لقةةد تةم التركيةةز علةةى بعةةض مباحةةث الفقةةه ا قتصةةادي فةةي اإلسةةالم مة تكملةةة
بعض المباحث المتعلقة بفقه األسرة .
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وليس الغرض من تدريس الفقه هو إغراق التلميذ في الفرو عات الفقهية
التخصصي ،ألنه الوقت و الهدف البيداغوجي من تدريس الفقه
المتشعبة بالمعنى
ّ
في هذه المرحلة من مراحل التعليم يسمحان بذلك.
تم التركيز في هذا المجال على بعض مصادر الشريعة اإلسالمية
أصول الفقهّ :
والتي ينبغي جهلها من طرف التلميذ ،ألن لها عالقة به من حيث أنه مكلف،
ومطالب باألحكام الشرعية،

توزيع المنهاج
يحت ةةوي المنه ةةاج عل ةةى وح ةةدات تعليمي ةةة تعلمي ةةة تس ةةتهدف كف ةةاءات قاعدي ةةة  ,يمك ةةن

تصةةنيفها وفةةق من ومةةة قةةيم  ,تتعلةةق بمجةةا ت تهيكةةل المةةادة مةةن فقةةه و أصةةول و ق ةرآن
و علومه و حديث و عقيدة و سيرة و فكر و ثقافة و أخالق و سلوك .
أ ة توزي عناوين الوحدات وفق القيم كالتالي:
ٍ اإلسالم والرساالت السماوية السابقة.
من مصادر التشريع اإلسالمي.
حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدولي .

حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم .

العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم.
من المشاكل األسرية. :
النسب وأحكامه الشرعية.
تحليل وثيقة خطبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في حجة الوداع.
الربا ومشكلة الفائدة.
من المعامالت المالية الجائزة.
الشركة في الفقه اإلسالمي.
من الطرق المشروعة النتقال المال .
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نموذج تقويم
المدة :ساعتان

المستوى  :السنة الثالثة ثانوي
الجزء األول :

ـ الوضعية 1 :
.قال ا تعا لى
ٍٍٍ{ويِف األَر ي ي
ي
ٍ
يل يصْن َوا ٌن َو َغْي ُر يصْن َو ٍان يُ ْس َقى يبَا َوا يِ ٍ ٍ
ات َو َجن ٌ
ض قطَ ٌع ُّمتَ َجا يوَر ٌ
َ ْ
َّات ِّم ْن أ َْعنَاب َوَزْرعٌ َوََن ٌ
ي
ك ََلي ٍ
ي
ض َها َعلَى بَ ْع ٍ
ات لَِّق ْوٍم يَ ْع يقلُو َن }الرع ٍ4
َونُ َف ِّ
ض ُل بَ ْع َ
ض يِف األُ ُك يل إ َّن يِف ذَل َ َ
السماو ي
ٍ
ي ٍ بي ُكم وب َّ ي ي
ي
ات بيغَ يْي عم ٍ ٍ تَرونَها وأَلْ َقى يِف ْاألَر ي ي
َنللْنَا يم َن
َ
ث ف َيها من ُك ِّل َاابَّ َوأ َ
ْ
ض َرَواس َي أَن ََت َ ْ َ َ
ْ َ َ َْ َ َ
{خلَ َق َّ َ َ
الس َما ي َما ً فَأَنبَْت نَا في َيها يمن ُك ِّل َزْو ٍج َك يرٍمي }لقمان10
َّ
التعليمة:
1اشرح معنى األلفاظ التاليةقطع متجاورات  -صنوان وغير صنوان – تميد بكم
2اذكر ثالث وسائل استخدمها القران الكريم في تثبيت العقيدة في النفس ما ستشهاد على ما تقول
3ما هو الهدف من إيراد القصص في القران الكريمـ الوضعية2 :
كثرت ظاهرة اإلجرام واالنحراف في العصر الحديث واستفحل شرها وأصبحت
مصدر خطر على تقدم المجتمعات وازدهارها
اذكر مفهوم الجريمة واالنحراف
ما هي آثار اإليمان في الحد من ظاهرة االنحراف واإلجرام
لماذا في رأيك شدد اإلسالم في عقوبة القتل العمد
الجزء الثاني :
وضعية إدماجية :
أنجز نصا ال يقل عن خمسة عشر سطرا تبين فيه أهم التوجيهات التي وردت في
خطبة حجة الوداع مدعما أيها بشواهد من النصوص الشرعية.
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إعداد وحدة تعلمية
أ  /بعض المصطلحات:






