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 ثشَبيظ اإلداسح 

 الثقافة اإلسالميةخطخ انًمشس انذساعٙ: 

 

 

I. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 

 اإلسالميةالثقافة  اعى انًمشس:  .1

  سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس:  .3

 انغبػبد
 انًغًٕع

 رذسٚت ػًهٙ عًُبس َظش٘

عبػبد  3

 يؼزًذح

    

4.  
لغى اإلداسح + لغى انزغٕٚك + لغى انًؾبعجخ ٔانًشاعؼخ +  انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:

 انًغزٕٖ األٔل –لغى انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ 

 الٕٚعذ انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخانًمشس)إٌ ٔعذد(:  .5

 الٕٚعذ انًزطهجبد انًصبؽجخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔعذد(:  .6

 انجكبنٕسٕٚط انجشَبيظ/ انجشايغبنزٙ ٚزى فٛٓب رذسٚظ انًمشس:  .7

 انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

 انًمش انشئٛغٙ نكهٛخ اداسح األػًبل يكبٌ رذسٚظ انًمشس:  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

II. انًمشس انذساعٙ:  ٔصف 

 بثالثت يىاضيع رئيسيت:إنً حعزيف انطانب  هذه انًادةهدف ح

 اإلسالييت، انثقافت خصائص اإلسالييت، انثقافت يصادر اإلسالييت، انثقافت يفهىو :انخانيت انًىضىعاث خناوليو :اإلعاليٛخ انضمبفخانمغى األٔل 

 .األخزي بانثقافاث اإلسالييت انثقافت عالقت اإلسالييت، انثقافت أىًيت

انًىضىعاث انخانيت: يفهىو انعقيدة اإلسالييت، أركاٌ انعقيدة اإلسالييت، خصائص انعقيدة  ويخناول انمغى انضبَٙ: انؼمٛذح اإلعاليٛخ:

 انًجخًع، يسائم في انعقيدة اإلسالييت. اإلسالييت، أثار انعقيدة عهً انفزد، آثار انعقيدة عهً
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III.  انًمصٕدح نهًمشس:يخشعبد انزؼهى 

 ػُذاالَزٓبء يٍ دساعخ ْزا انًمشس، عٕف ٚكٌٕ انطبنت لبدساػهٗ:

 بمفهوم الثقافة االسالمية ومصادرها وخصائصها االلمام التام .1

 مناقشة مفهوم العقيدة االسالمية وخصائصها وقضاياها وآثارها في الفرد والمجتمع .2

 وحكمها تفسير معنى العبادة في االسالم وخصائصها ودوافعها .3

 التعرف على الممارسات الخاطئة التي تصاحب تطبيق العبادة .4

  

IV. :يؾزٕٖ انًمشس 

 :انغبَت انُظش٘

 انغبػبد انفؼهٛخ األعجٕع انًٕاضٛغ انزفصٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

1 
 –يصبدسْب -رؼشٚف انضمبفخ اإلعاليٛخ  يمذيبد فٙ انضمبفخ اإلعاليٛخ

يٕلف انًغهى يٍ انضمبفبد  –خصبئصٓب 

  األخشٖ
3 9 
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أسكبٌ  –أًْٛزٓب  –يفٕٓو انؼمٛذح اإلعاليٛخ  انؼمٛذح اإلعاليٛخ

أصالالالش ْالالالزِ انؼمٛالالالذح ػهالالالٗ  –اإلعالالالالو انخًغالالالخ 

 انفشد ٔانًغزًغ،

ػمٛذح أْم انغُخ ٔانغًبػخ فٙ انغًغ 

خطٕسح انخشٔط  –ٔانطبػخ نٕالح األيش 

أًْٛخ انغًبػخ  –ػهٛٓى ٔػمٕثخ رنك 

 ٔٔعٕة نضٔيٓب
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 2 1  االخزجبس انُصفٙ 3

