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Department’s
Vision:

القسمرؤیة
الجیدوالتعلیمالتعلمخاللمنالحیاةمناحيجمیعفيالقادةإعداد .

Department’s
Mission:

القسمرسالة

إلعدادجھودھاوتكرسالمتعلمین،علىتركزللبیئةصدیقةرائدةمؤسسة
مجھزینوالدوليالوطنيالصعیدعلىسیقودونالذینمواطنینوتطویر

والتسامحالثقافيوالتناغماألخالقیةوالقیمبالمعرفة .

Course
Title: والصفالمادة :

Subject Leader + e-mail: عنتربنسمیرة.:القسمرئیس
samira.m@greenwood.sch.ae:إیمیل

Teacher(s) + e-mail: حتملأیمن:األستاذ
ayman.h@greenwood.sch.ae:اإلیمیل

Cycle/Division: الثانویة:التعلیمیةالمرحلة
Grade Level(s): عشر:الثانيالصف
Credit Unit: حصتان:المادةنصاب
Duration (Number of
Periods/Week/Semester): األسبوعفيحصة2الفصل\األسبوعفيالحصصعدد

Course Prerequisites:

وصف المقرر / نظرة عامة
في الصف الثاني عشر تدرس للطلبة سورة النور في الوحي اإللھي وما تحویھ من قیم وتشریعات
تحفظ لألمة أخالقھا ومنھا حفظ المجتمع من الجرائم األخالقیة  ییتعلم مقاصد الشریعة اإلسالمیة

وأھمیتھا وفقھ ترتیب األعمال في اإلسالم ،وأنواع السنن الربانیة  و عن كل أنواع الطالق وما یتعلق
بھ من أحكام ، سیكون على درایة ببعض البیوع المحرمة وجانب من إھتمام اإلسالم بصحة األفراد

من خالل العلم بالرعایة الصحیة في اإلسالم ، ویتعلم عن موضوع الرؤى واألحالم وما حكم الشارع
فیھا ، وفي الشخصیات سیتعرف على شخصیة مؤسس الدولة رحمھ هللا الشیخ زاید وحرمھ الشیخة

فاطمة حفظھا هللا .

GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES:
الوحداتھدافأ
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ور القرآنّیة المقّررة،أھداف الوحدات③ وإتقان تالوتھا، ومعرفة مناھج فھم القرآن الكریم.: حفظ وتفسیر السُّ

معرفة مصطلحات الحدیث، والتدرب على كیفیة استخدام الّسنة كمصدر للتشریع والعلم والمعرفة.③

تمثل قیم الِعفَّة والمسؤولیة، والتدرب على ممارسة الشورى والدیمقراطیة.③

تطبیق آداب اإلسالم في التعلم والتعلیم، واستخدام المناھج العقلیة في إثبات قضایا اإلیمان.③

إدراك أن نشر العلم والمشاركة في تأسیس مجتمع قوي من خالل أسرة ناجحة عبادة ال تقل عن الصوم والصالة.③

توضیح أھمیة المحاسبة الذاتیة واالستعفاف، والتزام قیم اإلحسان في العبادة.③

التمییز بین الحالل والحرام، وشرح أحكام الحج والزواج والفراق.③

ول الكریم صلى هللا علیھ وسلم من كافة الجوانب التربویة والدعویة والمجتمعیة.③ تحدید أھم مالمح سیرة الرسَّ

معرفة ِسَیِر سٍت من الشخصیات اإلسالمیة، ثالث منھا من الرجال، وثالث منھا من النساء.③

إدراك أھمیة اللغة العربیة، والدفاع عنھا، وشرح بعض الجمالیات التي أضفاھا القرآن الكریم علیھا.③

غیرمعالتعاملفيوتعالیمھاإلسالمآدابوتطبیقلمعالجتھا،الحلولووضعاإلسالمیة،األمةمشاكلعلىللتغلبخطةتصمیم③
المسلمین واحترام حقوقھم.

I.

STANDARDS/BENCHMARKS:
المعاییر :

ونفسیٍةعقلیٍةلبناءوذلكوالجمال؛والتذوقوالقیموالسلوكللمعرفةاألولالمصدربوصفھالكریم،بالقرآنالطالبصلةتوثیق.1
قرآنیتین.

