املستوى الدرا :الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

 / Iماذا سأستفيد من دراسة مادة التربية اإلسالمية بالثالثة إعدادي؟
يھدف تدريس مادة التربية اإلسالمية بالسلك اإلعدادي إلى أن يكتسب المتعلم )ة( قدرا كافيا من المعارف والمھارات والسلوكات
اإلسالمية وتمثلھا في تصرفاته اليومية،وأن يكتسب القدرة على التواصل واالنفتاح واالندماج في محيطه انطالقا من القيم
اإلسالمية.ويمكن تدريس منھاج المادة بالسنة الثالثة إعدادي من:
-

ترسيخ مفاھيم أركان العقيدة اإلسالمية.
اكتساب أھم األحكام المتعلقة بالزكاة والحج.
تمكين المتعلم)ة( من استظھار سور قرءا نية وأحاديث نبوية ويتدبر معانيھا ويتفاعل معھا.
الترغيب في العلم والتعلم واإلقتداء بالعلماء المسلمين.
التعرف على خصائص ومقومات االقتصاد اإلسالمي.
مساعدة المتعلم)ة( على استنباط أحكام الشرع في المفاسد االقتصادية.
فھم وتحليل ظواھر مجتمعية )إيجابية/سلبية(.

 /IIكيف سيتم تقييمي؟
 (1عن طريق االمتحان الموحد.
 (2وعن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من:
• فرضان) (2كتابيان محروسان في كل أسدس.
• أنشطة مدمجة أخرى)مشاركة داخل الصف ،عروض ،واجبات منزلية(...
(3حساب معدل المراقبة المستمرة )(m
نقطة الفرض األول +نقطة الفرض الثاني+نقطة األنشطة المدمجة = m
3

املجزوءة ٔ :الاو ى
المجال

وحدة التربية
اإلعتقادية

المضامين والمعارف األساسية

•
•
•
•

دعامة من
القران الكريم

وحدة التربية
التعبدية
دعامة من
الحديث
الشريف

ماج  :البية ٕالاسالمية

اإلسالم عقيدة وشريعة.
اإلسالم دين الوسطية واالعتدال.
آصرة العقيدة أوثق من آصرة
القرابة.
عالمية اإلسالم.

املستوى  :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية
 تعميق المفاھيم اإلسالمية النظريةوالتطبيقية من خالل وحدة التربية
اإلعتقادية.
 أن يتعرف التلميذ)ة( على دعائم اإلسالموأثرھا في السلوك الفردي والجماعي.

• الجزء األول من سورة الفتح من اآلية  -أن يتمكن من اآليات حفظا وفھما.
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•
•
•
•

الزكاة وأحكامھا والغاية من تشريعھا - .أن يدرك أحكام الزكاة ودورھا في تحقيق
كرامة اإلنسان.
أوجه صرف الزكاة.
 أن يتعرف على الفئة المستحقة للزكاة.الحج وأركانه.
 أن يتعرف على مناسك الحج ويتمثل القيمالغاية من تشريع الحج.
التربوية واالجتماعية واالقتصادية له.

• المؤمن القوي.

وحدة التربية
العقلية
والمنھجية

•
•
•
•

دعامة من
القران الكريم

سورة الفتح من اآلية  8إلى اآلية 12

العلم واإليمان.
االجتھاد والتقليد.
مكانة العلماء في اإلسالم.
منھج الرسول في تبليغ الدعوة اإلسالمية.

 أن يدرك التوجيھات النبوية الكفيلةبتحقيق قوة المؤمن اإلعتقادية
والخلقية والمادية.
 أن يدرك العالقة بين العلم واإليمانويتعرف على المكانة السامية التي يتبوأھا
العلماء .
 أن يميز بين محاسن االجتھاد ومساوئالتقليد وأن يتمثل معالم المنھج النبوي في
الدعوة إلى .M

-

أن يتمكن من اآليات حفظا وفھما.

عدد
الساعات
3

3

1.30

6

1.30

6

1.30

وحدة التربية
االقتصادية
والمالية

دعامة من
الحديث
الشريف
وحدة التربية
األسرية
واالجتماعية

دعامة من
القران الكريم

•
•
•
•

التوكل والتواكل.
محاربة اإلسالم للفساد االقتصادي )الربا – -
االحتكار(..
الصدقات التطوعية وأثرھا في تحقيق
التكافل االجتماعي.

• الوصايا الخمس

•
•
•
•

العالقة بين الوالدين
صلة الرحم.
حسن الجوار.
الرعاية االجتماعية في اإلسالم.
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أن يميز بين التوكل والتواكل.
أن يستشعر المفاسد االقتصادية من ربا
واحتكار على التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

 أن يستوعب معاني الحديث ويحفظهويدرك قيمة ھذه الوصايا في حياة المسلم.

 أن يتعرف على أھمية العالقة بين الوالدينفي تقوية المودة والمحبة والتضامن داخا
األسرة.
 أن يتعرف على فوائد صلة الرحموضوابط حسن الجوار وأثرھا في تحقيق
األمن واالستقرار.
 أن يدرك أھمية حماية الحقوق والواجباتفي تحقيق الرعاية االجتماعية.
 أن يتمكن من اآليات حفظا وفھما. التعرف على أھم القضايا المتضمنة قياآليات.

6

1.30

6

1.30