4 

 –خصبئصالالٓب  –ؽمٛمالالخ انؼجالالبدح فالالٙ اإلعالالالو  انؼجبدح فٙ اإلعالو

ؽكالالالى ٔيمبصالالالذ أسكالالالبٌ اإلعالالالالالو  –إَٔاػٓالالالب 

ؽكًالّ  –إَٔاػّ –يفٕٓيّ  –انخًغخ، انغهٕ 

انًالالالُٓظ انُجالالالٕ٘ فالالالٙ يؼبنغالالالخ  –ٔ خطالالالشِ  –

ًَالالبرط يالالٍ انغالالالح  –يصالالٛش انغالالالح  –انغهالالٕ 

 )انخٕاسط(.
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 أٔال: انغٓبد: يغبئم ٔ لضبٚب يؼبصشح
انالالالالشد ػهالالالالٗ  –إَٔاػالالالالّ  –ؽكًالالالالّ  –رؼشٚفالالالالّ 

ثٛالالالبٌ يالالالب  –انغًبػالالالبد انغٓبدٚالالالخ انًؼبصالالالشح 

عُزالالّ ْالالزِ انغًبػالالبد ػهالالٗ األيالالخ اإلعالالاليٛخ 

 يٍ انؾشٔس.

 صبَٛب: يؾبعٍ اإلعالو ٔ أثشص يضاٚبِ:
 –االرغالالالالالبع ٔانؾالالالالالًٕل  –انزًالالالالبو ٔ انكًالالالالالبل 

انٕعالالالطٛخ  –انصالالالالؽٛخ نكالالالم صيالالالبٌ ٔ يكالالالبٌ 

 –انٛغالالش ٔانغالالؼخ ٔسفالالغ انؾالالشط  –ٔاالػزالالذال

انٕفالبء ثالبنؼٕٓد  –انًؾجخ  –انشؽًخ  –انؼذل 

األيالالالالش ثبنصالالالالالػ ٔاإلصالالالالالػ  –ٔ انًٕاصٛالالالالك 

ؽغالٍ انخهالك  –ٔانُٓٙ ػٍ انفغبد ٔاإلفغبد 

 انؾكًخ ٔانجصٛشح فٙ انذػٕح. –
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 3 1  يزاجعت عايت 6

     

     

   ػذد األعبثٛغ ٔانغبػبد
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 انغبَت انؼًهٙ:                                            

 كزبثخ رغبسة )يٕاضٛغ / يٓبو( انُؾبط انؼًهٙ

 انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انًٓبو / انزغبسة انؼًهٛخ انشلى

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   األعبثٛغ ٔانغبػبدإعًبنٙ 

 

 

V. اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ 

 طشٚمخ انًؾبضشاد انُظشٚخ 

 انؾٕاسأعهٕة انًُبلؾخ ٔ 

 العصف الذهنيالتمارين العملية, 

  األعئهخ، انزطجٛمبد انؼًهٛخ

 انٕاعجبد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ

 

 

VI. :انزكهٛفبد / انًٓبو 

 انذسعخ)إٌ ٔعذد( األعجٕع انزكهٛف/انُؾبط انشلى

1    

2    

3    

    

    

 

 

VII. :رمٕٚى انزؼهى 

 يٕضٕػبد انزمٕٚى انشلى
يٕػذ انزمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانزبسٚخ
 انذسعخ

 انٕصٌ انُغجٙ 

)َغجخ انذسعخ إنٗ 
 دسعخ  انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %10 10 12 ,8 ,4 انٕاعجبد   .1

 %20 20 7 اخزجبس يُزصف انفصم  .2

 %70 70 َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االخزجبس انُٓبئٙ .3

   انًغًٕع 
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VIII. :يصبدس انزؼهى 

 انًشاعغ انشئٛغخ: .1

 , الثقافة االسالمية, دار حافض للنشر والتوزيعهـ 1141باجابر, أحمد بن محمد.د , بادحدح عمر بن علي.د - 1

