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 دولة الكويت

 وزارة التربية

 ومعايير المنهج لمنهج الوطني الكويتيأوراق خاصة با

 

 . الجديد يالكويت الوطني للمنهج  األساسية الكفايات

 

 21األساسية" اليت جيب على املتعلمني إتقانها يف نهاية املرحلة الكفايات  "

 الدين اإلسالمي والكفايات األخالقية .2

تشريريه ه ا الكفايات إت تعزيز ايايات الايةية والعرةية واإلسريريالمية والعاملية من             

وه ا يعين أن   –خالل الشريريعاب ةاتنتماو ول لا التفاها املتدا ل واملةفتم ما ارخرين        

 رجيني:اخل

 يظهرون اتحرتام لقيا اإلسالم ويقدبون اياية اإلسالمية والعرةية؛ 

   يتعرفان على القيا الديةية واألخالقية والثقافية لإلسريريالم ومرتمانها ويقدقانها

 ويعززونها يف حياة الفر  واجملتما؛

                 لان  ين اإلسريريالم يا أب قاف لا ا مدبلني إ با ية  ياة اليام يتصريريرفان يف اا

قيا  ولة الكايت و سريريتابها ومدبلني يايتها الثقافية واألخالقية            وحمرتمني 

 ولغتها وتقاليدها الايةية؛

              ملدبسريريرية واملعلمني واجملتما لكوف وفها لة وا عائ لدين وال هاب اتحرتام للاا إظ

 تقاليدها وقيمها املقدسة؛

           يظهرون اتنفتاح إلاراو هايتها الشريرييصريريية من خالل فها القيا والثقافات األخر

لجزو من هايتها العريامليرية ويتدةان مفهامريا أوسريريا ومتعريد  القدقريات للريهايريرية         

ية             ية واةل يات الفر  لها يد ل هد لفرصريريرية لإلاراو الفر ا وايمعي وليت لت

 والايةية؛

 يديةان ةاضاح حقاقها لأفرا  مسلمني ويدافعان عةها ويؤلدون عليها؛ 

 عتقداتها ةاإلضريريافة إت قيا   يظهرون اتحرتام والتقدير لديةها وقيمها األخالقية وم

 ومعتقدات ارخرين

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Coat_of_Arms_of_Kuwait-2.svg
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 لفاية التااصو ةاللغة العرةية .1

تشريريه ه ا الكفايات إت التااصريريو تااصريريال يليقا ةاللغة العرةية يف  ماعة            

 لدهة من السياقات واملااضيا وه ا يعين أن املتيرجني:

   للغات القديعية  يتااصريريلان عا اللغة العرةية إضريريافة إت اإلتريريابات والرماز األخر(

 ؛واتصقةاعية( والرماز )مبا يف ذلا الرماز غه اللفظية(

            يفهمان ويسريريتيدمان فةان اللغة العرةية لثلة يف التثدو واتسريريتمال والقراوة

 ؛والكتاةة واإلعالم وغهها من أتكال التعده

 خياضان يف حااب ويساهمان جبعله حاابا مثمرا قائما على اتحرتام؛ 

 قدبة على إتدال قااعد التااصريريو والتفاعو العامة ةاإلضريريافة إت لانها   يظهرون امل

 ؛إةداعيني

       يعايان ويفسرون ةشكو مةاسب القيا األخالقية وايمالية والثقافية املةيرية

 ؛ةالثقافة العرةية التقليدية والعصرية

        ساهمة إةداعية حبسب مقدباتها ساهمان م مافظان على قيا الثقافة العرةية وي

 راو ه ا القيا.إلا

الكفايات التااصلية والثقافية واملتداخلة اقافيا املتعلقة ةاللغة اتجنليزية  .3

 والثقافات واللغات األجةدية األخر 

تشير هذه الكفايات إلى التواصل تواصال فعاال باستخدام اللغة االنجليزية واللغات األجنبية 

 المتخرجين:المختلفة في مجموعة من السياقات وهذا يعني أن 

  يتواصلون بشكل لفظي وشكل غير لفظي من خالل استخدام اللغة االنجليزية واللغات

 األجنبية األخرى.

  يعبرون عن أنفسهم من خالل الرموز والعالمات في اللغة اإلنجليزية ومختلف اللغات

 األجنبية .

  تماع، الكالم، واالسيستخدمون اللغة اإلنجليزية ومختلف فنون اللغة األجنبية الممثلة في

 والقراءة، والكتابة، وسائل اإلعالم والتعبير.

  من خالل استخدام يخوضون في حوار ويساهمون بجعله حوارا مثمرا قائما على االحترام

 اللغة االنجليزية واللغات األجنبية األخرى.

  غة من خالل استخدام الليظهرون المقدرة على إتباع قواعد التواصل والتفاعل العامة

 باإلضافة إلى كونهم مبدعين.االنجليزية واللغات األجنبية األخرى 

  يعالجون ويفسرون بشكل مناسب القيم األخالقية والجمالية والثقافية المنخرطة باللغة

 والثقافة االنجليزية عالوة على الثقافات األجنبية واآلداب التي يتم تناولها.

 يحمون حقوق الملكية الثقافية والتقاليد. 

 .يظهرون االحترام لتنوع وتعدد الثقافات 
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الكفايات اتجتماعية واملدنية ) أا الكفايات املتعلقة ةاياية والقيا  .4

 واإلجراوات اتجتماعية واملدنية(

تشريريه ه ا الكفايات إت إاراو تعزيز حقاا اإلنسريريان واملاايةة الدطقرايية ةاإلضريافة  

لة               عدا ية وال مة لتعزيز الشريريمال هابات والقيا واملااقا الالز فة وامل يدام املعر إت اسريريت

اتجتماعية والتةمية املسريريتدامة على أسريريارت احرتام ايميا اقاا اإلنسريريان وااريات  

 :املتيرجنياألساسيةف وه ا يعين أن 

       ستةا ا إت فها صة والعامة واملهةية، ا يةيريان ةكفاوة ومسؤولية يف حياتها اخلا

مابسريريريات                   فة وامل قا ها )أا اييالو والث عة وليفية أ ائ ية والااسريري ئات اةل الدي

والقااعد والتاقعات(، ول لا  وبها فيها، ةاعتدابها ماايةني فاعلني ومتقاعني  

 وةلدها .ومساهمني يف خدمة  تمعها 

           ، يتعاملان ةفعالية ما القاةا املميز للمجتما الكاييت املتعد  األعراا والثقافات

 ويتعاملان ةشكو ةّةاو وإجياةي ما قضايا التةال واتختالف.

