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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

 كتاب الرجعة

  بالرجعة.المقصود  يذكر 
  .يحدد لمن تكون الرجعة 
   يدلل على مشروعية

 الرجعة. 
  .يدرك الحكمة من الرجعة 

 الرجعة هي: إعادة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد الزواج.
 عدتها سواء رضيت أم لم ترض.وأن للزوج مراجعة زوجته في 

 قال تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن"

  .يحدد بما تكون الرجعة 
 
   أحكام  بين بعضيميز

 الرجعة.

 وتكون بالقول مثل راجعتك أو رددتك وهو األفضل.  -
 وتكون بالفعل كما لو نظر إليها أو لمسها. -
 ويستحب اإلشهاد عليها. -
ذا ادعىىى الىىزوج مراجعىىة  - ن كذبتىىه فىىالقول قولهىىا  وا  زوجتىىه بعىىد انقضىىاء العىىدة فصىىدقته فهىىي رجعىىةا وا 

 ألنه يدعي بال بينة.
ن لىم ت تسىل فى ن  - وتنقضي عىدة المطلقىة رجعيىاا بانقطىاد الىدم فىي الحيضىة الثالثىة بعىد عشىرة أيىاما وا 

 ي.انقطع ألقل من عشرة لم تنقطع الرجعة حتى ت تسل أو يمضي عليها وقت صالة أو تتيمم وتصل

 كتاب العدة

  العدة: هي المدة التي ال يجوز للمرأة أن تتزوج فيها عقيب الطالق والوفاة حتى تنتهي هذه المدة. العدة. يذكر مفهوم 

  حكم العدة حددي. 
 
  .يعدد أنواد العدة 
 
   يدلل على مشروعية

 العدة.
 
  .يدرك الحكمة من العدة 

 وهي واجبة.
 النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله".قال تعالى:" وال تعزموا عقدة -

 أنواعها:
 المعتدة من طالق:  – 1
 إن لم تكن حامالا فعدتها ثالث حيضات.  -أ

 إن لم تكن من ذوات الحيض كاآليسة والص يرة فعدتها ثالثة أشهر. –ب
قىىال تعىىالى:" والالئىىي يئسىىن مىىن المحىىيض مىىن نسىىاءكم إن ارتبىىتم فعىىدتهن ثالثىىة أشىىهر والالئىىي لىىم  

 يحضن".
 المعتدة من وفاة: -2
إذا لىىم تكىىن حىىامالا فعىىدتها أر عىىة أشىىهر وعشىىراا لقولىىه تعىىالى:" والىىذين يتوفىىون مىىنكم و ىىذرون أزواجىىاا  -أ

 يتر صن بأنفسهن أر عة أشهر وعشراا".
 إذا كانت حامالا فعدتها وضع الحمل قال تعالى:" وأوالت األحمال أجلهن –ب 

 أن يضعن حملهن". 
 المطلقة قبل الدخول.وال تجب العدة على  –

  بعض األحكام  يوضح
 المتعلقة بالعدة.

   يميز بين حكم التصر ح
والتعر ض في خطبة 

 المعتدة.

إذا طلىىق الرجىىل زوجتىىه وهىىو مىىر ض مىىرض المىىوت طالقىىاا بائنىىاا وكىىان قصىىده حرمانهىىا مىىن الميىىراث  – 1
ومىىات وهىىي فىىي العىىدة فىى ن عىىدتها تكىىون بأبعىىد األجلىىين عىىدة الوفىىاة أو عىىدة الطىىالق أيهمىىا أبعىىد وترثىىه 

 معاملة له بنقيض مقصودة. 
 إن كان الطالق رجعياا فعدتها عدة الوفاة. – 2
 عقيب الطالق أو الوفاة.تبدأ العدة  – 3
يحرم التصر ح بخطبة المرأة المعتدة و جوز التعر ض بخطبة المعتىدة مىن وفىاة أو طىالق بىائن قىال  – 4

 تعالى: " وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم".
 

 

 فقه حنفي
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلُّم املوضوع

 النفقات كتاب

  مفهوم النفقة. يذكر 
  .يحدد أسباب وجوب النفقة 
  .يعدد أنواد النفقات 
 
   من النفقةيدرك الحكمة. 
   األحكام المتعلقة بنفقة يوضح

 الزوج على زوجته.
 
   نفقة الزوج  وجوبيدلل على

 على زوجته.
   يلتزم بأحكام الشر عة

 اإلسالمية.
  

لمىن تجىب عليىه نفقتىه مىن مأكىل -بحسىب قدرتىه-ما يكفيالنفقة شرعا: أن يخرج اإلنسان من ماله 
 وملبس ومسكن.

 أسباب وجو ها: الزوجية والقرابة.
 نفقة القر ب على قر به.-2          نفقة الزوج على زوجته. -1أنواعها: -

 أوالا: نفقة الزوج على زوجته.
واجبة للزوجة إذا سلمت نفسها إلى زوجها وانتقلت إلىى منزلىه فيجىب علىى الىزوج طعامهىا وشىرابها  

 وكسوتها ومسكنها ويقدرها القاضي بالنظر إلى حال الزوجين.
 للمرأة أن تمتنع عن االنتقال إلى بيت الزوج حتى يعطيها مهرها ولها النفقة. -
 ب ير حق ليس لها نفقة حتى تعود.إن خرجت الزوجة من بيت زوجها ب ير إذنه  -
 للمرأة المطلقة النفقة والسكنى في فترة العدة. -
 ال نفقة للمتوفى عنها زوجها. -
 تسقط النفقة بكل فرقة جاءت من قبل المرأة. -
 إذا لم يستطع الزوج النفقة على زوجته يحدد لها القاضي مقدار النفقة. -

   يتعرف األحكام المتعلقة بنفقة
 األقارب.

   يدلل على مشروعية نفقة
 األقارب.

   يدرك الحكمة من وجوب
 الزوجة والقرابة. النفقة على

 ثانياا: نفقة األقارب
نفقىىة األب علىىى األوالد الصىى ار: هىىي واجبىىة علىىى األب وحىىده قىىال تعىىالى:" وعلىىى المولىىود لىىه  –أ 

 رزقهن"
ن كىىىان الصىىى ير رضىىىيعاا يجىىىب علىىىى األب أن يىىىوفر لىىىه  –ب  مرضىىىعة ولىىىو بىىىأجرةا وال تىىى مر األم وا 

 ب رضاعه إال في حالة عدم قبول الطفل ل يرها من المرضعات.

 كتاب الحضانة

  المقصود بالحضانة. يذكر 
 
   يرتب األحق بالحضانة من

 األقارب عند الحنفية.
 
  .يقدر أهمية الحضانة 

 

تر يىة أوالدهمىا عنىد حىىدوث المقصىود بالحضىانة: بيىان مىن هىىو األحىق مىن الىزوجين باإلشىراف علىىى 
 الفرقة بينهما.

 أو هي رعاية الص ير وتر يته والعناية به. 
ترتيىىب األحىىق بالحضىىانة عنىىد الحنفيىىة علىىى النحىىو التىىالي: األم ثىىم أم األم ثىىم أم األب ثىىم أخىىوات  -

 الولد ثم الخاالت ثم العمات.
 وتسقط حضانة ه الء بزواجهن برجل أجنبي عن الطفل. -
 قر بة من أهله ف ن الحضانة تنتقل إلى الرجال. امرأةكن للصبي إذا لم ي -

وتىىرتيبهم فىىي األحقيىىة تىىرتيبهم فىىي العصىىبة فىى ن لىىم يكىىن للطفىىل عصىىبة انتقلىىت الحضىىانة إلىىى أ ولىىي 
 األرحام.

   يميز بين مدة حضانة الذكور
 واإلناث.

ويشىرب و لىبس وحىدها حضانة الذكور: تستمر حتى يست ني الطفل عن الخدمة الضرور ة فيأكل  -
 وقدر سن االست ناء بسبع سنين ثم تنتقل الحضانة إلى الرجال.

حضانة البنات: يستمر الحق في حضانتهن إلىى أن يىبل ن إذا كانىت الحاضىنة األم أو الجىدةا أمىا  -
إذا كانت الحاضنة غيرهما فهن أحق بها حتى تبلغ تسع سنين فقطا ثم تنتقل الحضىانة بعىد بلوغهىا 

 جال ألنها بعد البلوغ تحتاج إلى حماية والرجال في ذلك أقوى.إلى الر 
 

 

 

  حنفيفقه تابع 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

 العدة

 العدة. يتعرف مفهوم 
  العدة.يحدد حكم 
  العدة.يعدد أسباب 
 .يدلل على مشروعية العدة 
 .يدرك الحكمة من العدة 

معلوماا قدره الشرد عالمة على بىراءة الىرحم مىع ضىرب مىن العدة يقصد بها تر ص المرأة زمنا 
 التعبد.

 حكمها: واجبة  لقوله تعالى: "وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" 
 سببها: الطالق أو الموت. 

 
  .يحدد أنواد العدة 
 
  يز بين أنواد المعتداتيم. 
 
  .يدلل على بعض أحكام العدة 
 
  األحكام المتعلقة  يوضح بعض

 بالعدة.
   يلتزم بأحكام الشر عة

 اإلسالمية.
 

 وضع حمل.-شهور -أنواعها ثالثة: أقراء
 المطلقة: ذات الحيض عدتها ثالثة قروء. - 1
 المطلقة التي ال تحيض: عدتها ثالثة أشهر وتعتبر الشهور باألهلة. - 2
إن ميىزت دم -أيىام الحىيض.  المطلقة المستحاضة: وهي من استمر بها نىزول الىدم بعىد - 3

 الحيض عن دم االستحاضة فعدتها ثالثة قروء
ن لم تميز تعتد سنة كاملةا تسعة أشهر استبراء للرحم وثالثة أشهر عدة. -  وا 
 عدة غير المدخول بها المتوفى عنها زوجها: أر عة أشهر وعشراا. - 4
يهىىا الىىذين امنىىوا إذا نكحىىتم أمىىا المطلقىىة قبىىل الىىدخول بهىىا فىىال عىىدة لهىىاا قىىال تعىىالى: " يأ -

 الم منات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها"
عدة الحامل فىي وفىاة أو طىالق: وضىع الحمىل لقولىه تعىالى: "وأوالت األحمىال أجلهىن أن  - 5

 يضعن حملهن" 
  ما يحظر على المعتدة  يحدد

  .فعله
 ال تخرج من بيتها ل ير ضرورةا وان خرجت لقضاء حوائج لها ال تبيت إال في بيتها.  -

 اإلحداد

 

 - اإلحداد معنى  يذكر. 
 - ة مشروعي من  حكمةال يدرك

 .اإلحداد
 - اإلحداد يدلل على مشروعية. 
 - ما يحرم على المحتدة يعدد. 

