السنة الدراسية 2015/2014 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع ﻣﺸﱰك أديب
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراسة مادة التربية اإلسالمية ؟
نظرا لطبيعة المعارف والمفاھيم التي يتلقاھا المتعلم)ة(في تخصصات السلك الثانوي التأھيلي،فقد اعتمد تدريس مادة
التربية اإلسالمية منھاجا خاصا بھذه األقطاب.بحيث يتكيف مع المكونات العامة لمناھج ھذه الشعب.وھكذا فإن
تدريس مادة التربية اإلسالمية بالجذوع المشتركة تھدف إلى:
-

جعل المتعلم)ة( قادرا على توظيف مكتسباته)ھا( من المفاھيم اإلسالمية في تنمية ذاته )ھا( ومجتمعه)ھا(.
أبراز خصوصيات المتعلم)ة( في عالقته)ھا( وتفاعالته)ھا( مع أتباع الشرائع األخرى.
التعرف على صفات ? تعالى وأسمائه والتخلق بھا.
استيعاب خصائص الدين اإلسالمي وتمثلھا في سلوكه)ھا( وعالقته)ھا( مع اآلخرين.
االنفتاح على قضايا العصر ومراعاة المقاصد الشرعية في مواقفه)ھا( وتصرفاته)ھا(.
التعرف على أسس بناء الوحدة.

 /IIكيف سيتم تقييمي؟
عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
*فرضان ) (02كتابيان محروسان في كل أسدس.
*أساليب أخرى للتقييم )المشاركة الصفية،عروض،بحوث(...
 (2حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة m:
*نقطتان عن الفرضين المحروسين وتشكل نسبتھما .80%
*نقطة عن األنشطة األخرى بنسبة .20%
ويحسب المعدل كاآلتي :
)نقطة الفرض األول )+(2 Xنقطة الفرض الثاني  +(2 Xنقطة األنشطة
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املجزوءة ٔ :الاو ى
المجال

ماج ) : (Syllabusال بية ٕالاسالمية
المضامين والمعارف األساسية
 عالقة اإلسالم بالشرائع السماوية
السابقة.

 صفات ? تعالى :الواجبة
والمستحيلة.

التـربيـة
الاعـتقـاديــة
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 الخصائص العامة لإلسالم:
الربانية والشمول.
 الخصائص العامة لإلسالم :
العالمية والتوازن واالعتدال.

 الخصائص العامة لإلسالم:
التجديد واالنفتاح على القضايا
المعاصرة.

 الوحدة واالختالف.

ٔالاسدس ٔ :الاول
عدد
الساعات

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية
 قدرة المتعلم على
توظيف مكتسباته من
المفاھيم اإلسالمية في
 3ساعات
تنمية ذاته ومجتمعه
وإبراز خصوصياته في
عالقته مع أتباع الشرائع
األخرى.
 التعرف على صفات ?
تعالى وأسمائه والتخلق
بھا.
 استنتاج بعض القيم
الروحية من ھذه
الصفات.

 3ساعات

 استيعاب خصائص الدين
اإلسالمي وتمثلھا في
 3ساعات
سلوكه وعالقاته مع
اآلخرين.
 استيعاب أن الدين
اإلسالمي عالمي يحمل
إلى اإلنسانية رسالة
خالدة ،وأن التوازن
واالعتدال يحققان حسن
العبادة والمعاملة.
 اإلنفتاح على قضايا
العصر ومراعاة
المقاصد الشرعية في
مواقفه وتصرفاته.
 التعرف على أسس بناء
الوحدة والقضايا التي
يجوز فيھا االختالف.

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات

