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 من التعليم الثانويالثالثة السنة  التعريف بمنهاج                     
 

ثةانوي ضةمن مجةا ت   الثالثةةتمت هيكلة  مضامين العلوم اإلسالمية في السنة         
أعتاد عليها المتعلم خالل مرحلة التعليم القاعدي و المتمثلة في  :العقيدة ,والفقه,والقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف,والسيرة النبوية واألخالق والسلوك إضافة لتةاري  التشةري  

دراك لةةةدل  المةةةتعلم فةةةي المرحلةةةة الثانويةةةة تةةةم  تعميةةةق اإل،  و بحكةةةم  تطةةةور  اإلسةةةالمي
 ق الفهم.يعمتن تناولها في المراحل السابقة بالتركيز على التحليل و أمفاهيم سبق 

لسةةلوك التةةي تعتبةةر الموجةةه  ه المجةةا ت علةةى من ومةةة القةةيم السةةالميةذارتكةةزت هةة     
 تعلم خاصة وهو في مرحلة المراهقة.الم

 :كاآلتي  ميهالمفا وقد تم إدماج بعض القيم م  بعضها لتقاربها في األبعاد و
  القيم التعبدية واإليمانية 
  القيم األسرية وا جتماعية 
 القيم التواصلية واإلعالمية 

 القيم الحقوقية 

 القيم المالية وا قتصادية 
علةى األحاديةةث  زوالتركية الموضةوعيالتفسةير ب تةم ا حتفةا أمةا النصةوا الشةرعية فقةد 

، باإلضةافة مجموعةة مةن األحاديةث النبويةة  منهةا  المتعلقة بالجانب المالي وا قتصادي
بعةةض الوثةةائق التن يميةةة  التةةي صةةدرت فةةي زمةةن الرسةةول صةةلى ا  عليةةه تحليةةل إلةةى 

                                                 . )نا خطبة حجة الوداع(
 و المالمح الخاصة بالمتعلم.  فاءة الختاميةوقد حدد المنهاج الك -
 
 
 : مالمح التخرج من المرحلة الثانوية/ 1
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 يتوق  من المتعلم عند تخرجه من المرحلة الثانوية أن:
وفهمهمةةةةةا والعمةةةةةل   ةالشةةةةةريف ةديةةةةةث النبويةةةةةاحأل*  يحفةةةةة  قةةةةةدرا مةةةةةن القةةةةةرآن الكةةةةةريم وا  

  توجيهاتهما
 .*  يؤدي و يفة العبادة أداء صحيحا ويدرك أبعادها  
 .*  يفهم اإلسالم فهما صحيحا   
 .* يتخلق باألخالق اإلسالمية  الفاضلة  
 . م  غيره متفتحا على غيره ويحسن الحوار والتواصل*   
  .توجيهات اإلسالموفق * يعتني بالجمال في شتى م اهره   
 .* يمارس السلوك الصحي بأنواعه 
* يحسةةةن تحليةةةل الوثةةةائق المختلفةةةة الصةةةادرة فةةةي عهةةةد الرسةةةول صةةةلى ا  عليةةةه وسةةةلم  

 .والخلفاء الراشدون
 : /   ملمح المتعلم عند تخرجه من السنة الثالثة ثانوي2 

     أن: يتوق  من المتعلم عند تخرجه من السنة الثانية ثانوي      
  ويفسر النصوا المقررة  لالترتين الكريم قراءة صحيحة وفق قواعد آأن يقرأ القر

 تفسيرا موضوعيا

  يفهم ويشرح بعض نصوا ا حا ديث المقررة 

  يعرف أثار اإليمان با  في ا ستقرار النفسي وا جتماعي 
  أسرارها كيؤدي العبادات أداء صحيحا ويفهم أبعادها الكبرل ويدر 

  يعرف دور  األسرة في اإلسالم و كيفية المحاف ة عليها 

  التواصل م  غيره  ويناقش ويحاور بالتي هي أحسن يحسن 

 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
 
لمقرر منه وتفسيره تفسيرا ان تالوة صحيحة و  فهم آالقدرة على تالوة القر   

 موضوعيا والعمل بتوجيهاته 
عليه وسلم واستخراج العبر  وتحليل وشرح بعض أحاديث الرسول صلى ا   

في تحصين الذات  ذلك واألحكام منها وتمثل قيم اإلسالم  عقيدة وسلوكا  ودور
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 –
–  

اإلنسان العلوم اإلسالمية تعني ذلك النشاط الفردي و ا جتماعي الهادف لتنشئة       
تنشئة  -و وجدانيا وجسديا وجماليا وخلقيا ، وفق ما جاء في القرآن و السنة  اعقيدي -

شاملة، و تزويده بالمعارف وا تجاهات الالزمة لنموه نموا سليما وفقا للغرض الذي 
 رسمه القرآن الكريم، قال ا  تعالى:} َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإ َّ ِلَيْعُبُدوِن{ الذاريات

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(.
كمادة تعليمية ، ترتكز على التصور الشمولي القائم على  والعلوم اإلسالمية     

 التوازن و التكامل بين الجوانب العقلية والمادية والنفسية والروحية 
وعليه ، ينبغي أن تعكس المادة هذا التصور بالتركيز على الجوانب الوجدانية و 

فّرغ المادة من طبيعتها ، و   السلوكية عوض اإلغراق في المعارف فقط حتى    تُة
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تفقد فاعليتها ، و   تصبح عناوين بدون مضمون، ومن ثَمَّ يتحقق مبدأ العبودية  
 المن م لعالقات اإلنسان م  غيره 

