السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻷوﱃ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراسة مادة التربية اإلسالمية ؟
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 المادة من :
 معرفة التربية الصحية من وجھة نظر الدين اإلسالمي. حفظ واستظھار آيات من القرآن الكريم. التعرف على أھمية التواصل والتعارف مع الغير. التعرف على الحقوق والواجبات في اإلسالم. استكشاف موقف اإلسالم من التربية الجمالية. استكشاف موقف اإلسالم من التربية البيئية. /IIكيف سيتم تقييمي؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
• فرضان) (2كتابيان محروسان في كل أسدس.
• أنشطة مدمجة أخرى)مشاركة داخل الصف ،عروض ،واجبات منزلية(...
 (2حساب معدل المراقبة المستمرة ): (m
نقطة الفرض األول +نقطة الفرض الثاني+نقطة األنشطة المدمجة = m
3

املجزوءة  :الثانية
المجال

التـربيـة الصحية
والوقائية
دعامة القرآن
الكريم

ماج ) : (Syllabusالبية ٕالاسالمية
المضامين والمعارف األساسية





المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية

عدد
الساعات

 أن يتعرف على اآلداب اإلسالمية
الداعمة للسلوك الوقائي والصحي.
 أن يطبق آداب اإلسالم في االعتناء
بنظافة بدنه وطعامه.

 3ساعات


اآليات من  26-20من سورة لقمان.
-1

ال بية
التواصلية
وٕالاعالمية

اإلسالم والصحة.
نظافة البدن.
آداب الطعام والشراب في اإلسالم.
الحث على التداوي.

-2
-3
-4

التعارف والتواصل ضرورة
بشرية.
حواس التواصل نعمة إلھية.
األمانة في نقل الخبر وتلقيه.
آداب التواصل مع الغير.

املستوى ٔ :الاو)ى إعدادي




أن يستظھر الشطر الرابع من
سورة لقمان ويتدبر معانيه ويتفاعل
معه.
أن يتعرف على أھمية التواصل
والتعارف بين األفراد والجماعات
بناء على التوجيھات اإلسالمية.
أن يميز بين التوظيفات المشروعة
وغير المشروعة للحواس في عملية
التواصل والتعارف المختلفة وأن
يلتزم األخالق والمثل اإلسالمية في
تلقي الخبر ونقله بأمانة.

 40دقيقة

 3ساعات

دعامة من
الحديث
الشريف

حديث عبد  Eبن مسعود" :عليكم بالصدق"

 أن يستظھر الحديث ويتمثل ما ورد
فيه من قيم وتوجيھات في حياته
اليومية.

 30دقيقة

ال بية الحقوقية

رعاية الحقوق في اإلسالم.
حقوق  Eعلى عباده.
حق النفس.
حق المسلم على المسلم.

 أن يتعرف حقوق  Eعلى عباده
ويحدد حقوقه وواجباته نحو
المجتمع.
 أن يستشعر التلميذ أن الحفاظ على
حقوق والواجبات أساسي في
استقامة الحياة.

 3ساعات

اآليات من  27إلى  32من سورة لقمان.

 أن يستظھر التلميذ الشطر الخامس
ويتدبر معانيه ويتفاعل معه.

 40دقيقة

دعامة من
القرآن الكريم
ال بية الفنية
والجمالية
دعامة من
الحديث
الشريف
ال بية البيئية
دعامة من
القرآن الكريم

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

التربية الجمالية في اإلسالم.
عناية اإلسالم بجمال البدن.
عناية اإلسالم بالزينة.
عناية اإلسالم بجمال السلوك.





حديث ابم عمر " :المسلم أخو المسلم".

-1
-2
-3
-4

عناية اإلسالم بالبيئة.
الغرس وفوائده وفضله.
إماطة األذى عن الطريق صدقه.
الرفق بالحيوان.

اآليات من  33إل  34من سورة لقمان.

أن يتعرف موقف اإلسالم من جمال
المظھر والسلوك ويلتزم بآداب
اإلسالم المنظمة لھا.
أن يقدر القيم اإلسالمية المھذبة
للذوق والجمال.
أن يستظھر الحديث ويمثل ما ورد
فيه من قيم وتوجيھات في حياته
اليومية.

 أن يتعرف أھمية حماية البيئة في
اإلسالم وبعض مظاھر عناية
اإلسالم بالبيئة ويكتسب مواقف
وسلوكات يحافظ بھا على البيئة.
 أن يستظھر الشطر السادس من
سورة لقمان ويتدبر معانيه ويتفاعل
معه.

 3ساعات

 30دقيقة

 3ساعات

 40دقيقة

