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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

 باب الحج

 

 .يتعرف المقصود بالحج 
 .يحدد حكم الحج 
 .يوضح سبب وجوب الحج 
 .يدرك أهمية الحج 

 الحج لغة: القصد إلى الشيء المعظم. -
بصفة مخصوصة في وقت مخصوص -وهو البيت-الشرع: قصد موضع مخصوصوفي  -

 بشرائط مخصوصة.
 حكمه: فريضة محكمة يكفر جاحدها. -

 سبب وجوبه: البيت إلضافته إليه في قوليه: )وهلل على الناس حج البيت(.

 .يعدد شروط وجوب الحج 
 .يحدد وقت الحج 
 .يوضح مواقيت الحج 
   يستنتج ما يستحب فعله

 قبل اإلحرام.
 .يعظم أركان اإلسالم 

 شروط وجوب الحج: -
يجب الحج مرة واحدة على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح قادر على الزاد والراحلة  -

يابه فاضاًل عن حوائجه األصلية.  ونفقته وذهابه وا 
 وقته الزماني: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.                   -
المواقيت المكانية: للعراقيين ذات عرق   وللشاميين الجحفة   وللمدنيين ذو الحليفة  -

 وللنجديين قرن المنازل ولليمنيين يلملم.
 ما يستحب فعله قبل اإلحرام: - 
أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته ثم يتوضأ أو من أراد أن يحرم يستحب له: أن يقلم  -

 يغتسل ويلبس إزاًرا ورداًء جديدين أبيضين ويصلي ركعتين ثم يلبي عقب صالته.

  يوضح ما يحرم على
 المحرم.

إذا نوى ولبى فليتق الرفث والفسوق والجدال وال يلبس قميصًا وال سراويل وال عمامة وال  -
من شعره وال يغطي رأسه وال وجهه وال يقتل صيد البر وال قلنسوة وال خفين وال يحلق شيئًا 

 يقطع شجر الحرم.

 .يجوز للمحرم قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة  - يحدد ما يجوز للمحرم
 وسائر السباع إذا صالت عليه.

فصل في 
 أفعال الحج

  يتعرف على  ما يفعل الحاج
 أيام الحج .في 

 إذا دخل الحاج مكة ابتدأ بالمسجد ألن البيت فيه.
 ثم يستقبل الحجر األسود ويكبر.-فإذا عاين البيت كبر وهلل.                  -
ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم عليه -ثم يطوف طواف القدوم وهو سنة لألفاقي.    -

من أي باب شاء ثم ينحط نحو المروة ثم يخرج إلى الصفا -السالم ثم يستلم الحجر.   
 على هينته فيسعى سبعًا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

 ثم يقيم بمكة ويطوف بالبيت ما شاء. -
 ثم يخرج غداة يوم التروية إلى منى فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة. -
 ثم يتوجه إلى عرفات ويصلي مع اإلمام الظهر والعصر في وقت الظهر. -
 قف في عرفة.وي -
 فإذا غربت الشمس، أفاض مع اإلمام إلى المزدلفة ويأخذ الجمار من الطريق. -
 ويقف بالمشعر الحرام. -

 

 

 الفقه الحنفي 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

فصل في 
 أفعال الحج

  يحدد ما يفعل الحاج في
 أيام التشريق.

  يدرك أهمية أداء فريضة
 الحج.

ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس ويرمي جمرة العقبة، ثم يذبح إن شاء، ثم يقصر  -
 أو يحلق، ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الزيارة من يومه أو من غده أو بعده. 

  . يذكر حكم العمرة 
  داء العمرة. أيوضح كيفية 
 .يحدد وقت العمرة 
 .يقدر أهمية أداء العمرة 

 الثالث بعد الزوال في أيام التشريق.يرمي الحاج الجمار  -
ن نفر الى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع.  -  وا 
 ثم إذا أراد العود إلى أهله طاف طواف الصدر)الوداع(. -

باب التمتع 
 والقران

 

 . يميز بين التمتع والقران 

واحدة بإحرامين بتقديم التمتع هو: الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج في سنة 
 وهو أفضل من اإلفراد.-أفعال العمرة.    

 أما القران فهو: الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة. -
 وهو أفضل من التمتع. -

  يستنبط بعض األحكام من
 النصوص.

 .يعظم أركان اإلسالم 
 الهدي"قال تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 

فصل في 
زيارة قبر 
النبي صلى 
هللا عليه 
 وسلم 

  يستنبط  بعض األحكام من
 النصوص.

   يقتدي بالرسول )ص( في
 أقواله وأفعاله.

 قال صلى هللا عليه وسلم: "من زار قبري وجبت له شفاعتي".
 قال صلى هللا عليه وسلم: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي". 

 عليه وسلم: "بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة".قال صلى هللا 

 كتاب الكراهة
 .يذكر المقصود بالمكروه 
 .يتجنب فعل المكروهات 

 المكروه: عند محمد حرام.
 وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب. 

أحكام النظر 
 إلى العورة 

   يحدد حكم النظر إلى
 العورة.

  يستنبط األحكام من
 النصوص.

 النظر إلى العورة حرام إال عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة. -
 قال تعالى: " قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم "

 قال تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم "
 قال تعالى: " وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ".

 

 النظر. يوضح بعض أحكام 
  يلتزم بأحكام الشريعة

 اإلسالمية.

 ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إال العورة. -
 تنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل. -
 ينظر الرجل من زوجته إلى جميع بدنها. -
 والشعر.وينظر من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين  -

 

 

 

 تابع الفقه الحنفي 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

فصل في 
الحرير 
 والذهب 

  يميز بين ما يحل وما ال يحل من
 الحرير والذهب.

 .يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية 

 يحل للنساء لبس الحرير وال يحل للرجال إال مقدار أربع أصابع كالَعلم. -
 التحلي بالذهب والفضة وال يجوز للرجال.يجوز للنساء  -
 ال يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. -

 
 

فصل في 
 االحتكار 

 .يتعرف المقصود باالحتكار 
   يحدد حكم 
  .االحتكار 
 .يبين حكم التسعير 
 .ينبذ االحتكار في السلع 

 بأهله.االحتكار يكره في أقوات اآلدميين والبهائم في موضع يضر  -
ومعناه: أن يبتاع طعاما من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر  -

 ويحبسه إلى وقت الغالء.
 شرطه أن يكون مصرًا يضر به االحتكار. -
 حكم التسعير: -

ال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إال أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشاً في 
 الخبرة. القيمة فال بأس بذلك بمشورة أهل

حكم خبر 
الفاسق في 
 المعامالت

  يوضح حكم خبر الفاسق في
 المعامالت.

 .يعظم قيمة العدل 

 يقبل في المعامالت قول الفاسق، وال يقبل في الديانات إال قول العدل. -
 ويقبل في الهدية واإلذن قول الصبي للحاجة إلى ذلك. -

 كتاب األضحية

 األضحية. يتعرف معنى 
  األضحية.يحدد على من تجب 
  يقتدي بالرسول )ص( في أقواله

 وأفعاله.

 األضحية هي: اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة إلى هللا تعالى. -
 األضحية واجبة على كل مسلم حر بالغ مقيم موسر.  -

 .ن اشترك سبعة في بقرة أو بدنة،  يحدد ما يجزئ في األضحية  جاز.يجب على كل واحد شاة وا 
 وتختص بأيام النحر.-وتختص األضحية باإلبل والبقر والغنم.   -

  .يستنبط األحكام من النصوص 
 .يقدر أهمية األضحية 

قال صلى هللا عليه وسلم: "من ذبح قبل الصالة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصالة 
 فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين" 

 . يأكل من لحمها ويطعم األغنياء والفقراء ويدخر. - يوضح  كيفية توزع األضحية 
 

 

 

 

 

 

 

 تابع الفقه الحنفي 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

باب الحج 
 والعمرة

  بالحج.يتعرف المقصود 
 .يوضح المقصود بالعمرة 

الحج: هو حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر وطواف بالبيت سبعًا وسعي بين الصفا 
 كذلك بإحرام.والمروة 

 أما العمرة: فهي طواف بالبيت سبعًا وسعي بين الصفا والمروة سبعًا بإحرام.

 .يميز بين الحج والعمرة 
 .يدرك أهمية الحج والعمرة 

 فرض الحج عينًا وسنت العمرة فورا. -
 وقيل: يجب الحج وتسن العمرة على التراخي إلى ظن الفوات. 

 في أي وقت من العام إال لُمحرٍم بحج.والحج له ميقات زماني والعمرة  -
 والحج به الوقوف بعرفة وال يوجد بالعمرة وقوف بعرفة. -

 .البلوغ والعقل واالستطاعة أما اإلسالم فهو شرط صحة. يحدد شروط وجوب الحج 

 النيابة في الحج  يذكر حكم
 والعمرة.

ألنه عمل بدني  ال تصح النيابة من أحد عن شخص مستطيع في حج فرض بأجرة أو ال؛
 ال يقبل النيابة كالصالة والصوم.

 

  يميز بين الفرض والواجب
 في الحج.

 الواجب في باب الحج غير الفرض. -
 إذ الفرض هنا هو الركن وهو ما ال تحصل حقيقة الحج إال به. -
 والواجب ما يحرم تركه اختياًرا لغير ضرورة وال يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم. -

  الحج.يحدد أركان 
  .يميز أركان العمرة 
 .يعظم أركان اإلسالم 

 أركان الحج أربعة: 
 اإلحرام والنية. – 1
 السعي بين الصفا والمروة. – 2
 الحضور بعرفة ليلة النحر. – 3
 طواف اإلفاضة. – 4

 أركان العمرة ثالثة: 
 اإلحرام والنية. – 1
 الطواف بالبيت سبعًا. – 2
 الصفا والمروة.السعي بين  - 3

  يستشعر قيمة المساواة في
 اإلسالم.

ساوى اإلسالم في غالب أركان الحج والعمرة بين الرجل والمرأة فهما في نظر اإلسالم 
 سواء.

 

 

 

 

 الفقه المالكي 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

 باب األضحية

 .يتعرف حكم األضحية 
 
  .يحدد وقت الضحية 
 
 شروط صحة  يعدد

 األضحية.
 

األضحية سنة مؤكدة لغير الحاج والفقير؛ ألن الحاج سنته الهدي والفقير ال يملك قوت 
 يومه.

 وقتها: من ذبح اإلمام إي إمام صالة العيد بعد صالته والخطبة.
 شروط صحتها:

 النهار. -1
 إسالم ذابحها. -2
 السالمة من الشرك بمعنى االشتراك فيها. -3
 من العيوب البينة.السالمة  -4

  .يبين ما يكره في األضحية 
 .يقدر أهمية األضحية 

 مكروهاتها: 
 يكره للمضحي:

 نيابة لغير ضرورة وأجزأت النيابة عن ربها. -1
 يكره للمضحي شرب لبنها. -2
 يكره له جز صوفها قبل الذبح. -3
 يكره بيع الصوف. -4
 يكره فعلها عن ميت. -5

 باب اليمين

  المقصود باليمين .يذكر 
اليمين: تعليق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة ولو حكًما على أمٍر أو نفيه ولو معصًية  -

 قصد االمتناع منه أو الحث عليه أو تحققه.

 .يحدد أقسام اليمين 
 . يبتعد عن كثرة األيمان 

 اليمين باهلل تعالى قسمان:
 منعقدة وهي ما فيها الكفارة. -1
 وهي ما ال كفارة فيها.غير منعقدة  -2
 وغير المنعقدة قسمان: -
 الغموس. -1
 اللغو. -2

 .يوضح أنوع كفارة اليمين 
 .يتجنب الحنث في اليمين 

 كفارة اليمين أربعة أنواع:
 الثالثة اأُلول على التخيير والرابع على الترتيب أي: ال يجزئ إال عند عدم األول.