   يظهرون اتحرتام اقاقها وحقاا ارخرين، ةغض الةظر عن انتمائها العرقي ولغتها

ي    قافتها و يةها، وايةت والعمر واخللف ية والاضريريا       وا ية والتعليم ماع ة اتجت

اتقتصريريا ا، ومرتمان األناال األخر  من املةظمات والةظا اتجتماعية، ومرتمان   

الثقافات واملعتقدات اتجتماعية من ارخرين، وبفض لو أناال التعصريريب والتقرف   

 والعةصرية .

 .يظهرون املسؤولية عن أنفسها، لآلخرين، وللمجتما، وللديئة 

  مدبلني         يظهرون حت مات، و دات واتلتزا ختاذ القرابات، ويةجزون الااج دا بة وا امل

 لعااقب التصرفات الشيصية وايماعية .

             فة ويكانان على ماعية لتل يات وظااهر اجت جة عمل داب ةةتي يرةقان األسريري

  باية ةالعااقب .

 .طابسان حقاقها لابسة فعالة ومسئالة ت تتعابض ما احرتام حقاا ارخرين 

 ن من خالل التصرف العملي بوح املاايةة واتهتمام ةاملصلثة العامة.يظهرو 

 .يقيمان التةال ويددون التسامم ومرتمان املااقا الشاملة 

 .يديرون اخلالفات وملانها ةشكو ةةاو 

         يشريريريابلان يف اختاذ القراب الدطقرايي املتي  على  يا املسريريتايات )أا األسريرير

نشريريقة ااي، ول لا يف العمليات السريريياسريريية           واملدابرت واجملتمعات اةلية وأ   

 اةلية والايةية( .

            ية )أا احرتام ياة اليام دا حل يف اا طابسريريان ويعززون قيا حقاا اإلنسريريريان وامل

الكرامة الشريرييصريريية؛ والكفاح ضريريد التثيز والتمييز من لو نال؛ حمابةة الفقر   

 والتهميش، وتعزيز املساواة ةني ايةسني.

  القديعية والدشرية واملساهمة يف الةما والتةمية املستدامة.ممان الديئة 
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 الكفايات الرياضية )املتعلقة ةالرياضيات( .5

تشير هذه الكفايات للتعبيرعن أنفسهم باستخدام اللغة والفهم الرياضي وكذلك الرموز 

 وهذا -واإلشارات والقوانين ذات الصلة في مجموعة من السياقات االجتماعية والمهنية

 يعني أن الخريجين :

 .يطبقون ويستخدمون الكفايات الرياضية في الحياة اليومية 

  التفكير المنطقي والعمليات  -في مواقف الحياة الملموسة –يستخدمون بإبداع

 ذات الصلة. األساسية من الحساب والهندسة واإلحصاء ومجاالت الرياضيات األخرى

   يسريريتيدمان يرقامن ذاذجية للتفكه الرياضريريي واملةققي ول لا حو املشريريالو

 يف مااقا وسياقات ااياة ذات الصلة:  

 حتديد مشكلة. -

سريريؤال املشريريكلةف مد ون وجيدون ومصريريلان على   -فها القلب الرئيسريريي -

 املعلامات املةاسدة الالزمة او املشكلة.  

 ةةاو الفرضيات. -

صريريةا ترليدرياتف التةظياف واتسريريتيريدام                 املعريايرية الةقريديرية )التثليريوف              -

 والتقديق( للمعلامات واملعرفة.

 تقاير التفكه املفاهيمي واملةقق السليا. -

 تقييا اخليابات وصةا قرابات مستةهة. -

 .يةيريان فر يا أو ةالتعاون ما ارخرين يف حو املشكلة اإلةداعية 

 يصممان ويقيمان مبشابيا مدتكرة وأصلية ذات صلة ةالرياضيات.. 

                  ية يف التفكه لتثديد وحو  ماعة متةاعة من يسريريتيدمان يريقة بياضريري

 املشالو يف مااقا ااياة الااقعية ويف  اتت املعرفة امليتلفة .

      يظهرون اتهتمام يف الشريريؤون العامة ويسريرياهمان يف حو املشريريالو على مسريريتا

 املدبسة واجملتما.

 

 الكفايات العلمية والتكةالاجية والرقمية .6

تشير هذه الكفايات إلى استخدام اللغة والفهم العلمي والتقني في مجموعة من السياقات 

 و هذا يعني أن الخريجين: –االجتماعية والمهنية 

   مد ون ومللان ويرلدان وجيهزون ويفسريريرون الديانات العلمية، وااقائق

 باسريرية الرسريريام الديانية   -القيارت -الرصريريد -والعمليات والظااهر )من خالل املراقدة

 وايداول، وغهها( .

 . يتثققان وجيرةان ويستيلصان الةتائج املتعلقة مبجاتت املعرفة امليتلفة 

 . يشابلان يف العمو ايماعي التعاوني يف املسائو املتعلقة ةالعلام 
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     يستيدمان مهابات التفكه العليا يف القضايا املرتدقة حبو املسائو يف العلام

 التلييص اخل. -التةدؤ-اتستةتاج-اتستقراو-ق )التثق

 .جيرون التجابب العلمية املتةاعة، واملمكةة، والدثاو يف  ال العلام 

                فة يف  اتت ااياة ةات العلمية امليتل قاب تائج مليتلا امل نات ون يا يقدقان ة

 اليامية يف املدبسة وخابجها؛

       مات وات يف    (ICT)تصريريرياتت يسريريتيدمان التكةالاجيا وتكةالاجيا املعلا

 مااقا ااياة اليامية .

