
منھاج التربیة اإلسالمیة

السنة الثالثة متوسط

تقدیم المادة-1

تم اإلبقاء على عدد لھذاالسنة الثالثة من التعلیم المتوسط امتدادا للسنة الثانیة كونھما طورا واحدا،تعد
.ورةوتوزیع المضامین المتعلقة بمجاالتھا األساسیة وفق الكفاءة المرحلیة لكّل د،الدورات

ففي مجال العقیدة اإلسالمیة یتّم التعمق في مفھوم اإلیمان بالكتب السماویة والرسل علیھم السالم كونھما من 
ستمر في حفظ بعض السور من حزب عّم أركان اإلیمان الستة، وفي مجال القرآن الكریم والحدیث الشریف یُ 

عض األحكام المتعلقة بعبادة الحج والعمرة، وفي تعرف على بنبویة. كما یُ الحادیثاألقرآنیة والیاتاآلوبعض
قف توتعرف على جملة من اآلداب والقیم. وفي مجال السیرة والقصص القرآني یُ مجال األخالق والسلوك یُ 

على محطات من سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم (صلح الحدیبیة، فتح مكة، حجة الوداع) ومواقف مختارة 
.ما السالممن قصتي إبراھیم ونوح علیھ

المالمح الخاصة-2

:ملمح التلمیذ عند تخرجھ من السنة الثالثة من التعلیم المتوسط
یحفظ قدرا من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ویفھم معانیھما مع القراءة المتقنة وحسن ·

.استعمالھما
.لیستكمل معارفھ حول حقیقة اإلیمان بالكتب والرس·
یعرف أحكام الحج والعمرة ویدرك أسرارھما وحكمھما، وأبعادھما الروحیة واالجتماعیة·

.والحضاریة
یعرف محطات من سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم (صلح الحدیبیة/فتح مكة/حجة الوداع)، بھدف ·

.غرس محبتھ صلى هللا علیھ وسلم في األنفس واالقتداء بھ
تفاعل مع المحیط، فیتمسك باألخالق الفاضلة ویتخلى عن األخالق السیئة.ی·
.یعرف مواقف من قصتي نوح وإبراھیم علیھما السالم ویستخلص العبر منھا·

الكفاءة الختامیة-3

:الكفاءة الختامیة للسنة الثالثة من التعلم المتوسط

مكتسباتھ المعرفیة والسلوكیة في حیاتھ الیومیة من خالل استظھار المتعلم على توظیف وترسیخقدرةُ 
مع القدرة على تعریف ،وترسیخ اإلقرار بأركان اإلیمان الستة،وتمثل القدر المحفوظ من النصوص الشرعیة

ك مواقف وعبر من ادرإو،داء الحج والعمرة أداء صحیحاأكیفیةتحدیدو،حقیقة اإلیمان بالكتب والرسل
.الرسول صلى هللا علیھ وسلم ومواقف من حیاة بعض األنبیاءسیرة 



المصفوفة المفاھیمیة-4

تم بناء مفاھیم مادة التربیة االسالمیة وفق االعتبارات التالیة :
والغایات الخاصة بالمادة من جھة أخرى.،التوافق مع غایات المنظومة التربویة من جھة-
سالمیة، إلمكان لمجاالت المادة التي تعتبر علوما قائمة بذاتھا، كالعقیدة اإلالمسح المعرفي قدر ا-

والعبادات، والمعامالت، والقرآن الكریم، والحدیث الشریف، والسیرة النبویة، والقصص القرآني، 
والسلوك.واألخالق

التركیز على المتعلم بمراعاة جوانبھ النفسیة والفیزیولوجیة وقدراتھ الذھنیة.-



مضامین برنامج السنة الثالثة من التعلیم المتوسط-5

: أداء الواجب وتقدیر األموراألولىالدورة
) : القدرة على أداء الواجب وتقدیر األمور من خالل توظیف المعارف المكتسبة.1الكفاءة المرحلیة (

اھیمیة المستھدفة العناصر المف
للبناء

النشاطات المقترحة الكفاءات المستھدفة المحتوى المعرفي 
للوحدة

القراءة الصحیحة للحدیث.-
الشرح اإلجمالي للحدیث.-
التعریف بالصحابي راوي -

الحدیث.
حب الخیر للغیر.-
التواصل اإلیجابي مع -

اآلخرین.