 دار انقهى ، انكىيج، انطبعت انخاسعت، انًدخم إنً انثقافت اإلسالييت،  هـ1441 ،د . يحًد رشاد سانى   - 2

 

 انًشاعغ انًغبػذح: .2

 دار اننفائس ، األردٌ ،انطبعت انثانيت عشزة ،نحى ثقافت إسالييت أصيهت ،هـ 1413، د. عًز األشقز - 1

 )إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ: .3

- http://www.halal2.comL 

- http://www.saaid.netL 

- http://www.meshkat.net/new/home.php  
- http://www.islamport.com      
- http://www.iislamqa.com 
- http://www.waqfeya.com 

 

I. .انضٕاثظ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 

 ثؼذ انشعٕع نهٕائؼ انغبيؼخ ٚزى كزبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚزؼهك ثبٜرٙ:

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  .1

  ( يٍ 75االنزضاو ثبنًٕاػٛذ انًؾذدح نهًؾبضشاد فٙ ثذئٓب ٔاَزٓبءْب ٔاالَزظبو فٙ انؾضٕس، ٔضشٔسح ؽضٕس ) %

 انًمشس ؽغت الئؾخ انزؼهٛى انؼبنٙ.عبػبد 

 ( ٍيٍ عبػبد انًمشس ٚؼزجش يؾشٔيبً فٙ انًمشس. إالّ إرا كبٌ غٛبثّ ثغجت يشض 25إرا رغبٔص َغجخ غٛبة انطبنت ػ )%

 أ ثؼزس لبْش رمجهّ ػًبدح انكهٛخ، ٔثًٕعت ٔصبئك سعًٛخ ٔيؼًذح.

 انؾضٕس انًزأخش:  .2

  ،ٔانًؾبسكخ فٙ يُبلؾخ يٕضٕػبد انًمشس فٙ انٕلذ انًُبعت. ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت أٌ ٚأرٙ إنٗ انًؾبضشاد 

 .ٚغًؼ نهطبنت انًزأخش ثذخٕل انًؾبضشح إرا رأخش فٙ ؽذٔد سثغ عبػخ فمظ ٔثؼزس 

 

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:  .3

 .ٚغت ػهٗ انطبنت انٕصٕل إنٗ لبػخ االيزؾبٌ فٙ انٕلذ انًؾذد 

 ٍثذء االيزؾبٌ. ػذو انغًبػ ثذخٕل االيزؾبٌ ثؼذ يشٔس أكضش يٍ سثغ عبػخ ي 

 .ال ٚغًؼ نهطبنت انخشٔط يٍ انمبػخ االيزؾبَٛخ ثؼذ رٕصٚغ األعئهخ إالّ ثؼذ يشٔس َصف ٔلذ االخزجبس 

 ّٛٚؼزجش انطبنت انغبئت فٙ اخزجبس َٓبٚخ انفصم ساعجبً فٙ انًمشس انز٘ رغٛت ف. 

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ:  .4

 انزؼُٛٛبد: ٚزؼٍٛ ػهٗ انطبنت االنزضاو ثبٜرٙ:

  انٕاعجبد فٙ انٕلذ انًؾذد رًبيبً، ٔإرا يب ٔاعٓزّ يؾكهخ فٙ رمذٚى انٕاعجبد انًطهٕثخ يُّ ػهّٛ االرصبل ثأعزبر رمذٚى

 انًمشس نكٙ ٚزفك يؼّ ػهٗ يٕػذ آخش، ٔثُبًء ػهٗ رؼهًٛبد أعزبرِ ًٚكٍ أٌ ٚؼذل ٔٚمشس انًٕػذ اٜخش نهزغهٛى.