       سائو اإلعالم على حنا فعال يستيدمان تكةالاجيا املعلامات واتتصاتت وو

ومبسئالية؛ لفلسفة للتفاعو والتااصوف ووسائط الفلسفة األساسية للعصر  

 الرقمي .

 ن مشابيا مدتكرة ذات صلة ةالتكةالاجيا وعلام اتتصال.ؤويدد 

  القي عةد التةقو على تدكة اإلنرتنت.يتصرفان ةشكو أخ 

      ( تدكة اتنرتنت، و (، و فيت  COPيستيدمان مبسؤولية التعلا القائا على 

 ةاك. وتايرت اخل.

 

 لفايات التقاب الشيصي وتعلا ليفية التعلا .7

هرذهله-تشير هذه هلكفايري هلك هلهاي ههاي ل ههيهر ل هلكهر ة هة هلكترم هلكعرر هلمه 
 ررن هأنهلكخ رجرن:

 يظهرون من خالل العمل فهمهم في أن يتعلموا من خالل الحياة. 

 يستخدمون ويديرون المعلومات بشكل صحيح، نقديا وإبداعيا وبمسؤولية. 

  يحددون أنسببببب  عرم تعلم واسبببببتراتيميات طنيسبببببهم  وتعوير أسبببببالي  تعلمهم
      .الخاصة

 يحددون اطولويات وأهداف التعلم . 

 المبادرة وتقييم اطخعار ومعالمة عقبات التعلم يظهرون. 

 يبنون على الخبرات السابقة ويعبقون التعلم. 

  يستخدمون الموارد الالزمة لتحقيم التنمية الكاملة لإلمكانات اليردية الخاصة. 

  ،يحققون التوازن المناسبب  للمكونات اليكرية والعاعيية والحركية من شببخصببيتهم
واحترام الذات، والتحييز اإليمابي والقدرة على االسبببببتيادة ويعززون الثقة بالنيس 

 .الصحيحة من صياتهم، مع احترام وتقدير سمات اآلخرين

  يحددون نقاع الضعف والقوة بشكل صحيح واالعتماد على نقاع القوة والعمل على
 .التغل  على نقاع الضعف

  الغذائي والثقافةيتخذون قرارات وخيارات مسببببتنيرة فيما يخص الصببببحة والنظام 
 .والممارسة البدنية
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  ،يتابعون خعع ومشاريع الحياة الشخصية وتقييم ما إذا كان قد تم تحقيم اطهداف
 .وكيف

  يتصرفون بشكل مستقل ومسئول مع الوعي الكامل للعواق. 

 يميزون ويديرون مشاعرهم. 

 ماه ت يتواصببلون ويتعاونون ويتعاعيون مع اآلخرين  ويظهرون التراحم والتسببامح
 .اآلخرين

   يبادرون إلى إقامة والحياظ على عالقات صببببببحية دائمة مع اآلخرين، بما في ذل
 .العالقات مع أفراد من خلييات متنوعة

 يتغلبون على التحيز والتسويات التي قد تؤثر على اهتمامات اآلخرين. 

 يديرون اإلمهاد والغض  والصدمات وحل الصراعات الشخصية بعريقة بناءة. 

 ظون قواعد اطخالم والسلو  الميد في المواقف المختلية ويعبقونهايالح. 

  يسببببببتخدمون اسببببببتخداما مبدعا معرفتهم ومهاراتهم في مواقف مختلية وسببببببياقات

 .مديدة

  يحللون ويستخلصون النتائج لحياتهم الشخصية فيما يتعلم بواقع البيئة االقتصادي
 .المحلي

  المسببتقبلية والمهنة وفقا لالحتيامات اليردية يتخذون خيارات مسببئولة بشببلن الحياة
 .ومصلحة ممتمعهم

  يربعون المعرفة النظرية باطنشبعة العملية بانسبمامو ويظهرون موقيا إيمابيا تماه
التعلم وتعبيم المعرفة المكتسبة والمهارات لمزيد من الدراساتو وكذل  أيضا في 

   .حياتهم العامة والخاصة

 وبيا ة األعمالف والكفايات اتقتصا ية واملالية لفايات ااياة والعموف .8

حتديات ااياة اليامية والعمو                قدبة على مااجهة  يات لتعزيز ال ه ا الكفا تشريريه 

 وه ا يعين أن اخلرجيني: -ةةجاح يف  تما املعرفة

  يستخدمون المعرفة الحديثة دائما والمهارات الفعالة التي تمكنهم من التعامل مع

تحديات مجتمع المعرفة واالقتصاد العالمي وآفاق التعلم الطويلة األمد في عالم مترابط 

بشكل متزايد, واستخدام المعرفة بإبداع للموارد األساسية واالقتصادية البديلة في 

 .الكويت والمنطقة

 أو يشاركون في المشاريع االقتصادية المحلية وفقا لالهتمامات الفردية  ونؤيبد

 .وحاجات مجتمعهم

  يشاركون في إنشاء وتنظيم وإدارة ومراقبة وتقييم المشاريع ذات التأثير االقتصادي

 .والمالي

 يديرون الموارد والوقت والناس وبيئتهم بشكل مثمر ومسئول. 

  ويديرون الصراعاتيتعاونون مع اآلخرين ويشاركون. 

 يتصرفون باستقاللية ومسئولية ويظهرون المبادرة وتقييم المخاطر. 

 يقيمون عملهم ويتأملون بشكل نقدي باألهداف والغايات. 
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  يستخدمون ضمن اهتماماتهم معلومات عن اختيار المهنة وتطويرها, وتطوير خطة

 .والفرديالمهنة الفردية واتباعها وتبنيها لتغيير المحيط االجتماعي 

 يظهرون االنفتاح وإمكانية التعلم في العيش المشترك وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة. 