بحوار مفتوح یتم -
التعرف على معنى 

.ثالحدی
بمناقشة مركزة یتم -

الوصول إلى أھم 
اإلرشادات والعبر 
وأھمیة تربیة النفس 
على الخصال الحمیدة.

القدرة على استظھار 
الحدیث الشریف 

استظھارا 
وتربیة النفس ،صحیحا

على حب الخیر 
والتواصل ،للغیر

اإلیجابي مع اآلخرین

* األسس الخلقیة 
للحیاة االجتماعیة

عن أبي ھریرة 
هللا عنھ أن رضي 

رسول هللا صلى 
هللا علیھ وسلم قال : 
[إیاكم والظن فإن 

]...الظن أكذب
رواه البخاري 

ومسلم

جتھاد والمثابرةاال-
أداءالصبر على-

الواجب.
إلىوسائل الدعوة-

الحق.

من خالل اآلیات -
األولى من سورة 

یتم استخراج نوح،
لى إوسائل الدعوة

.الحق
بمناقشة ھادفة یتوصل -

لى وجوب إالمتعلم
المثابرة 
القیام أثناءوالصبر

بالواجب .

القدرة على 
والصبر على ،االجتھاد

أداء الواجب إقتداء 
بسیدنا نوح علیھ السالم

مواقف من قصة 
سیدنا

نوح علیھ السالم

الصبر.-
الشكر.-
الصبر والشكر.لفضائ  -
مجاالت الصبر والشكر.-

بمناقشة ھادفة یتوصل -
الصبر أنلىإالمتعلم

ر وبالتالي كیستلزم الش
التعرف على مفھوم 

ر.الشك
بحوار مركز یتم -

مجاالت إلىالوصول
الصبر والشكر مع بیان 

فضائلھما 
حیاة الفرد  في وآثارھما
.والمجتمع

توظیف اآلداب المعبرة 
عن الصبر

وتمثل آثارھما ،والشكر
في الحیاة

الصبر والشكر
مفھوم الصبر-
مفھوم الشكر-
مجاالت الصبر -

والشكر
فضائل الصبر -

والشكر

العناصر المفاھیمیة  النشاطات المقترحة الكفاءات المستھدفة المحتوى المعرفي 



المستھدفة للبناء للوحدة

صلح الحدیبیة-
مواقف الرسول -

صلى هللا علیھ وسلم.
مواقف الصحابة.-
بنود الصلح.-

من خالل سرد قصة -
الحدیبیة یتم التعرف 

على قیمة تقدیر 
.المواقف

استخراج قیمة وفضل -
عفوه صلى هللا علیھ 

وكذا أصحابھوسلم مع
طاعتھم لھ وقیمة ھذه 

السلوكات في تربیة 
الفرد.

اء القدرة على اإلقتد
بالرسول صلى هللا علیھ 

وسلم في عفوه وسلمھ 
وتقدیره لألمور من خالل 

معرفة صلح الحدیبیة.

* صلح الحدیبیة

النظام العام .-
اآلداب العامة.-
المرافق العامة.-
المحیط.-

بنقاش تحلیلي یتم -
التعرف على أھمیة احترام 

ة.النظام واآلداب العام
من خالل مواقف -

وصور من الحیاة الیومیة 
یتم استخراج اآلثار 

اإلیجابیة الحترام النظام 
واآلداب العامة.

بمناقشة ھادفة یتم -
استخراج اآلثار السلبیة 
الناتجة عن عدم احترام 
النظام و.اآلداب العامة.