ممىىا يتجمىىل بىىها فىىال تتىىز ن وال اإلحىىداد: االمتنىىاد وهىىو تىىرك المعتىىدة مىىن وفىىاة للز نىىة ونحوهىىا 
تلبس حلياا وال مالبس ملونة وال تتطيب. قال صلى هللا عليىه وسىلم: "المتىوفى عنهىا زوجهىا ال 

 تلبس المعصفر من الثياب وال الممشقة وال الحلي وال تختضب وال تكتحل".

السكنى 
 للمطلقة
 

  المقصود بسكنى المطلقة يذكر 
  
   السكنى للمطلقةيحدد شروط. 
 
 -  يلتزم بأحكام الشر عة

 اإلسالمية.

 سكنى المطلقة: هي محل إقامتها أثناء العدة. -
 وهي واجبة على الزوج لكل مطلقة دخل بها الزوج دخوالا كامالا بشرطين -
 أن يكون الزوج قبل الطالق قد جامعها بالفعل أو كان قادراا على ذلك. -1
 لها.أن تكون الزوجة قبل طالقها ممن ي َجاَمع مث -2
 وال نفقة للمطلقة طالقاا بائناا إال إذا كانت حامالا. -

ن كىىن أوالت حمىل فىىأنفقوا علىىيهن حتىىى يضىعن حملهىىن"  وال للمعتىىدة مىىن --لقولىه تعىىالى: " وا 
وفاة ألنه بموت الزوج صار المال للورثة ولكن لهىا السىكنى إن كىان مىدخوال بهىا وكانىت الىدار 

 للميت.
 
 

 

 

 فقه مالكي 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلُّم املوضوع

 النفقة

   المقصود بالنفقة يذكر. 
  أسباب النفقة.د يحد 

ا: ما يلزم المكلف من قوت وكسوة وسكنى.  النفقة ل ة: البذل والعطاء واصطالحا
 سببها: الزوجية والقرابة الخاصة.

  حق الزوجة على  يوضح
 .زوجها في اإلنفاق

ذا عجز الىزوج عىن اإلنفىاق علىى   نفقة الزوجية: تجب على الزوج لزوجته وتقدر بقدر حالها وا 
زوجتىىه ورفعىىت أمرهىىا إلىىى القاضىىي تطلىىق بعىىد مهلىىة يحىىددها القاضىىيا أمىىا إذا تزوجتىىه عالمىىة 

 بفقره وعجزه لزمها المقام معه وال تطلَّق.
 - النفقة على  يتعرف أحكام

 .القرابة الخاصة
 
   .يعدد أنواد النفقات 
 
   من النفقةيدرك الحكمة. 
 

 نفقة القرابة الخاصة:
النفقة على األوالد الص ار الذكور: يجب أن ينفق عليهم حتى يبل وا قادر ن علىى الكسىب  - 1

 وتجب عليه ألوالده اإلناث حتى يتزوجن ويحصل الدخول.
علىىى األبىىو ن الفقيىىر نا قىىال صىىلى هللا عليىىه وسىىلم: "أفضىىل الصىىدقة مىىا تىىرك غنىىى واليىىد  - 2

 العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" 
ن كانت غنية ألن عالقة الزوجية باقية. -  كفن الزوجة ونفقة تجهيزها في مال الزوجا وا 
 واألوالد فهو تابع للنفقة عليهم.أما كفن األبو ن  -

 الرضاع

  المقصود بالرضاد يذكر. 
 
  الرضاد. كميحدد ح 
 

 الرضاد ل ة: مص الرضيع من ثدي اآلدمية في مدة الرضاد.
ىع إلىى جىوف الصى ير فىي مىدة الحىولين أو بعىدهما بشىهر ن أي:  اصطالحا: وصىول لىبن الم رض 

 في سن الرضاعة. 
الرضىيع وب يىر  حكمه: الرضاد ي حرم مثل تحر م النسب وذلك بوصىول لىبن المىرأة إلىى جىوف -

 قال تعالى: "وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة". - تحديد بعدد من الرضعات.
  ما يشترط في تحر م  يعدد

 .الرضاد
 
  وأكثره الرضاد أقل يميز بين. 
 
  يلتزم بأحكام الشر عة

 اإلسالمية.

 ما يشترط في تحر م الرضاد: -
 أن يكون في الحولين أو ما قار هما أما إذا وقع بعد ذلك فال يكون محرما. 

 قال صلى هللا عليه وسلم: "ال َيحرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام" 
 أقل الرضاد: ال حد ألقله -
 ".وأكثر الرضاد حوالن كامالن لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين -
 الرضاد حق على األم وال تجبر عليه إال إذا كان الطفل ال يقبل غيرها.  -

 الحضانة

  المقصود بالحضانة يذكر. 
  الحضانة حكم يحدد. 

 الحضانة: حفظ الولد وتر يته والقيام بجميع أموره ومصالحه.
   حكمها: فرض كفاية.

  الشروط العامة  يوضح
 للحاضن ذكر أو أنثى.

 
   الخاصة  الشروطبين يميز

 الذكر واألنثى.الحاضن ب
 
  من يقدم في الحضانة يحدد. 
 
   من الحضانةيدرك الحكمة. 

 يشترط في الحاضن شروط عامة تسري على الذكر واألنثى وهي: -
 العقل والكفاءة واألمانة في الدين وأمن المكان وعدم المرض المعدي والرشد. 

ن الطفىل مىن زوجىة أو خادمىة وأن وشروط خاصة بالحاضن الذكر: أن يكون  - عنده من َيحض 
 يكون عاصب للمحضون إال األخ ألم ف نه يصح أن يكون حاضناا مع أنه غير عاصب.

 ويشترط في الحاضن األنثى: -
 أال تكون متزوجة برجل أجنبي عن الطفل المحضون.-1
 وأن تكون ذات رحم محرم على المحضون. -2
 من يقدم في الحضانة: -
 خالة أم الطفل -4           خالة الطفل المحضون  -3     الجدة ألم -2    األم -1
 بنت األخت -11  بنت األخ-9    العمة-8   األخت-7  األب-6       الجدة ألب-5 

 العم ثم ابنه. -13      األخ ثم ابنه -12        الوصي -11
 على غيره. الذي ألم ويقدم األشفقويقدم في الجميع الشقيق ثم  -

 فقه مالكي تابع 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

فصل في 
المحرمات 
 من النساء

 

  من يحرم على الرجل  يحدد
  .نكاحهن

  حكم الجمع بين المرأة  يتعرف
 .وعمتها والمرأة وخالتها 

   من يحرم على الرجل يدلل على
 .نكاحهن 

  .يلتزم بأحكام الشر عة اإلسالمية 

ْم بيان أن  ر  َمىْت َعَلىْيك  م نكاحهن من النساء بىالنص أر ىع عشىرة  جمعهىا قولىه تعىالى: ِّ ح  المحرَّ
ىىىات ك ْم َوَخىىىااَلت ك ْم َوَ َنىىىات  اأْلَخ  َوَ َنىىىات  اأْل ْخىىىت  َوأ مََّهىىىات   ت ىىىي أ مََّهىىىات ك ْم َوَ َنىىىات ك ْم َوَأَخىىىَوات ك ْم َوَعمَّ ك م  الالَّ

ىى ْم َوَأَخىىَوات ك ْم م  م  َأْرَضىىْعَنك  َسىىائ ك  ىىْن ن  ْم م  ىىور ك  ت ىىي ف ىىي ح ج  م  الالَّ ْم َوَرَ ىىائ ب ك  َسىىائ ك  َضىىاَعة  َوأ مََّهىىات  ن  َن الرَّ
م  الَّىى ْم َوَحاَلئ ىىل  َأْبَنىىائ ك  َنىىاَح َعَلىىْيك  ىىنَّ َفىىاَل ج  ىىنَّ َفىى  ْن َلىىْم َتك ون ىىوا َدَخْلىىت ْم ب ه  ت ىىي َدَخْلىىت ْم ب ه  ىىْن الالَّ يَن م  ذ 

ْم َوَأنْ  يماا(. َأْصاَلب ك  َ َكاَن َغف وراا َرح   َتْجَمع وا َبْيَن اأْل ْخَتْين  إ الَّ َما َقْد َسَلَف إ نَّ َّللاَّ
 ويحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها و ين المرأة وخالتها.-

 الصداق

  المقصود بالصداق   يذكر. 
 
  .يدلل على مشروعية الصداق 
 
  أقل الصداق وأكثره يميز.  
 
  الصداق. أحكامبعض  وضحي 
 
  .يقدر أهمية الصداق 

 بيان أن الصداق هو: اسم لما وجب على الرجل للمرأة بنكاح أو وطء أو موت.
 قال تعالى: "واتوا النساء صدقاتهن نحلة". -
 ويستحب تسمية المهر في عقد النكاحا فان لم يسم المهر صح العقد. -
 اذا مات أحد الزوجين قبل تسمية المهر وجب مهر المثل.  -

وأنه ليس ألقله حد معين وال ألكثرها بل الضابط فيه أن كل شيء صىح جعلىه ثمناىا صىح جعلىه 
 صداقاا

يسىىىقط بىىىالطالق قبىىىل الىىىدخول نصىىىف المهىىىرا و جىىىب كىىىل المهىىىر بالىىىدخول أو بمىىىوت أحىىىد  -
 الزوجين.

 الوليمة
 

  الوليمة يتعرف معنى. 
 
   الوليمة. حكميحدد 
 
  .يلتزم بأحكام الشر عة اإلسالمية 
 

 الوليمة هي: طعام يتخذ للعرس. -
 حكمها: سنة م كدة. -
أقلها للمكثر شاةا وللمقل ما تيسرا قال صىلى هللا عليىه وسىلم لعبىد الىرحمن بىن عىوف وقىد  -

 تزوج: "أولم ولو بشاة". 
 ول يرها سنة.اإلجابة إليها في األصح فرض عين على المدعوا  -
 يستحب أال يخص الداعي األغنياء بالدعوة بل يدعوهم والفقراء.  -

 الخلع
 

 - المقصود بالخلع يذكر. 
  
 -  الخلع. حكميحدد 
  
 - .يدلل على مشروعية الخلع 
 -  من مشروعيةيدرك الحكمة 

 الخلع.

 الخلع: لفظ دال على فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج.
 حكمه: جائز.

قوله تعىالى:" فىال جنىاح عليهمىا فيمىا افتىدت بىه" وأمىر رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم دليله: 
لثابت بن قيس حين أرادت زوجته الخالص منه: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وهىو أول خلىع 

 وقع في اإلسالم.
 

