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 األوىل ثانوي إعدادي
 

 

I  / س�ميةماذا
  ؟ سأستفيد من دراسة مادة التربية ا

قدرا كافيا من المعارف والمھارات ) ة(يھدف تدريس مادة التربية ا�س�مية بالسلك ا�عدادي إلى أن يكتسب المتعلم 

حيطه وأن يكتسب القدرة على التواصل وا*نفتاح وا*ندماج في م والسلوكات ا�س�مية وتمثلھا في تصرفاته اليومية،

  : ويمكن تدريس المادة من نط�قا من القيم ا�س�ميةا

 .القدرة على التحليل  والتقويم والتطبيق العلمي انط�قا من منظومة القيم ا�س�مية ) ة(إعطاء المتعلم -

 .من رصيد معرفي إس�مي يؤھله *ستيعاب ثقافته ا�س�مية والتفاعل ا�يجابي مع ا5خر) ة(تمكين المتعلم -

 .من استظھار سور قرءا نية وأحاديث نبوية ويتدبر معانيھا ويتفاعل معھا) ة(المتعلمتمكين  -

 .من معرفة موقف ا�س�م من المال، من الغش، ومن الرشوة) ھا( تمكينه -

II /كيف سيتم تقييمي؟  

 : عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )1

 .كتابيان محروسان في كل أسدس) 2(فرضان •

 ...)مشاركة داخل الصف، عروض، واجبات منزلية(أخرىأنشطة مدمجة  •

 

  : )m(حساب معدل المراقبة المستمرة  )2

 

 m=  نقطة اBنشطة المدمجة+نقطة الفرض الثاني+ نقطة الفرض اBول
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 إعدادي
و�ى
: ا�ستوى             $س"مية ال �بية : (Syllabus) م��اج          و�ى
: ا�جزوءة   

المھارات المنتظرة وا�ھداف   المضامين والمعارف ا�ساسية  المجال
  ا�ساسية

عدد 
  الساعات

  التـربيـة	&عـتقـاديــة

  
 .ا�يمان وأثره في حياة ا�نسان ����

 .صفات المؤمن الذاتية ����

 .اBنبياء والرسل ورسا*تھم ����

محمد رسول E صلى E عليه  ����
    .وسلم المثل اBعلى

 

أصول ا�يمان أن يتعرف التلميذ على  
  .ويمثلھا في مختلف سلوكاته اليومية

  
  ساعات 3

دعامة	القرآن	

  الكريم
- 1ا5يات من ( الشطر اBول من سورة لقمان 

11(  

أن يستظھر التلميذ الشطر اBول وأن يتدبر  
  دقيقة 40 .معانيه ويتفاعل معه

  ال�بية	التعبدية

 .العبادة في ا�س�م -1

 .الطھارة أساس العبادة -2

 .وأحكامھا الص�ة -3

  .أثر الص�ة في تھذيب السلوك -4

أن يتعرف التلميذ على أنواع العبادات  
والغاية منھا ويستحضر أھميتھا في 

 .سلوكاته المختلفة
  ساعات 3

دعامة	من	الحديث	

  الشريف
يا غ�م إني أعلمك " حديث ابن عباس 

  "كلمات

أن يستظھر التلميذ الحديث ويستخرج  
ويتمثل ما ورد التوجيھات التي يتضمنھا 

 .فيه من قيم وتوجيھات في حياته اليومية

  دقيقة 30

ال�بية	العقلية	

  وا5نهجية

 .دعوة ا�س�م إلى العلم -1

 .محاربة الجھل واBمية -2

 .التعريف بالقرآن الكريم -3

  .التعريف بالسنة النبوية -4

أن يتعرف التلميذ على أھمية العلم وموقف  
 .ا�س�م من الجھل واBمية

على المصدرين اBساسيين في أن يتعرف  
 .الدين ا�س�مي والواجب نحوھما

  ساعات 3

دعامة	من	القرآن	

  الكريم
 12ا5يات من (الشطر الثاني من سورة لقمان 

-15(  
أن يستظھر التلميذ الشطر الثاني ويتدبر  

 .معانيه ويتفاعل معه
  دقيقة 40

	8قتصاديةال�بية	

  وا5الية

 .المال في ا�س�م -1

ا�س�م للمفاسد ا*قتصادية محاربة  -2
 ).الغش(

محاربة ا�س�م للمفاسد ا�قتصادية  -3
 )الرشوة(

  .العفة والقناعة في تحصيل المال -4

أن يتعرف التلميذ على موقف ا�س�م من  
 .المال باعتباره أمانة لدى ا�نسان

أن يحدد التلميذ موقف ا�س�م من الغش  
والرشوة ويميز بين الطرق المشروعة 

 .لمشروعة في كسب المالوغير ا

  ساعات 3

دعامة	من	الحديث	

  الشريف
  ..."ث�ث من كن فيه : " حديث أنس بن مالك

أن يستظھر التلميذ الحديث وأن يتمثل ما  
ورد فيه من قيم وتوجيھات في حياته 

 .اليومية

  دقيقة 30

ال�بية	9سرية	

  و8جتماعية

 .نظام اBسرة في ا�س�م -1

 .بر الوالدين -2

 –الصدق ( أثر الفضائل في المجتمع -3
 ).الحياء –اBمانة 

 –الكذب (أثر الرذائل في المجتمع  -4
  ).النميمة –الغيبة 

أن يتعرف على أسس نظام اBسرة في  
ا�س�م ويحدد موقفه من الفضائل 

 .والرذائل
  ساعات 3

دعامة	من	القرآن	

  الكريم
  .من سورة لقمان 19-16ا5يات من 

ويتدبر معانيھا ويتفاعل أن يستظھر ا5يات  
  دقيقة 40 .معھا

 