 أوسط طعام األهل لكٍل مد.وهي إطعام عشرة مساكين مسلمين من  -
 أو كسوتهم للرجل ثوب وللمرأة درع سابغ وخمار ولو من غير وسط أهله. -
 أو عتق رقبة مؤمنة مسلمة. -
ثم إذا عجز وقت اإلخراج عن األنواع الثالثة صام ثالثة أياٍم وندب تتابعها وجاز  - 

 تفريقها.
 تجب الكفارة على الحالف بالحنث وتجزئ قبله. -

 

 

 

 تابع الفقه المالكي 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

فصل في 
صالة 
 الجمعة

 .اإلقامة. –الصحة  –الذكورة  –العقل  –البلوغ  –شروط وجوب الجمعة: اإلسالم  يتعرف شروط وجوب صالة الجمعة 

 .يحدد شروط صحة صالة الجمعة 
 شروط صحة الجمعة: 

 أن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة. – 2    أن تكون البلد مصرًا أو قرية.  – 1
 أن تؤدى كلها في وقت الظهر. – 3

  يميز بين فرائض صالة الجمعة
 وآدابها.

 أهمية صالة الجمعة. يستشعر 

 فرائض الجمعة ثالثة:
 أن تصلى ركعتين. – 2خطبتان يقوم اإلمام فيهما ويجلس بينهما    – 1
 أن تقع في جماعة. – 3

 الغسل وتنظيف الجسد وقص الظفر إن طال والطيب واإلنصات.: آدابها: 

فصل في 
صالة 
 العيدين

 .صالة العيدين ركعتان يكبر في االولى سبعًا سوى تكبيرة اإلحرام وفي الثانية خمسًا سوى  يدرك كيفية صالة العيدين
 بالتكبير سبعًا.تكبيرة القيام. ويخطب بعدهما خطبتين تفتتح األولى بالتكبير تسعًا والثانية 

  يميز بين التكبير المطلق والتكبير
 المقيد.

التكبير المطلق: أن يكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل اإلمام في 
 الصالة.

التكبير المقيد: في األضحى يكبر خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى 
 عصر آخر يوم من أيام التشريق.

  التهنئة بالعيد.يذكر حكم 
  .يقدر أهمية صالة العيدين 

 التهنئة بالعيد أٌمر مشروع.

فصل 
فيما 
يتعلق 
 و بالميت
صالة 
 الجنازة

  يوضح  ما يلزم على األهل تجاه
 يلزم الميت أربعة اشياء: غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه. الميت.

 .يصلى عليهما: الشهيد في معركة مع المشركين والسقط الذي لم اثنان ال يغسالن وال  يحدد من ال يغسل وال يصلى عليه
 يستهل صارخًا.

 .يشرح كيفية الغسل للميت 
  .يوضح كيفية تكفين الميت 
 .يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية 

 يغسل الميت وترًا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من الكافور.
المرأة خمسة: إزار وقميص وخمار  واألفضل في حق يكفن في ثالثة أثواٍب بيض.

 ولفافتان.

 .يتعلم كيفية الصالة على الميت 
 .يستشعر قيمة صالة الجنازة 

يكبر على الميت أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد األولى ويصلي على النبي صلى هللا 
 عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة ويدعو لجميع المسلمين بعد
الركعة الرابعة ويقول: اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا وله ثم يسلم بعد 

 الرابعة.

 .يميز الفرق بين اللحد والشق 
اللحد: ما يحفر أسفل جانب القبر قدر ما يسع الميت ويستره بعد أن يعمق القبر نحو أربعة أذرع 

 ونصف بذراع اآلدمي.
 القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه.الشق: أن يحفر في وسط 

  يذكر حكم البكاء على الميت
 والتعزية.

  داء صالة الجنازة.أيحرص على 

ال بأس بالبكاء على الميت من غير نواٍح وال شق للجيوب، ويندب عزاء أهل الميت إلى 
 ثالثة أيام من دفنه.

 الفقه الشافعي 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

كتاب 
 الزكاة

 . يذكر المقصود بالزكاة 
 
  .يدلل على وجوب الزكاة 

 الزكاة لغة: النمو والبركة. -
شرًعا: اسم لقدر مخصوص من ماٍل مخصوص يجب صرفه ألصناف  -

 مخصوصة بشروط مخصوصة.
 األصل في وجوبها: قوله تعالى:)وآتوا الزكاة(. -
عليه وآلة وسلم:)بني اإلسالم على خمس ....( وذكر منها وقوله صلى هللا  -

يتاء الزكاة(.  )وا 

 .يحدد ما تجب فيه الزكاة 
 .يعظم أركان اإلسالم 

 تجب الزكاة في خمسة أشياء:
عروض - 5   الثمار. – 4   الزروع.- 3   األثمان. – 2    المواشي.  - 1

 التجارة.

   يعدد  شروط وجوب الزكاة في
الماشية واألثمان والثمار وعروض 

 التجارة.
 .يحرص على إخراج الزكاة 

الحول –الملك التام  –بلوغ النصاب  –شروط وجوب الزكاة في الماشية: اإلسالم 
 السوم. -

وشروط وجوب الزكاة في األثمان وعروض التجارة هي شروط الوجوب في 
 الماشية ما عدا السوم.

 وشروط وجوب الزكاة في الثمار: اإلسالم والملك التام والنصاب. -

  يحدد نصاب الزكاة من اإلبل والبقر
 والغنم .

  يحسب قيمة الزكاة الواجبة في
 األموال محل الزكاة.

 نصاب اإلبل والواجب إخراجه فيه: -
أول نصاب اإلبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمٍس عشرة ثالث  -

 العشرين أربع شياه. شياه وفي
وفي خمٍس وعشرين بنت مخاض من اإلبل وفي سٍت وثالثين بنت لبون وفي  -

سٍت وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي سٍت وسبعين بنتا لبون وفي 
حدى وعشرين ثالث بنات لبون.  إحدى وتسعين حقتان وفي مائٍة وا 

 ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. -
 نصاب البقر والواجب إخراجه فيه: -
أول نصاب البقر ثالثون ويجب فيه تبيع ابن سنة وفي كل أربعين مسنة وعلى  -

 هذا فقس.
 نصاب الغنم والواجب إخراجه فيه: -
وأول نصاب الغنم أربعون شاة وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز  -

حدى وعشرين شاتان وفي مائتين  وواحدة ثالث شياه وفي أربعمائة وفي مائة وا 
 أربع شياه ثم في كل مائٍة شاة.

ويجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم  -
وأرحبية عن مهرية وعكسه من اإلبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر 

 برعاية القيمة.
 

 

 الفقه الشافعي تابع 
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 واتجيحقق النما  نواتج التعلم الموضوع

حكم التدخين 
والخمر 
 والمخدرات

  حكم اإلسالم في  يذكر
  .التدخين

   حكم اإلسالم يدلل على
 .في تناول الخمر 

 حكم اإلسالم في وضح ي
 .تناول المخدرات

 .يبتعد عن التدخين 

جاءت من خالل قول هللا تعالى: " وال تلقوا بأيديكم إلى  حرمة تناول هذه األشياء  -
 ".التهلكة" وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: " ال ضرر وال ضرار

 خطورة التدخين ليست قاصرة على المدخن فقط بل تمتد لمن حوله. -
حرام"  خمر وكل خمرٍ  بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "كل مسكرٍ  الخمر محرمة -
 بالعقل.تذهب  ألنهاو 
بخالف أن متناولها  وتسبب الهلوسةوالمخدرات كذلك ألنها مادة تسبب فقدان الوعي  -

 يصبح مدمنًا لها.

 اإللحاد
 

 معنى اإللحاد يوضح. 
 اإللحاد. د أسبابيحد 
 .يؤمن بواحدانية هللا 

غالبًا على من ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، ويدعي أن هذا  اإللحاد: يطلق -
 الكون جاء صدفًة أو تطورًا، وهي أمور ال يقبلها العقل.

 أسبابه:  -
 مداخل الشيطان وأسباب نفسيه تؤدي لوقوع اإلنسان فريسة للشيطان.

غراء بعض الشباب األعمى الذي ال عاصم له الي وم من صعود موجة اإللحاد في الغرب وا 
 إيمان أو تقوى.

 التطرف والجمود. 
وحدانيته والرد على شبهات شر األدلة التي تثبت وجود هللا و ولهدم اإللحاد: عرض ون -

الملحدين وكذلك األبحاث العلمية التي تثبت أن الكون له بداية وله نهاية قال تعالى: " 
 وًا أحد" قل هو هللا أحد، هللا الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف

 السلفية

 

 مفهوم السلفية يتعرف. 
 أوصاف   يحدد

 .السلفية
  يقتدي بالسلف الصالح

 في األقوال واألفعال.

السلفية لفظ يطلق على المؤمنين من أهل القرون الثالثة األولى، ومن سار على 
نهجهم والتزم طريقتهم في كل زمان ومكان، فليس من يتمسك بالفروع دون األصول 

من يميلون إلى الجدل والخصومة منهم، وليس من يفهمون النصوص  منهم وليس
 فهمًا غريبًا وال يقبلون النقد منهم.

ملحق مختصر 
وثيقة األخوة 

اإلنسانية من أجل 
السالم العالمي 
 والعيش المشترك

 تحقيق  أهمية يدرك
األمن واألمان بين أفراد 

 .المجتمع قاطبةً 
 .يؤمن بحرية األديان 

ثقافة التسامح والتعايش، حيث تطالب قادة و  األخوة اإلنسانيةوثيقة  نشرضرورة 
العالم وصناع القرار بالعمل جديًا على نشر هذه الثقافة بالتدخل فورًا إليقاف سيل 
ني الدماء البريئة ووقف الحروب ومحاربة أسباب هذه األزمات، ويقظة الضمير اإلنسا

م الدينية الصحيحة ونشر العدل والحوار نشر التعاليواألخالقي بين جميع األفراد و 
 والتفاهم والفضائل التي تدعو إليها األديان.

 

 

 

 

 

  الثقافة اإلسالمية
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 واتجما يحقق الن نواتج التعلم الموضوع

 وجرسورة الب

  البروج.سورة يفسر 
  يستخلص العبر من قصة 

 .أصحاب األخدود 
  أهمية الصبر على يدرك

 البالء.
  اإللهيةكمال القدرة يعظم. 

تفسير قسم هللا تعالى على لعن أصحاب األخدود في قوله تعالى: )والسماء ذات و  بيان
 . البروج إلى أن قال: قتل أصحاب األخدود( وسرد القصة تفصيالً 

خبارهم بأن هللا على كل شيء شهيد -  .حث المؤمنين على الصبر وتحمل األذى وا 
 .وعذاب الحريقعذاب جهنم لهم جعل أن بهللا تعالى للكافرين المعذبين  عقاب -
التوعد والتهديد بأن بطش هللا شديد وهو قادر على أخذ الظلمة والجبابرة بالعذاب -

 عالم بأحوالهم وقادر عليهم.بالكافرين  هللا محيطواالنتقام وأن 

 سورة الطارق

  الطارق.سورة يفسر 
 عليها أن كل نفس  وضحي

 .حافظ 
  القرآن صدق وقول يدرك أن

 .فاصل بين الحق والباطل

أن على كل نفس حافظ  :حافظ( أيوتفسير قوله تعالى:)إن كل نفس لما عليها  بيان -
على ذلك البد لكل إنسان أن  يحفظها من اآلفات ويحفظ عملها ورزقها وأجلها وبناءً 

 خرته.آل يستعدليعلم نشأته ول هينظر في أول أمر 
 .القرآن صدق وقول فاصل بين الحق والباطلأن لى بالسماء واألرض عهللا اقسم  -
طفاء نور الحق وهللا مبطل ئمشركي مكة يعملون المكا أنإدراك   د إلبطال أمر هللا وا 

 كيدهم.

 سورة األعلى

  األعلى.سورة يفسر 
 .يدرك أن صفات الكمال هلل 
 هللا عن كل ما ال يليق ينزه. 

األعلى بمعنى العلو الذي هو القهر فهو به سبحانه تنزيه هللا عن كل ما ال يليق وجوب 
 صفات الكمال هلل تعالى من أنه خلق فسوى وقدر فهدى.... رواالقتدار وذك

 أهمية تزكية النفس  يدرك
 .خرةوالعمل لآل

 ويعمل على تزكية نفسه. من يخشى سوء العاقبةهو يتعظ ويقبل التذكرة  من -
من تطهر من الشرك وذكر اسم هللا تعالى وأعرض عن الدنيا وأقبل على  هالفالح ينال - 

 األخرة.
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفسير 
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 واتجما يحقق الن نواتج التعلم الموضوع

أهم المؤلفات 
في التفسير 
 بالمأثور

 

  أهم المؤلفات في  يذكر
 ر.التفسير بالمأثو 

القرآن البن جامع البيان عن تأويل آي  :منها بالمأثور كثيرةالمؤلفات في التفسير  -
 .هـ 313جرير الطبري المتوفى 

 هـ.774البن كثير المتوفى  العظيم وتفسير القرآن -

 مميزات التفسير  يعدد
 .بالمأثور

  التفسير يدرك أهمية
 .بالمأثور

 أهم مميزات التفسير بالمأثور: -
عليه وسلم والصحابة اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول صلى هللا  –

 والتابعين.
 ذكر اإلسناد في الرواية. – 2
 ذكر وجوه اإلعراب. – 3
 العناية بتوجيه األقوال والترجيح. – 4
 التحذير من منكرات اإلسرائيليات وبيان خطورتها والتحذير منها. – 5

 التفسير بالرأي
  المراد بالتفسير يوضح

 .بالرأي

تفسير القرآن باالجتهاد المستوفي لشروطه وهي بعد توفر : هوالمراد بالتفسير بالرأي  -
صحة االعتقاد ولزوم سنة الدين أن يكون ملمًا بأصول الدين واللغة واالشتقاق وعلوم 

 البالغة والفقه وأصوله وأسباب النزول.

أقسام التفسير 
 بالرأي

 بين أقسام التفسير  يميز
  .بالرأي

  أي.ر الالتفسير بيدرك أهمية 

 التفسير بالرأي إلى قسمين:ينقسم 
تفسير بالرأي المحمود: وهو المستمد من القرآن والسنة وكان صاحبه مستوفي  – 1

 للشروط المذكورة
 وقد أجازه أهل العلم. -
 هـ.636أشهر المؤلفات فيه: التفسير الكبير " مفاتيح الغيب" للفخر الرازي المتوفى  -
 بمجرد الرأي والهوى.تفسير بالرأي المذموم: وهو التفسير  – 2

 وهو: محرم عند أهل العلم.
 أشهر المؤلفات فيه: مرآة األنوار ومشكاة األسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم القرآن 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

الحيث الرابع 
 عشر

)الوصية 
 بالجار(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 فضل الجار في  يستنتج

 .اإلسالم 
  يقتدي بالرسول )ص( في

 أقواله وأفعاله.

 : )مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه(.لى هللا عليه وسلمصقوله 
 يشمل اسم الجار المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو. -
 بحسب الطاقة.يحصل امتثال الوصية بالجار بإيصال اإلحسان والمعروف اليه  -
 البد أن ينزل اإلنسان جاره منزلة من يرث في البر واإلحسان. -

الحديث 
 الخامس عشر
)قيمة اإلخوة 
 اإليمانية(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يحب ألخيه ما يحب لنفسه 
 قيمة اإلخوة اإليمانية يقدر. 

 بعًضا(.: )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه لى هللا عليه وسلمصقوله 
 الحث على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته في أمور الدنيا واآلخرة. -
 .وال مكروهٍ  والحث على المالطفة والتعاضد في غير إثمٍ  -

الحديث 
 السادس عشر
)حب النبي 

صلى هللا عليه 
وسلم من كمال 

 اإليمان  (

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 حب النبي  يستنتج عالمات

 . صلى هللا عليه وسلم
  فضل حب النبي صلى يدرك

 .هللا عليه وسلم

 : )ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده(.لى هللا عليه وسلمصقوله 
 هو أحق الناس بحب المؤمن. صرسول هللا  -
ود عن شريعته والتخلق بأخالقه ذنصر سنته وال صومن عالمات محبته  -

 برسالته.والتصديق 

الحديث السابع 
عشر)عقوبة 

 النميمة(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 د عقوبة النميمةيحد. 
 .يمقت صفة النميمة 

 : )ال يدخل الجنة قتات(.صلى هللا عليه وسلمقوله  
 القتات هو النمام الذي ينقل من الكالم ما لم يشهده أو يسمعه بقصد اإلفساد. -
 جزاء النمام بأنه ال يدخل الجنة. صن النبي بي   -
 ا.ال يقول إال خيرً أواألصل في المسلم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحديث
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

أنواع الحديث 
 الضعيف
 المعل  

المدرج  
 المقلوب

  يــــــــذكر أنــــــــواع الحــــــــديث
 الضعيف.

  يميز بـين كـل مـن الحـديث
 والمقلوب.المعلُّ والمدرج 

 .يقدر أهمية السنة النبوية 

: هو الحديث الذي اطلع فيه على علٍة تقدح في صحته، أو المعلُّ الحديث 
 حسنه مع أن الظاهر السالمة منه.

الحديث الُمْدَرج: هو ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بال 
 فاصل يميزه.

سند الحديث، أو تقديم أو تأخير الحديث المقلوب: هو إبدال راٍو بآخر، في 
 في متن الحديث يخل بمعناه.

المضطرب 
ف   المصحَّ
ف   المحرَّ
 الموضوع

  يوضــح المقصــود بالحــديث
المضــــــــطرب والمصــــــــح ف 

 والمحر ف والموضوع.
  يميز بـين كـل مـن الحـديث

المضـــــــــطرب المصـــــــــح ف 
 المحر ف  الموضوع.

 .يقدر أهمية السنة النبوية 

ما تمت روايته على أوجه مختلفة بحيث ال يمكن الحديث المضطرب: هو 
 الجمع بينهما وال ترجيح أحدهما على اآلخر.

: هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف، مع المصح فالحديث 
 بقاء صورة الخط كعباس وعياش.

فالحديث  : هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف، مع بقاء المحر 
م بالتشديد.صورة   الخط كسالم بالتخفيف وسال 

الحديث الموضوع: هو الكذب المخلوق المصنوع المنسوب إلى رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم، ولم يقله.

أحوال الرواة 
من حيث 
التعديل 
 والتجريح

  يحــــدد أحــــوال الــــرواة مــــن
 حيث التعديل والتجريح.

  ـــــة فـــــي نقـــــل يتحـــــرى الدق
 الحديث.

 بعدالة الراوي، وجعله موثوقًا به تقبل روايته. التعديل: هو الحكم
 الجرح: الطعن في الراوي، وانتقاصه بما يترتب عليه عدم قبول روايته.

 مراتب التعديل

 . يوضح مراتب التعديل 
    يحــــــــدد بعــــــــض ألفـــــــــا

 التعديل.
   ــــي نقــــل ــــة ف يتحــــرى الدق

 الحديث.
 .يعظم قيمة الصدق 

 مراتب التعديل: -
في التوثيق، أو كان على وزن )أفعل(وهي أرفعها ما دل على المبالغة  -1

 مثل: فالن أثبت الناس.
 ثم ما تأكد وصفه بالثقة، وذلك بتكرير اللفظ، مثل ثقة ثقة. – 2
ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد مثل ثقة أو  – 3

 ُحجة.
ل ثم ما دل على التعديل مع اإلشعار بقصور الضبط عن التمام مث – 4

 صدوق أو ال بأس به.
ثم ما ليس فيه داللة على التوثيق أو التجريح مثل فالن شيخ أو روى  – 5

 عنه الناس.
ثم ما أشعر بالقرب من التجريح مثل: فالن صالح الحديث أو يكتب  -6

 حديثه.
 

 علوم الحديث 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

حكم مراتب 
 التعديل

   حكم مراتب التعديل.يذكر 
 .يقدر أهمية السنة النبوية 

ن كان بعضهم  أهل المراتب الثالث األولى، فحديث كل منهم صحيح لذاته وا 
 أقوى من بعض.

 أما المرتبة الرابعة فحديث أصحابها حسن لذاته.
أما المرتبتان الخامسة والسادسة فال يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم 

 منهم ضعيف بمفرده ويقوى بغيره.لالعتبار وحديث كل 

 مراتب الجرح

 .يوضح مراتب الجرح 
   يعــدد بعــض ألفــا  مراتــب

 الجرح.
 .يتحرى الصدق في األقوال 

 مراتب الجرح: -
 ما دل على التليين: وهي أسهلها في الجرح مثل فالن لين الحديث. – 1
 ثم ما ُصرح بعدم االحتجاج به مثل: فالن ال يحتج به. – 2
 ُصرح بعدم كتابة حديثه، مثل فالن ال يكتب حديثه. ثم ما – 3
 ثم ما فيه اتهام بالكذب ونحوه مثل فالن متهم بالكذب. – 4
 ثم ما دل على وصفة بالكذب، مثل يكذب أو يضع الحديث.– 5
ها مثل: كذاب أو وضاع أو أثم ما دل على المبالغة في الكذب، وهي أسو  – 6

 دجال.

حكم مراتب 
 الجرح

 مراتب الجرح. يتعرف حكم 
 .يقدر أهمية السنة النبوية 

أهل المرتبتين األولى والثانية حديثهم ضعيف ال يحتج به بمفرده في الفروض 
 وال التحليل أو التحريم

وأهل المرتبتين الثالثة والرابعة فحديثهم ضعيف جدًا فال يعتبر به وال يحتج به 
 بمفرده مطلقا.

يث كان موضوًعا فمن تفرد منهم بحدوأهل المرتبتين الخامسة والسادسة، 
 لثبوت كذب راويه.

 ابن ماجه

  يكتب مقال قصير عن ابـن
 ماجه.

  يقـــدر دور ابـــن ماجـــه فـــي
 رواية الحديث.

 اسمه ونسبه: هو أبو عبد هللا محمد بن زيد بن عبد هللا بن ماجه القزويني.
 هـ، بقزوين. 232مولده ونشأته: ولد سنة  -
هشام بن عمار،  –أبو حاتم الرازي  –شيبة شيوخه: أبو بكر بن أبي  -

 وبشر بن معاذ العقدي.
 –أبو الطيب أحمد بن روح البغدادي  –تالميذه: محمد بن عيسى األبهري  -

 أبو الحسن القطان.
 منها: كتاب )السنن( و)التاريخ( و )التفسير( وغيرها.-مؤلفاته:  -

 

 

  

 تابع علوم الحديث 
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 النواتجما يحقق  نواتج التعلُّم الموضوع

 
 الكالم صفة

 الكالم صفة ثبوتب يؤمن 
 .تعالى هلل
 هللا  بين كالم يميز

 .وكالم الحوادث
  ينزه هللا عن

 المخلوقات.

قائمة بذاته تعالى ليست بحرف وال صوت وال تشبه كالم الناس في  صفة أزلية كالم هللا -
 شيء.

)بمعنى أنه صفة قائمة بذاته(. وعلى القديم كالم هللا تعالى يطلق على الكالم النفسي و  -
 )بمعنى أنه خلقه(.اللفظي الكالم 

 الدليل على صفة الكالم: -
 الدليل النقلي قوله تعالى:)وكلم هللا موسى تكليما(. -1
الكمال صفة كمال وكل كالم يجب هلل تعالى وانتفاء الكالم نقص  العقلي: أنالدليل  -2

 والنقص مستحيل على هللا تعالى.

السمع  صفتي
 والبصر

 معنى صفتي يتعرف 
 .تعالى هلل السمع والبصر

  يدلل على ثبوت  
 هلل السمع والبصر صفتي 

 .تعالى
  يميز بين الدليل النقلي

 والعقلي.
  ثبوت صفتيب يؤمن 

 .تعالى هلل السمع والبصر
 .يقدر عظمة الخالق 

 بالموجودات: األصواتأزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق  تعالى: صفةصفة السمع بالنسبة هلل  -
 بصفتي العلم والبصر. يغاير االنكشاف اا تامً وغيرها وتنكشف بها جميع الموجودات انكشافً 

صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها له  تعالى: فهيهلل  البصر بالنسبةأما صفة  -
 .والسمعبصفتي العلم  افيغاير االنكش اا تامً جميع الموجودات انكشافً 

 دليل صفتي السمع والبصر: -
 الدليل النقلي: قوله تعالى:)إنني معكما أسمع وأرى(.-1
بضدهما والضد  والبصر التصفهللا تعالى لو لم يتصف بصفتي السمع  العقلي: أنالدليل -2

 نقص والنقص على هللا تعالى مستحيل.