الوحدة التعليمية:عبارة عن سلسلة من الحصص التعلمية (وحدات زمنية) تتناول
موضوعا معينا .تتميز الوحدة التعليمية بالشمولية والتكامل ،بدءا بالمقدمة وانتهاء
بالتقويم.
الحصة :هي وحدة زمنية متواصلة لدرس ما.
الوضعية:هي مرحلة من مراحل الدرس أو الحصة تتحدد بأهدافها وإجراءات
خاصة ضمن الدرس.
اإلجراء :نشاطات الدرس و هو مبني وفق األهداف.

ولبناء إجراء ما يجب تحديد:

















دور كل من األستاذ و التالميذ
التعليمات التي تقدم لهم
تقدير المدة الزمنية
أدوات العمل ( نصوص،تمارين....،الخ)
الوسائل التعليمية
ما ينتجه التالميذ
كيفيات التقويم

ب  /إعداد وحدة تعلمية هو اإلجابة على التساؤالت التالية:
ما هي المكتسبات القبلية الضرورية لدى التالميذ؟
ما هي الكفاءات المرجوة؟
ما هي المدة الزمنية المتاحة ؟
ما هي الوضعية المالئمة التي أختارها؟
(يجب دوما تفضيل مشاركة التالميذ)
كيف أربط بين الوضعيات ؟
هل أحتاج للتقويم أثناء فترات الوحدة ؟
كيف أتعامل مع االختالف في مستويات التالميذ؟
كيف يكون األثر الكتابي؟
ما الكفاءة التي أقومها و كيف يتم ذلك؟
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بناء وحدة تعلمية
األدوات التي بحوزتي:
• المصادر والمراجع(وليس الكتاب المدرسي !) و الوثائق الرسمية
المختلفة.
• المكتسبات القبلية :التالميذ يملكون معلومات سابقة حول الموضوع
المتناول .على األستاذ أن يطلع على برامج السنوات السابقة.
•األهداف:
ويوجد نوعان من األهداف:
 األهداف المعرفية والتي تحددها الوثائق الرسمية ،وهي إجبارية. -األهداف المنهجية و العملية :والتي تحددها التعليمات الرسمية

منهجية إعداد وضعية تعلمية






المكتسبات القبلية :وهي المعرفة التي يتوجب على التالميذ التحكم فيها لمتابعة
الحصة.
الكفاءات المستهدفة :ما أريد أن يتعلمه التالميذ في هذه الحصة.من األحسن أن
يكون التالميذ على علم بهذه األهداف ويسجلونها على كراريسهم.
الوسائل التعليمية :التجهيز اإلعالمي،الوثائق المكتوبة و المطبوعات...،الخ.التي
يستخدمها األستاذ و التالميذ في هذه الحصة.
الوسائل التربوية :السبورة ،الضوئية أو الجهاز العاكس...،الخ .وهي الوسائل التي
يستعين بها األستاذ للتواصل مع التالميذ أثناء الحصة.
سير الحصة :طريقة سير الوحدة التعليمية هو سيناريو قبلي لتصور العمليات و
يمكن مراجعته وفق رد فعل التالميذ بما فيها التقديرات الخاطئة لألستاذ.
خالل الحصة تكون هناك مراحل يتحدد فيها دور كل من األستاذ و التالميذ.وهذه
المراحل تدفع التالميذ للتعلم وتعطي وتيرة التعليم.
التفكير عند إعداد الحصة إلى إمكانية إجراء التقويم و هذا بتحديد الكفاءات التي
ستكون محل تقويم.