التفاعل اإلیجابي مع 
المحیط بتوظیف القیم 

جتماعیةالاإلسالمیة وا
المكتسبة.

النظام واآلداب * احترام
العامة

المرافق علىالمحافظة-
.العامة

الحرص على سالمة -
المحیط.



: التسامح ورحابة الصدرالثانیةالدورة
ة، واإلقتداء ) : القدرة على ممارسة التسامح والعفو من خالل معرفة حدث فتح مك2الكفاءة المرحلیة (

بالرسول صلى هللا علیھ وسلم في مواقفھ.

العناصر المفاھیمیة المستھدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءات 
المستھدفة

المحتوى 
المعرفي 
للوحدة

القراءة الصحیحة لآلیات.-
لآلیاتالمعنى العام-
اإلیمان.-
الطاعة.-
التوبة.-
الدعاء.-

باالستماع إلى-
قراءة األستاذ أو 

التالوة من 
یتدرب ،المسجل

المتعلم على حسن 
التالوة.

من خالل مناقشة -
ھادفة یتعرف المتعلم 
على مدلوالت اآلیات 

.ومعانیھا
یتم ،بحوار مركز-

استخراج أھم 
االرشادات والعبر 

من ھذه اآلیات.

القدرة على 
االستظھار 

الصحیح لآلیات 
284/285/
من سورة 286

بقرة وشرحھا ال
شرحا 

واستخراج،مجمال
رشادات اإل

وتوظیفھا ،والعبر
عند الحاجة.

اإلیمان 
والدعا

ء
قال 

اهللا تعاىل 

: (لِلَِّه َما 

ِيف 

السََّماَوا

ِت َوَما 

ِيف 

اْألَْرِض 

َوِإْن 

تـُْبُدوا َما 

ِيف 

أَنـُْفِسُكْم 

أَو ُختُْفوُه 

ُحيَاِسْبُكْم 

بِِه اللَّهُ 

)284،

285،

286(

رة البقرةسو 

اإلیمان بالكتب.-
الكتب المنزلة.-
حاجة الناس إلى الكتب المنزلة.-
ي ذكرت في القرآن.تالكتب والصحف ال-
أثر اإلیمان بالكتب.-

Erreur!

الحلم.-
اإلحسان.-
فضلھما.-

من خالل آیات -
سورة 
/284/285(البقرة
وآیات أخرى )286

وأحادیث نبویة یتم 
التعرف على االیمان 

ركن أساسي (بالكتب
.)من أركان االیمان

من خالل قصة -

معرفة معنى 
اإلیمان بالكتب 

وخصائالسماویة
وآثارھا في صھا

الحیاة البشریة.
القدرة على 

ممارسة خلقي 
الحلم واإلحسان 

وآدابھما في 
الحیاة.

* اإلیمان 
بالكتب 

سماویةال



مواطنھما.-
آثارھما.-

(مواقف في الحلم 
من واإلحسان

السیرة) یتم التعرف 
على مفھومي الحلم 

واإلحسان.
بحوار مركز یتم -

استخراج فوائد الحلم 
واإلحسان وآثارھما.

* الحلم 
واإلحسا

ن

فتح مكة.  معرفة-
العفو والتسامح.-
مواقف الرسول صلى هللا علیھ وسلم أثناء فتح مكة.-

من خالل سرد -
قصة فتح مكة یتم 

قیمة  على التعرف
العفو والتسامح 

وخاصة عند
المقدرة.

بحوار یتم -
استخراج فوائد 

ھمیة العفو أو
في حیاة والتسامح

المجتمعات.

االقتداء 
الرسول مواقفب

صلى هللا علیھ 
أثنااألخالقیةوسلم

ء فتح مكة

فتح  *
مكة

ة القرآنیة.رنص السو-
القیم األخالقیة.-

رشادات والعبر.اإل-

باالستماع إلى -
قراءة األستاذ أو 

التالوة من مسجل یتم 
تدریب المتعلم على 

حسن التالوة.
ھم استخراج أ-

.اإلرشادات التربویة
الوقوف على العبر -

المستقاة من السورة.
االستعانة -

بالمصحف المدرسي 

(جزء عم).