 .يظهرون الفضول وإثبات المواقف اإليجابية والبنائية تجاه االختالفات 

  يمارسون حقوقهم ومسئولياتهم ضمن العائلة والمجتمعات المختلفة وعالم العمل والحياة

 .العامة

    .يساهمون في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة على المستويات المحلية والعالمية 
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  التربية اإلسالمية  لمادة الخاصة الكفايات عرض ثانيا 

 السادس إلى التاسع   للصفوف مننظرة عامة على الكفايات الخاصة لمادة التربية اإلسالمية    لمدى والتتابعا

 9الكفايات الخاصة للصف  8الكفايات الخاصة للصف  7الكفايات الخاصة للصف  6الكفايات الخاصة للصف  الكفايات العامة

فهم وتطبيق  -1

قواعد إسالمية 

وأخالقية  محددة 

في السلوك 
 اليومي.

 

 مجال الحقائق
العقيدة شرح األركان التي تقوم عليها   /   1.1

.حسب قدراته الشخصية اإلسالمية  

 مجال الحقائق 
باطل وال الصحيح توجهال/  التعرف على  1.1

العقيدة اإلسالمية نحو مجاالت  

 مجال الحقائق
بناء الفكر السليم نحو اإليمان بالغيب/   1.1  

 مجال الحقائق
استنتاج أثر تطبيق العقيدة اإلسالمية على حياة /    1.1

.معالفرد والمجت  

 مجال العمليات واالرتباط
1.1   /  

 وفق الشريعة اإلسالمية اليوميةت العبادا تطبيق 

 بالتعاون مع اآلخرين

 مجال العمليات واالرتباط
العبادات واألخالقيات  /  ممارسة 1.1

بالتعاون  ية اإلسالم  الشريعة  والسلوكيات وفق

.مع اآلخرين.  

 مجال العمليات واالرتباط
عبادات اليومية  التطبيق ممارسة الدعوة إلى /   1.1

السلف بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم و اقتداء 

.بالتعاون مع اآلخرين. الصالح  

 مجال العمليات واالرتباط
السلوك اإلسالمي و  /   ممارسة الدعوة إلى تعزيز  1.1

بالتعاون مع  نبذ السلوكيات الدخيلة في الحياة اليومية

.اآلخرين.  

 االتجاهاتمجال 
عبادات اليومية وفق البتطبيق  / االعتزاز  1.1

 .الشريعة  اإلسالمية

 االتجاهاتمجال 
السلوكيات واألخالقيات المستمدة / االهتمام بـ1.1

.من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته  

 االتجاهاتمجال 
صلى هللا عليه وسلم  الرسول  / االقتداء بسيرة1.1

 وصحابته الكرام والسلف الصالح .

 االتجاهاتمجال 
ستمد تإظهار االهتمام بالمصادر الشرعية التي /    1.1

 شريعة(الو  عقيدةالمنها أساسيات الدين اإلسالمي )

اكتشاف   -1

الخبرات 

والمواقف 

الحياتية اليومية 

المستوحاة من 

التعاليم 

 .اإلسالمية

 مجال الحقائق 
استخالص المبادئ والمعتقدات اإلسالمية  /  1.1

 من المصادر الشرعية.

 مجال الحقائق 
استنتاج القيم اإلسالمية  / 1.1 المستوحاة من  

.النبوية أحداث السيرة   

 مجال الحقائق 
تكوين فكرا سليما  نحو تنمية  الجانب   /   1.1

 السلوكي الصحيح بالرجوع إلى المصادر الشرعية.

 مجال الحقائق 
استخالص  استنتاج أهمية تحمل مسئولية   / 1.1

 التكاليف الشرعية المناطة بهم .

 مجال العمليات واالرتباط
في األحداث والمناسبات الدينية  المشاركة /   1.1

 .بالتعاون مع اآلخرين.  واالجتماعية

 مجال العمليات واالرتباط
بفاعلية في األحداث والمناسبات  المشاركة/   1.1

 .بالتعاون مع اآلخرين.  الدينية واالجتماعية

 مجال العمليات واالرتباط
المناسبات الدينية بمسئولية  في  المشاركة /  1.1

 ..بالتعاون مع اآلخرين. واالجتماعية

 مجال العمليات واالرتباط
  لدينيةاالتفاعل بإيجابية مع الفعاليات والمناسبات /  1.1

 .بالتعاون مع اآلخرين.

 تجاهات مجال اال
/ االهتمام باألحداث والمناسبات الدينية   1.1

 واالجتماعية .

 تجاهات مجال اال
/ االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية  1.1

  في حياة الفرد والمجتمعواالجتماعية  

 االتجاهاتمجال 
االجتماعية وفقا للقيم  السلوكياتتقييم /  1.1 

 اإلسالمية

 االتجاهاتمجال 
  تكوين شخصية دعوية مؤثرةبإبداء االهتمام /  1.1

 الشخصية. القدراتحسب 

المساهمة  -1

بفاعلية في 

مشاريع ضمن 

المجتمع لتطوير 
بيئة ودية وفقا 

 .للقيم اإلسالمية

 لحقائقمجال ا
الفئات المتنوعة في المجتمع بما فيها  تعرف /  1.1 

 من فروقات.

 لحقائقمجال ا
/ تعرف قواعد العمل الجماعي في حياته  1.1

 اليومية.