أسماء هللا 
تعالى 
 وصفاته
 قديمة
 توقيفٌيةٌ 

 

  وِعظم قدم يؤمن بوجوب
 تعالى هللا أسماء

 وصفاته.
 ينزه هللا عن المخلوقات 

مذهب أهل  أن أسماء هللا تعالى عظيمة وقديمة وكذا صفات ذاته وهذا وجوب اعتقاد -1
 السنة والجماعة.

نها من وضع الخلق. أما-2  المعتزلة فقالوا: إن أسماءه تعالى حادثة وا 
بغير إذن من  أن يطلق على هللا تعالى اسم أو صفة يجوز العلماء أجمعوا على أنه ال -3

 الشارع.
ن لم يرد به  ذهبت المعتزلة-4 إلى جواز اثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وا 

 توقيف من الشارع ومال إليه القاضي أبو بكر الباقالني وتوقف فيه إمام الحرمين.
 فة ومنع إطالق االسم.يجوز إطالق الص: وفصل اإلمام الغزالي فقال -

النصوص 
الموهمة 
 للتشبيه

  يميز بين التأويل
 والتفويض.

 لتعامل مع اكيفية  يحدد
النصوص الموهمة 

 .للتشبيه

النص معناه هنا ما قابل اإلجماع والقياس وهو منحصر في الدليل من الكتاب والسنة  -1
 سواء أكان صريحا أم ظاهرا.

 على خالف ظاهره مع بيان المعنى المراد.حمل اللفظ  المراد من التأويل: -2
صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه  المراد من التفويض: -3

 بل يترك ويفوض علمه إلى هللا تعالى.
 والجماعة السادة األشاعرة والماتريدية في التعامل مع النصوص التي  طريقة أهل السنة -4
 

  التوحيد
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم لموضوعا

النصوص 
الموهمة 
 للتشبيه

 .ينزه هللا عن المخلوقات 

 توهم مشابهة هللا للحوادث هي:
 طريقة الخلف وهي التأويل. -ب       السلف وهي التفويض. ةطريق -أ
 طريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد إيضاح. -5
من السالمة من تعيين معنى قد يكون غير مراد هلل  وطريقة السلف أسلم لما فيها-

 تعالى.

 القرآن تنزيه
 عن يم الكر

 الحدوث
 

 القرآنوجوب تنزيه يؤمن ب 
 .عن الحدوث الكريم

 .يلتزم بمذهب أهل السنة 

يجب على المكلف تنزيه القرآن عن الحدوث خالفا للمعتزلة القائلين بحدوث  -1
 ذلك مستحيل عليه تعالى. واألصوات وأنا منهم أن من لوازمه الحروف الكالم زعمً 

أن القرآن بمعنى الكالم النفسي أي الصفة القديمة القائمة  مذهب أهل السنة -2
 بذاته تعالى التي ليست بحرف وال صوت ليس بمخلوق.

من األئمة امتنعوا عن القول بأن القرآن مخلوق ووقع في ذلك امتحان كبير لعدد  -3
أهل السنة كالبخاري وعيسى بن دينار واإلمام أحمد بن حنبل رحمهم هللا  علماء
 تعالى.

المستحيل في 
 تعالى حقه

 هللا حق في المستحيل يحدد 
 تعالى.

 .ينزه هللا عن كل نقص 

من ذلك أن هللا تعالى منزه عن كل  ويلزم-2 هللا تعالى متصف بصفات الكمال. -1
 نقص.

عليه تعالى العدم والحدوث  فيستحيل-4   عليه تعالى.كل نقص مستحيل و -3
 والعمى.والبكم  والجهل والموتوالفناء والمماثلة للحوادث والعجز 

 في الجائز
 تعالى حقه

  هللا حق في الجائزيتعرف 
 .تعالى

  هللا حق في الجائز يدلل على 
 .تعالى

 .ينزه هللا عن كل نقص 

 تقبل ذاته الوجود والعدم.الذي : هو الممكن لذاته أي :الجائز -1
 فعل كل ممكن وتركه كاإليجاد واإلعدام. تعالى هللا يجوز في حق -2
ما إعدامً تتعلق بكل ممكن إما إيجادً  القدرة -3  ا فهي تنفذ ما خصصته اإلرادة.ا وا 

 (.قال تعالى :)وربك يخلق ما يشاء ويختار -

  تابع التوحيد
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

 إنَّ وأخواتها

 يحدد الحروف الناسخة لالبتداء. 
 يبين معاني الحروف الناسخة. 
 يوضح عمل الحروف الناسخة. 
 .يقدر أهمية القواعد النحوية 

لعل (، وتأتي بمعاٍن  –ليت  –لكن  –كأّن  –أن  –)إّن  :الحروف الناسخة هي
 مختلفة 
........ (، وتدخل على الجملة االسمية الستدراك، والتشبيه االتوكيد، و مثل: )

 ها ، وترفع الخبر خبًرا لهما ، مثل : إن  محمًدا قائٌم .فتنصب المبتدأ اسًما ل

كسر همزة 

( وفتحها  )إنَّ

  يحدد األحوال المختلفة لحركة همزة (
 (.إن  

  ( إن  يتقن كتابة همزة.) 
 .يقدر أهمية القواعد النحوية 

إذا أولت مع  أحوال، وجوب الكسر مثل: إن ك ناجح، ووجوب الفتحلهمزة إن  ثالثة 
، مثل: علمت أن ك مجتهد، وجواز الكسر والفتح، مثل: خرجت ما بعدها بمصدر

 فإذا إن  محمًدا قائم. 

دخول الالم 

 على خبر إنَّ 

 حكم دخول الالم على خبر  يستنتج
 .إن  

 .يقدر أهمية القواعد النحوية   

( المكسورة، مثل: إن  زيًدا لقائم، وال تدخل  يجوز دخول الم االبتداء على خبر )إن 
 على باقي أخوات )إن(. 

إبطال عمل 

)  )إنَّ

  )يوضح أثر اتصال )ما( الزائدة بـ )إن
 .وأخواتها 

  قواعد اللغة العربية.يدرك أهمية 

إال )ليت( فيجوز إذا اتصلت )ما( غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل 
 فيها اإلعمال واإلهمال، مثال: " إنما المؤمنون إخوة ".

 

ظن، 

 وأخواتها

  (ظن، وأخواتها)ُيحدد عمل. 
   من (ظن، وأخواتها)أقساميعدد .

 حيث المعنى.
 .يلتزم بقواعد اللغة العربية 

أول، وتنصب الخبر مفعواًل تدخل على الجملة االسمية، فتنصب المبتدأ مفعواًل به 
                    ، فهي متعدية لمفعولين، مثال: ظننت زيًدا قائًما.                                                                              ًيابه ثان

ن: األول: أفعال القلوب، وهي نوعاالقسم ــ أقسامها من حيث المعنى: قسمان، 
 فعال التحويل  أالثاني: القسم ، و أفعال الرجحان، وأفعال اليقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النحو 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

اسما 

الزمان 

 والمكان

 المقصود من اسمي الزمان  يتعرف
 والمكان.

   والمكان.اسمي الزمان يميز بين 
  يتقن صياغة اسمي الزمان

 والمكان.
  يدرك أهمية علم الصرف في

 اللغة.

الزمان: اسم مشتق يدُل على زمن وقوع الفعل، واسم المكان يدل على مكان اسم 
 –مفِعل(، مثال: مهِبط  –وقوع الفعل ويصاغان من الثالثي على وزن )مفَعل 

 –مْعَبد، ويصاغان من غير الثالثي بنفس صياغة اسم المفعول مثل: ُمسَتَقّر 
 ُمجتمع.

نونا 

 التوكيد

  التوكيد حكم األفعال من حيث يحدد
 .وعدمه

 .يعرب بعض األفعال المؤكدة بالنون 
 .يدرك أهمية علم الصرف في اللغة 

 .اضي ال يؤكد بالنون مطلقاالم
 يؤكد بالنون جوازا مثل: افهَمن  الدرس،  واألمر

  .وللمضارع أحوال في توكيده بالنون 
فيجب توكيده: إذا وقع جواًبا السم مثبًتا متصاًل بالالم، دااًل على المستقبل، مثل: 

 .وهللا ألقولن الحق
ذا فقد شرطُ   .ن الشروط السابقة: ُيمتنع توكيدهم وا 

ذا ويجوز توكيده: إذا وقع بعد أداٍة تدلُّ على الطلب، مثل: ال تع بُدن  إال هللا، وا 
م ا تخافن  من قوم خيانةة في )ما( الشرطية الُمدغمإنوقع بعد )  .(، مثل: وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصرف 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

 

 

تابع 

أحوال 

المسند 

 إليه

 األغراض البالغية  بين يميز
 . لتقديم المسند إليه

  يتذوق مواطن الجمال في
                          األغراض البالغية .                                                                                                           

 منها:يتقدم المسند إليه في الجملة ألغراض بالغية عديدة 
كان المسند إليه المتقدم مما يدخل البهجة والسعادة المسرة: يأتي ذلك إذا  تعجيل-1

           على المخاطب.  مثال: نجاحك أعلن في الصحف.         
المساءة: يأتي ذلك إذا كان المسند إليه المتقدم مما يدخل الحزن والضيق  تعجيل- 2

             األغراض. مثال: القصاص حكم به القاضي وغير ذلك من  والكآبة على المخاطب.

( أحوال 2

 المسند

 المسند. يتعرف معنى                      
حوال المختلفة يعدد األ

 الذكر،للمسند من حيث 
 .والحذف وغير ذلك 

 مواطن الجمال في  يستشعر
                          األغراض البالغية .                                                                                                           

ــ تعريف المسند: هو ما يقابل في النحو الخبر والفعل أو المحكوم به وبدونه ال يتم 
وتقديم وكل ذلك يأتي  وتنكير، وحذف، ذكر،وللمسند أحوال مختلفة من  لة،الجممعنى 

وليس في الكالم ما يدعو إلى حذفه  األصل،يكون ذكره هو  عديدة كأنألغراض بالغية 
ر فُيحذف،أو يضيق المقام عن ذكره  ذكره،فيجب   .أو إفادة تفخيمه فُيَنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البالغة 
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 يحقق النواتج ما التعلمنواتج  الموضوع

خصائص 
الشعر 
 االموي

 الخصائص العامة للشعر في  يوضح
 .العصر االموي 

  يصف المعاني واألخيلة في الشعر
 األموي.

  يتذوق مواطن الجمال في الشعر
 األموي.

 .األلفا  واألساليب: تأثر الشعراء بالقرآن الكريم -1
 واإلسالمي.التأثر بالشعر العربي الجاهلي  – 2
 .التأثر بالبيئة المحيطة – 3

والعمق وترتيب األفكار وكثرة الحكم  المعاني واألخيلة: غلب عليها الدقة
 واألمثال.

طوائف 
الشعراء 

 موييناأل

 من حيث  مويينطوائف الشعراء األ يعدد
 األغراض.

   يقسم الشعراء األمويين من حيث
 اتجاهات الشعر.

 .يفتخر باألدب العربي 

 من حيث األغراض جماعات ثالث: الشعراء األمويين
 ومن أشهرهم جميل بن معمر، وكثير عزة شعراء الغزل: – 1
 الشعراء السياسيون: ومن هؤالء جرير واألخطل والفرزدق. – 2
 ومن هؤالء جرير واألخطل والفرزدقون: الهجاءالشعراء  – 3
 ومن حيث اتجاهات الشعر انقسموا على جماعات وطوائف فمنهم. – 4
 ذي الرقة وبن ميادة.هؤالء من شعراء البادية: و  – 1
 شعراء األمصار: ومن هؤالء ابن قيس الرقيات وجرير والفرزدق. – 2
 وعيد بن الحسحاس. : ومن هؤالء نصيبالمواليالشعراء  – 3

 
 فيالنثر 

العصر 
 األموي

 العصر في النثر ازدهار أسباب يذكر 
 .األموي 

  النثر في الجمال مواطن يتذوق. 

 مرين هما: حدة السنان، قوة البيان.أدولة بنى أمية على  قيام -1
 القوم ببالغة القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة. تأثر -2
 استجد لألمة من مظاهر، وما انفسح لها من آفاق الحياة. ما -3
 أمور الحكم. فيعمل خلفاء بني أمية على إلهاء الناس عن التفكير -4
 العرب بغيرهم من األمم وامتزاج الثقافات واتصال المعارف.اختالط  -5

 الكتابة-2           الخطابة-1: فني فيتنحصر  .األدبي النثر فنون  أهم يحدد 

 فيأهم عوامل ازدهار الخطابة  يحدد 
 .العصر األموي 

 .يلقي خطبة أمام زمالئه 

إلى أحزاب وطوائف وفرق وجماعات تتقارع  –آنذاك  –األمة  تشعب -1
 بالكالم، وتتصاول بالحجة عن طريق خطبائها.