  أركان الخلع يعدد. 
 
  األحكام المترتبة  يستنبط بعض

 ى الخلع.عل

 أركان الخلع خمسة:
 صي ة.  –زوج  –عوض  –ب ضع  -ملتزم للعوض 

 يترتب على الخلع الصحيح أنه ال رجعة للزوج  لبينونة المرأة منه إال بعقد جديد.  -
 يجوز الخلع في الطهر والحيض. -
 ال يلحق المختلعة الطالق وال الظهار. -

 

 

 فقه شافعي
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلُّم املوضوع

 الطالق
 

  المقصود بالطالق. يذكر 
 
  .يدلل على مشروعية الطالق 
 
  .لق  يحدد شروط المط  
 
  .يميز بين أنواد الطالق 
 
  .يعدد من ال يقع طالقه 
 
   يستنبط بعض األحكام المتعلقة

 بالطالق.
 
   يدرك الحكمة من مشروعية

 الطالق.

 الطالق: اسم لحل عصمة النكاح بلفظ طالق ونحوه . 
 

 ى: " الطالق مرتان".دليله: قوله تعال
 
لق:و  يشترط  في المط  
 التكليف واالختيار فال يقع طالق الصبي والمجنون والسكران والمكره . 

 أنواد الطالق: -
 صر ح: وهو ما ال يحتمل ظاهره غير الطالق – 1

 وألفاظه ثالثة "الطالق والفراق والسراح" وما اشتق منهم.
 إليقاد الطالق.يفتقر صر ح الطالق إلى نية   وال -
 كل لفظ احتمل الطالق وغيره مثل: الحقي بأهلك .  كناية: وهو – 2
 وال يقع طالق الصبي والمجنون والنائم وال طالق الم َكره ب ير حق. -

 ويصح تعليق الطالق كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إن دخلت.

 الرجعة
 

  .يتعرف المقصود بالرجعة 
 
  الرجعةجواز يدلل على . 
 
  .يحدد أركان الرجعة 
  .يدرك الحكمة من الرجعة 

الرجعة هي: رد الزوج أو من يقىوم مقامىه المىرأة إلىى النكىاح  فىي عىدة طىالق غيىر بىائن علىى 
 وجه مخصوص.

دليلهىىا: قولىىه تعىىالى: "وبعىىولتهن أحىىق بىىردهن فىىي ذلىىك إن أرادوا إصىىالحا" وقىىد راجىىع صىىلى هللا 
 ا. عليه وسلم حفصة رضي هللا عنه

 أركان الرجعة:
ع: و هو الزوج    صي ة. -محل وهو الزوجة   -مرَتج 

 للزوج مراجعة زوجته ب ير إذنها ما دامت في  العدة.-

  الرجعة.يحدد ما تحصل به 
 
  بعض أحكام الرجعة.  يوضح 
 

 تحصل الرجعة باآلتي:
 اللفظ الصر ح  كراجعتك وارتجعتك ورددتك لنكاحي. - 1
 بلفظ الكناية مثل رددتك وتزوجتكا ويحتاج إلى نية الرد إلى النكاح.  – 2
 تحصل المراجعة من األخرس ب شارة مفهومة. -
 يشترط في المرتجع أهلية النكاح فال تصح الرجعة من الصبي والمجنون.  -
ىىا مادامىىت فىىي العىىدة فىى ذا انقضىىت عىىدتها لىىم يكىىن لىىه  - للىىزوج مراجعىىة زوجتىىه المطلقىىة رجعيا

 مراجعتها و جوز له نكاحها بعقد جديد.
ذا طلق الزوج زوجته ثالثاا لم تحل له إال بعىد انقضىاء عىدتها وزواجهىا ب يىره ودخولىه بهىا  - وا 

 . ثم طالقها وانقضاء عدتها منه
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

من وصايا 
لقمان الحكيم 

 البنه

   اآليات الواردة بالدرس.يفسر 
   الشرك باهلل ظلم يدرك أن

 .عظيم
  .يشكر هللا على نعمه 

 . تعالى:ِّولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر هلل ومن يشكر ف نما يشكر لنفسه.......( هتفسير قول
حيىث يتبىىين أن شىىكر هللا تعىىالى وطاعتىىه مىىن الخيىر وأن النفىىع والثىىواب والشىىكر عائىىد ل نسىىان فىىي 

 وام النعمة واستحقاق المز د منها.  صورة د
وأن من جحد نعمة هللا عليه فأشىرك بىه غيىره وعصىى أوامىره فقىد ظلىم نفسىه بىل وقىع فىي أعظىم  -

 الظلم فهو يسيء   إلى نفسه وال يضر ر ه ف ن هللا غني عن العباد وشكرهم 
 قال تعالى: " يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم"

أوصاف 
القرآن 
 الكريم

 

  .يفسر اآليات الواردة بالدرس 
 
  ن الكر م من االقر  ظيدرك حف

 .التحر ف والتبديل
 
   يدرك أن هللا تكفل بحفظ القران

 الكر م.
  .يعظم القران الكر م 

ْكر  َلمَّا َجاَءه ْم َوا  نَّه  َلك َتاٌب َعز  زٌ  تفسير قوله تعالى:ِّ  وا ب الذ   يَن َكَفر  ىْن َبىْين  اَل . إ نَّ الَّذ  ل  م  َيْأت يه  اْلَباط 
يدٍ  ْن َحك يٍم َحم  ْن َخْلف ه  َتْنز  ٌل م   (.َيَدْيه  َواَل م 

 
دراك أن القران منيع -  .  ال يمكن إبطاله وال تحر فه وال اإلتيان بمثله وا 
 
الكىر م ال مىن جهىة لفظىه وال مىن جهىة معنىاه  ن االقىر وأن الباطل ال يستطيع أن يجد طر قا إلىى  -
 .ن هللا تعالى قد تكفل بحفظهأل 

التفاضل 
عند هللا 
تعالى 
 بالتقوى
والعمل 
 الصالح

 

  .يفسر اآليات الواردة بالدرس 
 
  األخوة اإلنسانية  أهمية يقدر

 .ابين البشر جميعا 
 
  .ي من بالمساوة بين البشر 
 

وقبائىىل  اإنىىا خلقنىىاكم مىىن ذكىىر وأنثىىى وجعلنىىاكم شىىعوبا  أيهىىا النىىاس تفسىىير و يىىان قولىىه تعالى:ِّيىىا
 ."لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

 
 وأن في هذه اآلية تذكير بثالثة أمور مهمة: -
 
 المساواة بين الناس جميعاا في أصل الخلقة وأنه ال وجه للتفاخر باألحساب واألنساب. -1
 
 تعارف المجتمع اإلنساني للتعاون على البر والتقوى.-2
 
 والعمل الصالح.التقوى ب أن التفاضل يكون -3
 

 

  

 التفسير  –دين الأصول 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

رفق النبي صلى 
هللا عليه وسلم 

 بصحابتهرأفته و

  النبي  خلق نيتعرف حس
  .شمائله ص وكر م

 
   يقتدي بالرسول ِّص( في

 أقواله وأفعاله.
 

وسىلم عشىر سىنينا وهللا مىا قىال لىي قول أنس رضي هللا عنىه: "خىدمت النبىي صىلى هللا عليىه  
ورفقىه بالخىادم  عظيم خلىق النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم"ا فمن هذا الحديث نتعرف على أٍف قط

 .وحسن معاملته وعدم اإلساءة إليه ومراعاة خاطره بالتلطف معه
 

" كىان خلقىه  عندما سئلت عن خلق النبىي ص فقالىت: عائشة رضي هللا عنها وكذا قول السيدة
 .القران"

 

إحالل الحالل 
وتحريم الحرام 

 يدخل الجنة
 

   أداء الفرائض يدرك أن
 الجنة.سبب في دخول 

 
  .يميز بين الحالل والحرام 
 
   يلتزم بأحكام الشر عة

 اإلسالمية.
 

رسىىول هللا إذا صىىليت المكتوبىىة وحرمىىت  قىىول النبىىي: ص عنىىدما سىىأله أحىىد الصىىحابة أرأيىىت يىىا
 ِّ"نعم( وسلم:لى هللا عليه له ص لوأحللت الحالل أأدخل الجنة؟ فقاالحرام 

 
 الجنة إذا اجتنبت المحرمات.في دخول  الخمس سببالصلوات أداء 

 
والبعىىد عىىن  هللا فىي تحصىىيل رضىىا وأن هىذا يىىدل علىىى عظىىم شىأن الصىىلوات الخمىىس وأنهىىا سىىببٌ 

 سخطه. 
 

فضل االجتماع 
 على تالوة القرآن

 

   الوارد يفسر الحديث
 بالدرس.

 
   يدرك فضل االجتماد في

المساجد لتالوة القران 
 الكر م.

 

اجتمىىىع قىىىوم فىىىي بيىىىت مىىىن بيىىىوت هللا يتلىىىون كتىىىاب هللا  وسىىىلم مىىىالى هللا عليىىىه قىىىول النبىىىي صىىى
 و تدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة......(.

الكىر م ومدارسىته وتعلىيم النىاس فىي المسىاجد لىتالوة القىران  فهذا الحديث يرغب على االجتماد 
 بعضهم بعضا أحكام تالوته و يان معانيه ويكون الجزاء من هللا تعالى أر عة أمور هي:

السكينة والطمأنينة عليهم وأن ت شاهم الرحمة وأن تحفهم المالئكة وأن يىذكرهم هللا عنىد  لنزو 
 مالئكته.

 

المصائب مكفرة 
 للخطايا

 

  يفسر الحديث الوارد
 بالدرس.

   يدرك أن االبتالء
والمصائب سبب في تكفير 

 الذنوب.
 
  .ي من بقضاء هللا وقدره 
 

يصىىيب المسىىلم مىىن نصىىب وال وصىىب وال  مىىا "يتحقىىق بقىىول الرسىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم: 
 هم...." الحديث.

 
هذا الحديث أن ما ينزل بالمسلم من المصائب أو يحىل بىه  وسلم فيلى هللا عليه فبين النبي ص

وهىذا بشىارة  في تكفير سيئاته ورفع درجاتىه اسببا من نوازل أو يعتر ه من هموم وأحزان كل ذلك 
   عظيمة للم من وأن أمره كله له خير.

 

 

  

 الحديث  –دين الأصول 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

حكم 
االعتقاد 
بالمعجزة 
 ووقوعها

 

  .يدلل على وقود المعجزات 
 
  .ي من بوقود المعجزات 
  .يعظم قدرة الخالق عز وجل 

 .تبين صدق دعوتهمرسله بمعجزات أنبيائه و أيد قد تعالى  يجب على المسلم أن يعتقد بأن هللا
 

هللا لنبيىه كانشىقاق القمىر ونبىع المىاء مىن بىين أصىابعه  دوقد ثبت وقود هذه المعجىزات التىي تبىين تأييى
 الشر فة ص.