إن المرحلة الثانوية تزامن مرحلة حساسة وحرجة من أطةوار حيةاة المةتعلم وهةي مرحلةة      
ح صةاحبها إلةةى اإلفةةراط أو التفةريط فةةي كةةل شةةيء، المراهقةة، هةةذه المرحلةةة التةي تتميةةز بجنةةو 

بسةةبب األحاسةةيس الفياضةةة والغرائةةز الجياشةةة، وتنصةةب كلهةةا فةةي بوتقةةة إثبةةات الةةذات بشةةتى 
السلوكيات ولو كانت منحرفة، والتمرد على القيود األسرية وا جتماعيةة، سةواء أكانةت قيةودا 

 اكتسةةاب المعرفةةةحتةةى   يةةؤدي سةةليمة أم باليةةة،  ممةةا يتطلةةب تعةةامال حكيمةةا وعلميةةا معةةه، 
 سلبيةإلى ردود فعل تكون نتائجها 

ولهةةذا جةةاءت مةةادة العلةةوم اإلسةةالمية فةةي المرحلةةة الثانويةةة اسةةتجابة لمتطلبةةات هةةذه        
المرحلةةة الحساسةةة مةةن أطةةوار حيةةاة المةةتعلم، فهةةي   تلغةةي شخصةةيته، بةةل تتةةيح لةةه الفرصةةة 

علةةى المحةةك بخطةةاب عقلةةي وعةةاطفي متةةزن، كمةةا تأخةةذ اإلنسةةان المسةةلم لوضةة  سةةلوكيات 
 بيده إلى شاطئ ا عتدال في كل شيء، معتمدة في ذلك اإلقناع والحجة البينة. 

قد جاءت مضامين العلوم اإلسالمية في السنة الثانيةة ثةانوي مهيكلةة فةي المجةا ت  و       
الفقةه  أصةول لشريف، والسةيرة النبويةة،التالية: العقيدة، والفقه، والقرآن الكريم، والحديث النبوي ا

   .والفكر والثقافة
كلهةا ترتكةز علةى من ومةة قةيم إسةالمية، والتةي مةن شةأنها أن تكةون وهةذه المجةا ت        

 والنمةةو العقلةةيالموجةةه لسةةلوك المةةتعلم، خاصةةة وهةةو فةةي مرحلةةة مةةن الثةةورة العاطفيةةة والتفةةتح 
 الذي يضعه في موق  المسؤولية

                                                                    
 :تفصيل مجاالت العلوم اإلسالمية في التعليم الثانوي

 :غةةرس العقيةةدة اإلسةةالمية الواضةةحة، انطالقةةا مةةن الغايةةة مةةن تدريسةةها  العقيةةدة
البراهين النقلية والعقلية والعلميةة، بعيةدا عةن التعقيةدات الغريبةة عنهةا، مّمةا يجعلهةا تةؤتي 
ثمارهةةا فةةي السةةلوك والتصةةرفات، فيتجةةه التلميةةذ إلةةى الطاعةةة التامةةة   سةةبحانه وتعةةالى 

 ويتجّنب المعصية بكل اطمئنان. 
 ربةةةط التلميةةةذ الغايةةةة مةةةن تدريسةةةهما  ث النبةةةوي الشةةةريف:القةةةرآن الكةةةريم والحةةةدي

  بأصول اإلسالم ومنابعه الصافية، وهما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،
  وقةةةد تةةةم اعتمةةةاد التفسةةةير الموضةةةوعي للقةةةرآن الكةةةريم حيةةةث يةةةتم ا نطةةةالق فةةةي

       الوحدة من عدة آيات  تتناول موضوع الوحدة المقررة

          
 نصوص القران الكريم               
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  وسائل القران الكريم في تثبيت العقيدة *    
َواٍن ُيْسَقى بيَ  ن ْ ُر صي َواٌن َوَغي ْ ن ْ ِي ٍٍ }َوِفي اأَلْرضي قيَطٌع مَُّتَجاويرَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنَييٌل صي ا  َوا

 4اأُلُكلي إينَّ ِفي َذليَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يَ ْعقيُلوَن {الرع ٍَونُ َفضُِّل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض ِفي 
َي َأن َتَيي ٍَ بيُكْم َوَبثَّ فييَها مين ُكلِّ   َاابٍَّ  َوأَنلَْلَنا ميَن }َخَلَق السََّماَواتي بيَغْْيي َعَم ٍٍ تَ َرْونَ َها َوأَْلَقى ِفي اأْلَْرضي َرَواسي

َنا فييَها  10مين ُكلِّ َزْوٍج َكريمٍي {لقمان السََّما ي َماً  َفأَنَبت ْ
 ٍََة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن }َوالّلُه َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوني أُمََّهاتيُكْم الَ تَ ْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئي 

 78{النحل
}ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواتي السَّْبعي َوَربُّ اْلَعْرشي  { ُقْل َمن بيَي ٍيهي 87{ َسيَ ُقوُلوَن ليلَّهي ُقْل أََفََل تَ ت َُّقوَن}86اْلَعظييمي