 خطباء بنى أمية. فيالملكة البيانية، والفطرة الخطابية  تأصل -2
 نفسه. فيا العصر مما جعل الخطيب يعبر عما يجول ذه الحرية في توافر -3
 هللا لومة الئم. في ال يخشىعل الخطيب هذا العصر مما ج فيالعقيدة  قوة -4

 

 

 

 

 

 

 األدب 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

  فيالنثر 
العصر 
 األموي

 أهم خصائص الخطابة األموية يعدد. 
  يراعي قواعد اللغة العربية في

 الخطابة.

العصر األموي بصبغتين إحداهما ذات نزعة سياسية،  فيصبغت الخطابة 
هللا  )صلىأولها والصالة على النبي  فيالتزموا الحمد فواألخرى ذات نزعة دينية، 

اختيار األلفا ،  فيي القرآن الكريم، كما دققوا آعليه وسلم(، وكثر االستشهاد ب
 وحسن تنسيق الجمل، وجعل لكل مقام مقال.

  الخطابة  ازدهارأسباب أهم يوضح
 .العصر األموي  في

 الدواوين كديوان الرسائل، وديوان الجيش، وديوان الخاتم. انتشار -1
 حركة التدوين، وجمع طائفه من األخبار، والسير، واألشعار. بدء -2
 كاتب. مجموعة من الكتاب صنعة الكتابة، وكان لكل خليفة أو والٍ  احتراف -3
 لغاتهم األصيلة. فيالكتاب الموالي بمناهج الكتابة وأساليب التعبير  تأثر -4

  فيأهم خصائص الرسائل يوضح 
 .العصر األموي 

   .يكتب رسالة إلى صديقه 
 .يراعي قواعد اللغة العربية 

حيث األلفا : كانت الرسائل متخيرة، ويقل فيها استعمال الغريب  من -1
والسجع، والمبالغة، وتبعد عن الغموض، ويكثر التأثر بالقرآن الكريم والحديث 

 الشريف، وأشعار العرب وحكمهم وأمثالهم، كما نلمس فيها اإليجاز.
 حيث المعاني: يظهر في رسائل العصر األموي الترابط القوي بين من -2

من معاني القرآن الكريم وعباراته  اواقتبسوا كثيرً  ،المعاني، كما يظهر أثر المنطق
رسائلهم ما استحسنوه من أشعار العرب وحكمهم  فيوصوره، كما أدخلوا 

 وأمثالهم. 

  فن التوقيعاتيتعرف معنى. 
  أهم ما يمتاز به فن التوقيعات يعدد

 .من ميزات فنية

السلطان بما يفيد العلم بها،  ذوي  إلىترفع  التيهو الكتابة على حواشي الرسائل 
بداء الرأي فيها.  وا 

 اإلشارة لطف-2                اإليجاز-1وتمتاز بعدة مميزات: 
 العبارة سالسة-4اإلثارة            قوة-3                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تابع األدب
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 المحتوي الذي يحقق النواتج التعلمنواتج  الموضوع

خطبة الحجاج 

ف سبن يو

الثقفي حين 

 وليَّ العراق.

  يشرح مضمون الخطبة. 
 ة الخطبة.مناسبحدد ي 
 .يقدر مسئوليات الحاكم 

ها حين واله عبد الملك بن لقاب من أدباء العرب المشهورين وقد أوهي ألدي
 المخالفين.مر العراق فوقف فيهم خطيبًا يوجههم وتوعد مروان أ

  يقرأ الخطبة قراءة صحيحة. 
 من  يستخرج معاني األلفا  الغامضة

 الخطبة.
 .يتذوق مواطن الجمال في الخطبة 

 السلمة""مثل كلمة " الثنايا" و"الثنان" و

 كان غاضبًا مما سمع من تمرد اهل العراق فجاءت معانيها قوية تنطلق من  .عاطفة الحجاج في خطبته يدرك
 المنفعلة كالحمم الالهبةنفسه 

 جزلة فخمة. هأسلوبه صورة لمشاعره الثائرة الغضوب وكانت ألفاظ .أسلوب الحجاج في خطبته يحدد 

 

رسالة الحسن 

البصري إلى 

عمر بن عبد 

 العزيز

  الحسن  عن اقصيرً  يكتب مقااًل
 .البصري 

هـ في  21هو أبو الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت األنصاري ولد عام 
المدينة في خالفة عمر بن الخطاب، وكان إماما ألهل السنة وكان يلقي دروسه 

 هـ. 113في مسجد البصرة، اشتهر بالزهد والورع والشجاعة، توفي سنة 

 مناسبة الرسالة يحدد. 
 .يقدر مسئوليات الحاكم 

أن المجتمع أصبح طوائف شتى وهؤالء: منهم الصالح ومنهم الفاسد، فأراد أن 
يحدد مسئوليات الحاكم تجاه هؤالء حتى يأخذ على يد الفاسدين وينتصر 

 .للضعفاء من األقوياء إذا ظلموهم

  شخصية الُمْرِسليوضح . 
 خصائص الُمْرِسل يحدد . 

 .يلتزم بالسنة النبوية 

ظهرت شخصية المرسل في هذه الرسالة متأثرة بالحديث النبوي الشريف الذي 
يقول فيه )صلى هللا عليه وسلم(: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" معتمدة 

على التصوير الموحي، مستوحية آي القرآن الكريم وحديث رسول هللا )صلى هللا 
أماكنها، وتراكيبه رصينة لف في تآعليه وسلم( لذا جاءت ألفاظه قوية جزلة ت

 محكمة في الذروة من الفصاحة وحسن البيان.

 

تابع رسالة  

الحسن 

 البصري 

 المعنى العام للرسالة يشرح. 

تحديد مسئوليات الحاكم بتبيان الظواهر االجتماعية، والمظاهر  فيشرع الكاتب 
تسود المجتمع وموقف الحاكم العادل منها ومسئولياته تجاهها،  التيالسلوكية 

حتى يقوم المعوج، ويصلح الفاسد، ويغيث الملهوف برفق وأناة تارة، وبحسم 
 وقوة تارة أخري.

 حفظ الفقرات المقررة من الرسالة ي. 
 .الفقرات كلها مقررة حفظ ودراسة. يشرح الرسالة  بأسلوبه 

 الكاتب.أسلوب  فيثر البيئة أين يب 
 .يتذوق مواطن الجمال في الرسالة 

ألفاظه وتراكيبه  فيأسلوب الكاتب، وبدا ذلك جليا  فيجاء أثر البيئة واضحا 
ومعانيه وصوره؛ حيث تأثر فيها بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، كيف ال 

به مصبوغا وهو كان سيد أهل زمانه علمًا وعماًل، زاهدا، عالما ورعًا؟ فجاء أسلو
 بكل هذا.

 الرسالة فيوضح مواطن الجمال ي. 
اعتمد الحسن البصري على التصوير الموحى مستوحيا آي الكتاب العزيز ومتأثرا 
بالحديث النبوي الشريف، مستخدما األساليب البالغية المختلفة من تشبيهات 

 وأساليب إنشائية، وألوان بديعية غير متكلفة ذات وقع موسيقي رائق.

 النصوص 
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 المحتوي الذي يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

 
 حب الوطن

 ًماوجودة النطق، وتمثيل المعني، وفهم المقروء فه الضبط،وذلك بمراعاة صحة  .الدرس قراءة صحيحة أقر ي 
 الترقيم. اتا، ومراعاة عالمصحيحً 

  ضح المعنى العام للموضوعيو. 
 الوطن. قيمة يستشعر 

األوطان والوالء لها والذود عن حياضها فطرة سوية أقرتها األديان محبة 
خالص  السماوية، ويكون هذا بالحفا  على صالح المجتمع، ومحاربة الفساد، وا 

 العمل، وترسيخ القيم االجتماعية، وبذل المال والجهد والروح في سبيله.

 األفكار الجزئية للموضوع يعدد. 

الوطن دعوة إسالمية  حب-1األفكار الجزئية للموضوع تدور حول ثالث أفكار: 
 التناحر والعصبية بين أبناء الوطن. نبذ-2قويمة.  

موجهة إلى أبناء الوطن السيما الشباب بالحذر من الفتن واألفكار  نصيحة-3
 يبثها أعداء الوطن. التيالمسمومة 

  ود ذأهمية الوطن وكيفية اليوضح
 .عنه

 في ويكون هذا بإخالص العمل، ومحاربة الفساد، وبذل كل ما هو نفيس وغالٍ 
سبيله، ونبذ التناحر والعصبية، والمحافظة على أمنه وسالمته، والمحافظة على 

 المال العام، ومناهضة األفكار المنحرفة والدعوات الهدامة.
 وضح ما اشتمل عليه الموضوع من ي

مفردات لغوية ونكات بالغية 
 .وخصائص أسلوبية

 .يعظم قيمة الوطن 

ا، ا صحيحً بالشكل لفهم المقروء فهمً  مضبوطةً  متأنيةً  وذلك بقراءة الموضوع قراءةً 
 عليه من مفردات لغوية، ونكات بالغية، وخصائص أسلوبية. ى وتوضيح ما انضو 

 
مثل من 
أمثلة 
 المروءة

 الضبط، وتمثيل المعنى، وفهم المقروء فهما وذلك بمراعاة جودة النطق، وصحة  .الدرس قراءة صحيحة  أقر ي
 صحيحا، ومراعاة عالمات الترقيم.

 المعنى العام للموضوع يشرح. 
سالمي قويم دعت إليه الفطرة السوية، حتى قال عنها  المروءة منهج عربي وا 

األحنف إنها: العفة والحرفة، وهذا كان ديدن العرب قبل اإلسالم، فلما جاء اإلسالم 
 نفوس المسلمين.  فيعزز هذا المنهج وزكاه 

 يز بين الفكرة العامة واألفكار يم
 .الجزئية

 تتمحور حول اآلتي:أفكار الموضوع الجزئية 
بنت محمد األموي تعرف بنفسها ونهر  مزنة-2  على باب الخيزران. امرأة-1

-5 معاملة الخيزران لمزنة. حسن-4 بالغة من مزنة. حكمة-3 الخيزران لها.
أمير المؤمنين )المهدي( من تصرف الخيزران مع مزنة وحسن معاملته  غضب
 المروءة العربية. واجب-6 لمزنة. 

 ما اشتمل عليه الموضوع من بين ي
مفردات لغوية ونكات بالغية 

 .وخصائص أسلوبية

وذلك بقراءة الموضوع قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، 
وتمثيل المعني، لفهم المروءة فهما صحيحا، وتوضيح ما اشتمل عليه الموضوع 

 أسلوبية.من مفردات لغوية، واستنتاج ما فيه من نكات بالغية وخصائص 

 فيقيمة صفة المروءة  يستشعر 
 .حياة اإلنسان

المروءة والمعونة عبر التاريخ السيما  فيوذلك بضرب أمثلة ألناس ضربوا أمثلة 
التاريخ اإلسالمي، وذلك باالستعانة بالمصادر والمراجع الالزمة وشبكة المعلومات 

 .الدولية

 المطالعة 
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 المحتوي الذي يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

 

مسلمو 

 الروهينجا

 الموضوع قراءة  أقر ي
 .صحيحة

وذلك بمراعاة صحة الضبط، وجودة النطق، وتمثيل المعنى، وفهم المقروء، والتعبير عما 
 فهمه الطالب بأسلوب فصيح وضاح.

 وضح الفكرة العامةي 
 للموضوع.

 .يؤمن بحرية األديان 

 فيالروهينجا، وعدم االعتراف بهم كمواطنين لهم حقوقهم اضطهاد حكومة بورما لمسلمي 
التعليم، والعمل، والسفر، والزواج، وممارسة الشعائر الدينين، والحصول على الخدمات 

 االنتخابات، أو الترشيح للمناصب المهمة. فيالصحية، أو التصويت 

 يز األفكار الجزئيةيم 
 للموضوع.