وكغایةالدنیا،ھذهفياإلنسانلوجودأعلىكمقصد–وسلوكیاتھاإلنسانفعالیاتلكلالشاملالواسعبمعناھا–العبادةقیمةترسیخ.2
تتمحور حولھا حیاة الفرد والمجتمع.
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ومعرفةأحكاممنالكریمالقرآنفيجاءلماوالمفّسروالمبّینللتشریع،الثانيالمصدربوصفھاالنبویةبالسنةالطالبصلةتوثیق.3
وقیم وسلوك.

ترسیخ الوعي بمسائل اإلیمان المبني على عالقة یقینیة بین اإلنسان المسلم وعالم الغیب بكل مكوناتھ وعناصره..4
لھا،طبقاًالعاملةالكونّیة،الّسننإدراكعلىوالمتدربةالیقین،إلىوتتطلعالحقیقة،عندائماًتبحثالتيالنقدیةالعقلیةتنمیة.5

والمدركة أن التفكیر المنھجي المنظم ھو الطریق الوحید للوصول إلى معرفة یقینیة في كل ما یتعلق بأمور الدین.
ترسیخ منظومة القیم الفردیة والجماعیة كمحور تدور حولھ مجمل رسالة اإلسالم وتوجیھاتھ..6
المجتمعمعأمنفسھمعأكانسواءالیومیة،حیاتھفياآلدابتلكممارسةعلىوتدریبھالطالب،عقلفياآلدابمفھومترسیخ.7

المحیط بھ.
نحوتوجیھھاثمفیھا،الشارعوحكمةمنھا،الشرعومقاصداألحكامبینالدائمالربطضرورةمعبالشریعة،المعرفةتمامتحقیق.8

بناء إنسان مسلم معتدل في فكره ومظھره وسلوكھ لیكون قدوة لغیره في سلوكیاتھ ومعامالتھ.
بمختلفالشاملةالیومیةإیقاعاتھافيِالنبویةالسیرِةمعایشةخاللمنالطالب،قلبفيوسلمعلیھهللاصلىالنَّبيُحبِّغرس.9

ولحیاةتقدیمیتمبحیثاإلنسانیة،الحیاةجوانب وبمنھاجھیقتدى،بھأعلىومثلحسنةكأسوةوسلمعلیھهللاصلىالكریمالرسَّ
یحتذى في جمیع المجاالت التي یتوقع أن یمارسھا الطالب في المجتمع المعاصر.

اإلسالملقیموتحققاًتحقیقاًالطالبفیھایِجُدقدًوًةتمثلالیومإلىالصحابةعھدمناإلسالميالتاریخمرعلىبشریةنماذجتعرّف.10
ومثالیاتھ.

ونفسیةعقلیةبناءخاللمنواإلسالميالعربيالعالممنجزءكونھالمتحدة)العربیةاإلمارات(دولةالوطنإلىاالنتماءتعمیق.11
فعالة مشاركة قادرة على التأثیر اإلیجابي في بناء مجتمعھا وتطویره للحفاظ على ھویتھ وتفعیل دوره وتأمین مستقبلھ.

أواللغةأواللونأوالعقیدةفيلھالمخالفینمعالتعاملویحسنوضرورتھ،البشريالتنوعإدراكعلىقادرمسلمإنسانتكوین.12
بشریةنفسلكلسبحانھهللافرضھاإنسانیةوقدسیةحرمةولھالَخلِقفينظیرأوالعقیدةفيأخإماجمیعاًالبشربأنویؤمنالجنس،

مؤمنة وغیر مؤمنة.
رَهمامعالتعاملفيومبادئھاإلسالمأسسقوامھامعھاإیجابیةعالقةلبناءبھ؛المحیطةوالبیئةبالكونالطالبعالقةتقویة.13 هللاُسخَّ

ة. في الكون، والحفاظ علیھ وعدم إھداره أو تبذیره أو تدمیره، وإدراك قیمتھ المادیة والجمالیّة لإلنسانیَّة بصفة عامَّ
II.

RESOURCES: التعلممصادر

ما یحتاجھ الطالب للمادة  مثل الكتاب - الدفتر – واألقالم – والبرامج التعلیمیة ( الفروجز– واللینكات – البلوكیت

– البادلیت )

III.