{ 89{ َسيَ ُقوُلوَن ليلَّهي ُقْل َفَأَّنَّ ُتْسَحُروَن}88َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍ  َوُهَو ُيُيُْي َواَل ُُيَاُر َعَلْيهي إين ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن}
َناُهم بياْلَْقِّ َوإين َّ  َا 90ُهْم َلَكاذيبُوَن}َبْل أَتَ ي ْ { َما اَّتَََّذ اللَُّه مين َوَل ٍٍ َوَما َكاَن َمَعُه ميْن إيَلٍه إيذاً لََّذَهَب ُكلُّ إيَلٍه بي

ُفوَن}  91َخَلَق َوَلَعََل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ُسْبَحاَن اللَّهي َعمَّا َيصي
ْْيي َوإين مَّ  الََ  نَساُن مين ُاَعا  اْلَْ { َولَئيْن أََذق َْناُه َرْْحًَ  مِّنَّا مين بَ ْع ٍي َضرَّا  49سَُّه الشَّرُّ فَ يَ ُؤوٌس قَ ُنوٌط}َيْسَأُم اْْلي

ْعُت إيََل َرِّبِّ إينَّ ِلي عين ٍَُه لَْلُحسْ  وا ََن فَ َلنُ َنبَِّئنَّ الَّذييَن َكَفرُ َمسَّْتُه لَيَ ُقوَلنَّ َهَذا ِلي َوَما َأُظنُّ السَّاَعَ  قَائيَمً  َولَئين رُّجي
َا َعميُلوا َولَُنذييَقن َُّهم مِّْن َعَذاٍب َغلييٍظ}  50بي

{ الَّذييَن يُنفيُقوَن ِفي 133َوَساريُعواْ إيََل َمْغفيَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّ  َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُعي ٍَّْت ليْلُمتَّقينَي}
نينَي} السَّرَّا  َوالضَّرَّا  َواْلَكاظيمينَي اْلَغْيظَ   134َواْلَعافينَي َعني النَّاسي َوالّلُه ُيُيبُّ اْلُمْحسي

ْنُه مين قُ ْرآٍن َوالَ تَ ْعَمُلوَن ميْن َعَمٍل إيالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوااً إيذْ  ُلو مي َما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما تَ ت ْ تُفييُضوَن فييهي َوَما  ََ
ٍة ِفي اأَلْرضي َوالَ ِفي السََّما  َوالَ َأْصَغَر مين َذليَك َوال َأْكبَ َر إيالَّ ِفي كيَتاٍب يَ ْعُلُب َعن رَّبَِّك مين مِّث َْقالي َذرَّ 

 61مُّبينٍي}
 
 
 
 
 
 الصحة الجسمية والنفسية في القران الكريم*
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 28اْلُقُلوُب {الرع ٍ}الَّذييَن آَمُنواْ َوَتْطَمئينُّ قُ ُلوبُ ُهم بيذيْكري الّلهي َأالَ بيذيْكري الّلهي َتْطَمئينُّ 
َفا  لَِّما ِفي الصُّ ٍُوري َوُه ًٍى َوَرْْحٌَ  لِّْلُمؤْ   57مينينَي {يونس}يَا أَي َُّها النَّاُس َق ٍْ َجا ْتُكم مَّْوعيظٌَ  مِّن رَّبُِّكْم َوشي

افيظُوَن} َِ ْم  هي الَّذييَن ُهْم ليُفُروجي هيْم أْو َما َمَلَكْت أَْْيَا5ََ ُر َمُلومينَي}{ إيالَّ َعَلى أَْزَواجي { َفَمني 6نُ ُهْم فَإين َُّهْم َغي ْ
 ابْ تَ َغى َورَا  َذليَك َفُأْولَئيَك ُهُم اْلَعاُاونَ 

نينَي َوالَ يَليي ٍُ الظَّاليمينَي َإالَّ َخَسارًا} َفا  َوَرْْحٌَ  لِّْلُمْؤمي  {82َونُ نَ لُِّل ميَن اْلُقْرآني َما ُهَو شي
نينَي يَ ُغضُّوا ميْن قَُ  َا َيْصنَ ُعوَن}ل لِّْلُمْؤمي  {30أَْبَصاريهيْم َوَُيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذليَك أَزَْكى ََلُْم إينَّ اللََّه َخبيٌْي بي

ََِّتََّ َيْطُهرْ  يضي َوالَ تَ ْقَربُوُهنَّ  يضي ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتليُلواْ النَِّسا  ِفي اْلَمحي َن فَإيَذا َتَطهَّْرَن }َوَيْسأَُلوَنَك َعني اْلَمحي
ْيُث أََمرَُكُم الّلُه إينَّ الّلَه ُيُيبُّ الت َّوَّابينَي َوُيُيبُّ اْلُمَتَطهِّرييَن {البقرةفَ  َِ  222ْأُتوُهنَّ ميْن 

رََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَ  َواْل ٍََّم َوْلََْم اْْلَنلييري َوَما أُهيلَّ ليَغْْيي الّلهي بيهي َفَمني اْضطُرَّ غَ  َِ َا  ٍٍ َوالَ }إيَّنَّ َر بَا  َعاٍا فَإينَّ الّلَه َغُفوٌر ي ْ
يٌم {النحل ِي  115رَّ

 90{املائ ٍة َي 
 القيم في القران الكريم*

نينَي {آل }الَّذييَن يُنفيُقوَن ِفي السَّرَّا  َوالضَّرَّا  َواْلَكاظيمينَي اْلَغْيَظ َواْلَعافينَي َعني النَّاسي َوالّلُه ُيُيبُّ اْلمُ  ْحسي
 134عمران