  مصر واألزهر تجاه يقدر دور
 مأساة مسلمي الروهينجا.

 الجغرافي إلقليم )أراكان(. الموقع -1
 قام به الملك البوذي البورمى تجاه مسلمي الروهينجا. ما -2
 ) ميانمار(. فيقانون الجنسية الذي أصدرته السلطات  -3
 مصر واألزهر تجاه مأساة مسلمي الروهينجا. موقف -4
 مجلس حكماء المسلمين تجاه مأساة مسلمي الروهينجا. موقف -5

 وضح المفردات اللغوية ي
والتراكيب األسلوبية النكات 

 .البالغية

وذلك من خالل قراءة الدرس قراءة متأنية، مضبوطة بالشكل، جيدة النطق، تفهم المقروء 
ا مع االستعانة بالمعاجم اللغوية، والمصادر، والمراجع، وشبكة المعلومات صحيحً ًما فه

 تعين الطالب على البحث والتنقيب. التيالدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطالعة تابع 
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 حولها اإللكترونات في مستويات الطاقة. نواة تدورتتكون الذرة من  - .مكونات الذرة يتعرف 

 بين عدد الكتلة والعدد  ربطي
 .الذري وعدد النيوترونات

 ( مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات في النواة.Aعدد الكتلة ) -
 البروتونات في النواة = عدد اإللكترونات ( عددZالعدد الذري) -
 N = A – Z(          Nعدد النيوترونات ) -

 المقصود بالنظائر يتذكر. 
 على النظائر. أمثله يعدد 

( وتختلف في عددها Zهي ذرات للعنصر نفسه تتفق في عددها الذري ) النظائر:

 (Aالكتلي)

 البروتون            الديوتيريومنظائر الهيدروجين    التريتيوم          أمثلة:

 

 وحدات قياس الطاقة يحدد. 
 ( = uوالتي تختصر إلى )  (amuوحدة الكتل الذرية )

 

 ( Mevالطاقة الناتجة مقدرة بوحدة )   E،  (u)الكتلة مقدرة  mحيث 

 لقوى النووية ا جيستنت
 .الموجودة في النواة

  يقدر أهمية علم  الكيمياء
 في حياتنا.

صغيرة جداً فالبد من وجود قوة تعمل على دفع  إذا كانت قوى الجاذبية بين النيوكليونات

النيوكليونات بعضها بعضاً، ولكي يتم االستقرار بين النيوكيلونات داخل النواة لذا البد من 

وجود القوى النووية القوية التي تعمل على ترابط هذه النيوكليونات والتي لها الخصائص 

 التالية:

اهية النيوكليونات فهي واحدة في ال تعتمد على م -2  قصيرة المدى. قوة-1

نيوترون(.                                 –نيوترون ، نيوترون  –بروتون ، بروتون  –األزواج التالية: ) بروتون 

 هائلة. قوة-3

 مصدر طاقة   جيستنت
 .الترابط النووي 

 طاقة الترابط النووي هي الطاقة الالزمة لربط مكونات النواة ببعضها 

 الكتلة الفعلية –النقص في الكتلة = الكتلة النظرية )الكتلة الحسابية( 

 131× طاقة الترابط النووي = النقص في الكتلة 

 بين نسبة عدد  ربطي
النيوترونات إلى البروتونات 

 .والثبات النووي 

 العنصر المستقر هو العنصر الذي تبقى نواة ذرته ثابتة على مر الزمن.

 المستقر نواته تنحل مع الزمن من خالل النشاط اإلشعاعي.العنصر غير 

 1:  1هي      N : Zأنوية ذرات العناصر الخفيفة المستقرة تكون النسبة  -

نواة العنصر التي يكون موقعها على الجانب األيسر من حزام االستقرار تكون غير مستقرة  -

النيوترونات الزائدة الى بروتون ولكي تستقر فالبد من تحول أحد  Zأكبر من  Nويكون عدد 

 وانبعاث إلكترون سالب )جسيم بيتا(.

أكبر من حد االستقرار  Zنواة العنصر التي يكون موقعها على الجانب األيمن يكون عدد  -

 فيتحول بروتون الى نيوترون وانبعاث الكترون موجب )بوزيترون(

 جسيم الفا وتستقر.نواة العنصر التي يكون عددها الذري كبير جداً تفقد  -

 - البروتونات عبارة عن تجمع من جسيمات أولية أطلق عليها اسم "كواركات" ويبلغ عدد الكوارك  - .مفهوم الكوارك يتذكر

  يعبر عن شحنة منسوبة إلى شحنة اإللكترون وتأخذ القيم Qستة أنواع ويتميز برقم يرمز له بالرمز 

  أنواع الكوارك يحدد. 
 الكوارك يحدد قيمة. 

 (t( وكوارك قمي )cوكوارك ساحر )  (uكوارك علوي )

 

 (b( وكوارك قاعي )s( وكوارك غريب )dكوارك سفلي )

  برهن أن ي 
 1شحنة البروتون = +

 شحنة النيترون = صفر 
 

 

    = 2(u) + (d) = 

       

     = (u) + 2(d) =  

 

 

3 

  H 
1 

2 

  H 
1 

1 

  H 
1 

  الكيمياء
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 ما يتحقق به ناتج التعلم نواتج التعلم الموضوع
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 تذكر التسلسل التاريخي ي
 .لظاهرة النشاط االشعاعي

 .يقدر دور العلم في حياتنا 

م 1929وقامت مدام كوري سنة  1926اكتشف هذه الظاهرة العالم هنري بيكريل في سنة  -
 بإطالق اسم النشاط االشعاعي على هذه الظاهرة.

  بين أنواع اإلشعاعات  يميز
 .الثالثة

  
 لها قدرة كبيرة على التأين وضعيفة على النفاذ وتنحرف بالمجالين.                    ألفا -
لها قدرة أقل من آلفا على التأين ومتوسطة النفاذ وتنحرف             بيتا         -

 بالمجالين.
جاما     موجات كهرومغناطيسية أقل اإلشعاعات على التأين ولها قدرة عالية على النفاذ  -

 وال تنحرف بالمجالين الكهربي أو المغناطيسي.
  مفهوم عمر النصف  يتعرف

 .للعنصر المشع
 النصف لعنصر  يحسب عمر

 .مشع

 عمر النصف هو الزمن الالزم لتحلل عدد أنوية ذرات العنصر المشع إلى النصف. -

  3gيتبقى منها  24gاحسب عمر النصف لعنصر مشع إذا علمت أن عينة منه كتلتها   -

        24g          12g           6g            3g يوم . 54بعد مرور 

 

 

  التفاعالت النووية يصنف. 
  يقدر أهمية الحفا  على

األشعاعي  البيئة من التلوث
. 

 التحول الطبيعي للعناصر -
 

 

 

  التحول العنصري -

 

 

 

 

 

 

   بين التفاعل  يقارن
االنشطاري والتفاعل 

 .االندماجي

 التفاعل االنشطاري  -
 
 التفاعل االندماجي -
 

  األساس العلمي  يستنتج
 .للمفاعالت النووية

المتسلسل هو الحجم الحرج فيتم التفاعل  235يتم ذلك من خالل أن يكون حجم اليورانيوم 
بسرعة مثل ما يحدث إلنتاج القنبلة النووية ولكن إذا أردنا إبطاء التفاعل فتوضع أقطاب من 

 الكادميوم داخل المفاعل.

   بين التفاعالت  يقارن
الكيميائية والتفاعالت 

 .النووية

تتم عن طريف الكترونات التكافؤ في المستوى الخارجي وال يتحول فيها  الكيميائية:التفاعالت 
 العنصر الى نظيره وال يحدث اختالف في نواتج التفاعل باختالف النظير وتعطي طاقة صغيرة.

تعطي نواتج  الواحد،تتم عن طريق مكونات أنوية الذرات. نظائر العنصر  النووية:التفاعالت 
 مختلفة ويعطي طاقة هائلة.

 

 

 

t1 t2 t3 

  الكيمياءتابع 
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 بين االشعاع المؤين  يميز
 .واالشعاع غير المؤين

اإلشعاع المؤين هو الذي يحدث تغيرات في تركيب األنسجة التي تتعرض له مثل 
 السينية عند التصادم مع ذرات أي مادة فإنها تؤينها.اإلشعاعات الثالثة واألشعة 

اإلشعاع غير المؤين وهو ال يحدث تغيرات في تركيب األنسجة التي تتعرض له مثل 
 أشعة الراديو والمحمول وتحت الحمراء ... الخ

 األثار الضارة  يحدد
 .لإلشعاع

يؤدي الى إتالف الخاليا وتكسير الكروموسومات مما يؤدي إلى  المؤين:أضرار االشعاع 
 األورام السرطانية وظهور مواليد مختلفين عن األبوين –موت الخلية 

أضرار اإلشعاع غير المؤين: قد تؤثر على الجهاز العصبي للسكان القريبة من أبراج 
 على الخصوبة.المحمول واستخدام ) الالب توب ( عند وضعه على الركبتين يوثر 
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و
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 لمسافة اآلمنة ألبراج ا يحدد
 متر 6أال تقل عن  .المحمول عن السكان

 الستخدامات السلمية ا يعدد
 .لإلشعاع

  يدرك أهمية االستخدامات
 السليمة لإلشعاع.

 في مجال الطب فمثاًل تستخدم أشعة جاما في قتل الخاليا السرطانية. -1
في مجال الصناعة فمثاًل تستخدم أشعة جاما في التحكم اآللي في بعض خطوات  -2

 اإلنتاج.
في مجال الزراعة فمثاًل اشعة جاما تستخدم في حدوث طفرات باألجنة وتعقيم  -3

 المنتجات النباتية وتعقيم الذكور للحشرات.
ة في تحضير في مجال البحوث العلمية فمثاًل تستخدم المفاعالت النووية البحثي -4

 النظائر المشعة.
 في مجال الطاقة. -5

 جهود العلماء في تقدم  يقدر
 .بهم واالحتذاءمن خالل التعرف على اسهامات وجهود العلماء واكتشافاتهم العلمية  .البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيمياء تابع 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

 الباب الرابع:

الشغل والطاقة 

حياتنا في 

 اليومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 الشغل والطاقة

 

 اتجاه خط عمل القوة. فياإلزاحة  فيحاصل ضرب القوة  .للشغل يفسر المعنى العلمي  

 1هو الشغل الذي تبذله قوة مقدارها  :الݘول .عرف وحدة قياس الشغلتيN  لتحريك

 في اتجـاه القوة. 1mجـسم مسافة 
  الشغليستنتج صيغة أبعاد. 𝑀. 𝐿2. 𝑇−2 

   يستنتج العوامل التي يتوقف عليها
 .الشغل

  أن الشغل كمية قياسيةيثبت. 
 .يدرك أهمية علم  الفيزياء في حياتنا 

 .المقطوعة اإلزاحة-2.             المؤثرة القوة-1
       واتجاه المؤثرة القوة اتجاه بين المحصورة الزاوية-3

 . المقطوعة اإلزاحة
  m 3.5احسب الشغل الالزم لدفع عربة مسافة : مثال

 .  N 20بواسطة قوة مقدارها 
∵ 𝑊 = 𝐹𝑑. cos 𝜃    

∴ 𝑊 = 20 × 3.5 × 1 = 70 J 
 يتذكر مفهوم الطاقة. 
 الطاقة.  يستنتج وحدة قياس 
  الطاقة صيغة أبعادهيحدد. 

 الطاقة هي القدرة على بذل شغل.
 .الݘول

𝑀. 𝐿2. 𝑇−2 

  الطاقة التى يمتلكها جسم نتيجة لحركته. هى .طاقة الحركة يتذكر مفهوم 
   يستنتج العوامل التي تتوقف عليها

.𝑲 .طاقة الحركة 𝑬 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 

  يستنتج العالقة الرياضية المستخدمة
 .في حساب طاقة الحركة

يتحرك بسرعة مقدارها  100Kgmاحسب طاقة حركة جسم كتلته  مثال:

2 m/ s . 