  ٔأفكبس أعبعٛخ.أٌ ٚمذو ػشضبً رفصٛهٛبً نًب ٚزضًُّ انٕاعت يٍ خطٕاد 

  أرا رأخش انطبنت ػٍ رمذٚى ٔاعجبرّ فٙ انًٕػذ انز٘ ؽذد نّ ثؼذ أعجٕػٍٛ يٍ انزأخٛش نٍ ٚمجم إالّ إرا يب ٔافك األعزبر

 ػهٗ لجٕل انزأخٛش، ثُبًء ػهٗ ظشٔف لبْشح ٚزى ؽشؽٓب ٔاإلػالٌ ػُٓب خطٛبً.

 انًؾبسٚغ:

  ٗعٛزى رُظٛى انطهجخ فٙ فشق ٔكم فشٚك ٚخزبس ٔاؽذاً يٍ انًٕضٕػبد انًمذيخ نٓى فٙ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ. ٔػه

انفشٚك رٕصٚغ انًغؤٔنٛخ فًٛب ثُٛٓى، ٔانًؾبسكخ انفبػهخ يٍ عًٛغ أػضبء انفشٚك،ٔػهٗ كم فشٚك أٌ ٚمذو رمشٚشاًػٍ يٕضٕػّ، 

 ٔػشضّ أيبو انطهجخ.

 انغؼ:  .5

  ثًجبدئ انُضاْخ األكبدًٚٛخ انزٙ رؼُٙ: أٌ ٚكٌٕ انطبنت صبدلبً يغ َفغّ، ٔيغ صيالئّ ٔيغ أعبرزرّ.ٚهزضو انطهجخ 

  نٍ ٚزى انزغبيؼ يغ انغؼ ْٕٔ: يؾبٔنخ انطبنت انغؼ ثبنؾذٚش أٔ انُظش فٙ ٔسلخ انغٛش أٔ اإلؽبسح أٔ يؾبٔنخ اعزخذاو

 أٚخ ٔعٛهخ يٍ ٔعبئم انغؼ.

 ٔع فّٛ فٛؼزجش انطبنت ساعجبً فٙ انًمشس.انغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انؾش 

 .انطبنت انز٘ ٚغؼ فٙ االيزؾبٌ ٚؾشو يٍ صالس يٕاد ْٙ: انًبدح انزٙ ضجظ يزهجغبً فٛٓب ٔيٍ لجهٓب ٔانًبدح انزٙ رهٛٓب 

 .إرا ركشس غؼ انطبنت أكضش يٍ يشح فٙ انذٔسح االخزٛبسٚخ انٕاؽذح ٚطجك ػهّٛ ؽكى انفصم يٍ انذساعخ 

 ؼشٚف االَزؾبل ٔؽبالرّ ٔاإلعشاءاد انًزجؼخ فٙ ؽبنخ ؽذٔصّ.االَزؾبل:ٚؾذد ر  .6

 

http://www.halal2.coml/
http://www.saaid.netl/
http://www.islamport.com/
http://www.iislamqa.com/
http://www.waqfeya.com/
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 عٛبعبد أخشٖ:   .7

 يٍ يٓبو انطهجخ ٔٔاعجبرٓى ٔؽمٕلٓى اٜرٙ: 

 .ٙرؾًم ٔرمجم اٜساء انًخزهفخ أصُبء انًُبلؾبد ٔانؼًم انغًبػ 

 .ٍٚانزضايّ ثأعهٕة انُمبػ االٚغبثٙ ٔانؾٕاس انجُبء يغ اٜخش 

  انًؾًٕنخ داخم لبػخ انًؾبضشح، أٔ أصُبء عٛش االيزؾبٌ.ال ٚغًؼ اعزخذاو انٕٓارف 

 .إرا عهك انطبنت عهٕكبً غٛش يمجٕل فأَّ ُٚؾبل إنٗ انغٓبد انًؼُٛخ الرخبر انالصو، يؾفٕػبً ثزمشٚش ػٍ رنك 

 

 

 