 لحقائقمجال ا
/ للتخطيط  السليم في إعداد وإدارة المشاريع  1.1

 داخل المدرسة 

 لحقائقمجال ا
 .قيمة التعاون اإليجابي بين المجموعات /  اكتشاف 1.1 

 العمليات واالرتباطمجال 
في المناسبات المختلفة وفقا للقيم  المشاركة  / 1.1 

 .لتعاون مع اآلخرين.با  اإلسالمية

 الرتباطالعمليات وامجال 
تطبيق المشاريع المدرسية ملتزمين بالقيم   /  1.1

 .تعاون مع اآلخرين.اإلسالمية بال

 .مجال العمليات واالرتباط
  إعداد وتطبيق بالقيم اإلسالمية في  االلتزام  / 1.1 

 .التعاون مع اآلخرين.المشاريع  المدرسية ب

 مجال العمليات واالرتباط
المساهمة اإليجابية في تفعيل حمالت توعوية  /  1.1

 .التعاون مع اآلخرين. والمجتمع. ةبيئالر يلتطو

 االتجاهاتمجال 

والمجموعات  المجموعةتقبل الفروقات بين   / 1.1

 األخرى.

 االتجاهاتمجال 
إظهار االهتمام بالتعامل مع اآلخرين وفقا  / 1.1

 للقيم اإلسالمية

 االتجاهاتمجال 
تقييم مشاريع المجموعات المختلفة وفق   / 1.1

 الشريعة اإلسالمية. 

 االتجاهاتمجال 
 إدارة الحمالت تقييم السلوكيات االجتماعية في /  1.1  

 للقيم اإلسالمية توعوية وفقاال
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  9ف الص نهاية في األداء معاييرثالثا 

 :التي يجب تحقيقها في مادة التربية اإلسالمية في نهاية الصف  التاسع  معايير األداء

 التاسعمعايير األداء في نهاية الصف  الكفاية العامة رقم

1 

 فهم وتطبيق 

قواعد إسالمية 

وأخالقية  
محددة في 

 السلوك اليومي.

 
 

فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية  محددة في و  لمعرفةالذين طوروا كفاياتهم  المتعلمونيتمكن 
 :القدرة على كما هو موصوف في المنهج الدراسي للمرحلة المتوسطة منالسلوك اليومي 

  ها يقاستنتاج أثر تطبو الشخصية متقوم عليها العقيدة اإلسالمية حسب قدراتهشرح األركان التي

 على حياة الفرد والمجتمع

 بناء الفكر السليم نحو اإليمان بالغيبيات. 

 .معرفة التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية 

   بسيرة الرسول صلى  اقتداء العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق المنظور اإلسالميممارسة

 .الصالحالسلف هللا عليه وسلم و

 وشريعة(  إظهار االهتمام بالمصادر الشرعية التي يستمد منها أساسيات الدين اإلسالمي )عقيدة 

   .تعزيز االلتزام  بالسلوك اإلسالمي من خالل الرجوع لمصادر التشريع 

 لدخيلة في الحياة اليومية التمييز  بين السلوك اإلسالمي السليم والسلوكيات ا 

 .االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته في سلوكياتهم اليومية 

اكتشاف     2

الخبرات 
والمواقف 

الحياتية اليومية 

المستوحاة من 

التعاليم 
 اإلسالمية.

 

 

الكتشاف الخبرات والمواقف الحياتية اليومية  الذين طوروا كفاياتهم المتعلمونيتمكن 

 كما هو موصوف في المنهج الدراسي للمرحلة المتوسطة من المستوحاة من التعاليم اإلسالمية

 :القدرة على

  لمصادر ا بالرجوع إلىتنمية الجانب السلوكي الصحيح واستخالص المبادئ والمعتقدات اإلسالمية

 الشرعية.

  اليومي. مفي سلوك حياته رهاتمييز أثو أداء العبادات اليوميةالمشاركة مع اآلخرين في 

  في األحداث والمناسبات الدينية و االجتماعية. ممع أقرانهوالتفاعل بايجابية المشاركة 

  فيها تحمل مسئولية المشاركةوتحليل أثر المناسبات الدينية واالجتماعية في حياة الفرد والمجتمع. 

  االجتماعية وفقا متقييم سلوكياتهوالمستوحاة من أحداث السيرة النبوية  استنتاج القيم اإلسالمية 

 .للقيم اإلسالمية

 بهم ةاستخالص أهمية تحمل مسئولية التكاليف الشرعية المناط. 

  الشخصية. القدراتحسب   تكوين شخصية دعوية مؤثرةبإبداء االهتمام 

المساهمة  3

بفاعلية في 

مشاريع ضمن 
المجتمع لتطوير 

 بيئة ودية

)متراحمة 
 ومتواصلة(

وفقا للقيم 

.اإلسالمية  

المساهمة الفعالة في مشاريع ضمن المجتمع الذين طوروا كفاياتهم عن طريق  المتعلمونيتمكن 

كما هو موصوف في المنهج الدراسي  وفقا للقيم اإلسالمية)متراحمة ومتواصلة( لتطوير بيئة ودية 

 :القدرة على للمرحلة المتوسطة من

 إظهار االهتمام بالتعامل مع  وتقبلها و تعرف الفئات المتنوعة في المجتمع بما فيها من فروقات

 اآلخرين وفقا للقيم اإلسالمية.

 تثمين قيمة التعاون اإليجابي بين المجموعاتو تعرف قواعد العمل الجماعي في الحياة اليومية. 

 ية مع األقران ملتزمين بالقيم تعرف الخطوات الصحيحة للتخطيط وإعداد المشاريع المدرس

 .اإلسالمية وتقييمها فيما بينهم 

 والمجتمع وتقييمها. البيئةعوية لتطور ولمساهمة اإليجابية في تفعيل حمالت تا 

 المشاركة مع اآلخرين في المناسبات المختلفة وفقا للقيم اإلسالمية. 

