السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 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:
-

حفظ واستظھار آيات قرآنية وأحاديث نبوية .
معرفة طرق الوقاية الصحية في اإلسالم.
إدراك أھمية الحواس ووظائفھا وطرق حفظھا في اإلسالم.
التعرف على حقوق اآلباء تاواجبة على المتعلم)ة(،وحقوق األقارب والجيران.
التعرف على تعاليم االسالم المتعلقة بجمال المحيط)المسكن ،الملبس(..والسلوك.
توظيف مضمون الخطاب الديني في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

 /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

ماج ) : (Syllabusالبية ٕالاسالمية
المضامين والمعارف األساسية

دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ

 سورة الحجرات الجزء الرابع اآلية 11

دﻋﺎﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي
اﻟﺸﺮﻳﻒ

 -1حديث عبد  Cبن عمر " :حفظ اللسان".

-1
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وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

-1
-2
-3
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حفظ حاسة السمع.
حفظ حاسة البصر.
حفظ حاسة اللسان.
حفظ القلب.

دﻋﺎﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

 -1الجزء الخامس من سورة الحجرات من اآلية
.13-12

وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
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حقوق اآلباء.
حقوق األبناء.
حقوق ذوي األرحام والجيران.
حق الطريق.

-1
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النظر واالعتبار في جمال الكون.
أثر اإليمان في تنمية الحس الجمالي جمال
المحيط )المسكن(.
أثر اإليمان في تنمية الحس الجمالي جمال
المحيط ) التناسق والتنظيم(.
أثر اإليمان في تنمية الحس الجمالي  :عناية
اإلسالم بجمال السلوك..
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دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ

 -1الجزء السادس من سورة الحجرات من
اآلية 14 :إلى اآلية 18

دﻋﺎﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي

 -1تقوى  Cوحسن الخلق.

وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية




الوقاية الصحية في اإلسالم.
اآلفات الصحية وكيف عالجھا اإلسالم )
التدخين – المخدرات – الخمر(.
عناية اإلسالم بالصحة البدنية.
الفوائد الصحية للعبارات في اإلسالم.
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الماء والحياة.
ترشيد استخدام الطاقة.
البيئة دعامة للصحة في اإلسالم.
صور من حماية البيئة في التراث اإلسالمي.

-1
-2
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رعاية األبناء.
اللباس والزينة في اإلسالم.
أثر الفضائل في المجتمع)اإليثار – التواضع
معاشرة األخيار(.
أثر الرذائل في المجتمع  :األنانية –
السخرية -معاشرة األشرار(...

-4

املستوى  :الثانية إعدادي











أن يستظھر التلميذ الجزء الرابع
من سورة الحجرات ويتجنب
األخالق الفاسدة المنھي عنھا في
اآلية.
أن يستظھر الحديث وأن يتجنب
السلوك المنھي عنه في الحديث
ويكتشف النتيجة التي يؤدي إليھا
ھذا السلوك.
أن يكتشف المنھج الوقائي الصحي
في اإلسالم وأن يمتلك مناعة
معرفية وسلوكية تقيه من اآلفات
الصحية للتدخين والخمر ...
ويدرك بعض الفوائد الصحية
للعبادات.
أن يدرك أھمية الحواس ووظائفھا
وأن يحسن استعمالھا ويدرك
خطورة المجاالت التي يحرم
توظيف الحواس فيھا.
أن يستظھر اآليتين ويتجنب
األخالق المنھي عنھا في اآليتين
وأن يحرص على تزكية النفس
والجمع بين القول والعمل.
أن يتعرف على حقوق اآلباء
الواجبة عليه وعلى حقوق األبناء
الواجبة على اآلباء ومعرفة بعض
حقوق األقارب والجيران ،وحق
الطريق في اإلسالم.
استيعاب أساسيات المفاھيم
اإلسالمية المنظمة لسلوك التلميذ
تجاه صنع  Cتعالى في الكون
ويتمثل تطبيق تعاليم اإلسالم
المتعلقة بجمال المسكن
والسلوك......

 أن يستظھر اآليات ويتعرف على
مفھوم اإليمان الحقيقي وما يترتب
عنه من أعمال.
 أن يستظھر الحديث ويحدد دور
األخالق في بناء المجتمع أن
يتعرف على نماذج أخرى
لألخالق الفاضلة.
 أن يوظف مھارات الخطاب
الديني في تعزيز قيم المحافظة
على الموارد البيئية وأن يستفيد
من اإلسالم كنظام حياة للمحافظة
على الموارد البيئية.
 أن يدرك التلميذ)ة( نعمة األبناء
وكيفية الحرص على حسن
رعايتھم.
 أن يتمثل الفضائل ويتجنب
الرذائل.

عدد
الساعات
 40دقيقة

 30دقيقة

 3ساعات

 3ساعات

 40دقيقة

 3ساعات

 3ساعات

 40دقيقة
 30دقيقة

 3ساعات

 3ساعات