االستظھار 

لسورة (الصحیح
وشرحھا )عبس

شرحا مجمال. 
واستخراج أھم 

اإلرشادات والعبر 

منھا

* سورة 
عبس



جتماعيال: التواصل االدورة الثالثة
) : القدرة على التواصل اإلیجابي مع المجتمع بالحوار البناء من خالل معرفة 3یة (الكفاءة المرحل

أسرار الحج واإلقتداء بالرسل علیھم السالم.

العناصر 
المفاھیمیة 
المستھدفة 

للبناء

النشاطات المقترحة الكفاءات 
المستھدفة

المحتوى 
المعرفي للوحدة

الرسل واألنبیاء .-
خصائص الرسل.-
زایا الرسل.م -
حاجة الناس إلیھم.-
حكمة إرسال الرسل.-
صفات الرسل.-

من خالل نصوص قرآنیة -
وحدیثیة، ومعارف مكتسبة یتم 
التعرف على مفھوم اإلیمان بالرسل 

یمان.إلركان اأمن اسيسأكركن
لى إبحوار مفتوح یتم التوصل-

مفھوم النبوة والرسالة والتعرف 
یاھم على صفات الرسل ومزا
ووظیفتھم والحكمة من بعثتھم.

یمان إلمعرفة معنى ا
والقدرة على ،بالرسل

ذكر خصائصھم 
والحكمة من ،ومزایاھم
واالقتداء بھم ،بعثتھم

في الحیاة.

* اإلیمان بالرسل 
واألنبیاء

یمان بالرسلإلمفھوم ا-
مفھوم النبوة والرسالة-
وظیفة الرسل وصفاتھم-

ة قراءة اآلیات قراء-
صحیحة.

المعنى العام شرح-
اآلیات.لآلیات

أھمیة عبادة الحج.-
رشادات والعبر.إلا-

باالستماع إلى قراءة األستاذ أو -
التالوة من مسجل یتدرب المتعلم 

على حسن التالوة.
من خالل مناقشة ھادفة یتعرف -

المتعلم على معنى اآلیات.
بحوار مركز یستخرج أھمیة -

الحج في اإلسالم ویتعرف على 
فوائده الروحیة واالجتماعیة.

القدرة على االستظھار 
/26/27لآلیات الصحیح

من سورة 28/29/30
ي الحج مع شرح إجمال

واستخراج لھا
اإلرشادات والعبر 

وتوظیفھا عند الحاجة.

* النداء للحج
ْأَنا قال اهللا تعالى : (َوإِْذ َبوَّ 

ْبَراِهیَم َمَكاَن اْلَبْیت )...ِإلِ

)26) (27) (28) (29(

)30(

سورة الحج

الحج.-
مكان وزمان الحج.-
الحكم.-
األركان.-
الواجبات.-
الفوائد واآلثار.-
اإلرشادات والعبر.-

یتم وسیلة تعلیمیةمن خالل-
ادة التعرف على مكان وزمان عب

الحج.
بحوار مفتوح یتم التعرف على -

مفھوم الحج وتمییز أركانھ 
وواجباتھ.

تمییز األداء الصحیح 
لعبادة الحج من خالل 

معرفة أركانھ وواجباتھ 
وشروطھ وكیفیتھ 
وإرشاد الغیر إلیھ.

* الحج وأحكامھ
مفھوم الحج.-
.ھأركان-
.ھواجبات-
.ھشروط-
باستثمار المعارف المكتسبة یتم -.تھكیفی-

التعرف على بعض فوائد عبادة 
الحج وآثارھا الروحیة واالجتماعیة 

في حیاة اإلنسان.
الحوار البناء.-
اإلقناع بالحجة.-
فوائد وآثار المجادلة -

بالتي ھي أحسن.