∵ 𝑲. 𝑬 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐     

∴ 𝑲. 𝑬 =  
𝟏

𝟐
×  𝟏𝟎𝟎 × (𝟐)𝟐  = 𝟐𝟎𝟎 𝐉 

 م المواد واألدوات إلجراء تجربة يستخد
 .لتعيين طاقة حركة جسم عملياً 

 هي الشغل الذي يبذله الجسم ليسترد وضعه األصلي. .عرف طاقة الوضعتي 

  يستنتج العوامل التي تتوقف عليها
 .طاقة الوضع

𝑃. 𝐸 = 𝑚𝑔ℎ 

  الرياضية المستخدمة يستنتج العالقة
 في حساب طاقة الوضع

 يقارن بين طاقتي الحركة والوضع. 
  تقدم يدرك أهمية علم  الفيزياء في

 .البشرية
 

 

  الفيزياء
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 ما يتحقق به النواتج نواتج التعلم الموضوع

 :الباب الرابع

الشغل والطاقة في 

 حياتنا اليومية

 

 

 

 الفصل األول:

 الطاقةقانون بقاء 

 الطاقة ال تفنى وال تستحدث من عدم، ولكن يمكن أن تتحول  .ذكر قانون بقاء الطاقةي
 .من صورة إلى أخرى 

 عرف قانون بقاء الطاقة الميكانيكيةتي. 
مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم عند أي نقطة في مساره 

 .يساوي مقداًرا ثابًتا
 

 =الطاقة الميكانيكية لجسم 
 =طاقة حركته + طاقة وضعه 

 مقدار ثابًتا

E= K.E + P.E 

 

 التغيرات في طاقتي الوضع و  يحسب
 .الحركة عند قذف جسم رأسًيا ألعلى

  يستنتج رياضًيا قانون بقاء الطاقة
 .الميكانيكية

 .يدرك أهمية الطاقة في حياتنا 
  يطبق قانون بقاء الطاقة على بعض

 .األمثلة في الحياة العملية

 المواد واألدوات إلثبات قانون خدم يست
 .لجسم عملياً  بقاء الطاقة الميكانيكية

  تابع الفيزياء
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 المحتوى الذى يحقق النواتج  نواتج التعلم  الموضوع

 
الباب الرابع تصنيف 

 الكائنات الحية
اسس تصنيف 
 الكائنات الحية

  يتعرف أسس تصنيف
 الكائنات الحية.

الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه واالختالف بينها ترتيب الكائنات 
 بحيث يسهل دراستها والتعرف عليها

أهمية تصنيف 
 الكائنات الحية

  يستنتج أهمية تصنيف
 الكائنات الحية .

بالرغم من تشابه جميع الكائنات الحية في وحدة البناء والوظيفة  -
)الخلية(،وكذلك في مظاهر الحياة مثل: )التغذية، اإلخراج، التنفس، 

 التكاثر، الحركة، اإلحساس والنمو، والنقل( 
إال أنها تتباين تختلف فيما بينها في كثير من الصفات األخرى مثل:  -

 يشة، والتغذية، وكيفية التكاثر. الشكل، والتركيب، وطريقة المع
ونتيجة للتنوع الهائل في الكائنات الحية ظهرت الحاجة إلى عملية  -

 التصنيف ،ليسهل دراسة هذه الكائنات

تسمية الكائنات 
 الحية

  يعدد طرق تسمية
 الكائنات الحية .

   يدرك أهمية علم
األحياء في فهم أسرار 

 العالم المحيط بنا.

وللتغلب على هذه   للكائن الواحد باختالف بقاع وبيئات األرضتتعدد األسماء 
المشكلة طور لينيوس نظاما لتسمية الكائنات أطلق عليه نظام التسمية 

فيه  ويكون الثنائية يكتب باللغة الالتينية، ويكتفي فيه باسم ثنائي لكل كائن، 
االسم األول هو اسم الجنس ويبدأ بحرف كبير، واالسم الثاني هو اسم النوع 

 ويكتب بأحرف صغيرة. 

التسلسل الهرمي 
 للتصنيف

  يعدد  التسلسل الهرمي
 للتصنيف.

 التسلل الهرمي للتصنيف
توجد سبع مستويات لتصنيف الكائنات الحية. كل مجموعة منها تضم كائنات 

 (4اشتراكا في الصفات عن المجموعة التي تسبقها، )شكلاقل عددا وأكثر 
 وهذه المجموعات هي: 

 المملكة: تشمل عددا من الشعب-1
 الشعبة: تشمل عددا من الطوائف-2
 الطائفة: تشمل عددا من الرتب-3
 الرتبة: تشمل عددا من العائالت-4
 العائلة: تشمل عددا من األجناس-5
 الجنس: يشمل عددا من األنواع-6
نتاج نسل خصب -7 النوع: يتكون النوع من أفراد لها القدرة على التزاوج وا 

 من النوع نفسه.
 

 

  األحياء
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

التصنيف 
الحديث 
للكائنات 
 الحية

 محاوالت العلماء في  يوضح
 .تصنيف الكائنات الحية

  يقدر جهود العلماء من أجل
 البشرية.تقدم 

 التصنيف الحديث للكائنات الحية
م نظام التصنيف التقليدي الذي صنف 1733وضع العالم كارل لينيوس عام 

 الكائنات الحية في مملكتين فقط هما: المملكة الحيوانية والمملكة النباتية.
قام  ،زيادة المعارف ،مع تطور التقنيات العلمية المستخدمة في مجال البيولوجي

سمى بنظام  ،بوضع نظام جديد لتصنيف الكائنات الحية ،م1262العالم فيتكر عام 
 ،التصنيف الحديث قسم فيه الكائنات الحية الى خمس ممالك: )البدائيات

وهو النظام المتعارف عليه في  ،والحيوان( ،والنبات ،والفطريات ،والطالئعيات
 الوسط العلمي.

حيث انها تجمع بين خصائص  ،صنيف فيتكرهناك بعض الكائنات ال تخضع لت
 ،ومن أمثلة هذه الكائنات الفيروسات ،الكائنات الحية واألشياء غير الحية

 والبريونات ،والفيرويدات

التصنيف 
الحديث 
للكائنات 
 الحية

 مملكة البدائيات يعدد مميزات. 
  يقدر عظمة الخالق في إحكام

 المخلوقات.

 تتميز مملكة البدائيات بالخصائص التالية: 
 كائنات يتكون جسمها من خلية واحدة-1
 تعيش مفردة أو في مستعمرات -2
 يخلو جدارها الخلوي من السليلوز أو البكتين-3
 ،يغيب عنها الكثير من العضيات السيتوبالزمية الغشائية مثل: الميتوكوندريا-4

 والبالستيدات ،والشبكة االندوبالزمية ،وجهاز جولجى
ال تحوى نواة محددة؛ إذ أن مادتها الوراثية ال يحيط بها من الخارج غشاء -5

 نووي ويطلق عليها أوليات النواة.
  -تصنف البدائيات في مجموعتين مختلفتين هما:

 البكتيريا القديمة:
مثل: ينابيع المياه  ،معظمها يعيش في البيئات ذات الظروف القاسية للغاية 

  ،الحارة
 البكتريا الحقيقية: 

تضم هذه المجموعة الكثير من األنواع المنتشرة انتشارا واسعا بجميع بيئات 
 في الهواء وعلى اليابسة وفى المياه  ،األرض

 
 

 

 

 

 

 األحياء تابع 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

مملكة 
 الطالئعيات

 مملكة يتذكر المقصود ب
 .الطالئعيات

 مملكة الطالئعيات يصنف . 
  يدرك أهمية علم األحياء في

فهم أسرار العالم المحيط 
 بنا.

 مملكة الطالئعيات
حيث انها غير معقدة  ،تختلف عن النباتات والحيوانات ،كائنات حقيقية النواة

 وبالستيدات. خلوي التركيب وبعضها له جدار 
 : يليما  أهمهاتصنف الطالئعيات الى عدة شعب 

 الحيوانية:  األولياتشعبة 
 مثل االميباطائفة اللحميات: 
 مثل البراميسيومطائفة الهدبيات: 
 مثل تريبانوسوماطائفة السوطيات: 
 بالزموديوم المالريا طائفة الجرثوميات:

 اليوجلينا مثل شعبة اليوجلينات:  -
 النارية: مثل الدياتوماتة الطحالب بشع

 النباتية الهائمات مثلشعبة الطحالب الذهبية: 
 

مملكة 
 الفطريات

 مملكة الفطريات يعدد مميزات. 
  يدرك أهمية علم األحياء في

 تقدم البشرية.

 تتميز الفطريات بالخصائص التالية: 
 ومعظمها عديد الخاليا. ،بعضها وحيد الخلية ،الفطريات كائنات حقيقية النواة

 تركيبها الكيتين. فيولها جدران خلوية يدخل  ،غير متحركة
 .الفطري تتجمع معا فيما يسمى بالغزل  ،تتكون من خيوط تعرف بالهيفات

 وبعضها مترمم ،وبعضا متطفل ،غير ذاتية التغذية
 الجراثيم  بإنتاجالى تكاثرها ال جنسيا  باإلضافةيتكاثر معظمها جنسيا 

 مثل عفن الخبز  تزاوجية ال قسم الفطريات -1
 مثل الخميرة والبنسليوم قسم الفطريات الزقية -2
  مثل عيش الغراب  قسم الفطريات البازيدية -3
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 اتبمملكة الن

 مملكة النباتيتذكر المقصود ب. 
 
 
 
 
 
  .يصنف مملكة النبات 
 
 
 
 
 
  يقدر عظمة الخالق في إحكام

 المخلوقات.

وتحتوى خالياها على  ،كائنات حقيقية النواة تتميز بجدر سليلوزية هيالنباتات 
 ومعظمها يتكاثر جنسيا. ،مادة الكلوروفيل فى تراكيب بعض البالستيدات الخضراء

الراقية  الى: الطحالبيرى معظم علماء التصنيف ان المملكة النباتية تقسم  
 والخضراء  ،والبنية ،وتشمل الطحالب الحمراء

 النباتات الالوعائية وتشمل الحزازيات 
  تشمل النباتات الوعائية  -ج
 : السرخسياتطائفة  -1

وتعيش  ،او اشجار شجيريهنباتات بسيطة التركيب معظمها عشبية والقليل منها 
وتكثر على جدران االبار والوديان الرطبة الظليلة.  ،المناطق الرطبة والظليلة في

 ،اا وال بذورً زهارً أ، ال تكون كما تحمل اوراقا ريشية ،لها سيقان واوراق وجذور
، ومن وراقهاأل تراكيب خاصة على السطح السفلى  فيتوجد  التيوتتكاثر بالجراثيم 

 نبات الفوجير  وكسبرة البئر. أمثلتها 
 البذور او المخروطيات: معراة طائفة  -2

وتحمل مخاريط مذكرة  ،ال تكون ازهارا ،معظمها اشجار والقليل منها شجيرات
 ،واوراق بسيطة ابرية الشكل ثمري ولها بذور ليس لها غالف  ،ومخاريط مؤنثة

 رنبات الصنوب أمثلتها ومن 
 طائفة مغطاة البذور او النباتات الزهرية:  -3

 تحوي تكون ازهارا تتحول الى ثمار  ،نباتات ارضية؛ لها سيقان واوراق وجذور
ف هذه النباتات الى مجموعتين: ذوات الفلقة ( وتصن23البذور داخلها؛ )شكل

 ذوات الفلقتين. ،الواحدة

مملكة 
 الحيوان

 مملكة المقصود ب يتعرف
 .الحيوان

 .يصنف مملكة الحيوان 
  يقدر جهود العلماء من أجل

 تقدم البشرية.

كائنات حية حقيقية النواة عديدة الخاليا؛ لديها المقدرة على الحركة والتنقل من 
لها المقدرة على االستجابة السريعة للمؤثرات الخارجية بالبيئة  .خرآل مكانٍ 

 ومعظمها يتكاثر جنسيا ،المحيطة
 
 يصنف العلماء مملكة الحيوان الى تسع شعب و

ومن  ،على عمود فقرى  تحتوي تبعا لدرجة تعقد بنية الجسم. بعض هذه الشعب ال 
وتسمى  ،جسمها على عمود فقرى  يحتوي والبعض االخر  ،ثم تسمى الالفقاريات

 فقاريات.
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شعبة 
المساميات 

و أ
 سفنجياتاإل

 شعبة ب المقصود  يتعرف
 .السفنجياتا وأالمساميات 

 شعبة المساميات او االسفنجيات:  -1
حيوانات مائية بسيطة التركيب غير متحركة تعيش مثبتة على الصخور.  هي

 المياه العذبة. فيوعدد قليل منها يعيش  ،البحار والمحيطات فيويعيش معظمها 
 

شعبة 
 الالسعات

 شعبة ب يحدد المقصود
 .الالسعات

 مثل الهيدرا شعبة الالسعات: -2
ال يوجد لها رأس  مستعمرات. في؛ وتعيش فرادى او بحري حيوانات مائية؛ معظمها 

والفم محاط بزوائد  ،المعدي الوعائيعلى تجويف يسمى التجويف  يحتوي والجسم 
 وامتدادات تسمى اللوامس.