  للقيم اإلسالميةتقييم السلوكيات االجتماعية في المناسبات المختلفة وفقا. 
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 6 للصف السنوي التخطيط من أمثلة رابعا 

ع  ه
 لكحصص

لكرح ةه لكهجيال ه لكهرضرعي هلكهحترى   
 لك  لسر 

لكات ةه
 لك  لسر ه

  يري الكف

لكرح ةه العقيدة -يماني باهلل تعالى ا -1 2
 لمرك :
لكهسم ه

طيذ هه
لكناسه
 رلكع ن

من  

األسبوع 

األول إلى 

األسبوع 

 السادس

 لحقائقمجال ا

شرح األركان   /   1.1
التي تقوم عليها العقيدة 

حسب قدراته  اإلسالمية
 .الشخصية

 رتباطالعمليات واال مجال

ت العبادا /  تطبيق  1.1
 وفق الشريعة  اليومية

بالتعاون مع  اإلسالمية
 .اآلخرين

 االتجاهاتمجال  

بتطبيق  / االعتزاز  1.1
عبادات اليومية وفق ال

  .الشريعة  اإلسالمية
 الحقائق مجال  

استخالص  /  1.1
المبادئ والمعتقدات 

اإلسالمية من المصادر 
 الشرعية.

 مجال العمليات واالرتباط

في  المشاركة /   1.1
األحداث والمناسبات 

  الدينية واالجتماعية
 .بالتعاون مع اآلخرين.

 تجاهات مجال اال
/ االهتمام باألحداث   1.1

والمناسبات الدينية 
 واالجتماعية

 لحقائقمجال ا.

تعرف الفئات  /  1.1 

المتنوعة في المجتمع بما 
 فيها من فروقات.

 مجال العمليات واالرتباط 

في  المشاركة  / 1.1 
المناسبات المختلفة وفقا 

ن لتعاوبا  للقيم اإلسالمية
 .مع اآلخرين.

 االتجاهاتمجال 

تقبل الفروقات بين   / 1.1
والمجموعات  المجموعة

 األخرى
. 

 العقيدة  انا موحد  -2 2

 الحديث الشريف هنهية ه كرلهلرهين ه  -3 1

 اليقه أحب  النظافة بالماء الطهور  -4 1

 السيرة  صلى هللا عليه وسلم   -بشائر نبي محمد  -5 1

 السيرة  .نا طاهر اتجنب النجاسةأ -6 2

 التهذي  أجاهد نفسي بالخير -7 2

 الثقافة اإلسالمية   انا مسلم مسئول  -8 1

لكرح ةه العقيدة عبادتي هلل تعالى وحده  -1 2

 لكثينر ه:
لكهسم ه
لكهرح ه

رتخمقه
 عخمقهنعره

هنه

لمسعرعه
لكسيععه
لك ه

لمسعرعه
لكثين ه
 عش 

 الحديث الشريف تفار هلكهنرب.هرحمة هللا تعالى بـ  – 2 1

 اليقه اتطهر بالوضوء  -3 2

 السيرة  .صم ههللاهعمرههرسم ه- هرنعمولد  -4 1

صلى هللا عليه وسلم  -ه –رعاية ربي لنبيي  -5 1

- 

 السيرة

 التهذي  لكحم هرلكتسيهح. أحب -6 2

 التهذي  لكرةي هعيكرا هرلكرع .أحأفظ على  -7 2

 الثقافة اإلسالمية  أنا إيجابي  -8 2

لكهسم ه العقيدة قلبي ولساني موحد لربي  -1 2

رترع ههللاه
تريك هعقمعهه
 رجرل حه

هنه

لمسعرعه
لكثيكثه

عش هلك ه

لمسعرعه
لكثيهنه
 عش 

 

 الحديث الشريف  .أحكام شرعية -1 2

المسح على الخيين نا أؤمن باليسر في أ -1 2
 .والمبيرة

 الفقه

 الفقه أحب التطهر  -4 2

 السيرة  .حب العمل ي -  -نبيي -5 1

 السيرة  زواج نبيي من امي خديجة    -6 1

 التهذيب .اآلخرين   يحتراما -7 1

 الثقافة اإلسالمية تفكيري إيجابي  -8 1

لكرح ةه العقيدة هللا ربي عالم قدير  -1 2
 لك لعر :ه

لكهسم ه 
لكريع ههه
رتأ به

عآ لبه
  سركهه

من 

األسبوع 

التاسع 

عشر إلى 

األسبوع 

 رابع ال

نوالعشرو  

 العقيدة هللا ربي مالك الملك  -1 1

 الحديث الشريف احترم الطريق  -1 2

 الفقه التيمم من يسر  -4 1

 السيرة  رسولي في غار حراء  -5 2

 التهذيب أدبي بطلب  / مع العلم  -6 2

 التهذيب .أدبي بضيافتي   - 7 1

 اإلسالميةالثقافة  أتحمل مسئولية نفسي  أنا مسلم -8 1

 ست أسابيع درس 32 48
رح ل ه4  

ه11
 أسيعرع

 لكهجهرع
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  التعلم ةتوحدا  تخطيط  من أمثلة 

       : التربية اإلسالمية المادة

 حصة   11عدد الحصص :        السادسللصف                      تخطيط  الوحدة الدراسية  األولى الفترة األولى                                  

 لكهسم هطيذ ههلكناسهرلكع نالوحدة األولى  : 
 تفصيل المحتوى / أمثلة من أنشطة تعليمية المصادر التقويم

  Learning محتوى التعلم

content 

 الكفايات الخاصة
Specific 

Competences 

عنوان  الدرس

 الوحدة

المعلم يناقش مدى -

استجابة المتعلمين في 

فهم معنى االيمان باهلل . 

يتابع المعلم رسم 

المتعلمين لشجرة اإلسالم 

وتحديد أصولها وفروعها 

 . 

يتابع المعلم تصنيف -

 المتعلمين للبطاقات . 

يتابع المعلم تصميم -

المتعلمين للخريطة 

 الذهنية 

  المصادر:

–ورقة عمل -

صورة - -بطاقات  

الكتاب --شجرة  

 المدرسي 

 

 البيئة الصفية : 

 الفصل 

ساحة المدرسة  -

حديقة  -المدرسة  

 المدرسة .

*يعدد المتعلم بعضا من أسماء هللا 

 وصفاته . 