 119الَّذييَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الّلَه وَُكونُواْ َمَع الصَّاايقينَي {التوب }يَا أَي َُّها 
ُلَونَُّكْم بيَشْيٍ  مَِّن اْْلَوْف َواْلُْوعي َونَ ْقٍص مَِّن اأَلَمَوالي َواألنُفسي َوالثََّمرَاتي َوَبشِّري الصَّا  155بيرييَن {البقرة}َولََنب ْ

يٌم }َواَل َتْسَتويي اْلََْسَنُ  َواَل  ٌّ ْحَي َنُه َع ٍَاَوٌة َكأَنَُّه َوِلي َنَك َوبَ ي ْ َسُن فَإيَذا الَّذيي بَ ي ْ ِْ السَّيَِّئُ  اْاَفْع بيالَِّتي هيَي َأ
 34{فصلت

َساناً َوبيذيي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَسا  ِْ َواْْلَاري ذيي اْلُقْرََب كينيي }َواْعُب ٍُواْ الّلَه َوالَ ُتْشريُكواْ بيهي َشْيئاً َوبياْلَوالي ٍَْيني إي
بي بياْلَنبي َواْبني السَّبييلي َوَما َمَلَكْت أَْْيَاُنُكْم إينَّ الّلَه الَ ُيُيبُّ َمن َكانَ  ِي ُُوراً َواْْلَاري اْْلُُنبي َوالصَّا َُُْتاالً َف  

 36{النسا 
َناُت بَ ْعُضُهْم َأْوليَيا  بَ ْعٍض يَْأُمُرو  ُنوَن َواْلُمْؤمي َهْوَن َعني اْلُمنَكري َويُقييُموَن الصَََّلَة }َواْلُمْؤمي َن بياْلَمْعُروفي َويَ ن ْ

َِكييٌم {التوب   71َويُ ْؤُتوَن اللََّكاَة َويُطييُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه أُْولَ ئيَك َسيَ ْرَْحُُهُم الّلُه إينَّ الّلَه َعلييٌل 
ْْيي َويَ  َهْوَن َعني اْلُمنَكري َوأُْولَ ئيَك ُهُم اْلُمْفليُحوَن {آل }َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّ  َي ٍُْعوَن إيََل اْلَْ ْأُمُروَن بياْلَمْعُروفي َويَ ن ْ

 104عمران
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َنُكم مََّواًَّة َوَرْحَْ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إيلَي ْ  ً  إينَّ ِفي َذليَك ََليَاتٍ }َوميْن آيَاتيهي َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفسي
 21لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن {الروم

ْثْي َواْلُع ٍَْواني َوات َُّقواْ الّلَه إينَّ الّلَه شَ   2 ٍيي ٍُ اْلعيَقابي {املائ ٍةَوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى اْلي
بياْلقيْسطي َوالَ َُيْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْع ٍيُلواْ اْع ٍيُلواْ ُهَو  }يَا أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواْ ُكونُواْ قَ وَّامينَي ليّلهي ُشَه ٍَا 

َا تَ ْعَمُلوَن {املائ ٍة  8أَق َْرُب ليلت َّْقَوى َوات َُّقواْ الّلَه إينَّ الّلَه َخبيٌْي بي
َناُهْم يُنفيُقوَن {الشورى}َوالَّذييَن اْسَتَجابُوا ليَرِّبِّيْم َوأَقَاُموا الصَََّلَة َوأَْمرُُهْم شُ  نَ ُهْم َوِميَّا َرَزق ْ  38وَرى بَ ي ْ

نُكْم فَإين تَ َناَزْعُتْم ِفي  َشْيٍ  فَ ُراُّوُه إيََل الّلهي  }يَا أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواْ َأطييُعواْ الّلَه َوَأطييُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِلي اأَلْمري مي
ُنوَن بي  َسُن تَْأوييَلً {النسا َوالرَُّسولي إين ُكنُتْم تُ ْؤمي ِْ ٌر َوَأ ري َذليَك َخي ْ  59الّلهي َواْليَ ْومي اَلخي

 موقف القران الكريم من العقل * 
َعَلى   }َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهمْ 

نْ   ءْقَنا تَ ْفِضياًل {اإلسراَخلَ  َكِثيٍر مِّمَّ
 82}َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفاً َكِثيراً {النساء

َذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُ  َمةا َأْلَفْيَنةا َعَلْيةِه  آَباءَنةا َأَوَلةْو َكةاَن آَبةاُؤُهْم َ  }َواِ 
 170َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوَ  َيْهَتُدوَن {البقرة

 4ِإ َّ اْلَعاِلُموَن {العنكبوت}َوِتْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها 
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  التفسير الموضوعي                 
المجا ت العلمية التي تحقق الكفاءات المحددة ،تم اختيار في تن يم المنهاج و اختيار 

الكريم "التفسير الموضوعي" نفي تفسير القرا  
 

 تعريف التفسير الموضوعي :
هو جم  اآليات المتفرقة في سور القران المتعلقة بالموضوع الواحد لف ا أو  (1
 1حكما و تفسيرها حسب المقاصد القرآنية.