COURSE SCHEDULE/TIMELINE:

Semester 1: األولالفصل

Chapter’s#
الوحدة Chapterالمجال Lesson(s(الدرس

الوحدة األولى الوحي اإللھي )10-1النور(سورةاألخالقیةالجرائممنالمجتمعوقایة●

الوحدة األولى أحكام اإلسالم و مقاصدھا المعامالت أحكام اإلسالم و نقاصدھا●
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الوحدة االولى الوحي اإللھي مناھج المفسرین●

الوحدة االولى السیرة النبویة و الشخصیات رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والحیاة االجتماعیة●

الوحدة االثانیة الوحي اإللھي )26-11النور(سورةوعبرةعظةاإلفكحدیث●

الوحدة االثانیة الوحي اإللھي السنن الربانیة●

الوحدة االثانیة قیم اإلسالم وآدابھ المسؤولیة في اإلسالم●

الوحدة االثانیة أحكام اإلسالم و مقاصدھا مقاصد التشریع●

الوحدة االثانیة السیرة النبویة و الشخصیات الشیخة فاطمة بنت مبارك●

Semester 2: الثانيالفصل

Chapter’s#
الوحدة Chapterالمجال Lesson(s(الدرس

الوحدة الثالثة الوحي اإللھي )31-27النور(سورة–وآدابسلوك–االجتماعيالتواصل●

الوحدة الثالثة الوحي اإللھي المنھج النبوي في الرعایة الصحیة●

الوحدة الثالثة أحكام اإلسالم و مقاصدھا البیوع المحرمة●

الوحدة الثالثة الوحي  اإللھي )34-32النورسورة(االستعفافطریقالّزواج●

الوحدة الرابعة احكام اإلسالم و مقاصدھا فقھ ترتیب األعمال بحسب مقاصدھا●

الوحدة االخامسة قیم اإلسالم وآدابھ آداب اإلسالم في الرؤى واألحالم●

الوحدة السادسة الوحي  اإللھي األدب مع الّرسول صلى هللا علیھ وسلم●

الوحدة السادسة الشیخ زاید بن سلطان رحمھ هللا●

Bonus Policy:
المكافئةعالمةسیاسة

یحفظ أكثر من المقرر في حفظ اآلیات الكریمة والحدیث الشریف.-1
یتحصل على جوائز في مسابقات خارجیة تخص القرآن الكریم أو الحدیث-2

الحالیةالدراسیةالسنةخاللفيوغیرهالخطابةأوالشریف .
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Cross-Curricular Project:

عالقة التربیة اإلسالمیة بالعلوم ( المواد )  األخرى:

التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة:

التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة صنوان ال یفترقان، والعالقة بینھما وثیقة ودائمة، وال یمكن الفصل بینھما، فالقرآن الكریم منبع اللغة العربیة
األول؛ ألنھ نزل بھا، وشرفھا هللا تعالى بھذا الكتاب العزیز الذي تكفل عزَّ وَجلَّ بحفظھ، وبحفظھ ُحفظت اللغة العربیة كونھ وعاؤھا.

واللغة العربیة ضروریة لفھم كتاب هللا تعالى بما فیھ من معان ودالالت قطعیة وظنیة، وھي تمد العالم وطالب العلم بما یحتاج إلیھ للقیام بأمور
دینھ وشریعتھ في جمیع المجاالت والمیادین، كالتفسیر والفقھ وأصولھ، والحدیث وعلومھ، والسیرة النبویة، واألخالق واآلداب، والدعوة إلى هللا

تعالى والحوار مع اآلخرین.
ومرجع الفصاحة والبیان والبالغة في اللغة العربیة، كان وال یزال وسیبقى ھو القرآن الكریم، قال تعالى: "وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا

فأتوا بسورة من مثلھ".

التربیة اإلسالمیة والتاریخ والجغرافیا:

إن ما تقدمھ التربیة اإلسالمیة من معلومات في التاریخ والجغرافیا مما ورد في كتاب هللا العزیز، والسنة النبویة، یمثل حقائق ال یرقى إلیھا الشك،
كأخبار األمم السابقة، ومجریات التاریخ وحوادثھ في الحقب الماضیة، وإنَّ ما بّین القرآن الكریم والسنة النبویة من سنن اجتماعیة وآداب وأخالق

وقیم، تتفق كلھا مع مفھوم المواطنة الصالحة.
ر هللا لإلنسان في األرض والسماء، فقد جعلھا هللا سبحانھ وتعالى أّما ما یتعلق بجغرافیة األرض، والظواھر الطبیعة التي تطرأ علیھا، وما سخَّ

محل اھتمام المؤمن عندما دعاه إلى النظر والتأمل واالعتبار من كل ذلك، فال ُبدَّ من دراستھا والتعمق فیھا للوقوف على جوانب عظمة الخالق عزَّ
وجلَّ وإبراز مظاھر قدرتھ.