من خالل آیات قرآنیة یتم التعرف -
على آداب الحوار، وأسلوب اإلقناع 

ة والدلیل.بالحج
بحوار مفتوح یتم التوصل بالمتعلم -

إلى وجوب المجادلة بالحجة 
المقنعة.

القدرة على ممارسة 
الحوار البناء واإلقناع 
بالحجة والدلیل إقتداء 
بسیدنا إبراھیم علیھ 

السالم.

* مواقف من حیاة 
سیدنا إبراھیم علیھ 

السالم



العناصر 
المفاھیمیة 
المستھدفة 

للبناء

لنشاطات ا
المقترحة

الكفاءات 
المستھدفة

المحتوى 
المعرفي 
للوحدة

حجة الوداع.-
خطبة الوداع (الوثیقة).-
الحقوق والواجبات.-
العبر والعظات.-

حجة خطبةمن خالل سرد-
یتم التعرف ،الوداع

مضمونھا العام. على
بمناقشة ھادفة یتم الوصول -

إلى أھم العبر والعظات التي 
الوداع.  حجة ھا خطبةتضمنت

القدرة على القیام 
بالحقوق والواجبات من 
خالل معرفة وتحلیل 
وثیقة خطبة حجة 

الوداع.

* حقوق اإلنسان من 
خالل وثیقة خطبة 

حجة الوداع

اآلداب االجتماعیة.-
تمتین الصالت.-
فضل اآلداب وأثرھا في -

الحیاة  فيتربیة النفس و
االجتماعیة.

ناقشة جادة من خالل م-
یتعرف المتعلم على جملة من 

.اآلداب االجتماعیة
إبراز أھمیة التواصل بین -

أفراد المجتمع.
استخراج قیمة وفضل جملة -

من السلوكات في تربیة الفرد.

القدرة على العمل 
بتوجیھات اآلداب 

التالیة (إفشاء السالم، 
عیادة المریض، إجابة 
الدعوة) وتمثلھا في 

میة.الحیاة الیو

* السلوك االجتماعي 
القویم

إفشاء السالم.-
عیادة المریض.-
إجابة الدعوة.-



الجتھاد والمثابرةا:الدورة الرابعة
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فضائل العبادات.
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ة :شمل الجوانب التالیوتبتوظیفھا في التعلم والحفظ والتذكر والتفكیر وحل المشكالت ومعالجة المعلومات

العناصر 
المفاھیمیة 
المستھدفة
للبناء

النشاطات المقترحة الكفاءات 
المستھدفة

المحتوى 
المعرفي 
للوحدة

القراءة الصحیحة -
.للحدیث

شرح المعنى العام -
للحدیث.

التعریف بالصحابي.-
البعد التربوي لجملة -

من العبادات والوقوف 
على حقائقھا.

بحوار مفتوح یتم التعرف على -
معنى الحدیث.

تم الوصول إلى بمناقشة مركزة ی-
أھم اإلرشادات والعبر.

-

القدرة على االستظھار 
الصحیح للحدیث الشریف 
والتعرف على فضائل 
بعض العبادات وتوطین 

النفس على التعلق بأبعادھا 
الروحیة.

* فضائل العبادات
عن أبي مالك األشعري 

رسول هللا قال. قال
صلى هللا علیھ وسلم : 
[الطھور شطر اإلیمان 

��Ϳوال ΩϣΣ
] رواه ..المیزان .  تمأل

مسلم.
تعریف العمرة.-
الفرق بین الحج -

والعمرة.
أحكام العمرة.-
فوائد وآثار العمرة.-

یتم التعرف وسیلة تعلیمیةمن خالل-
على مكان وزمان العمرة.

بمناقشة ھادفة یتم الوصول إلى -
أحكام العمرة والوقوف على أھمیتھا 

.وفوائدھا

مییز األداء الصحیح ت
لعبادة العمرة بمعرفة 

أحكامھا.