*يمثل المتعلم منزلة االيمان برسم شجرة 

وتوضيح سوقها وفروعها وورقها 

 وثمارها . 

*يصنف من البطاقات المتعددة ما 

 يتضمنه االيمان باهلل . 

*يصمم خريطة ذهنية توضح ثمرات 

 االيمان باهلل . 

*يصل المتعلم بين نوع الدليل على وجود 

هللا مع اآلية الدالة عليه الموجودة في 

 العمل ورقة

التعرف على -1

معنى االيمان 

 باهلل 

منزلة االيمان -1

 باهلل في اإلسالم . 

ما يتضمنه -1

 االيمان . 

ثمرات -4

 االيمان باهلل . 

التعرف على -5

أدلة وجود هللا 

 ووحدانيته

1.1 

 1.ه1

 األولالدرس 

  مجال العقيدة

االيمان باهلل 

 تعالى 

 

 :
  
ى

ول
أل
 ا
دة

ح
و
ال

سه
نا
هلك
 ه
ذ
طي
 ه
سم
كه
ل

ن
ع 
رلك

 

 

يتابع المعلم ترتيب -

المتعلمين للبطاقات 

للوصول السم راوي 

 الحديث . 

  المصادر:

صور   - -بطاقات  

 وسائل تقنية - -

 تبادل األدوار . -

 

*يرتب المتعلم البطاقات لتركيب اسم 

 راوي الحديث .

*يردد المتعلمون الحديث المعروض 

 أمامهم . 

التعرف على -1

 راوي الحديث . 

أهمية الطريق -1

 . 

 

 3.ه1

 1.ه1

الدرس 

 الثاني

مجال 

حديث ال

 الشريف 
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يقوم المعلم قراءة -

المتعلمين للحديث أثناء 

 الترديد .

يتابع المعلم تعليق -

 المتعلمين على الصور 

يقوم المعلم عمل -

المجاميع لبطاقات حقوق 

 الطريق 

يتابع المعلم أداء -

المتعلمين في المشهد 

 التمثيلي 

 البيئة الصفية : 

ساحة المدرسة .  -

 الفصل  -

*يعلق المتعلمون على الصور التي 

تعرض عليه ) صور لمضايقة الناس في 

 الطريق وعرقلة الطريق أمام اآلخرين ( 

*يعبر المتعلم عن أثر احترام الطريق في 

 الحياة . 

*يصمم المتعلم مع مجموعته بطاقات 

تشمل حقوق الطريق بعد أن يستنبطها من 

 الحديث 

مر * مشهد تمثيلي يبين الفرق بين األ

 بالمعروف والنهي عن المنكر . 

اهتمام اإلسالم -1

 بالطريق . 

حقوق الطريق -4

. 

 حق  

 الطريق

 

يتابع المعلم تعليق 

المتعلمين على 

 المجسمات .

يتابع المعلم أداء -

المتعلمين في ورقة العمل 

. 

يقوم المعلم تصنيف -

 المتعلمين لعينات الماء .

  المصادر:

مجسم قلب ومجسم 

 لجسم االنسان .

  -ورقة عمل -

 عينات ماء

 البيئة الصفية : 

ساحة - -الفصل  -

 -المدرسة  

 المسجد

*يعرض على المتعلمين مجسم قلب 

ومجسم لجسم االنسان ويطلب منه التعليق 

 على نوع النجاسة وذكر مثال عليها .

*يصل المتعلم بين مشروعية الطهارة 

والدليل الشرعي الدال عليه في ورقة  

 العمل .

*يصنف المتعلم عينات الماء الموجودة 

أمامه على حسب نوعها وتسجيل صفات 

 كل نوع .

التعرف على -1

معنى الطهارة 

 وأنواعها .

مشروعية -1

 الطهارة .

 أنواع المياه .-1

 

2 .1 

 3.ه1

 1.ه1

درس ال

 الثالث 

 المج

 فقهال

الطهارة 

وأنواع 

 المياه

يقوم المعلم تصنيف -

المتعلمين لصور أنواع 

 النجاسات . 

  المصادر:

 -تراب  -صور  

  -ماء   -إناء   

 حذاء 

*يصنف المتعلم الصور التي تشمل على 

 –أنواع النجاسات من بين صور عدة ) دم

 سمك(  –كلب  –خمر–جراد 

التعرف على -1 

معنى النجاسة 

 وأنواعها . 

 1.ه1

1.3 

 

الدرس 

 الرابع

  جال الفقهم
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 يتابع المعلم كيفية تطهير-

 المتعلمون للنجاسات . 

 البيئة الصفية : 

 الفصل  -

*يطبق المتعلم عمليا كيفية التطهر من 

النجاسات لعينات في الفصل ) ثوب به 

 إناء لطعام كلب (  –حذاء –بقعة دم 

كيفية التطهر -1

 من النجاسات . 

النجاسات 

وكيفية 

 التطهر منها 

يتابع المعلم بحث -

المتعلمين في مواقع 

 البحث االلكتروني . 

يقيم المعلم تعبير -

المتعلمين عن بشائر 

  النبوة من خالل الصور . 

  المصادر:

مواقع البحث 

 --االلكتروني . 

الكتاب المدرسي  

 صور   -

 البيئة الصفية : 

   -الفصل   -

 مسجد المدرسة . 

*باستخدام محركات البحث المتوفرة 

يبحث المتعلم عن بعض الديانات 

المنحرفة المنتشرة في بعض البلدان ثم 

 يسجل رأيه في الكتاب المدرسي . 

صالحية *يعدد بعض أسباب عدم 

اليهودية والنصرانية الحالية لهداية 

 البشرية . . 

*يستنبط المتعلم بعض بشائر النبوة من 

 –خالل الصور المعروضة أمامه) فيل 

 صنم (  –نار 

التعرف على -1 

بعض األديان في 

بالد العرب قبل 

 اإلسالم . 