 
هي القران الكر م الذي تحدى به العىرب والعجىم واإلنىس  لى هللا عليه وسلمالمعجزة الكبرى للرسول صو 

 والجن.
 

رسالة 
سيدنا 
 محمد 

لى هللا عليه ص
 وسلم

 وعمومها
 
 

 

  .يفسر اآليات الواردة بالدرس 
 
   النبي يدلل على عموم رسالة

 .لى هللا عليه وسلمص
 
   النبي ي من بعموم رسالة

خاتم  هأنو  هللا عليه وسلم صلى
 .األنبياء والمرسلين

 

 أرسىىل سىىيدنا محمىىد ص للخلىىق عامىىة اإلنىىس والجىىن لتوحيىىد هللا تعىىالى وتطهيىىرسىىبحانه وتعىىالى  هللا
وجعله خاتم األنبياء والمرسلين وجعىل رسىالته باقيىة إلىى يىوم  القلوب وتهذيب النفوس وأيده بالمعجزات

القيامةا قال تعالى:ِّوما أرسلناك إال رحمة للعىالمين( وبعىث رسىائل إلىى ملىوك العىالم يىدعوهم إلىى ديىن 
 اإلسالم.

 
 .مما يدل على عموم رسالته صلى هللا عليه وسلم

 

 

  

  التوحيد-دين الأصول 
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 يغزوة بن
 قريظة

 قر ظة يبن غزوة سبب يفسر. 
 
  بني  حكم هللا تعالى فييحدد

 قر ظة.
 
 .يقدر قيمة الوفاء بالعهود 

لى هللا عليىىه اا ألن ي ىىزوهم النبىىي صىىحىىزاب كانىىت سىىبباأل ةللمسىىلمين فىىي غىىزو  بنىىي قر ظىىة يهىىود خيانىىة
 .  وسلم

 
صىلى هللا عليىه وسىلم  الخندق أمر هللا نبيه أن ي زو بني قر ظىة فقىالففي اليوم التي انتهت فيه غزوة 

 قر ظة فخرجوا مسرعين".ال في بني إحدكم العصر أال يصلين " ألصحابه:
 
سىىعد بىىن  لى هللا عليىىه وسىىلموبعىىد أن مكىىن هللا المسىىلمين مىىن يهىىود بنىىي قر ظىىة اختىىار الرسىىول صىى -

رضىىي هللا عنىىه أن ي قتىىل الرجىىال  فحكىىم سىىعدمعىىاذ سىىيد األوسا لىىيحكم فىىيهم بنىىاءا علىىى طلىىب اليهىىود 
 (لقد حكمت فيهم حكم هللا يا سعد"ِّ" وسلم:لى هللا عليه هللا ص فقال رسولوت سبى النساء والذر ةا 

 
 

  

السيرة  –دين الأصول 

 النبوية
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلُّم املوضوع

 التمييز

   ق بين تمييز المفرد وتمييز ي فر  
 النسبة.

 
  .يعرب التمييز في جمل مختلفة 
 
  .يلتزم بقواعد الل ة العر ية 

عنىدي أردب قمحىااا أو وزٍنا  هاما في كلمةا ويأتي بعىد كيىلا مثىل:بهو الذي يرفع إ تمييز المفرد:
ىىاا أو مسىىاحةا مثىىل: مثىىل: معىىي عشىىرون  أو عىىددا مثىىل: زرعىىت فىىداناا قمحىىااا اشىىتر ت كيلىىو تفاحا

ا.  جنيها
ل  امىتتت الشىجرة ثمىرااا  مثىل:    تمييز النسبة هو الذي يرفع إبهاماا في جملةا ويكىون غيىر محىوَّ

ىىن محمىىد خلقىىااا أو المفعىىولا مثىىل ىىدنا األرض ط رقىىااا أو : ويكىىون م حىىوالا عىىن الفاعىىلا مثىىل: حس  مهَّ
ا. عن مبتدأا مثل:  محمد أطيب منك نفسا

 

 

 

 العدد

 
  يحول األعداد إلى ألفاظ عر ية. 
 
 
   في جمل.يْضبط التمييز 
 
 
  .يلتزم بعالمات إعراب التمييز 

 ( يطابقان المعدود في التذكير والتأنيثا وليس لهما تمييز. 2-1العددان ِّ
 

( يخىىالف العىىدد  المعىىدوَد فىىي التىىذكير والتأنيىىثا وتمييزهىىا يىىأتي جمعاىىا مجىىروراا 9 – 3األعىىداد مىىن ِّ
 باإلضافةا مثل معي خمسة كتٍب. 

 
ا منصىىوبااا و خىىالف وهىىو مفىىردا وتمييىىزه يىىأتي 11العىىدد ِّ ( يوافىىق وهىىو مركىىبا وتمييىىزه يىىأتي مفىىردا

ا منصوباا. 99-11جمعاا مجرورااا مثل: معي عشرة كتٍب. واألعداد ِّ  ( يأتي تمييزها مفردا
 ( يأتي تمييزها مفرداا مجروراا. 1111 -211 -111األعداد ِّ 

   جنيٍه.مثل: معي ألف 

 

 

 

 االستثناء

   الب يمي  ز بين أحوال المستثنى. 
 
  في جمل  يعرب المستثنى

 مختلفة.
 
 .يلتزم بعالمات إعراب المستثنى 

 قرأت الكتاَب إال صفحةاا وهنا يجب نصبه. مثل:االستثناء يكون تاماا موجباا متصالاا 
ا أو  مثل: منفياااويكون تامًّا     واإلتباد.وهنا يجوز فيه النصب  محمٌداما تخلف الطالب  إال محمدا

 
ا منفياا   .ما فهم إال سعيٌد ا وهنا يعرب حسب موقعه في الجملة: مثل  (م َفرَّغ ِّ ويكون ناقصا

 
 – ِّسىوى  ويىأتي مجىروراا بعىد عىدا(اوما خىال ومىا  –وال يكون  ِّليسويأتي المستثنى منصوباا بعد 

 .  عدا(
   خال(. – ِّعداو جوز نصبه وجره بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "  النحولغة عربية "
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الفعل 

الالزم 

 والمتعدي

  المتعدي.يميز بين الفعل الالزم والفعل 
صىىليت فىىي  الىىذي يتعىىدى للمفعىىول بىىه بحىىرف الجىىرا مثىىل:هىىو  الفعىىل الىىالزم:

 المسجد.
ا مثل: والفعل المتعدي:    فهم محمد دروَسه. هو الذي ينصب مفعوالا

 أسباب تعدي الالزما ولزوم المتعدي ذكري.  
 
 الصرفيةقواعد اليلتزم ب. 

هذَّبتىىها  أخرجتىىها والتضىىعيف مثىىل: يصىىير الىىالزم متعىىديا بز ىىادة الهمىىزةا مثىىل:
 جالسته. المفاعلة مثل: استقبلتها وز ادة ألف وز ادة السين والتاءا مثل:

كسىىرته فانكسىىرا وتحو لىىه إلىىى  ويصىىير الم تعىىدي الزمىىا عنىىد الم طاوعىىةا مثىىل:
 عل َم محمٌد. ِّفع َل( مثل:

 
المبني 

للمعلوم 

والمبني 

 للمجهول

  للمجهول.يميز بين المبني للمعلوما والمبني 

ل ه مثل: للمعلوم:الفعل المبني     فهم محمد الدرس. ما ذ ك ر فاع 
 

. ما ح ذ ف فاعلها مثل: :والفعل المبني للمجهول َم الدرس     ف ه 
 

 د صورة المبني للمجهوليحد. 
 
  المبني للمعلوما والمبني يستخرج الفعل

 من الجمل. للمجهول
 
  الصرفيةيدرك أهمية القواعد . 

كان ماضياا ي ضم  أول ىه وي كسىر مىا قبىل اخىرها صورة الفعل المبني للمجهول إذا 
ذا كىان م ضىارعاا ي ضىم أولىها وي فىتح مىا قبىل اخىرها مثىل: مثل: ق المتاد ا وا  ر   س 

 ي ْفَهم  الدرس.

توكيد 

الفعل 

 بالنون

 وعدمه.حكم األفعال من حيث التوكيد  يوضح 
 
 .يميز بين أنواد الفعل في التوكيد 
 
 الصرفيةقواعد اليلتزم ب. 

 الماضي ال ي كد بالنون مطلقا 
 افهَمنَّ الدرس. واألمر ي كد بالنون جوازاا مثل:

 :  وللمضارد أحوال في توكيده بالنون 
المسىتقبلا إذا وقىع جواباىا لقسىٍم مثبتىاا متصىال بىالالما داال علىى : فيجب توكيده

 وهللا ألقولن الحق. مثل:
ذا فقد شرط من الشروط السابقة  ......ي متنع توكيده : وا 

نَّ إال هللا. :إذا وقع بعد أداة تدلُّ على الطلبا مثل: و جوز توكيده  ال تعبد 
ذا وقع بعد  مَّىا تخىافنَّ مىن قىوم : ا مثىل( مىاِّالشرطية الم دغمىة فىي ( إن ِّ وا  وا 

 .......  خيانة 
 

 

 

 

 

 

 

 لغة عربية "الصرف"  
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الكتاب ( 1

 للشاعر 
أحمد )

 (شوقي

 السيرة الذاتية للشاعر. يذكر  
 .يتقن قراءة النص 
 
  يتذوق األساليب الجميلة في

    النص.
 .يشرح األبيات بأسلوبه   
 .يحدد الفكرة العامة للنص 
  .يحدد األفكار الجزئية                        

م ا 1927.م ا تقلىد إمىارة الشىعر عىىام 187هىو أحمىد شىوقي ولىىد بمصىر عىام : ىىى التعر ىف بالشىاعر
                                        م ا و لقب بأمير الشعراء.1932وتوفي عام 

 أنا من بدل بالكتب الصحابا ........لم أجد لي وافياا إال الكتاب   : من قوله: ىى النص
                                             الكتب يب يك الصواب.صالح اإلخوان يب يك التقى  ......ورشيد :              إلى قوله

اسىىتبدال الكتىىاب باألصىىحاب فيىىه ": أنىىا مىىن بىىدل بالكتىىب الصىىحاب: "ىىىى قولىىه: ىىىى مىىن األسىىاليب الجميلىىة
                                                    تعظيم لشأن الكتاب.