* العمرة وأحكامھا

المسارعة.-
الخیرات.-
مواقف وصور.-
طرق.-
الفوائد واآلثار.-

باستغالل موضوع الكتاب (قراءة -
وتحلیال) مدعم بنقاش تحلیلي یتم 
التعرف على أھمیة المسارعة في 

الخیرات.
صور من الحیاة من خالل مواقف و-

الیومیة یتم استخراج طرق المسارعة 
في الخیرات والعمل على 

تمثلھا.

القدرة على المسارعة 
الخیرات من خالل فعل  في

توظیف المعارف 
المكتسبة.

* المسارعة في 
الخیرات

.المثابرة-
التھاون.-
الكسل.-

من خالل مواقف وصور من الحیاة -
ومیة والمدرسیة یتم استخراج طرق الی

المثابرة والتحلي بالجد واالبتعاد عن 
التھاون والكسل.

القدرة على تجسید المثابرة 
والجد في األعمال وتجنب 
التھاون والكسل من خالل 

توظیف المعارف 
المكتسبة.

* المثابرة وترك 
الكسل

حفظ السورة.-
المعنى العام شرح-

.للسورة
استخراج القیم -

التربویة منھا.

باالستماع إلى قراءة األستاذ أو -
التالوة من مسجل یتدرب المتعلم على 

حسن التالوة.
إستخراج أھم االرشادات التربویة.-
ھذه السورة.   فيالوقوف على العبر-
االستعانة بالمصحف المدرسي -

.(جزء عّم)

االستظھار الصحیح 
رحھا وش)النازعات(لسورة

شرحا مجمال * سورة النازعات



العقلي والراحة واالسترخاء. ءمثل اعتدال المزاج والتھي. أنشطة ما قبل التعلم :1
مثل التردید أو التسمیع أو التلخیص أو رسم الخرائط المعرفیة أو التنظیمات الھرمیة . أنشطة التعلم :2

أو المصفوفات الخلقیة .
أو ربط المادة المتعلمة ،أو اشتقاق معاني أو دالالت جدیدة،االستیعابمثل . أنشطة ما بعد التعلم :3

تجھیز ومعالجة المعلومات ،مثل ربط بمحددات عملیة،ھو ماثل في البناء المعرفي امم
.ة، الذاكرة قصیرة المدى، الذاكرة طویلة المدى)ی(المسجالت الحاس

التعلمیة/تسییر الوضعیات التعلیمیة-ثانیا

فیھا المتعلم أمام مشكلة أو فكرة تتحدى تفكیره ومعلوماتھ، فیتطلب منھ الموقف  عھي الحالة التي یوض
اللجوء إلى توظیف معارفھ ووجدانھ وقدراتھ العقلیة والمعرفیة، كما یتطلب من المعلم اللجوء إلى 

:فق الخطوات التالیةاألسالیب البیداغوجیة والوسائل التعلیمیة الكفیلة بتحقیق الكفاءة وتوظیف

اإلستراتیجیة الوضعیة
التحضیر لموضوع الوحدة.·
استرجاع المعارف السابقة.·
إثارة مواضیع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم.·

وضعیة اإلنطالق

جعل المتعلم في وضعیة مشكلة.·
واس واالعتماد على المالحظة.المالحظة : باستخدام الح·
استثارة الفھم : عن طریق إثارة أسئلة حول المعاني، وفھم الفقرات الغامضة.·
الربط : ویتم بربط المعارف السابقة والمعارف الجدیدة.·

مرحلة بناء التعلم

. عمل روابط ذھنیة، وتتم من خالل :1
.التصنیف في مجموعات/أ
التداعي والتفصیل./ب
استخدام الكلمات الجدیدة./ج

. االستفادة من الصور واألصوات، وتتم من خالل :2
االستراتیجیة التصوریة./أ
الصور الداللیة./ب
استخدام كلمات مفتاحیة./ج