يعدد المتعلم -1

بعض بشائر نبوة 

محمد صلى هللا 

 عليه وسلم .

 3.ه1

 3.ه1

 

الدرس 

 الخامس

  مجال السيرة

 بشائر النبوة 

 

يتابع المعلم تصميم -

المتعلمين للخريطة 

 الذهنية 

يقوم المعلم تعبير -

المتعلمين عن فائدة 

 محاسبة النفس . 

يتابع المعلم تلوين -

 المتعلمين للعادات السيئة 

يتابع المعلم بحث -

المتعلمين بمحركات 

 البحث االلكتروني . 

  المصادر: 

- -ألوان    -

 الكتاب المدرسي 

مواقع البحث  -

 االلكتروني .

 البيئة الصفية : 

  -الفصل    -

 مسجد المدرسة .

*يصمم المتعلم خريطة ذهنية ألقسام  

النفس اإلنسانية .*يعبر المتعلم أمام 

 زمالئه عن فائدة محاسبة نفسه . 

*يلون العادات السيئة باللون األسود 

ويترك العادات الحسنة باللون األبيض في 

 الكتاب المدرسي . 

*يبحث المتعلم باستخدام محركات البحث 

االلكتروني عن شروط التوبة ويسجلها في 

 .دفتره

التعرف -1  

على أقسام النفس 

 اإلنسانية . 

التعرف على -1

فوائد محاسبة 

 النفس . 

1.3 

 3.ه1

 3.ه3

الدرس 

 السادس 

في مجال 

 التهذيب

تهذيب 

 النفس 
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 أمثلة من تخطيط الدرس 

 اليوم التاريخ الهجري: المجال عنوان الدرس الحصة الصف

حق الطريق " " :ثالث الدرس ال 2 السادس : الحديث الشريفرابعة : "الوحدة ال    الميالدي : 

الحقائق  أنشطة التعلم التقويم الختامي

 والمفاهيم

الكفايات  

 الخاصة

ههمحره ههاه ه:

لكتقرر هة هناير هلكحص ه
لك  لسر هررقتض ههنه

لكهرم هتح ر هأ لةهلكتقرر ه
لكهنيسع هرلكهحقق ه

كمفاير هلكه جرةههعه
هلستخ ل ه ةت هلكهتيعر .

بطاقات تشمل على -1

اسم راوي الحديث يطلب 

من المتعلم ترتيبها 

 لتركيب اسم الراوي 

ماذا لو لم يلتزم الناس -2

 ؟  بحقوق الطريق

يعبر شفويا عن فوائد -3

االلتزام عن الطريق على 

 7)الزمن الفرد .  .

 دقائق(

 الدعاء والتمهيد :   

رواه الترمذي وابن يبدأ المعلم الدرس بتحية اإلسالم ثم الدعاء ) اللهم أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء ( 

 حبان وصححه األلباني . 

 دقائق ( 5) الزمن تي :   يمكن التمهيد بمثل ما يأ

 عرض صورة تحتوي على عدم احترام حقوق الطريق ثم مناقشتهم بالسؤال التالي : ما الخطأ الموجود بالصورة ؟  

 دقائق ( 11) الزمن النشاط األول :  

 يعرض حديث اليوم بأحد وسائل التقنية الحديثة ويردد المتعلمون الحديث ثم تدار المناقشة والحوار باألسئلة التالية :  -

 ماذا تعرف عن راوي الحديث الشريف ؟  -

 من خالل استخدام محركات البحث االلكتروني المتاحة استخرج سبب عدم مشاركة سعد بن مالك في غزوة أحد .  -

 دقائق ( 5) الزمن الثاني:     النشاط 

 ايجاد أوجه الشبه واالختالف للطريق في الماضي والحاضر من خالل الجدول الموجود في ورقة العمل ومناقشتها :  -

 كيف حال الطريق قديما ؟ وكيف أصبح حديثا ؟  -

 دقائق ( 11) الزمن النشاط  الثالث :    

( ثم االستماع للحديث الشريف مرة --------كف األذى  –يقوم المتعلمون بأداء مشهد تمثيلي لحقوق الطريق ) رد السالم 

 أخرى ومناقشتها ومحاورتهم الستنباط حقوق الطريق . 

ود على التي تع كم عدد حقوق الطريق المذكورة في الحديث الشريف ؟ عليه الفرد أو المجتمع . ثم مناقشتهم  : ما الفوائد -

 المجتمع عند االلتزام بحق الطريق ؟

 دقائق ( 5) الزمن النشاط الرابع : 

 ثم مناقشتهم : يصنف البطاقات التي تحتوي على فوائد الطريق على حسب من تعود عليه الفرد أو المجتمع .

  عود على المجتمع ؟:  ما الفوائد التي ت1س     : ما الفوائد التي تعود على الفرد؟ وهل تمثل بها ؟1س

 

راوي الحديث -1

الصحابي الجليل 

سعد بن مالك 

 رضي هللا عنه . 

الطريق  - 1

مكان عام وملك 

 للجميع   

 

حقوق  - 1 

الطريق خمسة 

 في اإلسالم .  

 

فوائد حق  4

الطريق على 

 الفرد والمجتمع.

 

 

1-1 

 

1-1 

 

1-1 

 

1-1 

وبيئة التعلم مصادر النشاط الالصفي  القيمة ومظاهرها السلوكية طرق التدريس 

أوجد ثالثة حلول لمشكلة 

الكتابة الغير الئقة في الطرق 

 العامة . 

 

 المصادر:

وسائل تقنية   -صور -ورقة عمل  

 بطاقات .-حديثة  

  البيئة الصفية: الفصل

 لعب األدوار . --مهارات الكورت . -

 العصف الذهني .  -الحوار والمناقشة . -

طاعة الرسول / االحترام /     القيمة :  

 المظهر السلوكي :

 يبادر إلى إماطة األذى عن الطريق .   -

ينصح زمالئه بغض البصر عند المرور بالطريق . - -  
 