                        أبقى وثبت.: وحولا ومضادهاغير : ىى بدل: ىى من معاني المفردات
                                  الكتاب خير صديقا فهو يتصف بالوفاء.: ىى الفكرة العامة للنص

                        ى منافع الكتاب.2 ى الكتاب أوفى صديق.1: ىى األفكار الجزئية للنص
 ى دعوة إلى تخير الكتاب.3

 
 
 

الحث ( 2

على األقدام 

للشاعر 

قطري بن )

 (الفجاءة

  يتعرف على السيرة الذاتية
   للشاعر.

 .يتقن قراءة النص  
  يتذوق األساليب الجميلة في

   النص.
 .شرح األبيات بأسلوبه  
 .يحدد الفكرة العامة للنص  
 
  .يحدد األفكار الجزئية                        

قر ىب مىن عمىان قتىل ( قطىرِّهو قطري بن الفجاءة منسوب إلى موضع يقال لىه : ىى التعر ف بالشاعر
                       هى بعد حروب طو لة مع األمو ين.79سنة 

 :من قوله: ىى النص
                            أقول لها وقد طارت شعاعاا    من األبطال ويحك لن تراعي.                

 :  إلى قوله 
                                                             ومىىىىىىىىىىا للمىىىىىىىىىىرء خيىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي حيىىىىىىىىىىاة         إذا مىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىقط المتىىىىىىىىىىاد.        

                                                                                    تعبير يوحي بشدة الخوف والفزد.": أقول لها وقد طارت شعاعاا: "ىى قوله: من األساليب الجميلة ىى 
                                     متفرقة.: أقلعت ىى شعاعاا: ىى طارت: من معاني المفردات ىى 

التسىىلح بىىالقيم والمبىىادم السىىامية يىىدفع المىىرء إلىىى مواجهىىة األخطىىار و لىىوغ : ىىىى الفكىىرة العامىىة للىىنص
                                                                                  ال ايات.

       ى الحث على الصبر. 2 عتاب النفس.ى 1 :ىى األفكار الجزئية للنص
                                                                         ان.  بالجال خير في حياة  – 4   الموت نهاية كل حي. – 3

 
 

 مواطن( 3

الداء في 

 اإلنسان

  .يقرأ الموضود متمثال المعنى 
 .يقترح عنوانا اخر للموضود            
 .يحدد الفكرة العامة للموضود 
 .يحدد األفكار الجزئية    
  يحذر من افة اللسان في

                                                                               الكالم.

                                                                                                 ينبىىه الحىىىديث الشىىر ف علىىىى افىىة عظيمىىىة الخطىىرا وهىىىي افىىة اللسىىىان.: العامىىة للموضىىىودىىىى الفكىىىرة 
                              ى  من هو معاذ بن جبل رضي هللا عنه.1: ىى األفكار الجزئية

 همية البحث عن األعمال الصالحة.ى أ2
 ى أبواب الخير. 3
                ى علو همة الصحابة رضي هللا عنهم. 1: ى أهم ما يرشد إليه الحديث 4
                                                                                        األعمال.  ى التوحيدا وعبادة هللا وحده ال شر ك له أعلى الواجبات وأفضل  2

أسود 
 الوطن

  المعنى.يقرأ الموضود متمثالا   
  ا اخر للموضود.يقترح عنوانا            
 .يحدد الفكرة العامة للموضود 
 .يحدد األفكار الجزئية    
  يتعرف على البطوالت التي

 .ه الء األسودقام بها 
 .يقدر أهمية الوطن 

رساء روح األمن والسالم عالء الحق وا   قام ه الء األسود ببطوالت كبيرة في الدفاد عن وطنهم وا 

 

 

 المطالعة والنصوص والقصة 
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 الالفتة.يتدرب على كتابة   اإلنشاء

 .يلتزم بوضوح الخط 
 

كتابة الالفتة من حيث حجىم الخىط ووضىوحه ومكىان اإلعىالن  يتدرب على أصول
 عنها.

يفرق بين التاء المر وطة والتاء   اإلمالء
 .المفتوحة

  .يلتزم بقواعد اإلمالء 

 فاطمة  مثل:و وقف عليها بالهاء  تاءات نطق وصال : المر وطة
 

   أبيات. مثل:تاء وصال ووقفا  المفتوحة: فت نطقأما 
 .الثلث( –الرقعة  – ِّالنسختدرب على رسم الخطوط الثالثة  ي  الخط

  الثلث(. –الرقعة  – النسخِّالثالثة الخطوط يميز بين 
 .يلتزم بوضوح الخط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتعبير فنون الكتابة 
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المعىىىىىىىىىىىىىىىادن 
ومصىىىىىىىىىىىىىادر 

 الطاقة

 
 أهىىىىم المعىىىىادن فىىىىي الىىىىوطن  يوضىىىىح

 .العر ي
 المعىىىىادن فىىىىي الىىىىوطن  يحىىىىدد أهميىىىىة

 العر ي.
 
 
  يفسرررررر أاميرررررة الفوسرررررفات للررررروطن

 العربي.

 
 يعدد أام استخدامات البترول. 

 

  فررري  لررره المصررردرةالررردول يعررردد

 .الوطن العربي

 
 .يفسر أامية الغاز الطبيعي 
 .يعتز باالنتماء للوطن العربي 

 تنقسم الثروة المعدنية إلي:
صىناعة التسىليح والسىيارات واآلالتا ومىن أهىم الىدول المعادن: مثل الحديد و دخل في 

المصىىدرة مور تانيىىاا وكىىذلك المنجنيىىز و ىىدخل فىىي صىىناعة الصىىلب ومىىواد الطىىالء وأهىىم 
الىدول الم ىىربا وكىىذلك النحىىاس و ىىدخل فىي صىىناعة أسىىالك الكهر ىىاء والتليفىىونا وأهىىم 

وأسىىالك الىىدول الم ىىربا وكىىذلك الرصىىاص والزنىىك وتقىىوم علىىيهم صىىناعة البطار ىىاتا 
 الكهر اء والسبائك وأهم الدول الم رب.

  الصىىخور االقتصىىادية: وأهمهىىا الفوسىىفات و ىىدخل فىىي صىىناعة األسىىمدة ودبىىغ الجلىىود
 االحتيىىاطيمىىن  %41ويمتلىىك %33وصىىناعة الطىىوب الحىىراريا و نىىتج الىىوطن العر ىىي 

العىىالمي ومىىن أهىىم الىىدول المنتجىىة لىىه الم ىىربا وكىىذلك الكبر ىىت و ىىدخل فىىي الصىىناعة 
 العراق. الدول المنتجةالكيميائية ومن أهم 

  :ويستخدم في إدارة المصىانع ووسىائل النقىل ومشىتقاته  وأهمها البترولمصادر الطاقة
اصىة فىىي فىي منتجىات الكيماويىات واألليىىاف الصىناعيةا ويعىد مصىدراا للىىدخل القىومي خ

دول الخلىىيج العر ىىيا وأهىىم الىىدول المنتجىىة السىىعودية مىىن حقىىل ال ىىوارا ويصىىدر عىىن 
 طر ق الناقالت العمالقة.

  ال از الطبيعي: ترجع أهميته إلي سهولة نقله ورخص ثمنها وكونىه أقىل تلو ثاىا للبيئىةا
 وأهم الدول المنتجة له السعودية.

 .الفحم من أهم الدول المنتجة له الم رب 
 .الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائيةا والطاقة الشمسية والر اح 

 الصناعة

 أهميىىىة الصىىىناعة فىىىي الىىىوطن  يىىىذكر
 العر ي.

 
 أهىىىم مشىىىكالت الصىىىناعة فىىىي  يفسىىىر

 .الوطن العر ي
 

 أهىىىم الصىىىناعات فىىىي الىىىوطن  يوضىىىح
 .العر ي

 
  يعلىىىل ضىىىعف التبىىىادل التجىىىاري بىىىين

 الدول العر ية.

  كبيىىىراا مىىىع اسىىىتقالل الىىىدول فىىىي القىىىرن العشىىىر نا وأهميىىىة الصىىىناعة: شىىىهدت تطىىىوراا
الصناعة سد حاجة السكانا وتوفير فرص عملا وز ادة الىدخل القىوميا وز ىادة نسىبة 

 المواد الخام.
  أهىىىم مشىىىكالت الصىىىناعة: التركيىىىز علىىىى الصىىىناعات االسىىىتخراجية والتعدينيىىىة الملوثىىىة

ض المسىىتوي العلمىىي للعمالىىةا للبيئىىةا وتشىىابه الصىىناعات فىىي الىىدول العر يىىةا وانخفىىا
 استيراد اآلالت من الخارج. علىواالعتماد 

  أهىىم الصىىناعات: الحديىىد والصىىلب والسىىكر والمىىواد ال ذائيىىةا وتجميىىع السىىيارات وال ىىزل
 والنسيج.

  التجىىىارة: يىىىزداد حجىىىم الىىىواردات مىىىن الخىىىارج مثىىىل االتحىىىاد األور ىىىي واليابىىىان والصىىىين
قىىىل حجىىىم الىىواردات بىىىين الىىىدول العر يىىىة حيىىىث يصىىىل والواليىىات المتحىىىدة األمر كيىىىةا وي

المشىىكالت الفنيىىة  إلىىىا و رجىىع ضىىعف التبىىادل التجىىاري بىىين الىىدول العر يىىة %12إلىىي
 واإلدار ة ومنافسة السلع األجنبية وتشابه اإلنتاج.

 

 

 

 

 الجغرافيا 
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 الصناعة

  يسىىتنتج أهىىم صىىادرات
وواردات الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوطن 

 العر ي.
 جهىىىىىود الىىىىىدول  يقىىىىىدر

العر يىة لحىل مشىىكالت 
 الصناعة والتجارة.

 والصىمغ العر ىي  أهم صادرات الوطن العر ي: النفط وال ىاز الطبيعىي والفوسىفات واألسىمنت
واألدويةا بينما أهم واردات الوطن العر ي اآلالت ومعدات النقل الثقيلة والز ىوت والطىائرات 

 والسفن وأجهزة الكمبيوتر.
  جهىود الىىدول العر يىة لحىىل مشىىكالت الصىناعة والتجىىارة: االهتمىىام بىالتعليما وتجنىىب تشىىابه

 المشكالت الفنية واإلدار ة. علىاإلنتاجا وحر ة تنقل األفراد ورءوس األموالا والت لب 

السىىىىياحة فىىىىي 
 وطننا العر ي

 مقومىىىىىىىىىىىىىات  يىىىىىىىىىىىىىذكر
السىىىياحة فىىىي الىىىوطن 

 العر ي.
  يوضىىىىح مىىىىع التمثيىىىىل

أنىىىىواد السىىىىياحة فىىىىي 
 الوطن العر ي.