إستثمار المكتسبات
(المرحلة الختامیة)

الوسائل التعلیمیةاستعمال  -  ثالثا

ویمكن اقتراح الوسائل التعلیمیة اآلتیة : 
جھاز إعالم آلي.-مسجالت.-السبورة.-
أقراص مضغوطة.-أشرطة : سمعیة بصریة. -األجھزة السمعیة البصریة. -
عة).صور األماكن المختلفة (مساجد، صور أداء العبادة، الطبی-
.)مراجع خاصة (مصحف مدرسي، قصص من التراث أو من غیره حسب الوضعیات-
وسائل أخرى.-شھادات ومداخالت األئمة والعلماء ورجال التخصصات المختلفة.-

نماذج الستعمال الوسائل التعلیمیة :اقتراح

الوسائل التعلیمیة الوحدات الدورات
براختیار قصة مصورة حول الص-

والشكر وعرضھا على التالمیذ.
الصبر والشكر أداء الواجب وتقدیر -1

األمور.
عرض شریط فیدیو حول فتح مكة.-
عرض بحث موجز حول وثیقة خطبة حجة -

فتح مكة السماحة ورحابة الصدر.-2



الوداع.
سماع تالوة اآلیات من خالل شریط سمعي -

أو قرص.
تاریخ بناء الكعبة.بحث موجز حول-

النداء للحج التواصل االجتماعي.-3

عرض شریط فیدیو لخطبة جمعة
حول المسارعة في الخیرات.

المسارعة في 
الخیرات

والمثابرة.االجتھاد-4

منھجیة تقییم التعلم-رابعا

نموذج التقویم باستعمال مراحلھ
صلح الحدیبیةالوحدة التعلمیة :

القدرة على اإلقتداء بالرسول صلى هللا علیھ وسلم.ءة القاعدیة :الكفا
یسأل األستاذ المتعلمین عن خلقي العفو والسلم وآثارھما في المجتمع باستثمار المعارف تقویم مبدئي :

المكتسبة.
لم في بعد أن تتم دراسة موضوع الوحدة یسألھم عن بنود صلح الحدیبیة، وصور العفو والستقویم بنائـي :

المجتمع، وعن آثارھما اإلیجابیة على الفرد والمجتمع.
یسأل األستاذ المتعلمین عن حقیقة العفو والسلم من خالل مواقف الرسول صلى هللا علیھ تقویم ختامي :

وسلم في صلح الحدیبیة.

النشاطات الالصفیة - خامسا

سة القیم ومختلف المكتسبات في الوضعیات ھي نشاطات یقوم بھا المتعلم خارج القسم من خالل ممار
والمواقف المناسبة.

ولالستفادة أكثر من األنشطة الال صفیة البد أن تخضع للمتابعة والتقویم بما یحقق الغایات واألھداف 
التربویة المرجوة.

النشاطات الال صفیة المقترحة في مادة التربیة اإلسالمیة :وإلیك

النشاط الالصفيالوحدة

النداء للحج
یكلف المتعلمون بإنجاز مجسم لمناسك الحج، یبرزون من خاللھ -

األركان والواجبات.
یحضر المتعلمین لمشاھدة شریط أو فیلم حول فتح مكة تبرمجھ -فتح مكة

المؤسسة.
المثابرة وترك 

الكسل
یطالب المتعلمون بكتابة مصفوفة یمیزون من خاللھا بین محاسن -

مثابرة، ومساوئ التھاون والكسل.الجد وال
مواقف من قصة 
سیدنا نوح علیھ 

السالم

یشارك المتعلمون في قراءة قصة أو مشاھدة فیلم حول حیاة سیدنا -
نوح علیھ السالم، تبرمجھ المؤسسة.

یطالب المتعلمون بمطالعة قصة نوح علیھ السالم واستخالص -
بعض العبر من بعض مواقفھ.