شعبة الديدان 
 المفلطحة

 شعبة الديدان  يعدد خصائص
 .المفلطحة

 
 الديدان المفلطحة:  شعبة-3

 تتميز الديدان المفلطحة بالخصائص االتية:
 .ولها رأس ،جسام مفلطحةأديدان ذات 

 .جانبيجسامها مكونة من ثالث طبقات وذات تماثل أ
 .والقليل منها حر المعيشة ،على كائنين طفيليمعظمها 

 .غالبيتها خناث والقليل منها منفصل الجنس
 .الديدان الشريطية ،البلهارسيا ،مثلة شعبة الديدان المفلطحة: دودة البالنارياأمن 

شعبة الديدان 
 طوانيةاالس

 شعبة الديدان  يوضح خصائص
 .االسطوانية

  يقدر جهود العلماء من أجل
 تقدم البشرية.

 الديدان االسطوانية:  شعبة-4
 بالخصائص االتية: ،تتميز الديدان الخيطية او االسطوانية

 المجهري وتتراوح احجامها من  ،مدبب الطرفين وغير مقسم لقطع أسطوانيالجسم 
 الى ما قد يبلغ طوله المتر.

 جانبيجسامها مكونة من ثالث طبقات وذات تماثل أ
 وحيدة الجنس، و لها قناة هضمية ذات فتحتين: الفم والشرج

وبعضها االخر  ،تعيش بجميع البيئات؛ بعضها حر المعيشة بالماء او الطين
 يتطفل على االنسان والحيوان والنبات.

 وديدان الفالريا.ديدان االسكارس  أمثلتها من 
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 شعبة
مفصليات 
 األرجل

 مفصليات  يعدد خصائص شعبة
 .األرجل

 مفصليات  يصنف شعبة
 .األرجل

   يرسم شكل تركيب طائفة
 العنكبيات.

  يقدر عظمة الخالق في إحكام
 الخلق.

 : األرجلمفصليات  شعبة-5
 تتميز هذه الشعبة بالخصائص االتية: 

يتكون كل منها  التيالجسم مقسم الى عدد من العقل تحمل عدة ازواج من الزوائد 
 من عدة قطع مفصلية الحركة.

 .خارجيينقسم الجسم المعقل الى عدة مناطق يغطيها هيكل 
 طوائف:  أربعتضم هذه الشعبة 
 طائفة القشريات: 

ويغطى الجسم بقشرة  ،بطن(ال -صدرال -يتكون الجسم من منطقتين )الرأس
 (.32وسرطان البحر )الكابوريا( واالستاكوزا )شكل الجمبري : أمثلتها كيتينية؛ 

 طائفة العنكبيات: 
رجل أزواج من ألها اربعة  ،والبطن( -صدرال -)الرأس منطقتينيتكون الجسم من 

 (33والعقارب )شكلالعناكب  أمثلتها؛ ومن المشي
 طائفة الحشرات: 

وزوج  ،الجسم مقسم الى رأس وصدر وبطن؛ ولها زوج واحد من قرون االستشعار
 ،وزوجان من االجنحة؛  ،للمشي زواج من األرجلأالمركبة؛ ولها ثالثة  من العيون 

 الذباب والبعوض والصراصير والنمل والنحل والفراشات والجراد  أمثلتها ومن 
 : متعددة األرجلطائفة 

 ،األرجللها العديد من  ،لى عدد من العقلإالجسم يتكون من رأس وجذع مقسم 
 وتتنفس يالقصيبات

  44ام  أمثلتها من  ،الهوائية 

شعبة 
 الرخويات

 شعبة  يستنتج خصائص
 .الرخويات

 شعبة الرخويات:  -6
 تتميز هذه الشعبة بالخصائص االتية:

 والقليل منها على االرض. ،وبعضها بالماء العذب ،يعيش معظمها بالماء المالح
 غير مقسم لقطع ،الجسم رخو

 واالخطبوط ،والمحار ،من امثلة شعبة الرخويات: القواقع
 

شعبة 
شوكيات 
 الجلد

 شعبة  يوضح خصائص
 .شوكيات الجلد

 شعبة شوكيات الجلد: -7
 التالية: بالخصائصتتميز هذه الشعبة 

صلب؛ وللعديد منها اشواك وصفائح  داخليالجسم غير مقسم الى قطع؛ وله هيكل 
وخيار  ،قنفد البحر ،كلسية بجدار الجيم من امثلة شعبة شوكيات الجلد: نجم البحر

 البحر 
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شعبة 
 الحبليات

 شعبة ب المقصود يتعرف
 .الحبليات

 .يصنف شعبة الحبليات 
  يدرك أهمية علم األحياء في

  تقدم البشرية.

 الحبليات: شعبة-8
حيوانات المملكة الحيوانية؛ وتتميز اجنة حيوانات هذه  أرقيتضم هذه الشعبة 

 الشعبة
بوجود تركيب هيكلي بجهتها الظهرية يسمى الحبل الظهري قد يبقى طيلة حياة 

  ،الحيوان
عدة  فياو يتحول الى عمود فقرى في معظم الحبليات. وتصنف هذه الشعبة 

 شعبيات 
 )تحت شعب( واهمها شعيبة الفقاريات.

 :هي عدة طوائف فيتصنف الفقاريات 
 اسماك الجمبري  فكية: مثل سماك الالطائفة األ -1
 طائفة االسماك الغضروفية: مثل القرش -2
 لطي طائفة االسماك العظمية: مثل الب -3
 طائفة البرمائيات: مثل الضفدعة  -4

 طائفة الزواحف: مثل السحالي والثعابين -
 طائفة الطيور: مثل البط االوز  -6
 ات: طائفة الثديي -7

 حيوانات من ذوات الدم الحار
والجلد مغطى بالشعر، ولها اربعة  ،تتكون اجسامها من رأس وعنق وصدر وبطن

اطراف خماسية األصابع مزودة بأظافر او مخالب او حوافر او اخفاف، تتميز 
 ،والتلقيح داخلي ،واالجناس منفصلة ،ضروس( -نيابأ -أسنان متباينة )قواطعب

وإلناثها اثداء تفرز لبنا ترضع منها صغارها، وتتنفس بالرئات،  ،ومعظمها ولودة
 لثدييات في ثالث طويئفات تحت طوائف:تصنف طائفة ا

طويئفة الثدييات الكيسية  مثل  -ب  طويئفة الثدييات االولية مثل منقار البط -أ
 طويئفة الثدييات الحقيقية  وتصنف الي عدة رتب :  -جـ    الكانجارو

 كلة الحشرات مثل القنفذأ -2   الكسالن -عديمة االسنان مثل المدرع -1
 مثل الخيل والحمار الحيوانات الحافرية  -4     ثل االسد والنمر كلة اللحوم مأ -3
 رتبة الحوتيات مثل الحوت  -6   زوجية االصابع مثل  االغنام   -5 
 رنبيات مثل االرنب األ  -9                القوارض مثل الفأر -7
 الحيوانات الخرطومية  مثل الفيل  -13          الخفاشيات مثل الخفاش  -2

 الرئيسات مثل القرد  -11
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 الوحدة األولي: المصفوفات ) الجبر(

المعكوس 

الضربى 

 للمصفوفات

 المعكوس الضربي يتذكر مفهوم 
  2×  2للمصفوفة. 
 معادلتين آنيتين باستخدام معكوس المصفوفة يحل. 
  معادلتين آنيتين باستخدام يجيب تطبيقات على

 معكوس المصفوفة.
  أهمية المعكوس الضربي للمصفوفة في حل يدرك

 المشكالت الرياضية.

 
 45األمثلة صــ 

أ س = ج حيثثثث أ هثثثي مصثثثفوفة المعثثثامالت، س مصثثثفوفة 

 المجاهيل، ج الثوابت

 43األمثلة صــ 

 )الوحدة الثانية: البرمجة الخطية )الجبر 
المتباينات 

 الخطية

 

 

حل أنظمة من 

التباينات 

 الخطية بيانيًا

البرمجة 

الخطية والحل 

 األمثل

 يحل متباينات من الدرجة األولى في مجهول واحد. 
  في مجهولينيحل متباينات من الدرجة األولى. 
 بيانًيا.  يمثل  منطقة حل المتبيانات 
 حياتية على أنظمة المتباينات الخطية. يجيب تطبيقات 
  المتباينات في الرياضيات.يدرك أهمية 

 باستخدام خواص عالقة التباين في ح

 54، 55، 54األمثلة صــ 

معًثثا نظاًمثثا مثثن المتباينثثات  أكثثثرتكثثون متباينتثثان خطيتثثان أو 

حالً لهذا النظام   الخطية ويكون الزوج المرتب 

 إذا حقق صيغ متباينة.

 45، 54، 54األمثلة صــ

الهثثد/ م مجمثثوق القيثثود م البرنثثامج الخطثثي للمسثثالة )دالثثة 

 القيود التي يفرضها الواقع العلمي للمسالة(.

 35، 45، 43، 44األمثلة صــ 

 )الوحدة الرابعة: الخط المستقيم )الهندسة 

معادلة الخط 

 المستقيم

قياس الزاوية 

 بين مستقيمين

طول العمود 

من نقطة على 

 خط

المعادلة العامة 

للمستقيم المار 

بنقطة تقاطع 

 مستقيمين

 .يتعرف الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم 
 قياس الزاوية الحادة بين مستقيمين. يعين 
 طول العمود المرسوم من نقطة إلى خط  يحسب

 مستقيم.
 المعادلة العامة للمستقيم المار بنقطة تقاطع  يحدد

 مستقيمين.
 .يقدر أهمية المعادالت في حل المشكالت الرياضية 

 991، 995، 954األمثلة صــ 

                                  

 994األمثلة صــ 

 915، 994ألمثلة صــ ا 

 
 914، 915األمثلة صــ 

 الوحدة الخامسة: حساب مثلثات 

 القطاع الدائري

 

 القطعة الدائرية

 

 المساحات

  القطاع الدائري مفهوم  يتعرف. 
  ة القطاع الدائري كيفية إيجاد مساحيحدد. 
  القطعة الدائرية يوضح مفهوم. 
  ة القطعة الدائريةكيفية إيجاد مساحيستنتج. 
 مساحة المثلث والشكل الرباعي والمضلع  يحسب

 والمنتظم.
 .يقدر أهمية  علم حساب المثلثات في حياتنا 

 949، 945، 954شكال التوضيحية واألمثلة صــ األ

 

 945، 944صــ االشكال التوضيحية واألمثلة 

 

 944، 945، 943احات واألمثلة صــ قوانين المس

 

 الرياضيات
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Indicators Bookmarks subject 

-To write a paragraph on a disabled person you 
like; an email to arrange a job interview. 
-To listen to a radio interview about equal 
opportunities. 
-To make complaints and polite responses. 
-To understand relative clauses. 
-To respect diversity' creativity; cooperation. 

*To read an 
article about 
athletes with 
disabilities. 

Amazing 
people.  
Hard work.  
Language 
review  

-To write a novel review; a short story. 
-To listen to a conversation about how people 
work. 
-To explain mysteries. 
-To recognize modal verbs of possibility can't، 
might، must. 
-To do research and present a famous mystery. 

*To read a 
summary of 

Silas Marner. 

Amazing 
people.  
Hard work.  
Language 
review 

-To write a formal email to a company. 
-To listen to a conversation in a bookshop. 
-To talk about when and why you make a 
complaint. 
-To understand direct and reported speech، 
relative clauses، modal verbs of deduction. 
-To acquire awareness of disabilities. 

*To read a text 
about women 

writers، a text 
about a speech 

therapist، an 
email asking for 

work. 

Amazing people. 
Hard work. 

Language review 
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