*استخدام السبورة:
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 السبورة نموذج للتلميذ الكتابة معتنى بها خالية من األخطاء النحوية تحمل عنوان و مخطط تبرز الكلمات أو المصطلحات الصعبة أو الجديدة المخططات و التوضيحات الخاصةكما يمكن االستعانة بجهاز اإلسقاط و الفيديو .
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وضعيـــــــة االنطـــــالق

المدة

التنظيم

حسب ما هو مطلوب من التالميذ

من بضع دقائق الى  10دقائق

في عمل مجموعات

نشاط األستاذ
التفكير في انطالق الوضعية

أو على شكل ثنائيات (وضعية تساؤل تحفز التالميذ على
أو عمل فردي

النشاطات المرتقبة للتالميذ

أهداف
المرحلة

بحسب وضعية االنطالق التي قدمها إثارة فضول

الكفاءات المتابعة
الفضول الحيرة

األستاذ ،يقوم التالميذ بـ:

و اهتمام

و االستغراب أمام

التفكير والتي ال يجدون فيها اإلجابة

إجراء مناقشة بينهم،يالحظون

التالميذ.

وضعية تستدعي ذلك.

الصحيحة مباشرة )

تجربة معروضة،يقرؤون نص

السماح

تجنيد المعرفة

يكتب السؤال الذي سيلتزم به التالميذ

،يالحظون وثائق...،الخ.

بالتعبير عن

التخيل.

أثناء النشاطات.

يقدمون إجابة أو إجابات مفترضة

تصوراتهم

متابعة نشاطات التالميذ و الحرص على

ألسئلة األستاذ.

القبلية.

العمل الفعلي  ،يوجه و يساعد عند

محاولة تبني

الضرورة المجموعة المتعطلة

المشكلة
المطروحة
من طرف
التالميذ.
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أهمية النشاطات و المهمة المطلوبة.

من بضع دقائق إلى  10دقائق حسب

مع كامل القسم

مالحظة أن

األستاذ يوقف نشاط المجموعات،يفرض
و ينتظر العودة للهدوء في القسم،ثم ينظم
حوصلة األعمال بعدما يذكرهم بما كان
مطلوب منهم .
يعين التالميذ بالوعي بوجود مشكلة و
يساعدهم على صياغتها.

يستمعون إلي مقترحات

التالميذ ال

إبراز المشكلة و

يقدمون نفس

صياغتها بشكل

زمالئهم،يعرضون أفكارهم الخاصة التفسير
و حججهم.

صحيح

للظاهرة أو

التحكم في اللغة

نفس القراءة

ومصطلحات العلوم

للوثيقة.

اإلسالمية.
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المرحلــــــــة: وضعية البحث و التقصي
المدة
يشتغلون عليها

من  10دقائق إلى نصف ساعة حسب أهمية المهمة التي

النشاطات المرتقبة

أهداف

للتالميذ

المرحلة

يتوصل إلي األصالة في إصدار

التنظيم

نشاط األستاذ

عمل بمجموعات

يقترح على التالميذ وضع بروتوكول تجريبي للبحث

تصور ووضع

مصغرة أو ثنائيات

الكفاءات المتابعة

عن حل اإلشكالية المطروحة(إجراء

البروتوكول ،يجرون

تطوير حل

الفرضيات

قياسات..،الخ).يمكن االستعانة ببطاقة عملية توجه

التجارب ،يقيسون...،الخ.

منطقي

الثقة بالنفس

التالميذ أثناء قيامهم بالمهمة.