 .المقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر هو علم يتناول القضايا حسب (2
تتناول  .التفسير الموضوعي يتناول السور كلها يحاول رسم صورة شمسية لها (3

 او تجعل أولها تمهيد أولها أخرها و تتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلها 
ورة و لقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع في الس خرها و أخرها تصديقا ألولها ،آل

 .إن كثرت قضاياها
 خطوات التفسير الموضوعي :

جمع اآليات القرآنية التي تخدم الموضوع.ترتيب هذه اآليات حسب النزول -   

.ا ختالفبإزاحة ما قد يوهم  -  

 .تفسير اآليات ببيان حكمتها و الغرض من تشريعها  -

بمراعاة شروط البحث إخراج الموضوع في صورة متكاملة تامة البناء و األحكام  -
  .العلمي

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

 القران ،  مثل المال في  اختيار الموضوع القرآني المراد دراسته دراسة موضوعية ، -
  ...القران مكانة العقل في  األسرة في القران ، المرأة في القران ،
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 حصر اآليات التي تدور حول الغرض القرآني و جمعها كلها . -
( و الوقوف على أسبابه إن ...مدني  )مكي ، ترتيب هذه اآليات حسب النزول -

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

 األجزاء قائم األركان.
تكميل الموضوع بما ورد من األحاديث الصحيحة إن احتاج األمر إلى زيادة في -

 الوضوح و البيان.
تتجانس فيما بينها و توفق بين عامها  دراسة هذه اآليات دراسة موضوعية متكاملة ، -

 و خاصها و مطلقها و مقيدها .
 

 ريفنصوا الحديث الش                
 يعتمد في األحاديث  المقررة في المنهاج رواية البخاري ومسلم رضي ا  عنهما

 :المساواة أمام إحكام الشريعة اإلسالمية
عن عائشة رضي ا  عنها ،أّنها قالت ))إّن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية الّتي 

رسول ا  صّلى ا  عليه وسلم سرقت ،فقالوا ومن َيْجَتِرُئ عليه إ  أسامة بن زيد ،ِحبُّ 
فكّلمه أسامة ،فقال :يأيها الّناس إنما أهَلك  اّلذين   من قبلكم أّنهم كانوا إذا سرق فيهم 

ذا سرق فيهم الّضعيف أقاموا عليه الحد، وآيَُّم وا  لو أّن فاطمة بنت  الّشريف تركوه ،وا 
 محّمد 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 :

ن يأتي يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل ،فيأتي بحزمة من حطب على  هره " أل
                                                                                                                                          ".من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوهبيعها خير له في

 (  رواه البخاري )                                                          
 :مشروعية الوقف وحكمته 

الرسول صلى ا  عليه وسلم قال: ))إذا مات  نعن أبي هريرة رضي ا  عنه، أ
أو ولد صالح  أو علم ينتف  به ،،  اإلنسان انقط  عمله إ  من ثالث:صدقة جارية

 يدعوا له((
 ) متفق عليه(                                                            
 

 توجيهات الرسول صلى اهلل عليه وسلم في صلة اآلباء باألبناء
وهو على المنبر يقول ))  قال سمعت النعمان بن بشير رضي ا  عنهما، عن عامر ،

فقالت عمرة بنت رواحة   أرضى حتى تشهد الرسول صلى ا   أعطاني أبي عطية ،
 رة بنت رواحة عطية عليه وسلم .فأتى رسول ا  فقال :إني أعطيت ابني من عم

                  أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ :فأمرتني أن أشهدك يا رسول ا  قال :
                                                                                                                                                                                                    قال :فاتقوا ا  واعدلوا بين أو دكم قال فرج  فرد عطيته قال:   .

           )رواه البخاري(                                                
 السيرة النبوية

 أولاع باعتبارها في حجة الود تم اختيار نا خطبة الرسول صلى ا  عليه وسلم
 ناإلنساحقوق  تطرقت إلى في التاري   وثيقة
م التركيةةز علةةى بعةةض مباحةةث الفقةةه ا قتصةةادي فةةي اإلسةةالم مةة  تكملةةة تةةلقةةد  الفقةةه:

 .بعض المباحث المتعلقة بفقه األسرة 
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الفقهية  تليس الغرض من تدريس الفقه هو إغراق التلميذ في الفرو عاو   
البيداغوجي من تدريس الفقه  فالمتشعبة بالمعنى التخّصصي، ألنه   الوقت و  الهد

 في هذه المرحلة من مراحل التعليم يسمحان بذلك.
 اإلسالميةبعض مصادر الشريعة : تّم التركيز في هذا المجال على الفقه أصول

والتي   ينبغي جهلها من طرف التلميذ، ألن لها عالقة به من حيث أنه مكلف، 
 ومطالب باألحكام الشرعية، 

 توزيع المنهاج                        
يحتةةةوي المنهةةةاج علةةةى وحةةةدات تعليميةةةة  تعلميةةةة  تسةةةتهدف كفةةةاءات قاعديةةةة , يمكةةةن   

   ة مةةن فقةةه و أصةةول و قةةرآن تصةةنيفها وفةةق من ومةةة قةةيم , تتعلةةق بمجةةا ت تهيكةةل المةةاد
 و علومه و حديث و عقيدة و سيرة و فكر و ثقافة و أخالق و سلوك .