 
  يبىىين أهميىىة السىىياحة

 في الوطن العر ي.
 جهىىىىىود الىىىىىدول  يقىىىىىدر

العر يىىىىىىىىىىىة لتحقيىىىىىىىىىىىق 
 التنمية السياحية.

  مقومىىات طبيعيىىة مثىىل: المنىىاخ والموقىىع المتميىىز والطبيعىىة تتنىىود مقومىىات السىىياحة منهىىا
الخالبةا ومنهىا مقومىات بشىر ة مثىل: الفنىادق والقىري السىياحية ووسىائل النقىلا ومظىاهر 

 الحضارة واألمن واألمان.
  أنىىواد السىىياحة: السىىياحة الثقافيىىة: مثىىل ز ىىارة األمىىاكن التار خيىىة والمىى تمراتا والسىىياحة

يء والسىىفاري والنيليىىةا والسىىياحة العالجيىىة: مثىىل منىىاطق العيىىون الترفيهيىىة: مثىىل الشىىواط
والرمال الساخنةا والر اضية مثل المهرجانات والبطوالت الر اضيةا والدينية: مثىل األمىاكن 

 المقدسة.
  أهمية السياحة: ز ادة الدخل القوميا وتوفير فرص عملا وتحقيق التقارب بين الشىعوبا

 حية والتعليمية وغيرهما.وتوفير األموال للمشار ع الص
  جهود الدول العر ية لتحقيق التنمية السياحية: منها الدعاية عن المناطق السياحيةا ومىد

الطىىرق التىىي تىىر ط الىىدوال العر يىىة مثىىل ِّالطر ىىق الىىدولي(ا والتوسىىع فىىي إنشىىاء الفنىىادقا 
 والمعاملة الحسنة للسياح.

التكامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
االقتصىىىىىىىىىىىىادي 

 العر ي

 التكامل  مفهوم عرفتي
 االقتصادي العر ي.

  يوضىىىىىىىىىىح مقومىىىىىىىىىىات
التكامىىىىىل االقتصىىىىىادي 

 العر ي.
 
  يحلل معوقات التكامىل

 .االقتصادي العر ي
 

 تحقيق لأساليب  يقترح
التكامىىىىىل االقتصىىىىىادي 

 بين الدول العر ية.
 

  التكامىىىل يقىىىدر أهميىىىة
 .االقتصادي العر ي

 عر ية أخري. يقصد به أي دولة عر ية يمكنها أن تستكمل ما ينقصها من دولة 
 
  تنىىود مقومىىات التكامىىل االقتصىىادي: منهىىا دول غنيىىة بىىالثروات المعدنيىىة مثىىل مور تانيىىا

والم ىىرب ومصىىرا ومنهىىا دول غنيىىة بمصىىادر الطاقىىة مثىىل: دول الخلىىيج وليبيىىا والعىىراقا 
ومنها دول غنية بالثروات المعدنية والزراعيىة مثىل: السىودان والم ىربا ومنهىا دول غنيىة 

 لبشر ة مثل مصر وسور ا ولبنان.بالثروات ا
 

 

  معوقات التكامل االقتصادي: تذبذب العالقات بين الدولا وتشابه اإلنتاجا ومنافسة السلع
 األجنبية.

 
 العر يىىة فىىي مجىىال الزراعىىة والصىىناعةا  أسىىاليب تحقيىىق التكامىىل: منهىىا تفعيىىل اإلتفاقيىىات

وتشىىجيع القطىىاد الخىىىاص علىىى إقامىىىة المشىىروعات الزراعيىىة والصىىىناعيةا وتطىىو ر نظىىىم 
 المعلومات وخدمات النقل والتخز ن.

 تابع الجغرافيا



 
 الثالث اإلعداديالصف  تالميذناقش مع تاإلعدادي و الثانينواتج التعلم للصف 

17 
 

 

 

 

 ما حيقق النواتج نواتج التعلُّم املوضوع

روائىىىىع حضىىىىارتنا 
اإلسىىىىىىالمية فىىىىىىي 

 .الحكم واإلدارة

  يوضىىىح أسىىىس الحضىىىارة
 اإلسالمية.

 مالمىىىىىىح الحيىىىىىىاة  يشىىىىىىرح
السياسىىىية فىىىي الحضىىىارة 

 اإلسالمية.
 .يذكر معنى الوزارة 
  يعلىىىىل انشىىىىاء عمىىىىر بىىىىن

 .الخطاب للدواو ن 
 الدواو ن أهم يعدد. 
 
  يتعررررف علرررى مف ررروم

 .الحسبة
  م ررررررررررررام يسررررررررررررتنتج

 المحتسب.
  يفتخر بأعمال عمر بن

 الخطاب.

 ارتباطهىا بمبىادي الىدين اإلسىالميا تشتمل الحضارة اإلسالمية على مجموعة من األسىس منهىا :
ومحافظتهىىىا علىىىى الل ىىىة العر يىىىة  ألنهىىىا ل ىىىة القىىىران الكىىىر م وأداة تحصىىىيل العلىىىوم المختلفىىىةا 
واهتمامهىىا بىىالعلم واسىىتنادها إلىىى قواعىىد أخالقيىىة مثىىل: العىىدل والمسىىاواة والتعىىاي  مىىع اآلخىىر ن 

 وانفتاحها على الحضارات األخري.
  :في نظام الحكم واإلدارة مثل: الخالفة وهي رئاسة عامة في أمىور الىدين الحياة السياسية تتمثل

(ا الوزرارةا وقد عرفت معني في عهد الرسول حيث كىان يستشىير صوالدنيا نيابة عن الرسول ِّ
وعرفت كوظيفة رسىمية فىي عهىد الدولىة العباسىيةا وكىذلك  أصحابه ومن بعده الخلفاء الراشيدين

الىىدواو ن أنشىىاها عمىىر بىىن الخطىىاب  التسىىاد الدولىىة اإلسىىالمية وكثىىرة األمىىور المتعلقىىة بمختلىىف 
 النواحي السياسية واالقتصادية وغيرهماا

  أهم الىدواو ن فىي عهىد الخلفىاء الراشىدين ِّعمىر بىن الخطىاب( الجنىد والخىراجا وفىي عهىد الدولىة
 ألموية ِّالرسائل والصدقات(ا وفي عهد الدولة العباسية ِّالجهبزة واألحداث(.ا

  ومىىن نظىىم الحكىىم واإلدارة: الحسىىبة وكىىان عمىىر بىىن الخطىىاب يخىىرج للسىىوق  لمراقبىىة المكاييىىىل
والمىىواز ن وعرفىىت فىىي عهىىد الدولىىة العباسىىية باسىىم المحتسىىبا ومنهاالشىىرطة وهىىم جنىىد يسىىتعين 

النظام ومالحقة المفسدينا وظهرت في عهىد علىى بىن أبىي طالىبا بهم الخليفة في حفظ األمن و 
وكىذلك القضىىاءا والجىي  واألسىىطولا واهىىتم بىه الرسىىول بعىد نىىزول ايىىات الجهىاد وكىىان اختيار ىىا 
حبىىىا فىىىي الشىىىهادة فىىىي سىىىبيل هللاا وأصىىىبح إجبار ىىىا فىىىي عهىىىد الدولىىىة األمويىىىة والعباسىىىيةا أمىىىا 

 تأمين حدود الدولة اإلسالمية.األسطول فقد أنشا في عهد عثمان بن عفان ل

النظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 
 االقتصادي

  يعدد إيرادات ومصىروفات
 بيت المال.

 
 أهميىىىة الصىىىناعة  يوضىىىح

والتجىىىىىىىارة فىىىىىىىي الدولىىىىىىىة 
 اإلسالمية.

 
 تركيىىىىب المجتمىىىىع  يحىىىىدد

 اإلسالمي.
 
 مكانىىىة المىىىرأة فىىىي  يقىىىدر

 اإلسالم.

 إيىرادات بيىت مىال  طور عمر بن الخطاب النظام االقتصادي وأنشأ بيت مىال المسىلمينا وتنوعىت
المسلمين فمنها الزكىاة والخىراج وال نيمىة والجز ىة والعشىور والركىازا وتنوعىت مصىروفاته كىذلكا 
فكىىىان منهىىىا اإلنفىىىاق علىىىى الفقىىىراء والمسىىىاكين والم سسىىىات المختلفىىىة مثىىىل: الصىىىحة والتعلىىىيما 

عطاء رواتب العاملين بالدولة واإلنفاق على الجي .  وا 
 مية: الىىىدينار البيزنطىىىي ويصىىىنع مىىىن الىىىذهب وكىىىذلك الىىىدرهم الفارسىىىي النقىىىود فىىىي الدولىىىة اإلسىىىال

 ويصنع من الفضة.
  األنشىىىطة االقتصىىىادية: مثىىىل الزراعىىىة والصىىىناعة منهىىىا صىىىناعة الفخىىىار والصىىىناعات الزجاجيىىىة

والمعدنيىىة والخشىىبيةا واهتمىىوا كىىذلك بالتجىىارة وتمسىىك المسىىلمين بمبىىادم اإلسىىالم السىىمحة فىىي 
األمانىىةا فكىىان ذلىىك سىىبباا فىىي دخىىول الكثيىىر مىىن النىىاس فىىي اإلسىىالم ا البيىىع والشىىراء والصىىدق و 

 وكانت التجارة نوعان داخلية وخارجيةا
  الحياة االجتماعية: تمثلىت عناصىر المجتمىع اإلسىالمي فىي العىرب وهىم أصىل الدولىة اإلسىالميةا

هىىىود وكىىىذلك المىىىوالي وهىىىم الىىىذين دخلىىىوا فىىىي اإلسىىىالم مىىىن بلىىىدان مختلفىىىةا وأهىىىل الذمىىىة وهىىىم الي
 والنصاري الذين ظلوا علي دينهما ولم يجبرهم أحد على الدخول في اإلسالم.

  المىىىراة فىىىىي االسىىىىالم.حظيت بمكانىىىىة عاليىىىىة فأعطاهىىىىا اإلسىىىىالم حقوقهااالسياسىىىىية واالجتماعيىىىىة
واالقتصىىىادية مثىىىل: السىىىيدة خديجىىىة والسىىىيدة عائشىىىة وز يىىىدة زوجىىىة هىىىارون الرشىىىيد وأم عطيىىىة 

 األنصار ة.
 

 

 التاريخ
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روائىىىىع حضىىىىارتنا 
اإلسىىىىىىالمية فىىىىىىي 

 العلوم واألدب

 أاررررم العلرررروم  يررررذكر
الترررررري برررررررع في ررررررا 

 المسلمون.
 
  يوضررررررررررررح أاررررررررررررم

المؤسسات التعليمية 

 اإلسالمية.