يحررون كتابيا أثرا عن

لإلشكالية

تجنيد المعارف

يجتهد قدر اإلمكان الشراك التالميذ في بناء هذا

نشاطاتهم.

المطروحة .التخيل

البروتوكول.

التحكم في أدوات

في بعض الوضعيات تترك المهمة بكاملها للتالميذ.

العمل
االبداع
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المرحلــــــــــة: وضعية الصياغــــة
القسم بكامله

بعد انتهاء الوقت يوقف النشاطات وينتظر عودة الهدوء

يناقشون و يقارنون النتائج

التحضير لبناء

ابتكار واستخدام

ينظم حوصلة النشاطات لمختلف المجموعات :مقابلة

المتوصل إليها فيما بينهم

جماعي للمعرفة

المصطلحات الشرعية

المستهدفة من هذه

المناسبة

النتائج التي تعرض على السبورة (القياسات..،الخ).

الوضعية
بضع دقائق

يطلب من التالميذ تدوين األثر الكتابي الذي توصلوا إليه يقترحون و يساهمون في
و ما تعلموه

تمكين التالميذ من

كتابة الخالصات والمعارف هيكلة المعارف

تفسير النتائج و استخراج
الخالصات

إذا كان عنوان الدرس عير مقدم في بداية الدرس (وهذا المتوصل إليها من خالل
ضروري في حالة اتباع حل وضعية-اشكالية) فهذا هو

النشاطات

الوقت المناسب لكتابة عنوان الدرس الذي يطلب من
التالميذ استنتاجه من خالل ما تعلموه من هذا الدرس.

في نهاية الحصة نضع حساب للزمن الذي نحتاجه للتحضير للحصة القادمة (تقديم تمارين والوظائف المنزلية،االستعدادات....،الخ).
مشاركة التالميذ ضرورية دوما  .ومن الضروري كذلك القيام بخالصة للحصة قبل مغادرة التالميذ.
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التوجيهات البيداغوجية
إلضفاء الحيوية على طرق التعليم وتحريرها من الجمود يتطلب األمر استخدام طرق نشيطة وذات سمات تطبيقية عملية أكثر التصاقا بواقع المتعلم
منها مايلي:
 اعتماد الحوار األفقي والعمودي كآلية إلحداث التفاعل الصفي وتوفير المناخ المالئم للتعلم بين األستاذ والمتعلمين وبين التالميذ مع بعضهم
بعضا
 تنمية التفكير المبني على التساؤل وحب االطالع لحفز المتعلمين على البحث الدائم عن المفهوم اإلسالمي الصحيح من

مصادره التقلية

والعقلية
 ربط األنشطة التعلمية بالواقع الحياتي للمتعلم وبيئته( راجع الوثيقة المرافقة)

 تمرين المتعلمين على االستقاللية في التعلم بحيث يصبح الدرس منطلقا للتعلم وليس كل التعلم
 التنوع والتكامل في طرق تعليم مادة العلوم اإلسالمية حيث يتيح للمتعلم فرصا اكبر للمشاركة والتفاعل مع محتوى الوحدة
 استعمال الوسائل التعليمية المتنوعة والتي لها صلة بالمفاهيم المعالجة بحيث يتمكن اإلستاد من نقل الرسالة للمتعلم بأكثر ما يمكن من فعالية
 االهتمام باألنشطة التعلمية والجمع بين األنشطة المقترحة داخل القسم واألنشطة التي يطلب من المتعلم انجازها خارج القسم لما لها من فائدة
مزدوجة
 رصد صعوبات ومعيقات التعلم التي تعترض سير العملية التعليمية التعلمية لدى المتعلمين
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 تصحيح األخطاء وتعديل الممارسات واالتجاهات والميول و تكييفها مع الوضعيات التعليمية لمساعدة المتعلمين على التقدم في التحصيل
وتطوير وتيرته وفق منهجية تربوية سليمة
 تدعيم الممارسات التعليمية الصحيحة وتعزيز المواقف االيجابية والقيم المرغوبة
 استخدام أدوات القياس المتنوعة مالئمة لطبيعة المضامين المقررة وتكون قادرة على قياس مخرجات التعلم ورصد التعلم الذي طرأ على خبرات
ومكتسبات المتعلم من حيث معارفه وردود أفعاله واستجابته ومواقفه حيال القضايا والمفاهيم إذ أن اعتماد أسلوب التقويم التقليدي القائم على
أسئلة االختبارات بمختلف إشكالها لم يعد كافيا و اليمكن االعتماد عليه لمعرفة مدى تحقق نتائج التعلم