 :كالتاليالوحدات وفق القيم  عناوين  ة توزي  أ
 .اإلسالم والرساالت السماوية السابقة  ٍ  

 .اإلسالمي من مصادر التشريع
 .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

 .ةالربا ومشكلة الفائد
 .من المعامالت المالية الجائزة

 .إلسالميالشركة في الفقه ا
 .من الطرق المشروعة  النتقال المال 
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 نموذج تقويم                                              

 

 ساعتان :المدة                                              الثالثة ثانويالسنة المستوى : 

 الجزء األول :

  1 الوضعية :ـ 

 .قال ا  تعا لى
  ٍ  ٍ َا  َوا}َوِفي ٍ  َواٍن ُيْسَقى بي ن ْ َواٌن َوَغي ُْر صي ن ْ ِي ٍٍ اأَلْرضي قيَطٌع مَُّتَجاويرَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنَييٌل صي

 4َونُ َفضُِّل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض ِفي اأُلُكلي إينَّ ِفي َذليَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يَ ْعقيُلوَن {الرع ٍ
َي َأن َتَيي ٍَ بيُكْم َوَبثَّ فييَها مين ُكلِّ َاابٍَّ  َوأَنلَْلنَ }َخَلَق السََّماَواتي  ا ميَن بيَغْْيي َعَم ٍٍ تَ َرْونَ َها َوأَْلَقى ِفي اأْلَْرضي َرَواسي

َنا فييَها مين ُكلِّ َزْوٍج َكريمٍي {لقمان  10السََّما ي َماً  َفأَنَبت ْ
 التعليمة:

 اشرح معنى األلفاظ التالية1-    

 تميد بكم –وغير صنوان  صنوان -قطع متجاورات           

استخدمها القران الكريم في تثبيت العقيدة في النفس م      لث وسائالكر ثذا2-
  ا ستشهاد على ما تقول

 ما هو الهدف من إيراد القصص في القران الكريم3-   

 2ـ الوضعية: 

شرها وأصبحت كثرت ظاهرة اإلجرام واالنحراف في العصر الحديث واستفحل 

 مصدر خطر على تقدم المجتمعات وازدهارها

 اذكر مفهوم الجريمة واالنحراف

 ثار اإليمان في الحد من ظاهرة االنحراف واإلجرامآهي  ما

 ا في رأيك شدد اإلسالم في عقوبة القتل العمدلماذ

 

 الجزء الثاني : 

 وضعية إدماجية :

التوجيهات التي وردت في  أهمخمسة عشر سطرا تبين فيه  يقل عن الأنجز نصا  

 .بشواهد من النصوص الشرعية أيهامدعما  خطبة حجة الوداع
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 أ / بعض المصطلحات:

 عبارة عن سلسلة من الحصص التعلمية )وحدات زمنية( تتناول :الوحدة التعليمية

،بدءا بالمقدمة وانتهاء موضوعا معينا. تتميز الوحدة التعليمية بالشمولية والتكامل 

 بالتقويم.

 :هي وحدة زمنية متواصلة لدرس ما. الحصة 

 :هي مرحلة من مراحل الدرس أو الحصة تتحدد بأهدافها وإجراءات الوضعية

 خاصة ضمن الدرس.

 :مبني وفق األهداف.و هو نشاطات الدرس  اإلجراء 

 ما يجب تحديد: إجراءولبناء 

 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؟ 

 

                  

 إعداد وحدة تعلمية
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 بناء وحدة تعلمية                      
 

 األدوات التي بحوزتي: 

( و الوثائق الرسمية ! )وليس الكتاب المدرسيوالمراجع المصادر  •

 المختلفة.

المكتسبات القبلية: التالميذ يملكون معلومات سابقة حول الموضوع •  

 ن يطلع على برامج السنوات السابقة.أالمتناول. على األستاذ 

 :األهداف•

 ويوجد نوعان من األهداف:

 األهداف المعرفية والتي تحددها الوثائق الرسمية، وهي إجبارية. -

 مية عليمات الرسوالتي تحددها الت األهداف المنهجية و العملية: -

 

 منهجية إعداد وضعية تعلمية
 

 

 وهي المعرفة التي يتوجب على التالميذ التحكم فيها لمتابعة المكتسبات القبلية :
 الحصة.

 ما أريد أن يتعلمه التالميذ في هذه الحصة.من األحسن أن الكفاءات المستهدفة :
 كراريسهم.يكون التالميذ على علم بهذه األهداف ويسجلونها على 

 :الوثائق المكتوبة و المطبوعات،...الخ.التي اإلعالميالتجهيز  الوسائل التعليمية،
 يستخدمها األستاذ و التالميذ في هذه الحصة.

 :التي  لالسبورة، الضوئية أو الجهاز العاكس،...الخ. وهي الوسائ الوسائل التربوية
 ة.يستعين بها  األستاذ للتواصل مع التالميذ أثناء الحص

 :و     هو سيناريو قبلي لتصور العمليات  ةالتعليميسير الوحدة  طريقة سير الحصة
 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 
 يرة التعليم.المراحل تدفع التالميذ للتعلم وتعطي وت

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  - 

 الجديدةتبرز الكلمات أو المصطلحات الصعبة أو  -

 المخططات و التوضيحات الخاصة -

 كما يمكن االستعانة بجهاز اإلسقاط و الفيديو .
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 وضعيـــــــة االنطـــــالق   

 النشاطات المرتقبة للتالميذ نشاط األستاذ التنظيم المدة
أهداف 

 المرحلة
 الكفاءات المتابعة

ى 
 ال

ق
ائ
دق

ع 
ض

 ب
ن
م

1
0

 
ق 

قائ
د

يذ 
الم

الت
ن 

 م
ب

لو
ط

 م
هو

ا 
 م

ب
س
ح

 

في عمل مجموعات 

أو على شكل ثنائيات 

 أو عمل فردي

                     التفكير في انطالق الوضعية 

)وضعية تساؤل تحفز التالميذ على 

فيها اإلجابة  نالتفكير والتي ال يجدو

 الصحيحة مباشرة (

يكتب السؤال الذي سيلتزم به التالميذ 

 أثناء النشاطات.