  يتعرررررف علررررى أثررررر

الحضررارة اإلسررالمية 

 في أوروبا.
  يفتخرررررر بالحضرررررارة

 اإلسالمية.

 بالعلم والسعي إليه فبرد المسلمين في العلوم المختلفة منها:اهتم اإلسالم 
 .العلوم الشرعية مثل علوم القران الكر م والفقه والتفسير والحديث 
  العلىىوم االجتماعيىىة: مثىىل التىىار خ ومىىن أشىىهر المىى رخين ابىىن األثيىىر وابىىن هشىىاما وفىىي الج رافيىىا

 لرحمن بن خالدون.اإلدر سيا وفي الفلسفة ابن سيناا وفي االجتماد عبد ا
  العلىىوم العقليىىة: وهىىي تهىىتم بىىالظواهر الطبيعيىىة وخصائصىىها واعتمىىدت علىىى المالحظىىة والتجر ىىب

ومنها: الر اضيات وأشهر علمائها الخىوارزمي م سىس علىم الجبىرا وفىي الهندسىة البيرونىيا وفىي 
الىىدورة الكيميىىاء جىىابر ابىىن حيىىان وكانىىت تسىىمي بعلىىم الصىىنعةا والطىىب أبىىو بكىىر الىىرازي مكتشىىف 

الدمويةا وفي الصيدلة ابن البيطارا وفي الفلك محمد ابن سنان البتانيا وفي الفيز اء ابىن الهيىثم 
 م سس علم البصر ات.

  الم سسىىات التعليميىىة اإلسىىالمية: كانىىت تشىىمل الزوايىىا لدراسىىة الشىىر عة والتىىار خ والسىىيرا وكىىذلك
فيها كل العلىوما والجامعىات تتخصىص فىي الكتاتيب لتعليم القران الكر م والسنةا والمدارس وتدرس 

 دراسة العلوم المختلفة.
  انتقىىال الحضىىارة اإلسىىالمية إلىىي أور ىىا: انتقلىىت عىىن طر ىىق قرطبىىة فكانىىت منىىارة للعلىىم والعلمىىاء يفىىد

 إليها طالب العلم من مختلف أنحاء أور اا وكذلك من األندلس وصقلية وبالد الشام.

دعىىائم  المجتمىىىع 
اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمي 
 والمواطنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 الصالحة

 أهم الدعائم التىي  يذكر
يقىىىوم عليهىىىا المجتمىىىع 

 اإلسالمي.
  يقىىىدر أهميىىىة الشىىىورى

 في اإلسالم.

  كانت صورة المجتمع اإلسالمي متميزة عىن غيىره مىن المجتمعىات  حيىث  أنىه مجتمىع يى من بمبىدأ
  الشوريا وال يفرق بين الناس بسبب اللون أو الجنس أو الدينا و ى من بحر ىة العقيىدة  و تعىاي

 مع الجميع.
  أهىىم الىىدعائم التىىي يقىىوم عليهىىا المجتمىىع اإلسىىالمي: منهىىا الشىىوري وهىىي مبىىدأ إسىىالمي يقىىوم علىىى

استشارة أهل العلم والصالح في كافىة المجىاالتا ومنهىا الديمقراطيىة وهىي حكىم الشىعب نفسىه عىن 
 لحر ة.طر ق اختيار ممثلين لرعاية مصالحها ومنها المس لية والمساواة والتسامحا وكذلك ا

المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاركة 
 التطوعية

 مفهىىىىىىىىىىىىىىوم عىىىىىىىىىىىىىىرفتي 
 المشاركة التطوعية.

 أسباب التطود. يوضح 
  يبىىين حقىىوق وواجبىىات

 المتطود.
 تحىىىىىىىىىىىديات  يسىىىىىىىىىىىتنتج

 .المشاركة التطوعية
  كيفيىىىىىة تطبيىىىىىق يحىىىىىدد

 العمل التطوعي.
  يشىىىىارك فىىىىي األعمىىىىال

 التطوعية.
  يقىىىىىدر أهميىىىىىة العمىىىىىل

 العام.

  وشىىعوراأ مىىنهم بالمسىىئولية تجىىاه مجىىتمعهم مىىن أجىىل وهىىي كىىل جهىىد يبذلىىه أفىىراد المجتمىىع رغبىىة
 النهوض واألرتقاء به دون مقابل مادي.

  أسباب التطود: منها اإلسهام في بناء المجتمعا وكسب القيما وتعلم مهىارات حياتيىةا وتنىال تقىدير
 األخر نا وكسب القيم.

 .حقوق المتطود: منها تلقي التدر ب و نال التقدير ويطرح األسئلة 
 ت المتطود: منها التعامل باحترام و لتزم بالمواعيد و خافظ على األسرار واتقان العمىل واحتىرام واجبا

 األخر ن.
  تحىىىديات المشىىىاركة التطوعيىىىة: منهىىىا ضىىىعف الىىىوعي بأهميىىىة التطىىىود ومحدوديىىىة الخبىىىرة والمعرفىىىة

 والخوف من تأثيرها على الدراسة.
 ة األسرة في أعمال البيت وخارجه.كيفية تطبيق العمل التطوعي في حياتنا: منها مشارك 
 .مشاركة المجتمع والمشاركة في األحتفاالت والندوات ومساعدة أصدقائك 

 

 

 التاريختابع 
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الطبيعة  مفهوم عرفتي -

 .الموجية للضوء

 

 .سرعة الضوء يحدد -

 

تطبيقات على  يجيب -

 .سرعة الضوء تحديد

 

يستخدم المواد واألدوات  -

 .لتحليل الضوء األبيض

 

يصف سلوك الضوء في  -

 .األوساط المادية المختلفة

 

يستخدم المواد إلثبات  -

انتقال الضوء في خطوط 

 .مستقيمة

 

يرسم شكل توضيحي  -

 يوضح الطبيعة الموجية.

 

يوضح المقصود بشدة  -

 .االستضاءة 

 

التربيع  يشرح قانون -

 .العكسي في الضوء

يقدر أهمية العلم في حياتنا  -

 اليومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوء المرئي أحد مكونات الطيف الكهرومغناطيسي-

 نانوميتر 033:  083الطول الموجي يتراوح بين -

 * سرعة الضوء : هي المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية الواحدة

المنشور الثالثي إلي ألوان الطيف )األحمر يتم تحليل الضوء بواسطة -

 البنفسجي( –األزرق  -األخضر –األصفر  –البرتقالي  –

م أن طاقااة موجااة الضااوء تعاارف 0033أثبااات العااالم ماااك  بالناا  -

 بالفوتونات.

تردد الفوتون )المقدار الثابت هو ثابات × طاقة الفوتون = مقدار ثابت 

 بالن ( 

 تبعا لقابليتها لنفاذ الضوء خاللها إلى:* تقسم األوساط المادية 

 الهواء( -الوسط الشفاف يسمح بنفاذ الضوء خالله. مثل )الماء -

 -الوسااط المعااتم ال يساامح بنفاااذ الضااوء خاللااه. مثاال )ورق الشااجر -

 اللبن(

الوساااط شااابه الشااافاف يسااامح بنفااااذ جاااجء مااان الضاااوء.  )الججاااا  -

 المصنفر(

 ن التحكم في سمكها.*ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة يمك

*شاادة االستضاااءة هااي: )كميااة الضااوء الساااقطة عموديااا علااى وحاادة 

 المساحات من السطح في الثانية الواحدة(

*قااانون التربيااع العكسااي فااي الضااوء )تتناسااب شاادة استضاااءة السااطح 

 تناسباً عكسياً مع مربع المسافة بين السطح ومصدر الضوء.

 

 
 

 

 العلوم
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مفهوم انعكاس  يذكر-

 .الضوء

 

 

يستنتج قانوني انعكاس -

 .الضوء

 

 

مفهوم انكسار  يوضح-

 .الضوء

 

 

يصف زاوية السقوط -

 .واالنكسار والخرو 

 

 

 

قوانين انكسار   يوضح-

 .الضوء

 

 

 

يرسم شكل توضيحي  -

قوانين انكسار  يوضح

 .الضوء

 

 

يقدر أهمية العلم في حياتنا -

 اليومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوعا انعكاس الضوء

االنعكاااس المنااتتم: ترتااد األشااعة الضااوئية المتوازيااة فااي اتجااا   .0

 واحد عندما تسقط على سطح مصقول.

اتجاهاات االنعكاس غير المنتتم: ترتد األشاعة الضاوئية فاي عادة  .2

 عندما تسقط على سطح خشن.

 القانون األول : زاوية السقوط = زاوية االنعكاس 

  القااانون الثاااني: الشااعائ الضااوئي الساااقط والشااعائ الضااوئي

المنعك  والعمود المقام مان نقطاة االنعكااس تقاع جميعهاا فاي 

 مستوي واحد عمودي على السطح العاك .

 عاك  يرتد على نفسه.الشعائ الضوئي الساقط عمودياً على سطح 

*انكسار الضوء: انتقالاه الضاوء مان وساط شافاف كاالهواء الاى وساط 

 شفاف آخر كالججا .

زاوية السقوط: هي الجاوية المحصورة بين الشعائ الضوئي السااقط  -

 والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل.

وئي زاويااة االنكسااار: هاااي الجاويااة المحصااورة باااين الشااعائ الضااا -

 المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل.

زاوية الخرو : هي الجاوية المحصورة بين الشعائ الضوئي الخار  -

 والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل.

 * قوانين انكسار الضوء:

عند انتقال الضوء من وساط أقال كثافاة إلاي وساط أكبار كثافاة ينكسار -

 مقتربا من العمود المقام,

عند انتقال الضوء من وسط أكبر كثافاة إلاي وساط أقال كثافاة ينكسار  -

 مبتعدا من العمود المقام.

 *يعدد التواهر الطبيعية المرتبطة بانعكاس الضوء وانكسار .

 

 

 العلومتابع 
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تركيذذذذز الزاذذذذرة الخنثذذذذى  يذذذذ كر-

 والم كرة والمؤنثة.

تركيذز الزاذرة يميز بين كل من -

 الخنثى والم كرة والمؤنثة.

حكذذام إفذذي  الخذذال  يقذذدر عةمذذة-

 .المخلوقات

تنشأأا زهرةأأن  رأأ  هأأنيخ رةأأنإ ط أأنة رأأ  باأأن بن.أأي تلأأنم ارهعنراأأي. ب  رأأ  زهر أأبن يأأ   رأأ  
 زألرةرن تسرى زهنبن .

تعذذذذذذذذذرل تركيذذذذذذذذذز الزاذذذذذذذذذرة ي-

 النموذجية.