 تكليف المتعلمين بجمع معطيات معرفية في موضوع معين انطالقا من الكتب والمراجع المختلفة أو األقراص المعلوماتية أو من مواقع شبكة
االنترنيت وإعداد عروض مصغرة لتقديمها في القسم إما لتعزيز المعارف المكتسبة في الحصص السابقة أو قصد استثمارها في بناء األنشطة
التعليمية للوحدة الجديدة.
تكوين ملفات تتناول قضايا محددة بجمع الوثائق والصور أو إنتاج وسائط تعليمية داعمة كالبيانات والصور واألش رطة الخ  ...وتوظيف هده الملفات في
إثراء العملية التعلمية .
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خامسا  :الوسائل التعليمية

إن الوسةةائل التعليميةةة ُبرّمتهةةا تةةوفر الخب ةرات الحسةةية التةةي يصةةعب تحقيقهةةا فةةي ال ةةروف الطبيعيةةة للخب ةرة التعليميةةة ،وكةةذلك فةةي
تخطةةي العوائةةق التةةي تعتةةرض عمليةةة اإليضةةاح إذا مةةا اعتمةةد علةةى الواقة نفسةةه  ،و مةةن الضةةروري أن يسةةبق اسةةتخدام أيةةة وسةةيلة مةةن

الوسائل التعليمية اختيار دقيق لها .

ويمكن اقتراح الوسائل التعليمية اآلتية:


السبورة.



األجهزة السمعية بصرية.



أشرطة :سمعية بصرية.



أقراا مضغوطة.



مسجالت.



ا نترنت
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سادسا  :النشاطات الالصفية

األنشةطة الالصةفية ( ا متداديةة ) تمثةل امتةدادا طبيعيةا للنشةاطات الصةفية تكملهةا وتةدعمها .وهةي نشةاطات يقةوم بهةا التلميةذ خةارج القسةم
مةةن خةةالل ممارسةةة القةةيم ومختلةةف المكتسةةبات فةةي الوضةةعيات والمواقةةف المناسةةبة .ويجةةب عةةدم الن ةةر إلةةى األنشةةطة الالصةةفية بأنهةةا معطلةةة
للد ارسةةة أو مضةةيعة للوقةةت والجهةةد,بل ينبغةةي الن ةةر إليهةةا مةةن زاويته ةا التربويةةة :إذ بهةةا يتةةدرب التلميةةذ علةةى تمثةةل القةةيم اإلسةةالمية والمكتسةةبات
التعلميةةة فةةي محيطةةه ا جتمةةاعي وفةةي فضةةاءات جديةةدة بالنسةةبة لةةه مةةن عبةةادات ومعةةامالت وآداب ,فتتقةةول فةةي نفسةةه روح الجماعةةة وتتةةدعم

شخصيته بما يجده من حلول للتحديات والمشكالت التي تعترضةه  ،فيكةون فعةال أو إيجابيةا ممةا يعينةه علةى تةذوق قةيم العلةم والوقةت والجهةد .
ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفية بد أن تخض للمتابعة والتقويم بما يحقق الغايات واألهداف التربوية المرجوة.

و يمكن لألستاذ تكليف المتعلمين بجملة من النشاطات الالصفية في شكل بحوث جماعية يتم عرضها و تقويمها
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