متابعة نشاطات التالميذ و الحرص على 

العمل الفعلي ، يوجه و يساعد عند 

 الضرورة المجموعة المتعطلة

بحسب وضعية االنطالق التي قدمها 

 األستاذ ،يقوم التالميذ بـ:

إجراء مناقشة بينهم،يالحظون 

تجربة معروضة،يقرؤون نص 

 ،يالحظون وثائق،...الخ.

يقدمون إجابة أو إجابات مفترضة 

 ألسئلة األستاذ.

 

إثارة فضول 

و اهتمام 

 التالميذ.

السماح 

بالتعبير عن 

تصوراتهم 

 القبلية.

محاولة تبني 

المشكلة 

المطروحة 

من طرف 

 التالميذ.

      الفضول الحيرة 

االستغراب أمام و 

 وضعية تستدعي ذلك.

 تجنيد المعرفة

 التخيل.
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ى 
 إل

ق
ائ
دق

ع 
ض

 ب
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1
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ب

س
ح
ق 

قائ
د

ة.
وب

طل
لم

 ا
مة

مه
 ال

 و
ت

طا
شا

الن
ة 

مي
أه

 

 مع كامل القسم
يفرض نشاط المجموعات، يوقفاألستاذ 

العودة للهدوء في القسم،ثم ينظم  ينتظر و

حوصلة األعمال بعدما يذكرهم بما كان 

 مطلوب منهم .

عين التالميذ بالوعي  بوجود مشكلة و ي

 يساعدهم على صياغتها.

يستمعون إلي مقترحات 

زمالئهم،يعرضون أفكارهم الخاصة 

 و حججهم.

مالحظة أن 

التالميذ ال 

يقدمون نفس 

التفسير 

للظاهرة أو 

نفس القراءة 

 للوثيقة.

 

إبراز المشكلة و 

صياغتها بشكل 

 صحيح

 التحكم في اللغة

ومصطلحات العلوم 

 .اإلسالمية
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 :وضعية البحث و التقصي  المرحلــــــــة

 نشاط األستاذ التنظيم المدة
النشاطات المرتقبة 

 للتالميذ

أهداف 

 المرحلة
 الكفاءات المتابعة

ن 
م

1
0

 
ي 

الت
ة 

هم
لم

 ا
ية

هم
 أ
ب

س
ح
ة 

ع
سا

ف 
ص

 ن
ى

 إل
ق

ائ
دق

ها
علي

ن 
لو

تغ
ش
ي

 

بمجموعات عمل 

 مصغرة أو ثنائيات

يقترح على  التالميذ وضع بروتوكول تجريبي للبحث 

عن حل اإلشكالية المطروحة)إجراء 

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

 التالميذ أثناء قيامهم بالمهمة.

يجتهد قدر اإلمكان الشراك التالميذ في بناء هذا 

 البروتوكول.

 ترك المهمة بكاملها للتالميذ.في بعض الوضعيات ت

 

تصور ووضع 

البروتوكول، يجرون 

 التجارب، يقيسون،...الخ.

يحررون كتابيا أثرا عن 

 نشاطاتهم.

يتوصل إلي 

تطوير حل 

منطقي 

لإلشكالية 

 المطروحة.

األصالة في إصدار 

 الفرضيات

 الثقة بالنفس

 تجنيد المعارف

 التخيل

التحكم في أدوات 

 العمل

 االبداع
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 ،....الخ.(تفي نهاية الحصة نضع حساب للزمن الذي نحتاجه للتحضير للحصة القادمة )تقديم تمارين والوظائف المنزلية،االستعدادا

 بخالصة  للحصة قبل مغادرة التالميذ. مشاركة التالميذ ضرورية دوما . ومن الضروري كذلك  القيام

 

 

 

 :وضعية الصياغــــة  المرحلــــــــــة

ق
ائ
دق

ع 
ض

ب
 

 بعد انتهاء الوقت يوقف النشاطات وينتظر عودة الهدوء القسم بكامله

ينظم حوصلة النشاطات لمختلف المجموعات: مقابلة 

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

يناقشون و يقارنون النتائج 

 المتوصل إليها فيما بينهم

التحضير لبناء 

جماعي للمعرفة 

المستهدفة من هذه 

 الوضعية

ابتكار واستخدام 

المصطلحات الشرعية 

 المناسبة

توصلوا إليه  ييطلب من التالميذ تدوين األثر الكتابي الذ

 هو ما تعلمو

إذا كان عنوان الدرس عير مقدم في بداية الدرس )وهذا 

اشكالية( فهذا هو -ضروري في حالة اتباع حل وضعية

الوقت المناسب لكتابة عنوان الدرس الذي يطلب من 

 التالميذ استنتاجه من خالل ما تعلموه من هذا الدرس. 