التربیة اإلسالمیة والعلوم:

في القرآن الكریم الكثیر من اآلیات التي تحث على العلم والبحث والنظر، وھي دعوة إلى اكتشاف ُسنن الكون ونوامیس الحق فیھ، بكل ما َسّخر
هللا – تعالى - فیھ من مخلوقات لبني آدم، ھذا یجعل العلوم الطبیعیة المیدان األول للبحث والتجریب واالكتشاف، فكل آیة من تلك اآلیات تحثُّ

اإلنسان على السعي الدائم لمعرفة قوانین المادة لیحقق لنفسھ السعادة والطمأنینة واالستقرار من خالل االنسجام مع حركة الكون من حولھ، وفي
لَّ بقولھ: "یرفع هللا الذین أمنوا إطار تحقیق خالفة اإلنسان في عمارة األرض، وتحقیق العبودیة �؛ لیكون من العلماء الذین كرمھم هللا َعزَّ وجَّ

منكم والذین أوتوا العلم درجات".
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التربیة اإلسالمیة والریاضیات:

ال شك أن النظر والتأمل والبحث یحتاج إلى أسالیب اإلحصاء، للوقوف على النتائج وتحلیلھا الستخالص العبر منھا، فضالً عن الحاجة إلى علوم
الریاضیات في علم الفرائض (المواریث)، وحساب الزكاة ونسبھا ومصارفھا، وحساب مواقیت العبادات، وضبط الوقت في المعامالت، والترقیم

والتنظیم والترتیب؛ مما یجعل الریاضیات حاجة وضرورة تنضبط بھا العبادات من صالة وزكاة وحج وصوم، وكذلك ضبط المعامالت المالیة
با في اإلسالم، ومعرفة حساب النقود وأثمان األشیاء، وإجراء العقود والمحتوى المالي لكل عقد منھا، فتحفظ بھا ومعرفة أحكام الصرف والرِّ

الحقوق في الحلول واألجل، وكذا في الزواج والمھر والعدة، فتكون سبًبا في استقرار العالقات بین الناس.

التربیة اإلسالمیة واللغات األجنبیة:

َھ هللا - سبحانھ وتعالى - األمر للمؤمنین بتبلیغ الدعوة وبیان الحق للناس كافة، ومن خالل الحوار والمجادلة بالتي ھي أحسن، منذ أن َوجَّ
ل المؤمنون منذ عھد الرّسوِل صلى هللا علیھ وسلم األمانة تجاه إخوتھم في ظھرت الحاجة إلى خطاب الناس باللسان الذي یفھمونھ، وقد تحمَّ

اإلنسانّیة، وتعلموا لغاتھم؛ لیسھل علیھم أداء األمانة، ونشر الخیر في كل مكان.
ة، ومناظرة باألدلة؛ لذلك نجد أن تعلم لغة عصریة واسعة وفي ظل ثورة االتصال بین أبناء ھذا العالم، یحتاج اإلنسان إلى حواٍر بالحجَّ

االنتشار كاللغة اإلنجلیزیة، یدعم قدرات الفرد على التعبیر عن فكره بصورة سلیمة، وطرح وجھة نظره بشكل حضاري، وھذا یتطلب دراسة
اللغة والتمكن منھا كتابة وقراءة ومحادثة لتحقیق الھدف.

وتكمن(الروم)،22"وألوانكمألسنتكماختالفآیاتھ"ومنوتعالى:تبارك-هللاآیاتمنمعجزةآیةُتَعدوتنوعھااختالفھاعلىواللغات
أھمیة تعلمھا في اإلفادة منھا في طلب العلم والتبادل التجاري والتعاون بین األمم. فاإلسالم دین عالمي حضاري إنساني، یسعى للتأثیر

واالنفتاح على اآلخر، ونشر قیمھ وتعالیمھ السمحة، كما یسعى لإلفادة مما لدى األمم األخرى من منجزات ومعطیات علمیة ومدنیة تخدم دیننا
ومجتمعاتنا، وتنسجم مع طبیعة دیننا ومبادئھ وأحكامھ، وتضعنا على طریق التقدم والنھوض، وتمكننا من امتالك ناصیة العلم ومقوماتھ،

ومعرفة أدوات تحصیلھ، وأھمھا اللغة.