 

لزاذذذرة يرسذذذك شذذذكل تو ذذذيحي ل-

 النموذجية.

 

فذذذي إحكذذذام  يعةذذذك قذذذدرة الخذذذال -

 .المخلوقات.

 

* الجهاارة النموذجيااة لهااا عناان رفيااع ينتهااي بتخاات منااتفز يحماال األوراق الجهريااة فااي أربااع 

 ( 4المتائ )شكل  –الطلع  –التويج  –محيطات زهرية مختلفة هي     الكأس 

الكااأس: المحاايط الخااارجي ماان األوراق الجهريااة يعاارف بالكااأس وتساامى أوراقااه ساابالت  -

 األججاء الداخلية للجهرة قبل تفتحها. ( ووظيفتها حماية5)خضراء اللون( )شكل 

( يقوم التويج 6التويج: تسمى أوراقه بتالت وهي ذات ألوان زاهية لجذب الحشرات. )شكل  -

 بحماية أعضاء التكاثر.

( تتكاون الساداة مان خايط ينتهاي بانتفاا  يعارف بالمتا  0الطلع: تسمى أوراقه أسديه )شكل  -

 بكل منها حجرتان تحتوي على حبوب اللقاح.( والمت  هو عبارة عن فصان 8)شكل 

 (0المتائ: هو المحيط الرابع والداخلي تسمى أوراقه كرابل. )شكل 
 يتعرل على جنس الزارة.-

يميذذذذذز بذذذذذين األزاذذذذذار المذذذذذ كرة -

 والمؤنثة وثنائية الجنس.

 

 ( مثل التيوليب.     )أزهار ثنائية الجن  أو خنثى -

 (.03)شكل)♂( فقط أزهار مذكرة وهي تحمل الطلع  -

 (00مثل النخيل. )شكل )♀( أزهار مؤنثة وهي تحمل المتائ فقط  -
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التكذذاثر الجنسذذي  مفهذذوم يو ذذ -

 في النبات.

 

 يحدد خطوات التكاثر الجنسي.-

 

يميذذذذذذز بذذذذذذين التلقذذذذذذي  الذذذذذذ اتي -

 والخلطي.

فذذي إحكذذام  يعةذذك قذذدرة الخذذال  -

 المخلوقات.

 

 

 

 اإلخصاب( -يتم التكاثر الجنسي على خطوتين وذل  في النباتات الجهرية. هما )التلقيح * 
 (02التلقيح الجهري: هو انتقال حبوب اللقاح من مت  األسدية إلى مياسم الكرابل. )شكل  -

 -وينقسم إلى: 

 (00التلقيح الذاتي: انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة إلى مياسم نف  الجهرة. )شكل  -0

سام زهارة أخارل علاى نباات التلقيح الخلطي: انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة إلاى ميا -2

 (04أخر. )شكل 

 طرق التلقي  الخلطي. يعدد-

 

 

 التلقي  الخلطي.يميز بين طرق -

 (05التلقيح بالرياح: )شكل  -0

وتاون حباوب   يتم من خالل انتقال حبوب اللقاح من المتوك إلى المياسم بواسطة حركة الرياح.

 (06اللقاح خفيفة وجافة ليسهل حملها بالتيارات الهوائية لمسافات بعيدة. )شكل 

 (00التلقيح بالحشرات: )شكل  -2

 التلقيح الصناعي: يتم بواسطة اإلنسان مثل تلقيح النخيل. -0

 اإلخصاب. مفهوم ي كر-

 

 

 يعدد خطوات اإلخصاب.-

 

 

يرسك شكل يو   اإلخصاب في -

 النبات.

 

 

دور العلذذذذذك فذذذذذي حياتنذذذذذا  يقذذذذذدر-

 اليومية.

 اإلخصاب: اندما  نواة الخلية المذكورة )حبة اللقاح( مع نواة الخلية المؤنثة -2

 )البيضة(    

 50إنبات حبة لقاح: كتاب األنشطة صـــ -

بعد عملية التلقيح تلتصن حبة اللقاح على الميسم الذي يفارز محلاول ساكري. ثام تبادأ حباة  -

 (08نة أنبوبة لقاح يحتوي على نواتين مذكرتين. )شكل اللقاح في اإلنبات مكو

يمتاد أنباوب اللقااح داخال القلام ويصال إلااى البويضاة ويتحلال طارف أنبوباة اللقااح لتناادمج  -

 (00إحدل النواتين الذكريتين بنواة البيضة مكونة الجيجوت )الالقحة(. )شكل 

يضاة. والتاي تنضاج متحولاة تنقسم الالقحة عدة إنقسامات متتالية لتكاون الجناين داخال البو -

 إلى البذرة وفي نف  الوقت ينمو المبيض مكونا الثمرة.

 -مالحتة:

المبيض الذي يحتوي على بويضة واحدة يعطى ثمرة واحدة مثال الجيتاون والخاو . )شاكل  ـ 

23) 

والمبيض الذي يحتوي علاى عادة بويضاات يعطاي ثمارة بهاا العدياد مان الباذور مثال الفاول. ـ 

 (20)شكل 
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التكذذذاثر  مفهذذذوم يو ذذذ  -

 .الخضري

 

 

 

 

 

يميذذز بذذين أنذذواا التكذذاثر -

 في النبات.

 

 

 

 

 

يرسذذذك شذذذذكل تو ذذذذيحي  -

 .بالتعقيل لتكاثرل

 

 

 

 

فذذذي  يعةذذذك قذذذدرة الخذذذال  -

 حكام المخلوقات.إ

 

 الخضري الطبيعي )مثل التكاثر بالدرنات(التكاثر  -0

 (22 -عبارة عن جذر مثل البطاطا أو ساق أرضية مثل البطاط . )شكل  الدرنة -

 التكاثر الخضري الصناعي ويتم عن طرين إحدل الطرق التالية -2

 التكاثر بالتعقيل. -أ

عبارة عن ججء من ججر أو سااق أو ورقاة تقطاع مان النباات بغارا التكااثر.  العقلة -

بحياات تنمااو البااراعم المطااورة فااي التربااة مكونااة المجمااوئ الجااذري. وتنمااو البااراعم 

 (25 -التاهرة مكونة المجموئ الخضري. )شكل 

 التكاثر بالتطعيم. -ب

رد أخاار فاارد يحماال أكثاار ماان باارعم ويعاارف ضبااالطعمض ليوضااع علااى فاا بإنتخااابيااتم  -

 يعرف باألصل

 -التكاثر بالتطعيم: طرق -

  (26التطعيم باللصن.)شكل 

  (20التطعيم بالقلم. )شكل 

 (28زراعة األنسجة. )شكل  -0
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 القوى الصحيحة غير السالبة والسالبة في حالوحدة الثانية: 

القوى الصحيحة 

غير السالبة 

 والسالبة في ح 

يتعرف مفهوم القول -

الصحيحة السالبة 

 .وغير السالبة في ح
يقدر دور العلك في -

 حياتنا اليومية.

 

 

 22األمثلة: صــ

قوانين القوى 

غير الصحيحة 

السالبة والسالبة 

 في ح

يستنتج قوانين القوى -

 .الصحيحة في ح

يقدر دور العلك في -

 حياتنا اليومية.

 

 

 

 26, صــ25, صــ24األمثلة: صــ

العمليات الحسابية 

باستخدام القوى 

 الصحيحة

العمليات  يجري-

 الحسابية

 , +(-  ,÷ , ×). 

 التخطيط دور يدرك-

 حل في المنتم

 . المشكالت

عنااد اجااراء العمليااات الحسااابية يراعااى ترتيااب العمليااات ويمكاان 

 استخدام اآلالت الحاسبة.

 20, صــ28األمثلة: صــ

 الوحدة الثالثة: االحتمال

 االحتمال

معنى االستدال  يذكر-

 .االحصائي

يستنتج المقصود بكل -

العينة, التجربة  من :

 .العشوائية

مصادر العينة,  يحدد -

الحدث, االحتمال, 

 .التنبؤ

 التخطيط دور يدرك-

 حل في المنتم

 .المشكالت

 

 األمثلة 
 

 06, صــ05, صــ04صــ

 
 

 

 

 

 

 

 الريا يات
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 الوحدة الثالثة: التشابه وعكس نةرية فيثاغروث وإقليدس

 ما حيقق النواتج نواتج التعلُّم املوضوع

 التشابه

 

 

عكس نةرية 

 فيثاغروث

 

 نةرية إقليدس

 

 

نوا المثلث بالنسبة 

 لزاوياه

مفهوم   يوضح-

 .التشابه

 

 

 عك  نترية  يبرهن-

 .فيثاغورث

 

المساقط  يحدد-

 .ونترية إقليدس

 

نوئ المثلت  يستنتج-

بالنسبة لجوايا  متى 

 .علم أطواله الثالثة

يبرهن نترية -

 إقليدس.

يقدر دور علم -

 الهندسة في حياتنا.

متشااابهان إذا تحقاان: زواياهمااا المتناااظرة  يقااال لمضاالعين انهمااا

 متساوية في القياس, أطوال أضالعها المتناظرة متناسبة

 55, صــ54األمثلة: صــ

إذا كان مربع طول ضلع في مثلت يساوي مجموئ مربعي طولى 

 المقابلة لهذا الضلع قائمةالضلعين األخرين كانت الجاوية 

 

  60, صــ50, صــ58األمثلة: صــ

 

 

 

 

 

 
 

 المثلت )قائم الجاوية / حاد الجاوية / منفر  الجاوية(

 64, صــ60األمثلة: صــ
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Indicators Bookmarks Subject 

- talking about schools in different 
countries. 
- talking about obligations  
- asking and answering questions formally 
and informally  
- using negative prefixes  
- writing the results of a survey   

* A survey about your 
friend's life.  

Unit 14: 
schools 

around the 
world 

- talking about environmental concerns  
- talking about quantities  
- giving opinions  
- writing about quantities and opinions  

 

Eye on Egypt: 
*desertification 
* caring for the 
environment  

Unit 15: Our 
Earth 

- talking about the water cycle  
- describing an experiment  
- checking and confirming understanding  
- writing new words in context  
- writing about a process  
 

*tools for life: how to 
cope with hot weather. 

Unit 16: The 
water cycle 

- talking about discoveries  
- using the suffix "al" to make adjectives 
from nouns  
- writing a report about an invention  

* Giving a talk about an 
invention  

Unit 17: 
Important 
discoveries 

- talking about the international space 
station  
- describing objects  
- asking about words you don’t know and 
defining words  
- using pronouns  
- describing an invention  

Eye on Egypt: 
*understanding the 
stars  
* the importance of 
studying space  

Unit 18: 
Space travel 

 

English language  

Second Year Prep.  
 