يقترحون و يساهمون في 

كتابة الخالصات والمعارف 

الل المتوصل إليها من خ

 النشاطات

تمكين التالميذ من 

 هيكلة المعارف

تفسير النتائج و استخراج 

 الخالصات
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 التوجيهات البيداغوجية

 
متعلم إلضفاء الحيوية على طرق التعليم وتحريرها من الجمود يتطلب األمر استخدام طرق نشيطة وذات سمات تطبيقية عملية أكثر التصاقا بواقع ال

 منها مايلي:
   كآلية إلحداث التفاعل الصفي وتوفير المناخ المالئم للتعلم بين األستاذ والمتعلمين وبين التالميذ مع بعضهم اعتماد الحوار األفقي والعمودي

 بعضا
 ية تنمية التفكير المبني على التساؤل وحب االطالع لحفز المتعلمين على البحث الدائم عن المفهوم اإلسالمي الصحيح من       مصادره التقل

 والعقلية

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

  تمرين المتعلمين على االستقاللية في التعلم بحيث يصبح الدرس منطلقا للتعلم وليس كل التعلم 

  ى الوحدة التنوع والتكامل في طرق تعليم مادة العلوم اإلسالمية حيث يتيح للمتعلم فرصا اكبر للمشاركة والتفاعل مع محتو 

 ن فعاليةاستعمال الوسائل التعليمية المتنوعة والتي لها صلة بالمفاهيم المعالجة بحيث يتمكن اإلستاد من نقل الرسالة للمتعلم بأكثر ما يمكن م 

 سم لما لها من فائدة االهتمام باألنشطة التعلمية والجمع بين األنشطة المقترحة داخل القسم واألنشطة التي يطلب من المتعلم انجازها خارج الق
 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
 ية تربوية سليمةوتطوير وتيرته وفق منهج

 تدعيم الممارسات التعليمية الصحيحة وتعزيز المواقف االيجابية والقيم المرغوبة 

 ت استخدام أدوات القياس المتنوعة مالئمة لطبيعة المضامين المقررة وتكون قادرة على قياس مخرجات التعلم ورصد التعلم الذي طرأ على خبرا
فعاله واستجابته ومواقفه حيال القضايا والمفاهيم إذ أن اعتماد أسلوب التقويم التقليدي القائم على ومكتسبات المتعلم من حيث معارفه وردود أ

 أسئلة االختبارات بمختلف إشكالها لم يعد كافيا و اليمكن االعتماد عليه لمعرفة مدى تحقق نتائج التعلم

 ب والمراجع المختلفة أو األقراص المعلوماتية أو من مواقع شبكة تكليف المتعلمين بجمع معطيات معرفية في موضوع  معين انطالقا من الكت
االنترنيت وإعداد عروض مصغرة لتقديمها في القسم إما لتعزيز المعارف المكتسبة في الحصص السابقة أو قصد استثمارها في بناء األنشطة 

 التعليمية للوحدة الجديدة. 

الصور أو إنتاج وسائط تعليمية داعمة كالبيانات والصور واألش رطة الخ ... وتوظيف هده الملفات في تكوين ملفات تتناول قضايا محددة بجمع الوثائق و 
 إثراء العملية التعلمية .                     
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 خامسا : الوسائل التعليمية
إن الوسةةائل التعليميةةة بُرّمتهةةا تةةوفر الخبةةرات الحسةةية التةةي يصةةعب تحقيقهةةا فةةي ال ةةروف الطبيعيةةة للخبةةرة التعليميةةة، وكةةذلك فةةي      

تخطةةي العوائةةق التةةي تعتةةرض عمليةةة اإليضةةاح إذا مةةا اعتمةةد علةةى الواقةة  نفسةةه ، و مةةن الضةةروري أن يسةةبق اسةةتخدام أيةةة وسةةيلة مةةن 
 قيق لها .الوسائل التعليمية اختيار د

 ويمكن اقتراح الوسائل التعليمية اآلتية:  

 .السبورة 
  .األجهزة السمعية بصرية 
  .أشرطة: سمعية بصرية 
  .أقراا مضغوطة 
 .مسجالت 
 ا نترنت 
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 سادسا : النشاطات الالصفية
طبيعيةا للنشةاطات الصةفية تكملهةا وتةدعمها .وهةي نشةاطات يقةوم بهةا التلميةذ خةارج القسةم  امتةدادااألنشةطة الالصةفية ) ا متداديةة ( تمثةل      

مةةن خةةالل ممارسةةة القةةيم ومختلةةف المكتسةةبات فةةي الوضةةعيات والمواقةةف المناسةةبة .ويجةةب عةةدم الن ةةر إلةةى األنشةةطة الالصةةفية بأنهةةا معطلةةة 
ا التربويةةة :إذ بهةةا يتةةدرب التلميةةذ علةةى تمثةةل القةةيم اإلسةةالمية والمكتسةةبات للدراسةةة أو مضةةيعة للوقةةت والجهةةد,بل ينبغةةي الن ةةر إليهةةا مةةن زاويتهةة

ت جديةةدة بالنسةةبة لةةه مةةن عبةةادات ومعةةامالت وآداب, فتتقةةول فةةي نفسةةه روح الجماعةةة وتتةةدعم االتعلميةةة فةةي محيطةةه ا جتمةةاعي وفةةي فضةةاء
 . إيجابيةا ممةا يعينةه علةى تةذوق قةيم العلةم والوقةت والجهةدشخصيته بما يجده من حلول للتحديات والمشكالت التي تعترضةه ، فيكةون فعةال أو 

  ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفية  بد أن تخض  للمتابعة والتقويم بما يحقق الغايات واألهداف التربوية المرجوة. 
 قويمهاو يمكن لألستاذ تكليف المتعلمين بجملة من النشاطات الالصفية في شكل بحوث جماعية يتم عرضها و ت

 
 

 