التربیة اإلسالمیة والتكنولوجیا:

إن التربیة اإلسالمیة بأھدافھا العظیمة، وخصائصھا الممیزة، وشمولیتھا لجمیع جوانب السلوك اإلنساني،
ر أدواتھ ووسائلھ ومثالیتھا وواقعیتھا، وثباتھا ومرونتھا، تسعى دائما إلى االستفادة من جمیع معطیات العصر، وتستجیب لمتطلباتھ، وُتسخِّ

وأسالیبھ لخدمة غایاتھا الكونیة ومقاصدھا اإلنسانیة.
وإنَّ ما توفره التكنولوجیا الحدیثة من إمكانات ھائلة في التواصل واالتصال، والشرح والتبسیط والتفاعل والمساعدة على التعلیم والتعلم،

یجعلھا وسیلة ھامة للمتعلم؛ حیث إنّھا تفتح أمامھ آفاقاً واسعًة الكتساب المعرفة والمھارة من خالل البحث واالستقصاء وجمع المعلومات،
وتوظیف التطبیقات الحدیثة في مجاالت التربیة اإلسالمیة كافة، مماّ یسھل وییسر من طرائق اكتسابھا وفھمھا، ویوفر الوقت والجھد

والنفقات.

:المتحدةلألمم2030أجندةخاللمنالمستدامةالتنمیةبأھدافالمادةربط
رؤیةوھي،2030العالمیةاألجندةباسمأیضاًتعرفوالتيالمتحدةاألمموضعتھاالتياألھدافمنمجموعةھيالمستدامة،التنمیةأھداف
2030عامبحلولواالزدھاربالسالمالشعوبجمیعتمتعوضماناألرضكوكبوحمایةالفقرعلىالقضاءأجلمنللعملعالمیةودعوة
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على-عالوةدولة193عددھموالبالغالمتحدةاألممبمنظمةاألعضاءالدولجمیعوافقتأنیسبقلمأنھغیرھا،عناالتفاقیةھذهیمیزما
مئات اآلالف من الجھات أصحاب العالقة-على رؤیة بعیدة المدى لمستقبلنا الجماعي. وأتت ھذه األھداف السبعة عشر كاألھداف المستقبلیة

البیئیة،المواضیعوھيرئیسیةمواضیعأربعةتشملكما)،2015-2000(لأللفیةاإلنمائیةاألھدافبعدلتحقیقھاالعالمیطمحالتيالتالیة
مؤشر233وغایة169تشملاألھدافوھذهوالشراكاتواالقتصادیةواالجتماعیة،

أھداف التنمیة المستدامة ھي أھداف مترابطة وغالبا النجاح في تحقیق ھدف بعینھ في معالجة موضوع محدد یؤدي إلى تحقیق األھداف
أخرى.

وتقتضي أھداف التنمیة المستدامة التعاون والعمل مع جمیع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخیارات الصحیحة لتحسین الحیاة
بطریقة مستدامة لألجیال القادمة. وھي توفر مبادئ وغایات واضحة لجمیع البلدان لتعتمدھا وفقا ألولویاتھا وخططھا الوطنیة مع تسلیط

الضوء على التحدیات البیئیة التي یواجھھا العالم بأسره.
تمثل أھداف التنمیة المستدامة خارطة طریق شاملة. وھي تعالج األسباب الجذریة للفقر وتوحد الشعوب إلحداث تغییر إیجابي للعالم أجمع. ما

یمیز أھداف التنمیة المستدامة عن غیرھا من األھداف أنھا تركز على شمولیة الجمیع، حیث ال یمكن لدولة أن تعمل لوحدھا لتحقق النمو
االجتماعي واالقتصادي داخل حدودھا فقط، بل یجب على الدول أن تتكاتف وتتعاون لضمان تحقیق األھداف واالستدامة للعالم أجمع .
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